
Cãlãtoriile vor reveni, dar nu vor mai fi la fel ºi va trebui sã ºtim ce cautã
turiºtii, deoarece comportamentul lor de cumpãrare se va schimba ºi hotelurile sau
operatorii vor trebui sã se adapteze la noile cerinþe. Investiþiile hoteliere vor fi
condiþionate de schimbarea obiceiurilor clienþilor, aºa cum în prezent se creeazã
facilitãþi pentru distanþarea socialã în spaþiile comune, fie cã este vorba de holuri,
accesul la plajã, la spaþiile de tratament balnear, wellness, piscine, sãli de fitness
º.a., care implicã cheltuieli suplimentare ce se vor reflecta în final (sã nu ne
amãgim cã va fi altfel) în preþuri ºi tarife mai mari.
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„Nici un fort nu
este destul de bine
întãrit pentru a nu fi

         cucerit cu bani.”

O strategie de vânzare cu amănuntul este
planul general care ghidează o firmă de
retail; influenţează activităţile comerciale
ale firmei şi răspunsul său la forţele pieţei,
cum ar fi concurenţa şi economia. Un
retailer trebuie să aibă o strategie puternică
de comunicare pentru a se poziţiona în

Dan POPESCU

Am citit şi recitit destul de mult în aceste
zile de pandemie. Pandemie care continuă
să ne facă probleme. Probleme în
economie, pentru sănătatea oamenilor

dar şi la banii lor. Dar nu despre astfel de
chestiuni vreau să discutăm în rândurile
de faţă. Cu peste doi ani în urmă, eu arătam,
într-un amplu studiu, iminenţa unor
pandemii - "Endemiile, epidemiile ş i
pandemiile: un pericol iminent", bazându-
mă pe o întreagă experienţă istorică, de
istorie economică. Iar în primăvara aceasta
am tot scris despre cea care s-a abătut
asupra noastră, despre efectele ei în
economie, măsurile ce ar trebui luate
pentru diminuarea consecinţelor ş i
normalizare, despre posibilitatea repetării.
Ca urmare, mă voi referi la altceva: la o
carte relativ voluminoasă (format A4, peste
420 pp) a regretatului profesor de
economie şi doctrine - Ivanciu Nicolae
Văleanu (1927 - 2013) - apărută la Editura
Economică, Bucureşti, 2002: "Protagonişti
ai vieţii economice", 148 de "portrete". De
la Emilian Şt. Dobrescu (seniorul) la Gh.
Creţoiu, Florian Bercea, Victor Axenciuc,
Dan Popescu, Ovidiu Nicolescu.

continuare în pag. 4,5

STRATEGIA EUROPA
2020 ªI POLITICA
DE COEZIUNE A UE

continuare în pag. 8

Conf. univ. dr.
Paul LUCIAN, ULBS

"Munca ºi numai munca este izvorul libertãþii ºi al fericirii".
Mihai  EMINESCU

STRATEGII DE
VÂNZARE CU
AMÃNUNTUL

Pentru stabilirea obiectivelor corecte,
Comisia colaborează cu statele membre
şi regiunile în vederea elaborării de acorduri
de parteneriat şi programe operaţionale
care să prezinte în linii mari priorităţile de
investiţii şi necesităţile de dezvoltare.

Autorităţile de management din statele
membre gestionează programele ş i
selectează proiectele individuale.

Strategia Europa 2020 a UE stă la baza
tuturor politicilor de dezvoltare  la nivelul
Uniunii Europene pentru perioada 2014-
2020. Europa 2020 are ca obiectiv
dezvoltarea unei  economii inteligente,
durabile şi favorabile incluziunii la nivelul UE,
prin stabilirea de priorităţi care să încurajeze
statele membre să atingă niveluri ridicate
de ocupare a forţei de muncă, productivitate
şi coeziune economică şi socială.

Pentru a atinge aceste ţinte, UE a stabilit
cinci obiective ambiţioase, referitoare la:

continuare în pag. 2,3 Revista “EUROECONOMIA XXI”
o puteţi găsi la adresa: https://infosibiu.eu/economie/

Politica de coeziune este principala politicã de investiþii a UE.
Aceastã politicã se adreseazã tuturor regiunilor ºi oraºelor din
Uniunea Europeanã, sprijinind crearea de locuri de muncã,
competitivitatea întreprinderilor, creºterea economicã,
dezvoltarea durabilã ºi îmbunãtãþirea calitãþii vieþii.

mod corespunzător în mintea clienţilor şi
pentru a-i alimenta comportamentul de
cumpărător. De îndată ce clienţii sunt atraşi,
retailerul trebuie să se străduiască să
creeze o dispoziţie de cumpărături adec-
vată pentru ei. Aşteptările clienţilor continuă
să crească, mai ales când vine vorba de
cumpărături în magazin. Cumpărătorii de
astăzi doresc să-şi transforme propriile
cumpărături în experienţe unice. Imaginea
unui retailer depinde foarte mult de
"atmosferă", de sentimentul pe care îl are
un client atunci când intră la un comerciant.

Aproape toate activitãþile de vânzare cu amãnuntul încep ca operaþiuni
independente, unice. De cele mai multe ori, dorinþa de a creºte valoarea este un
obiectiv fundamental de la bun început. Creºterea vânzãrilor oferã beneficii prin
achiziþionarea de la furnizori în cantitãþi mari ºi din economii de scarã în ceea ce
priveºte operaþiunile (de exemplu IT, logisticã ºi administrare).

continuare în pag. 6,7

Virgil NICULA

  "COVID SAFE PLACE" SAU
"CLEAN & SAFE" LA

DESTINAÞII "COVID-FREE"

La toate acestea se adaugă şi limitarea
capacităţ i i de cazare (a gradului de
ocupare, mai exact) şi de alimentaţie mai
ales, a numărului de şezlonguri, de dotări
pentru animaţie şi agrement sau tratament
etc., care îşi vor pune amprenta în costuri
suplimentare ce vor afecta, de asemenea,
buzunarul clientului. La nivel de declaraţie
sună bine, că patronii nu vor mări preţurile,
dimpotrivă, că vom asista la reduceri, bine
ar fi, dar nu cred că se va întâmpla aşa.

Experţii care au participat în cadrul
şedinţelor online In Sync organizate de
promotorii târgului de investiţii hoteliere
IHIF - Questex Hospitality, afirmau recent
că: "esenţa modului nostru de afaceri este
de a facilita întâlnirea oamenilor, astfel încât
ei să împărtăşească o experienţă într-un
spaţiu prevăzut pentru aceasta. Cu toţii
suntem de acord că întâlnirile virtuale nu

sunt la fel ca şi cele faţă în faţă, de aceea va
trebui să regândim cum construim hote-
lurile  în viitor... pentru că nimic nu înlocu-
ieşte întâlnirea cu alţi oameni". Specialiştii
au convenit, de asemenea, să se asigure
că "ospitalitatea este o industrie condusă
de fiinţe umane şi conexiuni, emoţii şi
interacţiuni. Niciodată nu a existat un
moment mai vital pentru a ne alătura şi a
împărtăş i conducerea în gândire ş i
creativitate, speranţa pentru viitor ş i
sărbătorirea sentimentului colectiv de
comunitate creat de actuala criză".

Deşi de-a lungul timpului s-au făcut paşi
importanţ i pentru robotizare sau
mecanizare, sau mai nou pentru inteligenţa
artificială, industria turismului bazată pe

Prof. univ. dr.
Lucian BELAŞCU,

ULBS

Lect. univ. dr.
Alma PENTESCU,

ULBS

De la certificate sanitare ºi de siguranþã de tip

Cazul lanþurilor
de magazine TESCO
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Lucian BELAŞCU
Alma PENTESCU

urmare din pagina 1

Este vorba despre personalitatea
unui magazin, a unui catalog, a
unui distribuitor sau a unui site web.
"Imaginea" este un termen mult
mai larg şi atotcuprinzător în raport
cu instrumentele de comunicare
pe care un retailer le foloseşte
pentru a se poziţiona. Pentru un
retailer care gestionează un
magazin fizic, atmosfera se referă
la caracteristicile fizice ale
magazinului care proiectează o
imagine şi atrag clienţii. Pentru o
companie care deţine magazine
offline atmosfera se referă la
caracteristicile fizice ale cataloa-
gelor, automatelor, site-urilor web,
etc. Toate obiectivele, sunetele,
mirosurile şi alte atribute fizice pe
care le foloseşte un vânzător
contribuie la  percepţiile clienţilor.

Elemente generale
despre Tesco

Tesco este al zecelea cel mai
mare retailer din lume (2019) şi
liderul pieţei alimentare din Marea
Britanie. Tesco a înregistrat o
creştere impresionantă în ultimele
decenii, deşi compania a fost
expusă unei presiuni foarte mari
din perspectiva concurenţei, atât
pe piaţa internă, cât şi pe unele
pieţe externe. Originile Tesco Plc
datează din 1919, când Sir Jack
Cohen a început să vândă alimente
la un stand din piaţa East End din
Londra. Denumirea Tesco este
derivată din TES (de la TE Stockell,
un furnizor de ceai folosit de Jack
Cohen) şi CO (Cohen). Până în
anii '60, compania îşi stabilise
modelul de autoservire ş i îş i
dezvoltase o reputaţie de vânzător
"value-for-money", potrivit sloga-
nului fondatorului "Pile it high and
sell it cheap" ("să vinzi produse en-
gros la preţuri mici"). Cu toate
acestea, în anii '70, compania a
pierdut constant cote de piaţă în
raport cu concurenţa, în special în
faţa lui Sainsbury. Totuşi, începând
cu 1995, Tesco a depăşit din nou
Sainsbury şi a devenit liderul de
piaţă din Marea Britanie în comerţul
cu amănuntul, poziţie pe care şi-a
păstrat-o. În prezent, Tesco deţine
3.961 de magazine în Regatul Unit.
De asemenea, compania ope-
rează 6.993 de magazine în 13 ţări
din afara Regatului Unit, în ţări din
Europa, Statele Unite şi Asia. La
finele anului 2019, numărul anga-
jaţilor companiei Tesco era de
464.505, iar cifra de afaceri se situa
la nivelul de 63 miliarde de lire
sterline. Viziunea companiei Tesco
este că trebuie să fie o companie
care îşi doreşte să fie cea mai
apreciată de către: clienţii săi;
comunităţile în care îşi desfăşoară
activitatea; angajaţi; şi investitori.

În 1997, Tesco a pus la punct o
strategie de creştere a activităţii de
bază şi diversificare cu noi produse
şi servicii pe pieţele existente şi noi.
Această strategie i-a permis lui
Tesco să realizeze o creştere
puternică şi susţinută în ultimii
peste 20 ani. Tesco a vizat clienţi
de pe pieţele mari, în expansiune,
din Marea Britanie - urmărind să-şi
dezvolte serviciile financiare şi
telecomunicaţiile, dar şi de pe noi
pieţe din străinătate, iniţial în
Europa şi Asia şi, în ultimii ani, în
Statele Unite ale Americii. Cu mai
mulţi ani în urmă, compania a
conceput o strategie defalcată în
şapte părţi cu scopul de a susţine
menţinerea unei creşteri durabile.
Cele şapte repere sunt: creşterea

cotei de piaţă în Marea Britanie; a fi
un retailer internaţional de excepţie
atât în magazinele online, cât şi în
magazine clasice (offline); a fi la
fel de puternici în orice altceva vând
ca ş i în partea de produse
alimentare; a inova în serviciile de
vânzare cu amănuntul în absolut
toate magazinele sale; a fi
responsabil pentru comunităţile în
care este prezent; a fi un brand
extrem de apreciat; a construi o
echipă care poate crea valoare
adăugată. Creşterea strălucitoare
a lui Tesco a venit în detrimentul
rivalilor care se luptau să-ş i
păstreze clienţii. Celelalte lanţuri
de magazine din Marea Britanie nu
îl pot concura nici la preţuri şi nici
la gama de formate de magazine,
atât de diferite. În industria su-
permarketurilor şi hipermarke-
turilor, produsele "nealimentare"
au marje de profit mult mai mari
decât produsele alimentare
tradiţionale, mai ales atunci când
pot fi cumpărate în vrac şi vândute
în spaţii închiriate la preţuri mai
scăzute. Tesco şi-a dat seama la
timp şi a profitat. Chiar dacă este
lider de piaţă necontestat în Marea
Britanie, Tesco a trecut printr-o
etapă de criză pentru o perioadă
de câţiva ani; profitul operaţional
scăzuse, respectiv vânzările
similare scăzuseră şi ele. Lanţurile
de supermarketuri hard-discount
germane Aldi şi Lidl, care nu au
avut mare succes în primii zece ani
de operaţiuni în Marea Britanie, în
ultimii ani au câştigat popularitate
populaţiei britanice, cu o creştere
puternică şi o expansiune agresivă.

Reţeaua de magazine Tesco

Tesco distribuie produsele către
clienţii din toată Marea Britanie
printr-o serie de formate de
magazine diferite care răspund
nevoilor clienţilor regăsiţi în diferite
situaţii de cumpărături.

Magazinele Tesco sunt super-
marketuri mari, cu accent pe ali-
mente, dar şi pe anumite produse
nealimentare. Dimensiunea lor
medie este de aproximativ 2.700
mp. Magazinele Tesco sunt în
general apropiate de casele
clienţilor, iar mixul lor de mărfuri se
adresează clienţilor care vin
frecvent să cumpere produse de
larg consum.

Magazinele Tesco Extra sunt
practic hipermarketuri, în mare
parte situate în afara oraşului, cu o
gamă largă de produse alimentare,
dar şi cu o pondere ridicată a pro-
duselor nealimentare. Dimensiu-
nea lor medie este de aproximativ
6.600 mp. Cu o pondere de 42%
din suprafaţa totală a magazinelor
Tesco din Marea Britanie, acestea
sunt cel mai relevant format de
magazin (pentru acest indicator).
Aşa cum este tipic pentru hiper-
marketuri, aceste magazine nu
sunt frecventate de clienţi pentru
cumpărăturile lor zilnice. Distanţele
de parcurs sunt mai mari, respectiv
clienţii cumpără mai multe pro-
duse la fiecare vizită a magazinului,
stocându-şi aprovizionarea timp de
o săptămână sau două.

Magazinele Tesco Metro sunt
supermarketuri situate în interiorul
oraşului, cu accent pe alimente.
Dimensiunea lor medie este de
1.046 mp. Tesco Metro reprezintă
doar 5% din tot ceea ce operează
Tesco în Marea Britanie.

Tesco Express sunt magazine cu
un spaţiu mediu de 216 mp. Acesta
a fost un format în creştere în
ultimul deceniu, speculându-se
cererea în creştere în ceea ce
priveşte confortul clienţilor. Acest tip

de magazin se concentrează pe
furnizarea de produse alimentare
şi preparate alimentare. Marjele
sunt mari tocmai datorită acestui
tip de sortiment, iar cercetările de
piaţă au arătat că preţurile unui
Tesco Express sunt în medie cu
aproximativ 11% mai mari decât
cele pentru articole identice din
magazinele Tesco mai mari
(îndeosebi supermarketuri). Tesco
îşi continuă politica de deschidere
de noi locaţii. Acest lucru arată o
tendinţă înspre îndeplinirea şi mai
bine a funcţ iei de "spaţ iu de
legătură" în viitor, deoarece clienţii
au fost observaţi că cumpără mai
des şi că investesc mai puţin timp
în deplasarea lor la cumpărături.
Prin urmare, locaţiile pentru Tesco
Express sunt situate de-a lungul
fluxurilor de trafic ale clienţilor, în
staţii de tren, benzinării, cartiere cu
birouri de afaceri etc., şi îndeplinesc
foarte bine această nevoie a clien-
tului. Acestea oferă, de asemenea,
un sortiment consistent de produse
alimentare preparate pentru prânz
şi chiar pentru cină.

One Stop cuprinde magazine de
cartier mici cu o medie de doar 150
mp. Lanţul este operat ca o afacere
separată (o parte din magazine
funcţionând ca francize), cu sorti-
ment propriu. Preţurile sunt mai
mari decât în magazinele tipice
Tesco. Formatul One Stop a avut
un mare succes datorită modului
în care a fost gândită implantarea
şi dezvoltarea lor, chiar şi în ultimii
ani când Tesco a avut mai multe
dificultăţi încercând să mai reducă
din numărul de magazine.

Magazin online. Tesco a fost un
pionier global în ceea ce priveşte
cumpărăturile online alimentare. A
demarat cu magazinul online în
urmă cu peste 20 de ani, iar astăzi
este liderul pieţei mondiale pentru
cumpărăturile online pe zona de
retail alimentar. Această piaţă este
foarte importantă în Marea Britanie,
care este de altfel şi cea mai
importantă piaţă online din lume.
Faţă de alte ţări, o pondere foarte
mare din retailul din Marea Britanie
este online. Tesco are o cotă de
piaţă de aproximativ 40% pe

această piaţă şi realizează cifre
impresionante de creştere cu
peste 10% anual. Din perspectiva
funcţiei de vânzare cu amănuntul,
cumpărăturile online reprezintă o
nouă paradigmă pentru comer-
cianţii cu amănuntul. În trecut,
retailerii au fost cei care au redus
distanţa dintre furnizori şi maga-
zine, înainte ca consumatorul să
preia ultima parte a lanţului de
aprovizionare. Prin magazinele
alimentare online, Tesco se oferă
să preia ultima verigă. Tesco face
acest lucru fie prin alegerea
produselor din baza de magazine
existentă şi livrarea lor în casele
clienţ i lor, fie prin alegerea
produselor în aşa-numitele
"magazine întunecate", dedicate
culegerii de comenzi online.

În plus, au apărut noi opţiuni
pentru consumatori. Dincolo de
"vânzarea cu amănuntul bazată pe
magazine", respectiv "vânzarea cu
amănuntul online", Tesco oferă din
ce în ce mai mult soluţii trans-
versale. Prin " Click + Collect",
Tesco permite clienţ i lor să-ş i
comande marfa online şi să o
ridice la un punct de colectare (de
obicei situat în apropierea unui
magazin Tesco), fără niciun cost
aferent acestui serviciu.

Lanţul de aprovizionare Tesco

Prin intermediul reţelei de
magazine, a livrărilor online şi a
serviciului Click + Collect, Tesco
oferă consumatorilor produse
unde şi când au nevoie.  Tesco
operează una dintre cele mai mari
reţele de distribuţie din Marea
Britanie, livrând aproximativ 11
milioane de baxuri pe zi maga-
zinelor sale. Tesco a grupat
depozitele în hub-uri regionale şi
mai târziu a centralizat distribuţia
pentru creşterea eficienţă ş i
asigurarea utilizarii optime a
activelor. Depozitele Tesco gestio-
nează diferite tipuri de mărfuri în
funcţie de cerinţele lor logistice.
Menţionăm în acest sens, în primul
rând, alimentaţia ambientală (cum
ar fi conserve sau băuturi) are
asigurată livrări zilnice în toate
magazinele. Cu toate acestea,

unele produse ambientale, cum ar
fi produsele din tutun, sunt livrate
direct în magazine de către
furnizori. În al doilea rând,
menţionăm produsele alimentare
controlate prin temperatură (de
exemplu: alimente refrigerate,
produsele lactate sau alimente
congelate, cum ar fi pizza) care sunt,
de asemenea, livrate zilnic în toate
magazinele din Regatul Unit. În al
treilea rând, evidenţiem produsele
de tip marfă generală (de exemplu,
produse pentru sănătate ş i
înfrumuseţare, produse electrice,
etc.) care sunt livrate în magazine
cu o regularitate ceva mai scăzută.
În al patrulea rând, în ceea ce
priveşte îmbrăcămintea, aceasta
este livrată în magazine prin diferite
modalităţi. Un singur depozit situat
în Daventry stochează toate mărcile
de îmbrăcăminte pe care le
comercializează Tesco (în anumite
magazine ale sale), şi din acest
depozit sunt livrate tututor
magazinelor sale din Regatul Unit
unde se comercializeză acest tip
de produse. Deşi există foarte
puţine depozite care sunt destinate
alimentelor congelate şi mărfurilor
generale, reţeaua de depozite
pentru alimente este mult mai
extinsă. Intenţia este de a menţine
reţeaua în curent continuu, suficient
de aproape de magazine, pentru a
putea reduce cât mai mul kilometrii
ce trebuie parcurşi pentru trans-
portul mărfurilor către magazine.
Gestionarea optimă a depozitării şi,
ulterior, a transportului produselor
alimentare congelate şi a mărfu-
rilor generale către reţeaua de
magazine face transportul mai
eficient ş i duce la reducerea
numărului de camioane care vin
la magazine. Produsele ce provin
de la furnizorii locali, respectiv
livrările globale, intră în reţeaua de
logistică a Tesco la depozitul cen-
tral, iar de acolo Tesco distribuie
aceste mărfuri în magazinele sale.

Sortimentul Tesco

Un retailer trebuie să ofere
clienţilor săi un sortiment sem-
nificativ şi adaptat de produse.
Tesco oferă clienţilor săi o gamă
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largă şi diferită din toate categoriile
de alimente, iar în magazinele sale
mai mari (hipermarketuri) şi o
gamă largă de produse din
categoria mărfurilor generale,
inclusiv electronice ş i îmbră-
căminte. În total, prin diferitele sale
formate, Tesco oferă un total de
aproximativ 100.000 de produse
diferite (SKU). Deşi o gamă largă
de produse existente la raft
reprezintă un factor de diferenţiere
pentru magazine, aceasta nu
trebuie să fie întotdeauna prea
mare (în funcţ ie de tipul de
magazin). Un alt motiv pentru care
gama produselor din diferitele
magazine Tesco a crescut substan-
ţial în ultimii ani este aşa-numita
taxă la raft. Comercianţ i i cu
amănuntul, inclusiv Tesco, solicită
plăţi furnizorilor lor pentru a le lista
produsele la raft. Odată cu
creşterea presiunii pe zona de profit
asupra Tesco în ultimii ani, listarea
de noi produse a fost o modalitate
de a genera venituri pe termen
scurt care să contribuie la
îmbunătăţirea situaţiei de profit şi
pierderi. În schimb, Tesco foloseşte
o altă strategie pentru platforma sa
online cu scopul de a-şi extinde
sortimentul pe care îl oferă clienţilor
săi. Similar cu strategiile altor
comercianţi de retail online mari
precum Amazon sau Zalando,
tesco.com permite ş i comer-
cianţilor terţi să-i utilizeze platforma.

Mărcile proprii

 Spre deosebire de alte ţări,
mărcile proprii (de magazin) din
Marea Britanie au una dintre cele
mai mari cote de piaţă. Liderul de
piaţă Tesco contribuie puternic la
această stare de fapt. Se
estimează că aproximativ 45% din
vânzările Tesco provin din
portofoliul său de mărci proprii. În
dezvoltarea acestui portofoliu al
mărcilor de magazin, Tesco a fost
mult timp un model pentru retailerii
din întreaga lume. Cele mai
relevante mărci proprii ale
magazinului Tesco sunt:

Tesco este marca de magazin
standard, care ocupă un nivel similar
în ceea ce priveşte calitatea şi preţul
cu multe mărci de producători şi care
acoperă tipuri foarte diferite de
produse alimentare. Tesco oferă o
selecţie de peste 10.000 de produse
cu marca proprie Tesco.

Tesco Daily

este marca magazinului discount
Tesco, care oferă o calitate suficient
de bună, dar la preţuri foarte mici,
în special pentru produsele de
bază.

Tesco Finest

este marca pilot a magazinului
premium al lui Tesco, care se
pretinde a fi "mâncare de cea mai
bună calitate", folosind ingrediente
sau reţete specializate inspirate de
la restaurante sau bucătari celebri.
Brandul a fost lansat în 1998, iar în
timp ce majoritatea lanţurilor
concurente ce operează magazine
premium înregistrează vânzări
limitate pe zona de marcă proprie,
Tesco Finest realizează peste 1,8
miliarde de lire vânzări pe an în
astfel de magazine.

Tesco Organic

este marca proprie pentru gama
de produse alimentare ecologice,
de la fructe şi legume proaspete la
ingrediente organice existente în
alte produse alimentare etc.

F+F

este marca proprie a magazinului

Tesco pentru articole de
îmbrăcăminte. Se înregistrează
vânzări de peste 1,2 miliarde de lire
sterline pe an. Aceste produse sunt
vândute doar în anumite magazine
Tesco cu predominanţă alimentară
(cu precădere în hipermarketuri),
în care retailerul a început chiar să
dedice spaţii de vânzare separate
mărcii sale proprii.

Alte mărci proprii includ Tesco
Free From, Tesco Healthy Living şi
Tesco Goodness. Tesco îş i
proiectează singur produsele, îşi
planifică reţetele, îşi defineşte
standardele de calitate etc. Tesco
a dezvoltat propriile standarde de
fabricaţ ie a alimentelor care
stabilesc cerinţe pentru furnizorii
care produc mărcilor create pentru
magazinele sale.

Fidelizarea clientelei

Pe lângă faptul că plasează un
sortiment foarte mare în
magazinele sale, Tesco contribuie,
de asemenea, la crearea cererii
pentru aceste produse. De exem-
plu, potrivit companiei de cercetare
de piaţă Nielsen, Tesco este a
cincea companie în ceea ce
priveşte bugetul alocat şi cheltuit
pentru publicitate în sectorul
bunurilor de larg consum din Marea
Britanie, în spatele unor giganţi
precum Procter & Gamble ş i
Unilever. Tesco cheltuieşte aproxi-
mativ 140 de milioane de lire pe
an prin intermediul diferitelor tipuri
de media (broşuri, TV, radio etc.),
folosind diferite metode de a face
reclamă serviciilor şi produselor
sale, vizându-şi toţi clienţii. În plus,
Tesco rulează mii de promoţii în
fiecare zi, folosind multe dintre
diferitele metode de promovare
pentru a vinde în cantităţi cât mai
mari produsele de la diverşii săi
furnizori. În 1995, Tesco a lansat o
schemă de fidelitate foarte
puternică, Tesco Clubcard. Aceasta
este una dintre cele mai eficiente
scheme de loialitate din lume. Cu
acest card de fidelitate, Tesco
urmăreşte comportamentul de
cumpărare individual al clienţilor,
segmentează clienţii, foloseşte
măsuri puternice de marketing
direct ş i oferă clienţ i lor exact
măsurile de marketing corecte (de
exemplu, reduceri de preţ, oferte
speciale etc.) pentru a-i influenţa
să cumpere cât mai multe produse
din gama de care sunt interesaţi.

Tesco Clubcard

La începutul anilor 1990, Tesco
s-a confruntat cu condiţii dificile de
piaţă. Procentul de creştere a
populaţiei a fost unul scăzut, la fel
şi cel legat de creşterea pieţei
alimentare. Segmentul super-
marketurilor din Marea Britanie era
deja bine dezvoltat şi relativ saturat.
Existau, de asemenea, trei
concurenţ i puternici pe piaţa
naţională: Sainsbury, ASDA şi
Safeway. În acelaşi timp, super-
marketurile tradiţionale au început
să fie concurate de sosirea de noi
formate - discounterii şi hard-dis-
counterii (de exemplu Aldi). Pentru
a depăşi aceste dificultăţi, Tesco a
decis să pună în aplicare o iniţiativă
total orientată către client, bazată
pe cardul de fidelitate al clientului,
Tesco Clubcard. Pe o piaţă satu-
rată, precum Marea Britanie,
obiectivul iniţiativei a fost nu numai
câştigarea de noi clienţi pentru a
creşte cota de piaţă, ci şi con-
solidarea loialităţii clienţilor exis-
tenţi pentru a asigura o pondere
cât mai mare din coşurile de
cumpărături totale. Acest program

a fost dezvoltat şi implementat cu
ajutorul unei agenţii specializate,
care s-a alăturat lui Tesco în
eforturile sale de marketing. Aeastă
abordare a schemei de fidelizare
a fost testată iniţial în 12 magazine
selectate, în anul 1994. În februarie
1995, Tesco Clubcard a fost lansat
la nivel naţional. Responsabil a fost
directorul de marketing de atunci,
Terry Leahy, care a devenit ulterior
CEO al Tesco. Scopul principal al
strategiei a fost "crearea de valoare
pentru clienţi pentru a le câştiga
loialitatea pe viaţă", strategie care
a fost exprimată prin intermediul a
două sloganuri cheie :"Nimeni nu
încearcă mai mult pentru clienţi" şi
"Tratăm oamenii cum ne place să
fim noi trataţi". Astfel, Clubcard este
mai mult decât un card de fidelitate
oarecare, el constituie o parte
centrală a filozofiei companiei.
Scopul explicit al strategiei Tesco
este de a recompensa clienţii
individuali pentru loialitatea lor.
Această strategie centrată pe client
s-a reflectat şi în rolul esenţial al
angajaţilor Tesco care au devenit
garanţ i i brandului Tesco ş i ai
experienţei clientului, practic nişte
"ambasadori de marcă" pentru
companie. Chiar dacă Tesco a
testat schema de fidelizare într-un
număr limitat de magazine, primul
program de fidelizare din Marea
Britanie a luat prin surprindere
industria alimentară. Mai mult, nu
a fost luat în serios de mulţ i
concurenţi din motive istorice. Între
1963 şi 1977, Tesco, printre alţi
retaileri din Marea Britanie, a folosit
o schemă de timbre comerciale,
Green Shield Stamps. Aceste
timbre au fost acordate clienţilor
atunci când cumpărau produse
alimentare sau alte articole, şi
puteau fi răscumpărate în numerar
sau cadouri. Tesco Clubcard s-a
dovedit un succes încă de la
introducerea sa, în ciuda costurilor
de aproximativ 300 de milioane de
lire sterline în primii trei ani. Aceste
costuri includeau actualizarea
tehnologiei fiecărui punct de
vânzare, implementarea siste-
mului informatic de suport necesar
pentru gestionarea datelor Club-
card şi crearea unei linii de asis-
tenţă telefonică. Cu toate acestea,
datorită succesului Clubcard,
Tesco a acoperit costurile derulării
programului său de fidelizare prin
creşterea vânzărilor. Schema
Clubcard a demarat ca şi alte
scheme de carduri de fidelitate:
clienţii primeau propriul card în
schimbul detaliilor personale, cum
ar fi numele, adresa, data naşterii,
componenţa familiei, cerinţele
dietetice şi preferinţele produselor.
Deţinătorii de Clubcard îşi puteau
prezenta cardul la ieşire/la casă, de
fiecare dată când mergeau la
cumpărături, şi acumulau câte un
punct Clubcard pentru fiecare liră
sterlină cheltuită. Punctele puteau
fi obţinute în baza cumpărăturilor
făcute în magazinele Tesco, în
benzinăriile Tesco, respectiv pe
site-ul online (Tesco.com). În afară
de cheltuirea voucherelor într-un
magazin Tesco sau pentru achiziţii
online, clientul le putea transfera
şi în AirMiles British Airways. De
exemplu, un voucher Clubcard de
2,50 lire valora 60 AirMiles. De
asemenea, bonurile puteau fi
cheltuite pe aşa-numitele oferte
Clubcard, cum ar fi parcuri de
distracţii, muzee sau restaurante.
Atunci când era folosit pentru a
comanda una dintre aceste oferte,
valoarea voucherului era de patru

ori mai mare. Programul Clubcard
nu este doar un card de fidelitate,
ci ş i o filozofie corporativă
cuprinzătoare şi un sistem complet
de afaceri. Datele pe care le oferă
schema Clubcard către Tesco sunt
utilizate pentru a lua decizii de
afaceri cruciale. Mai mult, se
estimează că acest proces a făcut
ca Tesco să fie "cel mai sofisticat
marketer din lume". Tesco
foloseşte datele pentru a-şi seg-
menta clienţii prin aşa-numita
metodă de rulare, potrivit căreia
coşul de cumpărături al unei
persoane dezvăluie mult despre
caracteristicile persoanei pe
principiul: "eşti ceea ce mănânci".
Mai mult, este creat un profil ADN
unic pentru fiecare utilizator Tesco
Clubcard pe baza corelaţiilor şi
clasificărilor produselor din
coşurile de cumpărături. În acest
scop, aproximativ 50 de produse
au fost clasificate prin evaluarea a
aproximativ 20 de caracteristici pe
o scară Likert. Aceste atribute ale
produsului includ "grăsimi scăzute"
versus "grăsimi ridicate", "necesită
preparare" versus "gata de mâncat"
sau "preţ mic" faţă de "preţ mare",
dar şi "aventuroase", "exotice" sau
"proaspete". Această metodă
generează o hartă a conotaţiilor
mărfurilor. Din moment ce
evaluarea fiecărui produs din
magazine este o sarcină aproape
imposibilă, 50 de produse "evi-
dente" care deţineau în mod clar
atributul sau calitatea pe care
Tesco dorea să o măsoare, cum ar
fi ananasul pentru "exotice" sau
uleiul de măsline extravirgin pentru
"aventuros", au fost alese ca bază
ş i preluate de un program de
algoritm computerizat. Următorul
pas a fost să analizeze ce alte
produse au cumpărat clienţii care
au achiziţ ionat respectivele
produse, excluzând alimentele
comune, cum ar fi ouă sau lapte.
Pe baza comportamentului
clientului, pot fi identificate diferite
grupuri de consumatori. Combi-
naţia dintre produsele clasificate
oferă informaţii despre stilul de
viaţă al clientului şi ajută la seg-
mentarea tuturor clienţ i lor. În
consecinţă, Tesco şi-a putut seg-
menta clienţii în categoriile de
produse alimentare fine, sănă-
toase, tradiţionale, mainstream, de
comoditate şi sensibile la preţ.
Compania a lansat apoi mărci
proprii (ale magazinului) care vizau
tocmai segmentele identificate.
Potenţialul de a folosi şi exploata
date din programul Clubcard este
substanţ ial. Prin compararea
comportamentului de cumpărături
al unei persoane cu media pentru
acel segment de client specific se
pot identifica variaţii. Această
analiză evidenţ iază nu numai
departamentele subexploatate,
dar arată şi produsele pe care
consumatorul le va vrea în viitor.
Activităţile de marketing, respectiv
voucherele şi cupoanele, sunt
astfel un amestec de cadouri şi
recompense pentru comporta-
mentul trecut ş i din prezent,
precum ş i îndemnurile pentru
comportamentul viitor.

Mai mult, compania a aprofundat
datele clienţ i lor obţ inute din
programul său de fidelizare pentru
a se diversifica în ofertele de servicii
non-alimentare (într-o abordare
micro-macro): servicii financiare şi
bancare, cum ar fi Tesco Personal
Finance (TPF) şi Tesco Telecom.

Pentru mulţ i experţ i, Tesco
Clubcard a fost foarte important în

transformarea ce a urmat, ajutând
compania să devină, la un moment
dat, cel de-al treilea cel mai mare
retailer de produse alimentare din
lume. Experţii sunt de acord că,
datorită Clubcard, Tesco ştie astăzi
mult mai mult despre clienţi şi
nevoile lor decât orice alt
concurent. La numai două luni de
la introducerea schemei de
fidelizare, Tesco devenise liderul
pieţei britanice. La un an de la
lansarea schemei de loialitate,
deţinătorii de Clubcard cheltuiau
cu 28% mai mult la Tesco şi cu 16%
mai puţ in la concurentul său
Sainsbury. Cu toate acestea, o
caracteristică principală a
sistemului de loialitate Clubcard
este natura sa dinamică. Pe
măsură ce obiceiurile clienţilor se
schimbă, la fel se schimbă ş i
deciziile de afaceri ale Tesco, care
se bazează pe datele Clubcard în
curs. Acest lucru implică nece-
sitatea unor inovaţii constante.
Chiar dacă mulţi concurenţi au
încercat să introducă scheme
similare de fidelizare a clienţilor,
Tesco Clubcard rămâne în frunte.

În concluzie, Tesco
 îndeplineºte toate

 funcþiile de retailer
standard, ºtiins sã-ºi
 potenþeze strategiile
 de vânzare aºa încât
reuºeºte sã devanseze

 foarte mulþi alþi
 comercianþi.

Tesco a înţeles cât de rapid se
pot schimba cerinţele clienţilor în
raport cu aceste diferite funcţii ale
comerţului şi cât de repede o
poveste de succes în comerţul cu
amănuntul se poate transforma
într-o criză. La nivel global, a
devenit clar că cerinţele clienţilor
în ceea ce priveşte îndeplinirea
funcţiilor de vânzare cu amănuntul
sunt puternic eterogene. Formatele
şi produsele magazinelor care au
funcţionat foarte bine în Marea
Britanie (şi în alte ţări europene şi
asiatice) nu au fost bine primite în
SUA sau în Japonia, pentru a da
doar două exemple. Tesco s-a
retras de pe aceste pieţe, semn că
aceleaşi funcţii trebuie îndeplinite
în moduri diferite pentru clienţii
diferiţi din întreaga lume.

Tesco este deja un
 jucãtor puternic pe

 piaþa producãtorilor,
 extinderea gamei

 proprii de produse ºi
 construirea de

 fabrici de producþie
 devenind un plus

 pentru acesta,
 aducând valoare

 adãugatã.

În acest fel, în timp, relaţia cu
producătorii ar avea de suferit
deoarece Tesco ar deveni un
concurent important pentru aceştia
putând să ofere clienţ i lor o
alternativă accesibilă la produsele
deja existente (adaptare după
Joachim Zentes, Dirk Morschett,
Hanna Schramm-Klein, Strategic
Retail Management, ediţiile 2007,
2012 şi 2017, Springer Gabler şi
https://www.tesco.com/).
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De la Mugur Isărescu şi Viorel
Cornescu la Vasile Bozga. De la
Corneliu Russu şi Sorica Sava la
Dan Voiculescu şi Alexandru
Zamfir. De la Sultana Sută-
Selejan la Oreste Popescu,
Anghel Rugină, Nicolae Sută. De
la Nicolae N. Constantinescu la
Costin Kiriţescu, Iulian Văcărel şi
Constantin Ionete. De la Petru
Gh. Prunea la Ion Petrescu, etc.
M-a onorat faptul că în volum mi-
a fost acordat un spaţiu dintre
cele mai mari: aproape 3,5 p.
Desigur, nu discut selecţia. A
realizat-o "selecţionerul", era şi
este responsabilitatea sa. Dar
cum l-am cunoscut bine pe autor
- profesor de mare prestigiu la
ASE Bucureşti câteva bune
decenii, conducător de doctorate,
după Revoluţie şi deputat în
Parlamentul României, o pe-
rioadă preşedinte al Comisiei de
politică externă în Camera
Deputaţilor, membru al Delegaţiei
române la Adunarea Parla-
mentară a Consiliului Europei,
ambasador, etc - cred că mi-ar fi
fi ascultat sugestia ca în carte
să cuprindă şi alte câteva nume
valoroase. Oricum, avea în
pregătire un volum II, pe care,
însă, din păcate, nu a mai apucat
să-l termine. Dar despre cine
este vorba în sugestia mea? De
personalităţi pe care le-am
cunoscut foarte bine, am lucrat
sub coordonarea lor. Din varii
motive - s-au stins prea repede
din viaţă în anii 1990, din cauza
vârstei şi a bolilor şi-au cam
încetat activitatea tot atunci, unii
au plecat în Vest unde nu au mai
continuat activitatea didactică şi
de cercetare, de manageriat. Or
mai fi şi altele. Cine a plecat în
Vest, însă, din varii motive, trebuia
să presupună că vine în
confruntare pentru "pâine" cu cei
de acolo. Care nu fac cadouri.
Erau şi sunt alte exigenţe, alţi
parametri, o altă civilizaţie com-
portamentală, altă psihologie, etc.
Foarte puţini au reuşit şi reuşesc
ca atare. Nu a fost şi nu este
deloc acelaşi lucru cu o vizită la
universitate sau la un institut, pe
banii statului român. Stai câteva
zile, poate o invitaţie la dejun şi
apoi treci în CV că eşti "profesor
asociat" acolo. Pe cei de aici, cu
precădere ignoranţii, îi poţi
impresiona. Pe cei de acolo, nu...
Sunt nu puţine cazuri.

Dar cine ar fi "uitaţii"? Iată,
dr. Ioniţă Olteanu, dr. Avram
Rosen, Constantin Caloianu,
Gh. Şiclovan. Ar mai fi şi alţii,
dar eu m-am oprit, în cele de
faţă, la aceştia. Ei au avut şi
au în comun, desigur, valoa-
rea lor, dar şi o privire mereu
către viitor. Deci:

dr. Ioniþã Olteanu
(1933-2011)

Se naşte la Sibiu din tată ro-
mân şi mamă de etnie germană.
Aveau casa vis-a-vis de Biserica
Ursuline, o locuinţă săsească,
bine îngrijită, străjuită de ziduri

înalte, care se închidea trapez în
josul piaţetei, chiar în unghi puţin
ascuţit. Casa există şi acum.
Tatăl, negustor cunoscut, angro-
sist, un om de mare cuvânt, o
strângere de mână aproape că
parafa contractele, încheierea de
afaceri. Şcoala la "Ursuline", cea
germană ş i, cred, "Lazăr".
Facultatea la ASE Bucureşti. Prin
repartiţie, economist la "Flaro". Nu
prea era pentru proiectele lui.
Venind într-o zi la Sibiu profesorul
Costin Murgescu, directorul Insti-
tutului de Cercetări Economice
din Bucureşti, tânărul Olteanu l-
a invitat la dejun şi i-a mărturisit
dorinţa sa de a lucra în cercetare.
Cu felul, manierele şi vorbele sale
îngrijite l-a convins pe Murgescu
- care nu era deloc novice în
domeniu, intuind o speranţă - să-
l ia la Bucureşti. Aşa a ajuns la
Institut, unde a lucrat până la fuga
lui din ţară - aflat în "misiune
oficială" în Germania de Vest -
ianuarie 1989.

Prin 1974, când a fost o criză
importantă de hârtie pentru ziare
ş i reviste, - "Letea" Bacău
întrerupsese producţia, etc. -
Ioniţă Olteanu era redactor şef-
adjunct al revistei săptămânale
"Viaţa Economică", (32 pp, format
mare) alături de Gh. Dolgu şi Gh.
Creţoiu, redactor şef fiind Costin
Murgescu. În condiţiile arătate de
lipsă de hârtie - sunt convins,
însă, că au fost şi alte argumente
- revista "Viaţa Economică" a
fuzionat cu "Probleme econo-
mice" unde redactor şef era
profesorul de la ASE Bucureşti
Vasile Rausser, luând fiinţă
"Revista economică", cu redactori
de la ambele publicaţii amintite.
De exemplu, Vasile Porumbescu,
Stere Gioga, Nicoară Ionescu,
Maria Popescu, L. Egger (Ludovic
Stroja) de la "Probleme..." şi
Ioniţă Olteanu, Maria Ioniţă, Vasile
Boescu, Dinu Dragomirescu,
Bogdan Pădure, Constantin
Cojocaru, Ion Manea, Ioan
Georgescu, Sandu Deteşan, etc.,
de la "Viaţa...". Ioniţă Olteanu a
fost numit redactor şef adjunct al
noii publicaţii, redactor şef fiind,
de drept, directorul general al
Institutului Central de Cercetări
Economice, în acel timp Ilie
Şalapa. Apoi, pe funcţie au mai
venit întâi Ioan Totu şi apoi Barbu
Gh. Petrescu. Cu excepţia lui
Salapa, cu care a avut un conflict
deschis, Olteanu s-a înţeles cu
ceilalţi doi. Este drept, încă din
1964-1965-1966 începuseră şi
unele relaxări sociale deloc de
neglijat.

Eu l-am cunoscut în vara lui
1976 când am venit, după
concurs şi prin transfer, la Institut,
întrucât, la CSP, cu programul de
lucru cel mai adesea de la 8-9
spre 2-3 dimineaţa a doua zi,
puteam termina teza mea de
doctorat doar la calendele gre-
ceşti. Pentru examene şi referate
îmi luasem de fiecare dată

concediu fără plată, şi de mai
multe ori, concediu medical...
Încă de la început, Ioniţă Olteanu,
care mă dorise la Institut, mi s-a
părut un om deosebit: deschis,
calm, profesionist, stăpân pe
sine, elegant, rafinat, reverenţios.
Şcoala sibiană dar şi a lui Costin
Murgescu. În scurtă vreme, între
noi s-a stabilit o chimie de
excepţie. Printre altele, m-a rugat
mereu să-i citesc ultima formă
la cărţile sale - şi au fost destule
- şi să-i fac orice fel de observaţii
pe text. Îi făceam observaţiile ca
atare dar am învăţat, chiar şi
numai astfel, mult de la el.

Se plătea un anume tribut
epocii, dar în revistă, de foarte
multe ori, au fost promovate idei
de tot interesul. În cărţile lui - dar
şi în ale mele - cu atât mai mult.
În general, în volumele sale, unele
capitole fiind publicate iniţial în
revistă - Ioniţă Olteanu a pro-
movat o viziune originală asupra
dezvoltării. Cu faţa spre lume, cu
faţa spre viitor. Nu era uşor, din
multe puncte de vedere, chiar şi
în acel timp de ceva destindere.
O importantă carte a sa, -
semnată împreună cu Rudolf
(Rudi) Dootz ce lucra în acea
vreme tot la Institutul Central de
Cercetări Economice - a fost
"Dimensiunea optimă a între-
prinderilor industriale", Ed.
Politică, 1974. Autorii promo-
vează ideea aprecierii unei
întreprinderi nu neapărat după

mărimea ei (nr. salariaţ i,
capacitate  instalată, etc) - nu se
vădea prea mult în epocă ideea
că nu tot ce e mare e bun - ci
după performanţele ei, după
capacitatea, forţa ei de a se
impune pe piaţă. Lucrarea a fost
premiată de Academia Română.
Ca unic autor a realizat, apoi,
seria de 4 volume în opt ani, care
l-a impus esenţial în rândurile
economiştilor de pregnantă
valoare. Anume: "Limitele
progresului ş i progresele
limitelor", Ed. Politică, colecţia
"Idei contemporane", 1981;
"Dialoguri despre viitor", Ed.
Politică, 1982; "În căutarea
viitorului", Ed. Politică, 1984;
"Speranţa în om", Ed. Politică,
1987. Este clară concepţia
complexă a autorului, concepţie
de sorginte "dezvoltare umană",
pentru om.

Pe de o parte, se referă la
limitele progresului, dar din
perspectiva faptului că chiar
limitele pot fi amplificate "în sus",
vădindu-se astfel demersul
ştiinţific şi forţa dinamică ce duce
progresul mai departe. O temă
esenţială. Am zăbovit multă
vreme amândoi cu privire la titlul
volumului, la conţinutul de idei al
cărţii reflectând o asemenea
filozofie economică. Printre altele,
"bătaia" era că orice sistem
economic poate progresa astfel,
nu doar socialismul, ci ş i
capitalismul. Va face apoi Ioniţă
Olteanu o muncă de redactor,
intervietor foarte activ, cu mari
personalităţi ale lumii economice
universale - de la americanii J.K.
Galbraith la Alvin Toffler, de la
norvegianul Johan Galtung, şi el
"Nobel", la mai mulţi cercetători
sud-americani, europeni, sovie-
tici, etc. Întrebarea fundamentală
de la care pornea discuţia era:
"Cum vedeţi viitorul?" Evident că
răspunsurile - deci şi în căutarea
viitorului -, discuţia cu interlo-
cutorii depăşeau multe concepte
în epocă precum "Societatea
industrială" şi "Convergenţa
sistemelor". Depăşeau, dar se
refereau şi la acestea ca realităţi
ş i ţ inte veritabile. "Statul
bunăstării" al lui Galbraith era şi
el o realitate pornind de la
consolidarea unei clase de mijloc
creativă, cu resurse, cu
disponibilităţ i, inteligenţă,
veritabilă şi, deloc nouă în timp,
coloană vertebrală a progresului.
Este cam ceea ce ne lipseşte
acum la noi, nu puţini aparţinători
plecând în Vest şi sufocaţi de
nonvalorile ce le decid destinele.

... Volumul "Speranţa în om"
aborda tema atenuării şi eliminării
posibilelor conflicte. I. Olteanu -
cum arătam în recenzia la carte
publicată în revista "Transilvania",
nr. 4/1988 - "pune în lumină relaţia
de strânsă intercondiţionare
dintre civilizaţie, progres şi pace,
condiţie indispensabilă dezvoltării
generale a societăţii umane".

Pacea, ca stare firească a uma-
nităţii. Cu mulţi ani în urmă, la
Veneţia, spectatorii unor tragedii
şi drame care impresionau prin
intensitatea situaţiilor şi destinul
nefericit al personajelor, când
aplaudau strigau şi "Bravo I
morti!". Iată că lumea se afla şi
în acel timp când scria Ioniţă
Olteanu - şi, din păcate, se află
şi acum - în pragul de a muri
dramatic. Nu a fost şi nu este
vorba de teatru, ci de un foarte
trist şi înspăimântător "verité" cu
secvenţă finală dispariţia lumii şi
a civilizaţiei. Ioniţă Olteanu trăgea
un semnal de alarmă şi urmărea
să prevină... Desigur, a avut un
avantaj: nu s-a vădit vreo
interdicţie de a pleca în Vest. Şi
a plecat, slavă Domnului, de
foarte multe ori: în Statele Unite,
în Franţa, Germania, în Mexic, în
Marea Britanie, etc. Era mai
mereu în astfel de delegaţii, cu
alţii, dar uneori şi singur. A fost,
totuşi, un avantaj... Da, dar
avantajul era dat şi de per-
fomanţele lui la zi.

Fiind şi pe jumătate neamţ, a
rămas în Germania de Vest,
aflându-se "în misiune", în
ianuarie 1989. Din păcate,apoi, nu
a prea mai dat nimic valoros.
Timpul acomodării la concurenţă
cu unele dezagremente de
creştere în vârstă? Drama lui
interioară de familie, băiatul său
suferind de o miopatie gravă şi
incurabilă? Poate altele? După
decembrie 1989, a revenit rareori
în ţară, la Bucureşti. Nu am avut
ocazia să ne întâlnim direct, eu
fiind la Sibiu sau în Franţa. Dar
am vorbit de multe ori la telefon
şi-mi persistă felicitările lui că i-
am luat locul ca sibian. Oricum,
rămâne un economist remarcabil
şi o minte vizionară printre prota-
goniştii, în general, ai vieţii
economice, chiar dacă nu se află
amintit în volumul la care ne
referim. Va muri în Franţa, la Nisa,
unde şi-a petrecut plăcut ultimii
ani, alături de un grup de prieteni
români "en retraite", printre care,
Ştefan Fay şi Nicolae Balotă.

Constantin Caloianu
(1929?-1991?).

Un inginer cu minte cât 4 eco-
nomişti. Eu l-am asimilat eco-
nomist. Politehnician,  specialist
nemijlocit în metalurgie şi oţeluri.
Dobândind ulterior, prin expe-
rienţă, o remarcabilă privire
macroeconomică. Ştiu mult mai
puţine de el - nu l-am aflat nici
pe internet - decât despre Ioniţă
Olteanu, Avram Rosen sau Gh.
Şiclovan. Feciorul unui iniţial
subofiţer, devenit ofiţer prin
poruncă regală (Regele
Ferdinand I) ca urmare a unor
uimitoare fapte de vitejie pe front.
A lucrat în fabrică şi la CSP, ajuns
aici în scurt timp, Directorul
Direcţ iei de Coordonare a
Planului. Sobru, dar deloc închis,
deseori cu har. Foarte respectat
de toţi, de la mic la mare şi de la

Ioniţă Olteanu
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mare la mic. Mi-a semnat, în
ianuarie 1971, după ce am luat
concursul, numirea în calitate de
economist macrosintezist la
CSP (vizată, firesc, şi de preşe-
dinte), apoi, după alte concursuri
în cadrul postului, documentele
de dobândire a două gradaţii.
După aceea, după un alt concurs,
decizia de numire ca economist
principal macrosintezist precum
şi pentru alte trei gradaţii în cadrul
acestui post. Iar în 1976, mi-a
semnat, tot după un concurs,
decizia de transfer în cercetare,
la Institutul Central de Cercetări
Economice. L-am cunoscut - mi-
a fost şef - deci, vreme de 5 ani
jumătate, perioada 1971-1976,
despre dânsul în anii aceia
vorbesc. Oricum, am rămas şi
apoi în relaţii excelente.

Fără să am funcţie de con-
ducere, ţinea mereu seama de
părerea mea şi mă invita la
şedinţele Comitetului CSP şi la
cele multe cu ministerele în
procesul de elaborare şi defini-
tivare a Planului Naţional Unic de
Dezvoltare Economică şi So-
cială. Făceam "tabelul sinoptic"
al dezvoltării iar, o bună perioadă,
m-am ocupat direct ş i de
"balanţele materiale", în special
echilibrul între resurse ş i
destinaţii care, de multe ori,
aproape că nu era, fiind extrem
de greu, dacă nu imposibil, să te
descurci... I-am urmărit şi acolo
- şi în Direcţie - concepţia sa
despre economie ca un organism
natural, pe care nu trebuie nici
să-l afli într-o stare de sub-
dezvoltare, dar nici să-l supra-
încălzeşti, să-l supradezvolţi,
riscând astfel probleme deloc
minore. Venea, nu o dată, în
confruntare cu ceea ce susţineau
şefii, mai ales cei înalt politici,
deoarece conducerea CSP-ului
îi îmbrăţişa, deseori, opiniile.
Promova o dezvoltare echilibrată:
nu doar industria ci şi agricultura,
mai ales transporturile pe care le
intuia şi le ridica la rangul de
sistem circulator al economiei,
fără de care nimic nu putea
merge bine. Era om de cifră, la
fel de capabil în acest sens
precum ec. Ion Stanciu, ministru
adjunct la agricultură, care îţi
putea spune, şi noaptea şi ziua,
fără hârtii ajutătoare, sute de
producţii, condiţiile realizării lor,
cursurile de revenire nete şi brute,
relaţiile cu exteriorul - ce câşti-
gam şi ce pierdeam, etc. Punea
Caloianu bază pe balanţele
materiale - vreo 60- 70 esenţiale,
pentru principalele produse ale
economiei -, pe balanţele de
echilibru financiar - mai ales
balanţa de venituri şi cheltuieli
băneşti ale populaţiei, balanţa
comercială, cea de plăţi, etc. -
dar şi pe balanţele energetice -
balanţa energiei primare, balanţa
de energie electrică, ş.a. Nu mi
se pare deloc teribil faptul că, în
prezent, astfel de instrumente de
macrosinteză - desigur, dificil de

întocmit şi mai dificil "de citit" -
aproape că nu se utilizează. De
altfel, producţia netă, respectiv
producţia marfă vândută şi înca-
sată ca indicator de salarizare în
întreprinderi, în loc de mult
umflata producţie globală, de la
noi a plecat. Tot Caloianu,
împreună cu vicepreşedintele ec.
Virgil Pârvu, o somitate în
materie, au împământenit şi
practica "asterisc". Cifrele mari
veneau "de sus". Nu se puteau,
deseori, realiza, dar nu ne asculta
nimeni. Ş i atunci puneam
"asteriscuri": de exemplu, "9%
poate fi atins dar numai dacă
Galaţiul dă atât, Hunedoara atât",
etc. şi cum nu dădeau, reieşea
din calcul un nivel de 6,5%. Se
vedea clar, dar nu se lua în
seamă. Din instituţ ia de
planificare plecau, deci, Raportul
de plan, 2 caiete de indicatori, dar
şi foarte multe caiete groase cu
"asteriscuri". Se putea oberva dar
nu se dorea să se vadă...

... Pe la sfârşitul anului 1974,
Maxim Berghianu, preşedintele
CSP, înainte să plece "primind
alte însărcinări", a avansat în
funcţii vreo 30-40 de specialişti
ai instituţiei, cei care lucrau cel
mai bine, indiferent de "dosar".
Aşa a ajuns Caloianu - Secretar
General al CSP. Pentru un astfel
de gest l-am reapreciat pe
Berghianu. La vreo săptămână,
venind preşedinte Manea
Mănescu, stufos, emfatic,
orgolios, "subţire" şi în puţinele
cunoştinţe profesionale ş i
interpretări pe care le avea, prima
sa decizie a fost să anuleze
decizia amintită dată de
Berghianu. Am rămas cu toţii, cei
de pe margine, cu un gust amar
şi cu o părere execrabilă despre
noua conducere a instituţiei. Este
drept, după cât ştiu, după
Revoluţie, Constantin Caloianu a
devenit prim-vicepreşedinte al
CSP. Ştia ce trebuie făcut. După
vreo 4 luni, însă, cei care au iniţiat
şi supervizat demolarea unor
lucruri economic bune de
dinainte de 1989, l-au scos
"obligatoriu" la pensie. A fost
realmente "rasă" şi instituţia, cu
toate că americanii, francezii,
nordicii, britanicii, italienii, etc o
aveau: piaţa, piaţă dar şi progra-
mare persuasivă. Şi a ieşit ceea
ce a ieşit. Printre altele, fără
Caloianu ca om, specialist, decis
în opiniile lui, luau sfârşit nu
puţine dintre lucrurile utile din
economie, demarând o tranziţie
nebuloasă, dezordonată, nefun-
damentată, cu destule pierderi
însemnate. Cu o inflaţie de cifre
inimaginabile, cu abordarea
"timidă" a exporturilor - mai ales
la întreprinderile care aveau
contracte, erau competitive la
preţuri - şi supralicitarea unei
imense game de importuri, fapt
cu dereglări esenţiale în balanţa
comercială şi de plăţi... Din
păcate, nu a răspuns şi nu răs-
punde nimeni. Şi nici de
îmbogăţiţii "peste noapte", uluitor

în asemenea condiţii, printre
altele, aproape toţi cei cu mari
foloase de pe urma contractelor
forţate de importuri.

Nu după multă vreme, după
scoaterea sa la pensie, în bună
măsură şi de inimă rea, văzând
ce se întâmplă cu economia,
bolnav, slăbit şi fără posibilităţi
concrete de a lupta, de a replica,
Constantin Caloianu se va stinge

P.S.  Măştile sunt o
"afacere"? Dacă ne
gândim că înainte de
pandemie costau vreo
40 bani per bucată, şi
acum costă cât costă, da.
Plus că deseori se dau
comunicate că măşti
cumpărate nu corespund
normelor oficiale.
Desigur, depinde cine
încasează banii, este
important şi ce direcţie
iau "surplusurile", etc.
Şi nu doar măştile au fost
şi sunt, nu o dată, în
situaţia asta. Este mare
în continuare dramaturgul
francez Marcel Pagnol,
care, în "Topaze", scria că
averile mari se fac
deseori luând câte puţin
de la cei mulţi... Şi încă.
Se vorbeşte acum, chiar
şi la noi, despre "eco-
nomia socială şi soli-
dară". De peste 10 ani
şi în ţară şi afară
scriu despre ea...

din viaţă într-un anonimat cu totul
nemeritat. Făcea parte, pe un loc
avansat, din acea elită a clasei
de mijloc din România - ingineri
ş i specialişti proiectanţ i,
tehnicieni,  ingineri şi specialişti
de fabrică, economişti şi eco-
nomişti finanţişti bine pregătiţi,
cercetători din numeroasele
institute de cercetări din ţară cu
veritabile performanţe interna-

Clădirea CSP, 1971-1976su
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Biserica Ursuline, Sibiu

ţionale, fizicieni, chimişti, biologi,
geologi, muncitori de înaltă
calificare, etc., - care ei, mai ales,
şi nu neapărat cine ştie ce "con-
duceri de partid şi de stat" - au
făcut foarte multe pentru
economie. Dispărea astfel co-
loana vertebrală, greu de înlocuit,
a unor performanţe deloc lipsite
de importanţă.

(va urma)
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servicii de cazare, de alimentaţie
şi agrement este, în special, re-
prezentată  de activităţi "de mano-
peră", care nu sunt compatibile
întotdeauna cu know-how-ul (sa-
voir-faire) pretabil mai ales în alte
domenii. Oamenii de afaceri sau
chiar turiştii obişnuiţi preferă să
comunice cu o voce "umană",
"blondă" în locul dispozitivelor elec-
tronice, când sunt treziţi matinal ca
să prindă avionul, vor să admire
îndemânarea unui chelner când
prezintă un preparat flambat la
gheridon, să asculte un somelier
când povesteşte despre vinul pe
care îl recomandă, sau să comu-
nice cu un recepţioner sau un agent
de turism, care să le propună locuri
sau destinaţii pe care le-a vizitat
efectiv şi le recomandă cu căl-
dură ş.a.

După părerea specialiştilor care
au participat la webinar-ul "Pers-
pective Post-Covid" al AED, parali-
zarea activităţii turistice va duce la o
scădere a cifrei de afaceri a hote-
lurilor din întreaga lume între 50 şi
55% în anul 2020 şi cu 10% în
2021, convenind că recuperarea
sectorului va fi "lentă". Mai întâi, va fi
reactivată cererea naţională, apoi
cea regională şi, ulterior, cererea
internaţională, aşa cum mai întâi se
va recupera segmentul de "vacanţă"
înaintea celui de  "business". În
prezent, conferinţele se organizează
on-line, la fel şi bursele (târgurile
de profil), călătoriile fiind înlocuite
de videoconferinţe, dar la un
moment dat comercianţii trebuie să
se vadă cu clienţii, sau participanţii
la o conferinţă, congres etc.

În funcţ ie de facilităţ i le de
călătorie şi cele sanitare, sigur va
depinde şi recuperarea decalajului
din prezent. WTTC speră ca
turismul internaţ ional să se
recupereze treptat, observând o
redresare în China şi în alte ţări din
Asia în primul rând a turismului
naţional între 30% şi 50%, o uşoară
recuperare în Orientul Mijlociu şi,
sperăm, în această vară ş i o
recuperare mai importantă în
Europa şi Statele Unite. Pentru
aceasta e nevoie de protocoale
pentru a recâştiga încrederea
turiştilor şi de sprijinirea sectorului
din partea guvernelor, pentru o
deschidere coordonată a tuturor
activităţilor economice.

Consiliul Mondial de Turism
şi Călătorii (WTTC)
a lansat primul certificat
global sanitar şi de
siguranţă din lume,

care va permite călătorilor să
recunoască guvernele şi com-
paniile de pe planetă care au
adoptat protocoale standardizate
de sănătate ş i igienă la nivel
mondial, cu scopul de a ajuta la
reconstruirea încrederii consu-
matorilor în întreaga lume pentru
a reporni industria turismului şi a
călători  în siguranţă. Lansarea
acestor protocoale standard
globale a fost acceptată de mai
mult de 200 de CEO-uri, inclusiv
de unele dintre principalele grupuri
de turism din lume, printre care
Trip.com ş i Expedia. Arabia
Saudită, care prezidează grupul
turistic G20, Cancun, Portugalia,
Barcelona şi Sevilla, printre altele,
sunt printre primele destinaţii care
acceptă această certificare.

Zurab Pololikashvili, secretar
general al Organizaţiei Mondiale a
Turismului (OMT) - o entitate care
a sprijinit iniţiativa WTTC, a indicat
că acest certificat este cheia creării

încrederii şi că: "aceste protocoale
globale ale sectorului privat şi
eforturile noastre de parteneriat
public-privat sunt esenţiale pentru
asigurarea unei recuperări mai
rapide. Suntem uniţi în obiectivul
comun al revenirii turismului
pentru a genera beneficii care
depăşesc cu mult sectorul nostru.
Încrederea şi turismul vor cataliza
cererea consumatorilor, investiţiile
şi locurile de muncă, creând astfel
oportunităţi pentru toţi. Ultimele
săptămâni au evidenţiat rolul tot
mai mare al tehnologiei, iar con-
ducerea transformării tehnologiei
în viaţa noastră, a turismului, va face
sectorul mai rezistent şi va crea
oportunităţi pentru oamenii din
întreaga lume". OMT a prezentat un
set de linii directoare, pregătite în
consultare cu Comitetul Mondial de
Criză pentru Turism, atât pentru
guverne cât şi pentru companii,
pentru a le ajuta să redeschidă
turismul într-un mod sigur, fluid şi
responsabil, mai puternic şi mai
durabil. Acestea urmăresc să
diminueze impactul economic, să
dezvolte protocoale de securitate
şi răspunsuri coordonate, precum
şi să încurajeze inovarea şi tran-
sformarea digitală a turismului.
Liniile directoare includ următoa-
rele propuneri: restabilirea încre-
derii călătorilor prin protocoale de
securitate menite să reducă
riscurile la fiecare legătură în lanţul
valoric turistic; aplicarea proce-
durilor de verificare atunci când
este cazul, inclusiv scanere de
temperatură, teste de detectare,
distanţare fizică, curăţare mai
frecventă şi furnizare de truse de
igienă pentru a garanta siguranţa
călătoriilor aeriene, a serviciilor de
ospitalitate sau a evenimentelor;
pentru a promova o transformare
digitală a destinaţiilor, companiilor
şi angajaţilor cu iniţiative precum
formarea online gratuită, această
entitate oferă serviciul UNWTO
Online Academy şi implementarea
de aplicaţii precum Hi Card pentru
îmbunătăţirea interoperabilităţii
internaţionale a aeroporturilor şi
hotelurilor; de asemenea, este
subliniat rolul tehnologiei în
promovarea distanţării sociale în
hoteluri şi destinaţii turistice.

Operatorul german TUI ş i
Booking.com s-au alăturat pentru
a oferi împreună, începând cu luna
iulie, un portofoliu de aproximativ
70.000 de excursii, tururi, activităţi
şi experienţe, odată ce restricţiile
de că lătorie impuse la nivel
mondial au fost relaxate. Prin
acordul încheiat, clienţii Booking
vor avea acces direct la segmentul
de activităţi al gigantului german şi
al filialei sale digitale Musement,
start-up-ul tehnologic italian pe
care l-a achiziţionat în urmă cu doi
ani, oferind activităţi în 1.100 de
oraşe din întreaga lume. Acest
portofoliu include, de asemenea,
oferte exclusive, numeroase
activităţi pentru turiştii aflaţi în
vacanţă în propria ţară în această
vară, precum wellness, experienţe
de aventură, bilete la muzee şi
atracţii turistice, excursii cu barca,
itinerarii cu bicicleta precum şi
tururi ghidate. Ca răspuns la cri-
ticile aduse de agenţiile de turism
de dimensiuni mai mici faţă de
avantajarea touroperatorului cel
mai mare din lume - TUI, CEO-ul
companiei afirma că de împru-
muturile de stat în valoare de 18
miliarde de euro pe care compania
le-a primit de la Banca de Credit
Germană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare pentru a aborda im-
pactul crizei coronavirusului vor
beneficia într-un final, indirect, şi
agenţiile de turism mai mici, care

participă la proteste în aceste
săptămâni, pentru a solicita
salvarea sectorului turistic.  Întrebat
dacă este corect ca TUI să
primească aceste subvenţii în timp
ce multe agenţii se confruntă cu
falimentul, CEO-ul afirma într-un
interviu acordat ziarului german
Rheinische Post că "un TUI
consolidat este benefic şi pentru
agenţ i i le de turism de mici
dimensiuni. Dacă încetăm să
oferim călătorii, multe dintre ele vor
avea mai puţine afaceri. Suntem
în aceeaşi navă" - reamintind că
împrumutul trebuie rambursat şi că
"este o datorie suplimentară şi nu
un cadou". Astfel, compania
intenţionează să reia traficul aerian
cu Mallorca între jumătatea şi
sfârşitul lunii iunie şi legăturile cu
Austria, Grecia, Cipru, Croaţia,
Bulgaria  şi chiar cu Turcia.

Portugalia, Grecia
ºiCroaþia sunt oferite
 ca destinaþii Covid-
free pentru a încerca
 sã capteze turismul

 de incoming
diminuat odatã
cu închiderea
frontierelor.

Croaţia, cu 4,7 milioane de lo-
cuitori, puţ in peste 2.000 de
infectaţi şi puţin peste 100 de
decese, şi-a redeschis graniţele cu
zece ţări din Europa Centrală şi de
Est la data de 28 mai, fără restricţii,
pentru a facilita sosirea turiştilor
(din Slovenia, Ungaria, Austria,
Republica Cehă, Slovacia, Esto-
nia, Letonia, Lituania, Polonia şi
Germania), listă care va fi extinsă
treptat. În urma acestei decizii,
cetăţenii care intră în ţară vor trebui
să lase date cu caracter personal
autorităţilor de frontieră pentru a fi
localizate, dacă este necesar, din
motive epidemiologice. Turismul
reprezintă 19,6% din PIB-ul croat.
Croaţia primeşte anual în jur de 21
de milioane de turişti, care aduc
venituri de cca. 11 miliarde de euro.

Grecia, care a înregistrat doar
3.000 de cazuri şi mai puţin de 200
de decese, pariază pe mana-
gementul său de succes al crizei.
Campaniile sale de marketing,
orientate în special către nordul
Europei dar şi spre Balcani şi ţările
baltice, promovează ideea că  este
o ţară sigură pentru a petrece
vacanţa. Între 25% şi 30% din
economia elenă depinde de
turism, care a înregistrat venituri de
19 miliarde de euro numai în anul
2019, când a primit 34 de milioane
de vizitatori, dintre care 24,2 mi-
lioane între lunile aprilie ş i

septembrie. Deşi data oficială de
deschidere a turismului străin este
1 iulie, Grecia va permite cetă-
ţenilor UE să ajungă în staţiuni cu
avionul începând cu 15 iunie, cu
excepţia celor ai Italiei, Spaniei şi
Olandei, pentru care se vor des-
chide graniţele după finele lunii
iunie, când urmează să fie elimi-
nată şi carantina. Turiştii dintr-un
prim grup de 29 de ţări vor putea
ajunge fără limitări şi vor putea face
acest lucru atât pe aeroporturile din
Atena, cât şi din Salonic, în nordul
ţării. Printre aceste naţiuni se
numără unii vecini, precum Albania
şi Macedonia de Nord, dar şi ţări
din Uniunea Europeană, cum ar fi
Germania, Austria, Danemarca,
România, sau ţări din afara UE,
precum Liban, Japonia, Israel şi
Noua Zeelandă. Alegerea ţărilor s-
a desfăşurat în conformitate cu
informaţiile emise de EASA (Agen-
ţia Europeană pentru Siguranţa
Aviaţ iei) ş i de autorităţ i le din
domeniul securităţii elene, ţinând
cont de faptul că ţările selectate au
o situaţie epidemiologică similară
cu cea din Grecia. Persoanele care
sosesc cu aceste zboruri se vor
putea deplasa în toată ţara în mod
liber, fără carantină, deşi pot fi
supuse unor teste aleatorii la sosire.
Cetăţenii din ţările incluse în lista
EASA a zonelor considerate de risc,
deşi pot vizita Grecia, vor trebui să
se testeze şi să se supună unei
carantine de şapte sau paispre-
zece zile, în funcţie de testul negativ
sau pozitiv. De la 1 iulie, restul
aeroporturilor vor fi deschise
traficului internaţional, iar turiştii din
alte ţări vor putea ajunge fără
restricţii. Hotelurile vor fi supuse
unei serii de reglementări supli-
mentare de igienă şi siguranţă,
cum ar fi asigurarea unui manager
responsabil în cazul în care există
cazuri de coronavirus şi a unui
medic în cazul în care complexul
depăşeşte 50 de locuri de cazare.
Feriboturile către toate insulele
funcţionează deja, dar cu o serie
de restricţii: pot oferi doar jumătate
din locurile disponibile; pasagerii
trebuie să completeze un formular
de contact (starea de sănătate), iar
utilizarea unei măşti este obliga-
torie în timpul călătoriei. Primul
ministru grec Kiriakos Mitsotakis
menţiona într-un interviu acordat
ziarului Bild, din Germania: "expe-
rienţa fundamentală, a merge la
plajă, la o tavernă drăguţă, la un
restaurant, toate acestea vor fi
posibile ca şi înainte, cu unele mă-
suri de precauţie suplimentare".

 Portugalia, unde au fost mai
puţin de 1.500 de decese cauzate
de coronavirus, a fost un pioner în
Europa în crearea unui certificat
numit "Clean & Safe", care distinge
activităţile turistice ce garantează

igiena ş i siguranţa pentru
prevenirea şi controlul Covid-19.
Până în prezent, aproape 9.000 de
companii, inclusiv hoteluri şi spaţii
de cazare, restaurante, terenuri de
golf şi ghizi de turism s-au înscris
pentru obţinerea acestui certificat,
iar în curând va fi disponibil şi
pentru muzee ş i aeroporturi.
Turismul reprezintă în Portugalia
aproximativ 16% din PIB. În 2019,
ţara a atins recordul de aproape
27 de milioane de turişti, având
încasări de 18,4 miliarde de euro.
ţara îşi finalizează campaniile
promoţionale pentru vară, care vor
acorda o atenţie specială celor mai
importante pieţe internaţionale
precum Regatul Unit, Spania,
Franţa şi Germania.  Portugalia a
menţ inut închise graniţele cu
Spania şi Italia până pe 15 iunie şi
nu a confirmat încă dacă va extinde
restricţiile după această dată, dar
are conexiuni cu Regatul Unit şi
ţările membre ale UE.  De
asemenea, a suspendat cone-
xiunile aeriene cu ţări din afara UE
până la 15 iunie, aşa cum a solicitat
Comisia Europeană, cu excepţia
ţărilor de limba portugheză şi a altor
patru, cu comunităţi importante de
origine portugheză (Statele Unite,
Canada, Africa de Sud şi Vene-
zuela). Guvernul portughez nu a
decretat niciodată carantine
obligatorii sau măsuri de control
specifice pentru persoanele care
sosesc din străinătate, însă regiu-
nile Madeira şi Azore au făcut acest
lucru unilateral dar au renunţat
între timp la ele. Imaginile cu
preşedintele ţării, Marcelo Rebelo
de Sousa, ieşind de pe plajă în slip,
cu o mască şi "demonstrând cum
ar putea fi o vacanţă în Portugalia"
au devenit virale. Reprezentantul
Germania Visit Portugal afirma
sugestiv că: "vreau să vă rea-
mintesc că, odată cu zilele sale
însorite, peisajele, cultura ş i
monumentele sale, Portugalia va
fi întotdeauna aici pentru Dvs."

Şi românii sunt inventivi
când este vorba de
certificate sau
originalitatea site-urilor

Platforma de rezervări hoteliere
Travelminit.ro a introdus on-line un
filtru unic de selecţie în motorul de
căutare a vacanţelor ce include
măsurile de prevenţie împotriva
COVID-19 implementate de unită-
ţile de cazare partenere. Peste
1000 de hotelieri, care s-au
redeschis recent, au publicat toate
aceste informaţ i i ş i iau toate
măsurile preventive pentru
siguranţa clienţilor. Pe lângă preţ,
localitate, gradul de confort şi
facilităţi, din ce în ce mai multe
căutări de hoteluri făcute pe
Travelminit.ro în ultimele două
săptămâni au inclus şi accesarea
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filtrului "Măsuri de prevenţ ie
COVID-19". Pe lângă beneficiul
direct pentru turişti, pentru că au
posibilitatea să cunoască exact
măsurile luate de hotelieri, acest
filtru îi ajută pe hotelieri să comu-
nice eficient toată lista de măsuri
luate în această perioadă. Astfel,
48% dintre unităţile listate au redus
capacitatea de cazare, 86% au
implementat purtarea de măşti şi
mănuşi, 76% şi-au instruit perso-
nalul privind igienizarea, iar 90%
dintre ei au inclus în procedura de
curăţenie dezinfectanţi profesio-
nali pentru igienizarea suprafeţelor
comune. Într-un studiu recent
realizat de platforma de rezervări
hoteliere, s-a observat că peste
50% dintre români caută proprietăţi
cu astfel de condiţii în rezervarea
vacanţelor viitoare.

Asociaţia pentru Dezvoltarea
Turismului din judeţul Covasna  a
lansat  programul "Visit Covasna
Safe Place", prin care acordă hote-
lierilor din judeţul Covasna certi-
ficarea "COVID Safe Place". Până
acum, peste 60 de proprietăţi din
judeţul Covasna, care se găsesc
pe site-ul www.visitcovasna.com, s-
au conformat măsurilor recoman-

date de Asociaţia pentru Dezvol-
tarea Turismului din judeţul Co-
vasna şi au primit această certi-
ficare. Printre măsurile suplimen-
tare de siguranţă care au fost pro-
puse unităţilor de cazare din judeţul
Covasna care doresc să obţină
certificatul de siguranţă "Visit
Covasna Safe Place" se află şi:
utilizarea parţială a capacităţii de
cazare, completarea on-line a
formularului de check-in, ampla-
sarea covoraşelor dezinfectante,
măsurarea temperaturii corporale
la sosire sau la intrarea în spaţiile
wellness, amplasarea dezinfec-
tantelor pentru mâini, purtarea de
măşti şi mănuşi, dezinfectare frec-
ventă în spaţiile comune, aerisire
la intervale scurte de timp, atenţie
sporită la dezinfectarea frecventă
a spaţiilor comune, oferirea posi-
bilităţii de a servi masa în regim de
room-service ş i respectarea
distanţei sociale de 1,5 metri.

În perioada următoare o să
asistăm probabil la cât mai multe
astfel de iniţiative care, dacă se
suprapun cu cadrul legal sau pot
conţine cerinţe suplimentare faţă
de acesta, sunt binevenite în
peisajul turistic actual.

  Un volum despre trecuta, actuala şi,
posibil, viitoarea arhitectură, oficială şi
neoficială, politică, socială, economică a
lumii. O bază de reflecţie şi de discuţii de
tip introspectiv a unui cercetător şi
profesor, istoric şi politolog, cu mii de cărţi
şi lucrări citite şi nu doar citate. Cu
numeroase ţări bătute cu piciorul, dar şi
cu ochii minţii, înţelegând ce vede la nivelul
superlativ al unei generaţii ce a privit şi
priveşte, deseori, lumea altfel în raport cu
conivenţele, ignoranţa, banalităţile,
superficialităţile şi suficienţele care, nu o
dată, au acoperit-o şi încă o acoperă.
Chiar o înăbuşe. Un autor repudiind
hotărât falsul, fake-news-ul şi semi-
doctismul...
     Doctorat în Franţa, burse câştigate din
partea guvernelor francez, român şi
chinez, masterand în Canada. Familiarizat
cu Uniunea Europeană, cu Comisia
Europeană, cât şi cu Parlamentul Euro-
pean – aici, atât pe partea administrativă,
fiind bursier Robert Schuman, cât şi
politică – vreme de peste 10 ani. A lucrat,
de asemenea, pentru Comisia Naţională
Franceză pentru UNESCO. Familiarizat
cu lumea americană, de nord şi de sud.
Cu ţări importante din Africa, precum
Egiptul şi Marocul. Cu Rusia şi vecinii ei.
Cu lumea francofonă, hispanică, lusitană
şi nord-europeană... Fidel al înţelegerii
moderne şi profunde a realităţilor.
     Iată, doar, câteva trăsături ale unui autor
nepotolit, însetat de cunoaşterea tradiţiilor,
de cultură, de original. Ale unui autor care
a avut şi care are efectiv ceea ce comunica
celor dornici să afle, studenţilor – mai ales
de la Sibiu – , dar şi specialiştilor, tuturor
celor ce vor să ştie ce se petrece cu
destinul lor, ce poate să fie în perspectivă.

Dan-Alexandru POPESCU "Istorie şi relaţii internaţionale. Frământările unui observator pe teren /
History and International Relations. A Field Observer’s Frets", ediţie bilingvă, 425 p., Editura Techno
Media, Sibiu, 2019. Traducerea în limba engleză a fost realizată de Ana-Blanca CIOCOI-POP

Bibliografie: evisionturism.ro, hosteltur.com
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Strategia Europa 2020

Paul LUCIAN
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ocuparea forţei de muncă,
cercetare, dezvoltare şi inovare,
schimbările climatice şi energie,
educaţie, sărăcie şi excluziune
socială.

Pentru fiecare dintre aceste
obiective, statele membre şi-au
stabilit propriile ţ inte la nivel
naţional şi au definit direcţiile şi
măsurile strategice necesare
pentru atingerea acestora.

Cea mai mare parte a asistenţei
financiare relevante din partea UE
pentru Strategia Europa 2020 va fi
acordată în cadrul Politicii de
Coeziune a UE, prin Instrumentele
Structurale.

 Fondul de coeziune
 este destinat statelor

 membre al cãror
 venit naþional brut

 (VNB) pe cap de
locuitor este mai mic
 de 90% din media
 UE. Acesta vizeazã

 reducerea
 disparitãþilor

 economice ºi sociale
 ºi promovarea

 dezvoltãrii durabile.

Fondul de coeziune a fost instituit
în vederea consolidării coeziunii
economice, sociale şi teritoriale a
Uniunii Europene, în scopul
promovării dezvoltării durabile.
Pentru perioada de programare
2014-2020, acesta asigură sprijin
pentru:investiţ i i în domeniul
mediului, inclusiv în domenii
legate de dezvoltarea durabilă şi
energia sustenabilă care prezintă
beneficii de mediu; reţelele
transeuropene în domeniul
infrastructurii de transport (TEN-T);
asistenţă tehnică.

Pentru perioada 2014-2020 s-au
efectuat mai multe modificări:
includerea fondurilor UE pentru
Dezvoltare Rurală şi Pescuit în
Fondul European de Dezvoltare
Regionala,  în Fondul Social Euro-
pean şi în Fondul de Coeziune;
cercetare şi inovare; tehnologiile
informaţiei şi comunicării (TIC);
competitivitatea întreprinderilor
mici şi mijlocii (IMM-uri); trecerea
la o economie cu emisii scăzute
de carbon; adaptarea la schim-
bările climatice, prevenirea ş i
gestionarea riscului; protecţia me-
diului ş i utilizarea eficientă a
resurselor;  promovarea sistemelor
de transport durabile şi eliminarea
blocajelor din cadrul infrastruc-
turilor reţelelor majore; ocuparea
şi facilitarea mobilităţii forţei de
muncă; incluziunea socială ş i
combaterea sărăciei; educaţia,
dezvoltarea de competenţe ş i
învăţarea pe tot parcursul vieţii;
consolidarea capacităţii instituţio-
nale şi o administraţie publică
eficientă;  oportunităţi mai mari pen-
tru abordări teritoriale ale proce-
sului de programare;  posibilităţi de
dezvoltare a unor Programe Ope-
raţionale (PO) multi-fond FEDR/
FSE;  o concentrare mai mare pe
monitorizarea rezultatelor - inclusiv

monitorizarea la nivelul teritorial
relevant; posibila impunere de
către Comisia Europeană a unor
condiţionalităţi macro-economice
şi sectoriale statelor membre - ex-
ante şi/sau ex-post; alocări finan-
ciare suplimentare acordate
statelor membre şi/sau regiunilor
cu rezultate  deosebite în imple-
mentare şi/sau celor care obţin
rezultate ce contribuie la atingerea
ţintelor  legate de strategia Europa
2020. Se observă că modificările
din perioada 2014-2020 cuprind
atât domeniul economic, cât şi
domeniul social.

Luarea în considerare a dimen-
siunii teritoriale va spori importanţa
Planurilor de  Dezvoltare Regională
în perioada 2014-2020. S-ar putea
considera oportună coordonarea
investiţiilor în jurul unor zone de
dezvoltare, identificate la nivel
regional, cum ar fi, diferitele cate-
gorii de "poli" sau centre urbane
finanţate prin actualul Program
Operaţional Regional, oraşele
mono-industriale sau zonele
periferice.

Propunerile Comisiei în acest
domeniu includ următoarele:

- dezvoltare urbană durabilă - un
procent de minim 5% din resursele
FEDR alocate fiecărui  stat membru
se va concentra pe dezvoltarea de
strategii, care să răspundă
provocărilor  economice, de mediu,
de context şi sociale, axate pe
anumite oraşe şi localităţi

- investiţii teritoriale integrate -
care să utilizeze resursele de la mai
multe axe prioritare şi/sau mai
multe Programe Operaţionale în
vederea dezvoltării urbane durabile
şi dezvoltarea de strategii integrate,
care să aibă ca obiectiv alte zone
definite - managementul fiind
delegat unui Organism Intermediar

- dezvoltare locală plasată sub
responsabilitatea comunităţii -
abordare "de jos în sus" în zone
geografice limitate, cu Grupuri
Locale de Acţ iune similare
iniţiativelor LEADER / URBAN.

Totodată, pot fi luate în consi-
derare documente europene în
care sunt evidenţiate tendinţe
teritoriale privind dezvoltarea,
respectiv o Agendă Teritorială a
Uniunii Europene 2020, document
care modifică Agenda Teritorială de
la Leipzig (2007) în vederea
transpunerii în plan teritorial a
prevederilor  Strategiei UE 2020.
Carta de la Leipzig pentru oraşe
europene durabile este document
asumat de România în 2007, care
propune o abordare integrată în
planificarea urbană.

Carta Verde
a Coeziunii Teritoriale

este un document lansat de către
Comisia Europeană în 2008, care
propune cooperarea, conectarea şi
concentrarea, ca acţiuni necesare
în vederea depăşirii barierelor date
de diviziunea administrativă, de
distanţă ş i de diferenţele de
densitate.

Strategia UE pentru macro-re-
giunea Dunărea trebuie de
asemenea, luată în considerare, în
regiunile pentru care aceasta este
relevantă. Strategia îşi propune să
creeze avantaje pentru locuitorii din
întreaga zonă printr-un sistem de
transport mai rapid şi mai curat,

energie mai ieftină şi mai sigură,
un mediu înconjurător mai
prietenos, destinaţii turistice şi
culturale mai dezvoltate.

În cadrul elaborării planurilor de
dezvoltare regională trebuie să se
ţină cont de contextul dat, de
amplasarea periferică a României
în cadrul UE, prevederile docu-
mentaţiilor urmărind să transfor-
me acest aspect într-o oportu-
nitate, întărind rolul României de
hub între fluxurile economice
dintre est şi vest. În acest context,
trebuie asigurată o atenţie sporită
rolului strategic pe care îl are
Marea Neagră, Dunărea, dar şi cei
1876 de km ce reprezintă graniţa
UE. Această dimensiune trans/
inter-regională ar trebui să se
reflecte în planurile de dezvoltare
regională ale regiunilor în cauză,
mai ales în cazul în care investiţiile
sunt finanţate din surse diferite.

Politicile altor potenţiali finan-
ţatori trebuie de asemenea, luate
în considerare, deoarece au un
impact direct asupra regiunilor în
cauză. Cu toate acestea, este dificil
să luăm în considerare aceste
politici, atâta timp cât strategiile
altor finanţatori nu sunt încă definite
pentru perioada 2014- 2020.

Mecanismul financiar
EEA (European Economic
Area) şi Programul Norvegian
de Cooperare

intră în această categorie de
potenţiali finanţatori bilaterali, deşi
pot constitui surse  de asistenţă de
tip grant pentru viitoarele Planuri
de Dezvoltare Regională.

Împrumuturile de la Banca
Europeană de Investiţii (BEI) sunt
strâns legate de politicile UE pen-
tru perioada 2014-2020. Aceasta
va continua să se implice în aşa-
numitele iniţiative "4j", alături de
BEI şi alte organisme.

JASPERS

Asistenţă comună pentru spri-
jinirea proiectelor în regiunile
europene (BEI, Comisia Euro-
peană, Banca Europeană pentru
Reconstrucţ ie ş i Dezvoltare
(BERD) şi grupul bancar KfW)

JESSICA

Sprijin european comun pentru
investiţii durabile în zonele urbane
(BEI, Comisia Europeană şi Banca
de Dezvoltare a Consiliului
Europei (CEB)

JEREMIE

Resurse europene comune
pentru microîntreprinderi şi IMM-uri
(FEI, Comisia Europeană);

JASMINE

Acţiunea comună de sprijinire a
instituţiilor de microfinanţare din
Europa (FEI şi Comisia Europeană).

BEI ºi alte instituþii
financiare, cum ar fi,

Banca Mondialã
 sau BERD, vor

 acorda, în general,
 împrumuturi

investiþiilor
identificate ca
 reprezentând

prioritãþi naþionale,
 ceea ce subliniazã ºi
mai mult importanþa

 unei Strategii
 Naþionale de

Dezvoltare Regionalã
 cuprinzãtoare.

Până la sfârşitul anului 2020, UE
urmăreşte îndeplinirea a cinci
obiective concrete - referitoare la
ocuparea forţei de muncă, inovare,
educaţie, incluziune socială şi
climă/energie. Fiecare stat mem-
bru a adoptat propriile obiective
naţionale în aceste domenii.

În perioada 2014-2020, au fost
alocate 351,8 miliarde de euro -
aproximativ o treime din bugetul
total al UE - pentru politica de
coeziune, în vederea atingerii
acestor obiective şi a îndeplinirii
diverselor nevoi existente la nivelul
tuturor regiunilor din UE.

 Politica de coeziune stă
la baza solidarităţii europene

Cea mai mare parte a fondurilor
de care dispune politica de
coeziune sunt orientate către ţările
şi regiunile europene mai slab
dezvoltate, în scopul sprijinirii
acestora în vederea recuperării şi
reducerii decalajelor economice,
sociale şi teritoriale existente în
continuare la nivelul UE.

 Impactul financiar generat de
politica de coeziune este un cata-
lizator pentru finanţări suplimentare
din fonduri publice ş i private,
deoarece aceasta impune statelor
membre cofinanţarea din bugetul
naţional şi generează totodată
încredere în rândul investitorilor.

 Luând în calcul
contribuţiile naţionale
şi alte investiţii private,
impactul politicii de
coeziune pentru
perioada 2014-2020
este estimat la
aproximativ 450 de
miliarde de euro.

Biblografie:
https://ec.europa.eu/regional_policy/

sources/docgener/informat/basic/
basic_2014_ro.pdf

http://ec.europa.eu/europe2020/

europe-2020-in-a-nutshell/targets/
index_ro.htm


