„Omul ţine să se pună în
evidenţă prin inferioritatea
aproapelui său.”
Arthur Schopenhauer
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Digitalizarea
în pieþele financiare

Acþiunile omului,
Antropocenul ºi
viitorul Planetei (II)

Puncte de ieºire din piaþã (II)
Adrian IANCU
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şef promoţie la MBM C1, 2021

"Cel mai mare rãu e deprinderea cu rãul"
Al. Vlahuþã
În anul 2016 publicam în "Euroeconomia XXI" (nr.434, 15
ianuarie 2016) articolul "Influenþa omului asupra climatului.
"Antropocenia", o nouã disciplinã. Cãlãtorie în istoria
economicã a lumii ". Articol dezvoltat apoi în revista
"Transilvania" (nr.12/2016), publicat pe urmã în limba englezã
în "Revista Economicã" (vol. 68, Issue 4/2016). Este o temã de
care m-am ocupat cu osârdie, în continuare, pentru a înþelege
mai bine - în primul rând eu, dar ºi alþii -, marile, foarte gravele,
vitalele probleme cu care ne confruntãm astfel.

În egală măsură, marcarea profiturilor este foarte importantă iar Mantra menţionată
în articolul anterior şi anume "Reduceţi pierderile, lăsaţi profiturile să curgă" şi
urmărirea trendului este o abordare foarte sănătoasă.
Ne putem întreba ce este atât de special cu această Mantra, deoarece se explică de la
sine, dar dificultatea se află chiar în interiorul nostru, deoarece atunci când investitorii se
confruntă cu o pierdere imediată, tind să o lase să se adâncească din ce în ce mai mult,
sperând că piaţa se va inversa în favoarea lor. Exact opusul se întâmplă atunci când
întâmpină un profit mic pe care îl marchează foarte repede. Dar dacă facem un pas
înapoi şi analizăm, această abordare se dovedeşte a fi o cale sigură spre faliment.

File din istoria
publicitãþii online

Sahara

Despre programmatic advertising

sursa f64 blog

Publicitatea, înþeleasã în sensul larg, drept orice activitate
de promovare a produselor/serviciilor, existã încã din zorii
omenirii. Prima piaþã ºi primul târg au adus cu sine ºi primii
negustori care-ºi lãudau, cu voce tare, marfa. În timp,
tehnicile ºi suporturile publicitare au evoluat, trecând de la
viu grai la desene ºi picturi, apoi în lumea cuvântului scris,
prin cãrþi, ziare ºi reviste ºi, mai aproape de epoca noastrã,
în lumea digitalã, la radio, televiziune ºi internet.

continuare în pag. 4,5

continuare în pag. 3

În vacanþã, prin
valurile pandemiei (II)

Strategii promoþionale ºi
de comunicare în retail
Comunicarea este procesul prin care informaþiile
sunt transmise între indivizi ºi organizaþii, astfel încât
Prof. univ. dr. Lucian
sã rezulte un rãspuns de înþelegere. Aºadar,
BELAŞCU, ULBS
comunicarea constituie interacþiunea dintre emiþãtor
ºi receptor care are la bazã schimbul verbal de
gânduri ºi idei cu scopul transmiterii de informaþii
prin folosirea simbolurilor (cuvinte, imagini,
figuri, etc). Comunicarea de marketing este un
element important al mixului de marketing în retail ºi
implicã toate instrumentele ºi activitãþile utilizate
Lect. univ. dr. Alma pentru comunicarea cu clientul.
continuare în pag. 6,8

sursa startupCafe

Andrei UNGUREANU, doctorand

Virgil NICULA

"Nu supravieþuieºte cea mai puternicã dintre specii,
nici cea mai inteligentã, ci aceea care reacþioneazã cel
mai bine la schimbare".
Charles Darwin

PENTESCU, ULBS

continuare în pag. 7

Empatia - calitatea
oamenilor simpli
"Nimic durabil
nu se poate
întemeia pe
indiferenþã."
Octavian PALER

Calitate

sursa totul despre mame

Paula COTARCEA

Dorel
Morândău

continuare în pag. 8
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Este în natura umană ca traderii
să se comporte astfel şi atunci când
vine vorba de corectarea acestui
comportament, abordările combinate din ştiinţa comportamentală,
psihologia performanţei, ştiinţa
deciziei, neuroştiinţa, fiziologia
umană şi filozofie pot corecta acest
lucru.

Datoritã digitalizãrii
ºi accesului la
tehnologie,
instrucþiunile
introduse în
algoritmi pot,
de asemenea, corecta
acest comportament
ºi pot scuti traderii
ºi investitorii de
o povara
psihologicã inutilã.
Intrări în piaţă protejate cu
instrucţiuni stop-loss şi cu
instrucţiuni take-profit si take-profit
de urmărire (trailing take-profit)
predefinite, împreună cu stop-loss
de urmărire (care ulterior se
transformă în take-profit) ajută la
urmărirea trendului, indiferent
dacă avem de a face cu un trend
ascendent sau descendent (
derivatele oferă avantajul de a
vinde un anumit instrument
financiar fără a fi nevoie de o
cumpărare prealabilă).
În cazul unui trend ascendent, de
exemplu, instrucţiunile din stoploss-ul de urmărire intră la un
moment dat în acţiune, iar în
acelaşi timp take-profit-ul de
urmărire mută take-profit-ul mai
sus, în încercarea de a maximiza
profitul. În timp ce piaţa creşte în
continuare, stop-loss-ul iniţial se va
transforma într-un take-profit sau
măcar într-un punct break-even,
unde pierderea este 0.
Mai sus, este prezentat un
exemplu de algoritm, cu
instrucţiuni în acest sens.
Procesare personală
Un experiment a fost efectuat
începând cu 1 decembrie 2020 şi
încheiat in 31 martie 2021, pe
platforma de TEST Meta Trader,
tranzacţionând CFD-uri (contracte
pe diferenţă) pe perechi valutare şi
indici SUA (Dow Jones Industrial
Average Index, Nasdaq100 Index
şi S&P500 Index).
Abordarea a fost mixtă, ceea ce
înseamnă că intrările pe piaţă au
fost făcute atât de algoritmi, cât şi
de intervenţia umană (ceea ce
înseamnă că în timpul anunturilor
unor indicatori macroeconomici
importanţi sau a unor ştiri neaşteptate primite din fluxurile de ştiri,
roboţii au fost supravegheaţi şi
decizia lor a fost anulată de intervenţia umană)
După cum se arată în extrasul
de cont de mai sus, soldul iniţial a
fost de 50.329,85 Eur, iar soldul final
după patru luni, a fost de 85.562,22
Eur.
Intrările în piaţă au fost făcute de
Regression Channel Robot şi
ForexFlex Robot, cu instrucţiunile
menţionate mai sus prezentate în
această cercetare empirica şi prin
intervenţia umană în urma
semnalelor live primite pe telefonul
mobil de la indicatorul VIX Fix
modificat conectat la platformă şi
în urma deciziilor luate în urma

ştirilor neaşteptate primite zilnic din
mediul macroeconomic global.
(www.investing.com şi www.trading
economics.com oferind resurse
foarte valoroase în acest sens).
Roboţii au monitorizat constant
pieţele 24 de ore pe zi, cinci zile pe
săptămână, întreaga perioadă.
O cercetare mai amănunţită se
va face în perioada următoare.
Concluzii
Experimentând licitaţia prin
strigare în faza incipientă a pieţei
instrumentelor financiare derivate
din România, observand treptat
modul în care digitalizarea a
remodelat modul în care se fac
tranzacţiile şi urmând observaţiile
şi experimentul prezentat în
aceasta cercetare, nu există nicio
îndoială că digitalizarea a adus un
impact pozitiv pe pieţele financiare.
Poate tranzacţionarea asistată
algoritmic să ofere un avantaj faţă
de tranzacţionarea tradiţională?
Desigur ca da, datorită faptului
că roboţii pot monitoriza foarte
multe pieţe în acelaşi timp, în timp
ce oamenii pot urmări doar cateva
în acelaşi timp.
De asemenea, punctele de
intrare şi ieşire din pieţe se fac mai
precis şi fără emoţie.
Accesul la fluxurile live de ştiri pe
internet este, de asemenea, un
aspect foarte pozitiv, deoarece
oferă investitorilor posibilitatea de
a reacţiona foarte repede la
schimbările bruşte din mediul
macroeconomic global.
Cu toate acestea, oamenii sunt
superiori roboţilor şi doar un mix
între tranzacţionarea algoritmică şi
intervenţia umană este adecvat pe
pieţe. De asemenea, multitudinea
de surse de informaţii şi multitudinea de roboţi de tranzacţionare
disponibili pe piaţă ar putea
genera confuzie în ceea ce priveşte
alegerile pe care traderii le pot
face, prin urmare se recomandă
cercetarea şi experimentarea
amănunţită înainte de a lua orice
decizie de investiţie sau de a începe
tranzacţionarea pe orice piaţă
financiară.

Cred cã abordarea
prezentatã mai devreme
în cercetare, cu mix-ul
de indicatori, legat de
modalitatea de a
indentifica mai precis
minimele intermediare
ale pieþei ºi toate
informaþiile prezentate,
poate fi contribuþia
mea personalã la
comunitatea de trading
ºi la toþi cei care
ar putea fi interesaþi de
pieþele financiare
ºi investiþii.
Şi nu în ultimul rând, vorbind
despre ţara noastră, suntem în zorii
unei noi pieţe a instrumentelor
financiare derivate din România şi,
pe lângă instrumentele financiare
propriu-zise tranzacţionate la Bursa
de Valori Bucureşti, instrumentele
financiare derivate vor reapărea în
curând pe platformele lor, iar
digitalizarea va oferi investitorilor
posibilitatea de a-şi automatiza
strategiile, de a spori volumele de
tranzacţionare pentru ca piaţa să
se dezvolte şi de ce nu, pentru a
câştiga expunere globală.
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Astăzi Internetul, un canal media
recent, este canalul suport al
publicităţii care creşte cel mai
puternic, în contextul în care se
observă o scădere constantă a
consumului de media ''clasică'':
ziare tipărite, televiziune. Iar asta
nu doar în România, ci în lumea
întreagă. Nu este deci lipsit de
interes să ne aplecăm atenţia
asupra publicităţii online, oferind
câteva repere istorice ale evoluţiei
acesteia şi insistând asupra
evoluţiilor din ultimii ani, respectiv
asupra aşa numitului ''programmatic advertising'' sau publicitate
online automatizată. şi asta cu atât
mai mult cu cât efectele publicităţii
online nu rămân circumscrise
lumii profesioniştilor, a celor ce
cumpără şi vând spaţiul publicitar,
ci au un impact asupra publicului
larg, afectează chiar buna funcţionare a democraţiei. Menţionăm în
trecere fenomenul fake news şi al
manipulării online, deoarece nu
fac obiectul acestui articol şi ar
merita un studiu separat, doar
pentru a se înţelege mai bine la ce
ne referim.
Câteva definiţii
Înainte de a prezenta sumar
istoria acestei industrii şi câteva din
evoluţiile recente, este important să
definim câţiva din cei mai
importanţi termeni folosiţi în acest
domeniu:
Un publisher sau editor este o
persoană sau o entitate care
gestionează un site internet unde
vinde spaţiu publicitar advertiserilor interesaţi.
Un advertiser este cel care
cumpără reclamă, indiferent ce
produs sau serviciu promovează
prin intermediul acesteia. El va
cumpăra spaţiu publicitar pe siteul editorului.
Online advertising include toate
canalele prin care îţi poţi face
publicitate pe internet: Search (Pay
Per Click şi Organic), Display,
Social Media, Emailing, Affiliere
etc. Se estimează că în 2021 bugetele cheltuite de advertiseri pentru
a face Online Advertising vor
ajunge la aproape 400 de miliarde
de dolari.
Display Advertising este
componenta din Online Advertising
care face referire la reclame
prezentate sub formă grafică. Aici
avem bannere, animate sau
statice, video cu sau fără sunet,
bannere complexe create în
format HTML 5 etc.
Programmatic advertising este,
la rândul său, o sub-categorie a
Display Advertising. Este vorba de
o modalitate automatizată de
vânzare-cumpărare a afişărilor
publicitare, folosindu-se de
platforme numite DSP (Demand
Side Platform) şi SSP (Supply Side
Platform).
Scurtă istorie a
publicităţii online
Publicitatea online a apărut
aproape imediat ce accesul la
Internet a început să se democratizeze, ieşind de sub tutela
aplicaţiilor militare spre utilizarea
de către publicul larg. Practic
putem spune că au crescut
împreună. De la primul banner
publicitar din istoria Internetului,
cumpărat de colosul american de
telecomunicaţii AT&T în 1994 pe
site-ul HotWired.com, actualul
Wired.com, şi până astăzi, un
întreg ecosistem a fost creat
pentru a asigura rapiditate şi

eficienţă în tranzacţionarea afişărilor publicitare. Forma cea mai
evoluată, programmatic advertising sau publicitatea online automatizată este astăzi o industrie de
zeci de miliarde de dolari anual,
care asigură vânzarea şi cumpărarea de spaţiu publicitar pe Internet în mod automatizat. Tehnologia
folosită este dintre cele mai
avansate, şi este greu de stăpânit
chiar de către profesioniştii din
industrie. În domeniu circulă şi o
glumă amară care spune că: în
anii 1900 cele mai bune minţi ale
omenirii lucrau pentru a eradica
boli ce omorau milioane de
oameni, în 1960 să ducă primul om
pe Lună, şi astăzi să-i facă pe
oameni să dea clickuri pe reclame.
La început, vânzarea şi
cumpărarea de spaţiu publicitar pe
Internet se făcea manual, la fel ca
în cazul unui ziar clasic. Advertiserul
avea nevoie să cumpere 100.000
de afişări pentru a-şi promova
produsele. Suna la publisher sau
îi trimitea un email şi negociau:
''Am disponibile spaţii pe homepage şi pe paginile de categorii,
formatul dreptunghi din dreapta
sus. Celelalte sunt deja vândute.
Preţul este de 1000 de dolari
pentru o lună de afişare. Am nevoie
să-mi trimiţi un banner în format
gif, png etc., să nu fie mai mare de
200 kilobaiţi şi să fie în format
300x250. Ca să fie afişate începând cu 15 februarie va trebui să
mi le trimiţi cel târziu pe 10, ca să
am timp să fac modificările în cod
şi să încarc bannerul tău''. Este
exact acelaşi proces ca vânzarea
de reclame într-un ziar tipărit, doar
mediul diferă. Bannerele nu mai
erau tipărite, trimise prin fax, prin
poştă sau direct la redacţie, ci în
format digital. Inserţia lor se făcea
urmând aceeaşi logică ca în presa
tipărită, respectiv nu se tranzacţionau la numărul de afişări, ci se
cumpăra o durată de afişare,
indiferent de câte afişări publicitare
se realizau. Toată lumea vedea
aceleaşi reclame, indiferent de
zona geografică de unde accesa
paginile site-ului internet sau de
profilul socio-demografic. Personalizarea reclamelor afişate în
funcţie de aceste caracteristici era
inexistentă.
Evident, procesul nu era foarte
performant. Trebuia să găseşti siteurile potrivite pentru campania ta,
să dai de persoana responsabilă
cu afişările publicitare, să negociezi, să găseşti spaţiile disponibile,
să te pliezi pe cerinţele editoriale
ale publisherului etc. Toate acestea
făceau ca procesul să fie lent şi
ineficient. Când trebuia să găseşti
10 - 20 de site-uri pentru campania
ta, activitatea mergea şi mai prost.
În acest caz, publisherii nu erau
siguri că vor reuşi să-şi umple
inventarul cu afişări plătite. Siteurile mari aveau (şi multe încă au)
o regie internă care se ocupă cu
vinderea acestui spaţiu. Sunau
advertiserii şi le propuneau să
cumpere.
Mai târziu au început să apară
agenţii care să se ocupe de acest
proces. Agenţiile preluau partea de
gestiune a campaniilor, puneau în
contact publisherii cu advertiserii,
se ocupau de negociere, trimiteau
bannerele şi urmăreau buna
derulare a campaniei. Toate astea
însă cu un preţ, în general un
comision din bugetul de promovare. Prezenţa intermediarului
înseamna că advertiserii plăteau
mai mult, dar publisherii încasau
mai puţin. O altă problemă era că
nu toate site-urile reuşeau să vândă
spaţiu publicitar în mod direct, sau

să fie acceptate de o agenţie. Dacă
nişa ta nu era suficient de
interesantă pentru advertiseri, sau
dacă traficul tău era redus, nu prea
aveai cum să faci bani din
publicitate online. Un advertiser
care cumpără nu un număr de
afişări, ci o durată de afişare, caută
să o facă pe portalurile cu cel mai
mare trafic. Site-urile cu trafic redus
nu reuşeau să vândă reclame în
acest sistem şi nici nu-şi permiteau
oameni dedicaţi vânzării directe.
Pentru agenţiile de intermediere,
acceptarea unor astfel de site-uri
nu avea sens din punct de vedere
al rentabilităţii.
Ce este
programmatic advertising
Răspunsul la aceste ineficienţe
ale pieţei a fost ceea ce numim
programmatic advertising sau
programmatic marketing. Programmatic advertising se referă la
toate procesele şi tehnologia prin
care software şi algoritmi special
creaţi se ocupă cu vânzarea şi
cumpărarea directă a spaţiului
publicitar, pe baza unor criterii
introduse şi date colectate, eliminând astfel nevoia de negociere
directă între Supply Side (publisherul sau editorul care vinde
spaţiul publicitar) şi Demand Side
(advertiserul care vrea să
cumpere). Practic se creează o
piaţă, un marketplace, punând în
contact direct vânzătorul şi
cumpărătorii.
La început programmatic
advertising era folosit doar pentru
a umple spaţiul publicitar rămas
neumplut. Publisherul vindea
direct cât mai multe afişări
publicitare, şi ce nu reuşea să
umple îl dădea spre programmatic,
ca să fie umplut cu reclame şi să
mai câştige şi de acolo câte ceva.
Publisherii de top preferă şi acum
să vândă direct inventarul lor pentru
că obţin preţuri mai bune pentru el
decât prin programmatic, mai ales
când e vorba de placementuri
premium (pe homepage, ATF, pe
categoriile cele mai populare etc.).
Ponderea acestor tranzacţii directe
este însă în scădere, căci
programmaticul ocupă o parte din
ce în ce mai importantă din Display
advertising. În Statele Unite, în
2018, peste 80% din bugetul
Display advertising era cheltuit prin
Programmatic. Se estimează că în
2022 bugetul alocat programmatic
marketing în SUA va fi de aproape
100 de miliarde de dolari.
Ce este RTB Real Time Bidding
Cea mai populară formă de
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programmatic advertising este aşa
numitul Real Time Bidding.
Aceasta înseamnă că de fiecare
dată când o persoană intră să
viziteze un site, se face un apel către
partenerul publicitar, către soluţia
de monetizare folosită de acel site.
Site-ul transmite anumite informaţii
precum: zona geografică de unde
vine vizitatorul (dacă a primit
acceptul să facă asta), device-ul de
pe care e consultată pagina, sexul
persoanei (dacă, la fel, are dreptul
de a colecta această informaţie),
ad-placement-urile sau spaţiile
publicitare disponibile spre umplere cu reclame plătite. Şi întreabă
care este preţul pe care advertiserii
sunt dispuşi să-l plătească pentru
a-şi afişa reclama către acea
persoană. Practic se scoate la
licitaţie spaţiul publicitar şi cine
plăteşte cel mai mult câştigă şi
primeşte dreptul de a umple cu un
banner ad slot-ul. Toate acestea se
întâmplă fulgerător, într-o fracţiune
de secundă. Din momentul în care
utilizatorul scrie url-ul paginii în
browser sau dă clic să intre pe
pagină şi până când reclama se
încarcă nu trec mai mult de 300 400 milisecunde.
Ce a schimbat
programmatic advertising
în piaţă
Dincolo de schimbarea cea mai
evidentă şi anume scăderea
importanţei oamenilor şi creşterea
importanţei tehnologiei, adoptarea
pe scară largă a marketingului
programmatic a însemnat şi alte
modificări. Prima dintre acestea
este că în gestionarea campaniilor
utilizatorul devine mai important
decât contextul. Algoritmul prin care
se cumpără afişări publicitare caută
utilizatori care să corespundă
criteriilor stabilite de advertiser
(vârstă, sex, zonă geografică,
interese, probabilitate de conversie). Acesta va cumpăra afişări
publicitare oriunde va găsi
utilizatori care corespund acestor
criterii. În vechiul model, al
negocierii directe, se cumpăra
acces la un anumit context: afişări
pe site-ul X, despre care ştim că e
citit în cea mai mare parte de femei
din mediul urban. O altă diferenţă
este faptul că importanţa datelor
colectate creşte foarte mult. Pentru
a putea viza utilizatorii doriţi e
nevoie să se identifice caracteristicile acestora: date behaviorale (ce site-uri au vizitat pentru
remarketing etc.), date sociodemografice (vârstă, sex etc.). Cu
cât sunt colectate mai multe date
cu atât advertiserul poate targheta
mai precis utilizatorii doriţi şi va fi
dispus să plătească mai mult

pentru acele afişări. De aici a
început o întreagă cursă a înarmărilor, se colectau tot felul de date
fără ca măcar userul să fie
conştient de aceasta sau să i se
ceară consimţământul pentru aces
lucru. Tendinţa în piaţă este acum
spre o mai bună protecţie a vieţii
private şi asta poate afecta şi
veniturile publisherilor. În special
Apple, cu iOS 14 riscă să
bulverseze toată piaţa.
Dată fiind complexitatea acestui
proces şi tehnologia de vârf care
este folosită, nu a durat mult până
au apărut companii specializate pe
acest canal, aşa numitele
companii de Ad Tech. Acestea
folosesc software dedicat pentru a
intermedia între cele două componente principale ale sistemului,
adică între vânzătorii şi cumpărătorii de afişări publicitare. Se
folosesc algoritmi complecşi de
optimizare a campaniilor, de
colectare şi prelucare a datelor şi
e nevoie de cunoştinţe tehnice
avansate pentru a obţine rezultatele
dorite. Din aceste motive, industria
este adesea considerată opacă şi
lipsită de transparenţă. Pentru
punerea în legătură a vânzătorilor
cu cumpărătorii, agenţiile şi
soluţiile de AdTech percep un
comision. Pentru publisheri este
foarte greu să afle cât sunt dispuşi
efectiv să plătească advertiserii
atunci când cumpără afişări printro platformă de programmatic
marketing. Ei văd banii încasaţi, dar
nu ştiu cât a plătit advertiserul şi
cât şi-a oprit platforma. Sunt cazuri
în care publisherul primeşte doar
50%, sau chiar doar 30% din preţul
plătit de advertiser. Tot mai multe
voci din industrie cer mai multă
transparenţă în acest proces şi să
descrie exact lanţul valorii: cât
plăteşte advertiserul, când opreşte
intermediarul, cât ajunge efectiv la
editor. O problemă este faptul că,
în contextul în care tehnologia care
pune în legătură cererea cu oferta
de spaţiu publicitar este foarte
complexă şi opacă, abuzurile din
partea actorilor cu poziţie dominantă pe piaţă devin nu doar
probabile, ci inevitabile. Salutăm în
acest sens demersurile Uniunii
Europene care a introdus legislaţia
GDPR ce a contribuit la o mai mare
transparenţă în piaţă privitoare la
modul în care datele personale ale
utilizatorilor sunt colectate şi
folosite. Este însă nevoie de mult
mai multe eforturi pentru a asigura
o bună funcţionare a pieţei de
publicitate online astfel încât
dreptul la intimitate al utilizatorilor
de Internet să fie respectat, iar
publisherii să fie recompensaţi just
pentru conţinutul pe care îl creează.
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(telecomunicaţii, calculatoare,
Facebook, Oracle etc.)? Eu nu prea
cred, indiferent de cât de
excepţionali au fost şi sunt, poate,
cei opt, de ce au făcut cei opt. Poate
greşesc, dar nu cred. Ce ar fi putut
face ei dacă nu ar fi existat lumea?
Ce enciclice papale, ce Martin Luther,
ce predici ale patriarhilor, ce
modestie evreiască, ce principii
sociale musulmane ş.a.? Acestea au
fost şi sunt se pare bune mai ales
pentru cei 3,8 miliarde de oameni.
Nu pentru cei tari, cei din "vârfuri", ei
hotărăsc, ei decid. Şi sunt sau pot fi
oameni deosebiţi, remarcabili.
Pentru sărăcia, inegalităţile flagrante
şi frapante, mizeriile, ignoranţa ce
cuprind tot mai mult o mare parte
din glob ca o carapace tare ce
generează durere, însă nu sunt
bune. Un proces greu reversibil ce
se extinde şi se adânceşte
asemenea unei fisuri tectonice care,
de la un moment dat, va determina
cumplite cataclisme. De tot felul.
Oricum, sociale.
Chiar înainte însă ca inegalitatea,
ca inegalităţile amintite să
beneficieze de atenţie şi să fie privite
ca un mare dezastru social, ele au
început să fie privite de factori care
le-ar mai putea remedia - factori
guvernamentali, ai instituţiilor
globale, ai băncilor, de factori politici
esenţiali, naţionali şi internaţionali
ş.a. - ca "oportunităţi de afaceri" ce
ar putea fi consolidate, dezvoltate,
întărite. Este o lume şi la suprafaţă şi
în adâncuri dedicată banului şi nu şi
principiilor sociale. Am ridicat o astfel
de problemă la Universitatea din
Rennes 1, Franţa, în cuvântul meu
de recepţie al unui prestigios titlu
ştiinţific. Era iulie, 2009. Între timp,
problemele s-au accentuat în rău şi
nu în bine. În fapt, cum să devină
peste 4 mld. de oameni conştienţi
de problemele Planetei şi de altele,
dacă ei trăiesc - nu toţi, ci foarte mulţi scormonind, smotocind şi scotocind
în gunoaie, sau la limita de foarte
jos a foamei? Că mănâncă produse
cu chimicale, produse de o calitate
inferioară, care dăunează organismului, că aerul este stricat, mix-ul
energetic influenţând astfel etc?
Cum? Iar numeroşi dintre cele 3 mld.
de oameni cât de cât mai înstăriţi,
nu sunt, mulţi dintre ei, nici ei foarte
departe de un asemenea prag. Să
realizăm la scară globală extincţia
pandemiilor, ni se spune. S-o
realizăm dacă putem. Nu prea
putem. Dar să revenim.
Deci, inegalităţile. În loc să ne
străduim să le diminuăm, iată-le
metamorfozate în oportunităţi de
afaceri. Un cunoscut publicist
economist francez, Jacques Peretti,
în lucrarea sa "Înţelegerile care neau schimbat lumea", Litera, 2019,
arăta astfel: "Dacă prăpastia dintre
bogaţi şi săraci era şi este o
problemă care ia proporţii seismice,
ea este, totodată, privită ca un cal de
dar nemaivăzut". Şi tot Peretti,
analizând mecanismele respective,
scria: "Procesul de bază care
stimulează perpetuarea inegalităţii
este extragerea bogăţiei de la cei mai
săraci şi redirecţionarea ei către cei
mai bogaţi". Sunt de acord cu Peretti
mai mult în măsura în care "bogăţia
lumii" nu ar creşte. şi cum indicatorul
respectiv, "bogăţia lumii", este foarte

greu, foarte pretenţios, foarte dificil
de calculat, îmi menţin anume îndoieli. De ce să ne referim doar la prezenţa sărăciei şi nu şi la cauzele
absenţei bogăţiei, absenţei activităţilor inteligente? "Darul" nu vine din
cer, ci trebuie creat de oameni. După
cum este adevărat şi faptul că
oamenii sunt în stare de orice dacă
pot să scape nepedepsiţi şi dacă nu
există nişte reguli - chiar dacă există,
ele trebuie aplicate şi cum nu se
aplică... - care să le pună stavilă.

4. Oricum, intervin băncile: "să
investim în funcţie de realităţi". Încă
din 2006, un renumit bancher
internaţional, reprezentant al
capitalului internaţional, Tobias
Levkovich, arăta o fotografie a
viitorului, cum îl vedea el, un viitor
care avea să le aducă clienţilor lui o
grămadă de bani. Potrivit clişeului,
"am avut mereu oameni foarte
bogaţi şi foarte săraci, dar acum vom
avea oameni foarte bogaţi, oameni
foarte săraci şi oameni superbogaţi".
Cam ambiguă exprimare, structura
este discutabilă, numărul celor săraci
relativ sau absolut se amplifică
consistent faţă de numărul celor
bogaţi. Dar Tobias a prezis, în 2006,
şi că cei bogaţi devin şi mai bogaţi,
iar, cei săraci devin şi mai săraci.
"Perfect real". Realităţile - nu doar
statistice - i-au dat şi îi dau dreptate
astfel. La distanţă de 12 ani, nu doar
cei mai bogaţi 100 de oameni aveau
să deţină aceeaşi cantitate de
bogăţie ca jumătate din populaţia
lumii, cum afirmase Tobias, ci doar
8 oameni şi nu 100, deţin jumătate
din bogăţia Planetei. "Brava lor" şi
vai miliardelor de amărâţi. Încă o
dată, termenul de "bogăţia Planetei"
este discutabil, dar lucrurile, în mare,
se vădesc în acest sens. Se pot face
şi unele corecturi: este posibil ca
inegalităţile dintre unele ţări care să
se mai diminueze, însă inegalitatea
din interiorul fiecărei ţări va creşte

oricum. Iar acest ultim fapt se va
petrece în dauna diminuării din ce
în ce mai sensibile a clasei de mijloc.
Şi aici, între relativ şi absolut se pot
vădi diferenţe, dar, în general,
contururile proceselor economice
de acest tip desemnează astfel. O
anume internaţionalizare, o anume
globalizare a sărăciei, în raport cu o
punctualizare severă a bogăţiei. O
elită superbogată şi o mare masă a
populaţiei "mergând" sigur spre
sărăcie şi supersărăcie. Ceea ce este
grav, foarte grav.
Şi atunci băncile? Să se orienteze.
Învestiţii în sectoarele de orice fel ce
asigură superluxul, dar şi spre
oportunităţi în a vinde produse
specifice pauperităţii: credite rapide,
contracte de muncă ilegale,
mincinoase, credite cu rate ridicate
şi foarte ridicate - direct sau indirect ale dobânzii, afaceri cu salariaţi "robi"
ş.a. Mai departe. Pe măsură ce săracii
vor deveni tot mai stresaţi, industria
jocurilor de noroc şi cea a alcoolului
de proastă calitate vor prospera.
Drogurile la fel. Oamenii nu îşi vor
mai trăi, esenţial, propria viaţă, ci se
vor bucura sau întrista mai mult de
bucuriile şi tristeţile vieţii celor bogaţi.
Magazinele cu produse ieftine şi
foarte ieftine, de proastă calitate, de
mărci contrafăcute, de second hand,
"vor deveni afaceri uriaşe pe măsură
ce oamenii nu o vor mai putea
scoate la capăt". Iată cum se pot
scoate bani şi din sărăcie, câte puţin
de la oamenii - în număr uriaş - ce
trăiesc cu doar câţiva dolari pe zi. Sau
câţiva cenţi pe zi. Deci "lumea" merge
înainte iar viitorul nu este deloc - din
acest punct de vedere - pesimist...
Se mai petrec câteva procese. În
asemenea condiţii, cererea de
muncă pe o piaţă a muncii de
industrie joasă şi medie, uneori ceva
peste medie, devine consimţătoare
- în lipsă de altceva - la salarii foarte
mici, din care fie nu se poate trăi, fie
abia se poate trăi. Iar oferta pentru
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şi efemeritatea, în anumite condiţii a
bogăţiei sunt - pe termen lung legate şi în acest sens. Absenţa, ca
atare, a bogăţiei sociale, la fel. Să
reiterăm şi să iterăm cum actuala
pandemie de gripe - o continuare a
pandemiilor trecutului - a răsturnat
şi răstoarnă efectiv întreaga viaţă
socială a lumii.

2. Aşadar, Antropocenul, cum scrie
Paul J. Crutzen, relevă că umanitatea
are o asemenea influenţă asupra
Planetei (modificarea masivă a
ciclurilor de materiale, extincţia
speciilor sau apariţia unor specii
derivate deseori deosebit de
periculoase, climatul ş.a.) încât
trebuie deschisă, în sfera timpurilor
geologice, o nouă epocă, cea a
omului. "Acţiunea umană asupra
Planetei, devine astfel comparabilă
cu cea a variaţiilor orbitei terestre sau
cu cea a tectonicii plăcilor" (J. B.
Fressoz). Încet, încet, însă, mai o
gripă spaniolă, mai multe cutremure,
mai câteva inundaţii, mai multe
tsunami, mai o nouă pandemie
consecutivă celor de ciumă, holeră,
variolă etc., mai războaiele, mai
bătăliile politice atroce pe bani mulţi
şi destul de lipsite de conţinut social,
lumea, absorbită de astfel de
spectaculoase chestiuni acute,
aproape că le ignoră pe altele. Mai
profunde, esenţiale şi ele, fundamentale, grave, mai periculoase şi
riscante şi pentru prezentul, pentru
viitorul mapamondului.

3. Unele ar fi cele legate de inegalităţile în lume, ce o pot răsturna. Aici
nu este vorba de negarea
capitalismului, dimpotrivă, ci a unor
excese. Altele, de supraîncălzirea
Terrei şi mediu ce ne pot distruge
viaţa. Iată, prima problemă, potrivit
datelor statistice, cei mai bogaţi opt
oameni din lume - Carlos Slim (50
mld. dolari); Bill Gates (75 mld.
dolari); Amancio Ortega (67 mld.
dolari); Warren Buffet ( 61 mld.
dolari); Jef Bezos (45 mld. dolari);
Mark Zuckerberg (45 mld. dolari);
Larry Ellison (44 mld. dolari); Michael
Bloomberg (40 mld. dolari); - deţin
echivalentul a 50% din bogăţia
Planetei. Să mai discutăm de mediu
social? Structura este centrată în mai
toate statele dezvoltate. În fapt, opt
persoane au tot atâţia bani cât au
împreună aproape 3,8 miliarde de
oameni - jumătatea cea mai săracă
din populaţia globului...
Este oare teribil de bun în
principiile, detaliile şi componentele
sale sistemul care a alimentat şi a
generat un astfel de decalaj, deşi cei
opt au unele realizări excepţionale
în domenii de vârf ale dezvoltării
Sursa reformed University Fellowship

B. Antropocenul: de la
structuri la gesturi
1. Istoria, istoria economică în
speţă, a fost şi este vie. Istorie moartă
nu există. Ea a acompaniat şi
acompaniază evoluţiile, cataclismele şi turbulenţele lumii, descoperirile ştiinţei. Progresul, tragediile
şi interogările în ce priveşte identitatea: cea a oamenilor, cea a
locurilor, cea a ţărilor, cea a lumii.
Înlătură orbirile, mai mult sau mai
puţin de înţeles în anumite privinţe,
pătrunde în acele arhive birocratice
unde n-a pătruns încă, dar şi în
arhivele de gânduri şi fapte ale
oamenilor care nu de puţine ori au
fost neglijate. Se referă, iată, la
crimele colonialismului, în consonanţă, totuşi, cu principiile morale
ale vremurilor de atunci, dar nici nu
maximizează - nu trebuie să maximizeze - asemenea situaţii neglijând
progresele ce s-au obţinut pe
această cale. Istoria, cea economică
în speţă, este nu doar a "vârfurilor",
cea făcută de pionieri de geniu dintrun domeniu sau altul. Ea este şi a
celor care nu au scris, nu s-au impus,
nu au fost "aleşi", nu au lăsat urme
în arhive. Ea este nu doar istoria
bogaţilor, ci şi a săracilor, a mizerilor,
a mizerabililor.
Ea este şi istoria sentimentelor,
emoţiilor, culorilor, animalelor,
purecilor şi şobolanilor, a cimpanzeilor, a gorilelor. A habitatului. Ea
este nu doar istoria învingătorilor, ci
şi istoria învinşilor de un fel sau altul.
Nu este doar istoria oamenilor din
"faţă", ci şi a celor "din spate", a
mulţimilor "banale", nu doar a
personalităţilor ci şi a anonimilor. Nu
doar o istorie la scară, ci şi punctuală,
nu doar a principiilor, uneori confuze
din perspectiva realităţii, ci şi a
reperelor şi detaliilor, mult mai
concrete, mai grăitoare, mai semnificative. A modelelor şi a antimodelelor etc. Este şi istoria bolilor şi a
medicinei. Dar este şi istoria
cerşetoriei, a milogilor, a gesturilor
generoase, a "cutiei milei" din
Moldova, de pildă etc... Toate acestea,
servind omului, faptelor, aspiraţiilor
şi dezamăgirilor sale, nu trebuie
claustrate, cloazonate în frontiere, în
lanţurile ce trec prin bornele
diferitelor interese stricte. Ci roadele
cercetărilor trebuie împărţite cu toţi.
Cu toţi cei dintr-o lume globală, o
lume în care ce se petrece într-o
parte, într-un segment, într-o arie
anume, prezintă efecte, reverberaţii,
redundanţe în alte părţi, dacă nu pe
întreaga suprafaţă. Cred că astfel şi
nu altminteri trebuie evocate şi
înţelese şi problemele Antropocenului. Dar şi altele, inegalităţile, de
exemplu, cu influenţe mari pe
mediu. În corelaţie sau disfuncţionalitate cu toate celelalte chestiuni
ale mapamondului, ale timpului şi
spaţiului universal. Au apărut şi se
impun tot mai mult oamenii de ştiinţă
ai "Sistemului Terra". Îi neglijăm, îi
subminăm, îi ignorăm sau îi
ascultăm? Răspunsurile pozitive
trebuie să devină pilonul masiv al
literaturii (economice şi nu doar) a
prezentului şi, cu siguranţă, o parte
predilectă a literaturii viitorului.
Prezenţa sărăciei şi planturozitatea
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directe în străinătate, a orientat şi
orientase capitalurile sale spre căile
ferate şi spre mine (CO2). Era
direcţia pe care fusese pusă hotărât
ştampila. Detaliile sunt semnificative.
Cum am mai arătat, încă din debutul
secolului XVIII, cărbunele reprezenta
mai mult de jumătate din energia
consumată în Marea Britanie, cu
precădere pentru scopuri domestice. Cota s-a ridicat, însă, la 90% la
mijlocul secolului XIX în condiţiile
debutului şi dezvoltării aici a
Revoluţiei Industriale (cale ferată,
metalurgie, maşini etc.). Americanii
s-au îndreptat mai târziu pe o astfel
de cale. Întrucât, iată, în anii 1870,
trei sferturi din energia industrială
americană era, încă, de origine
hidraulică. Iar în Midwest, la graniţa
dintre cele două secole, XIX şi XX, se
vădeau 6 milioane de instalaţii
eoliene activând tot atâtea pompe.
De asemenea, în Florida şi
California, majoritatea caselor erau
echipate cu instalaţii solare pentru
apă caldă şi încălzire. şi americanii
s-au orientat, însă, apoi rapid, spre
modelul englez, alimentând masiv,
în paralel şi apoi, dominanta
contemporană a energiilor fosile.
Aceasta devenise deja un model
mondial.
Discutăm, oricum, şi de un model
politic. De exemplu, în energia
hidraulică se investeşte mai ales în
comun. În vreme ce cărbunele,
energia sa în speţă, oferă flexibilitate
şi gestiune individuală, mult mai în
acord cu mentalitatea capitalistă
deja efectiv dominantă. Se va vădi,
însă, relativ eronat termenul de
"tranziţie energetică", de la cărbune
la petrol. Deoarece, în paralel cu
petrolul, utilizarea cărbunelui nu a
încetat să crească, cărbunele arzând
masiv şi astăzi.
Şi pentru petrol intervin - ne-am
mai referit - ţinte politice. Deoarece,
în energie echivalentă, costul
petrolului este mai ridicat decât al
cărbunelui. De ce, dar, a avansat
ţiţeiul? În anii 1970, potrivit unor
calcule, petrolul reprezenta circa
60% din mix-ul energetic global.
Răspuns, printre altele, şi pe un plan
politic însemnat. În Statele Unite,
elitele conservatoare au privilegiat
automobilul individual şi locuinţele
funcţionale din cartierele de pe lângă
marile oraşe - accesibile, într-un fel,
unei mari mase de oameni, de
muncitori, de clasă medie -, "ca un
zid împotriva comunismului", scrie
Fressoz. Poate, însă, doar în
aparenţă, deoarece automobilele şi
casele erau cumpărate, în cea mai
mare parte a lor, pe credit. Ceea ce
făcea ca spectrul ameninţător al
băncilor "să disciplineze", să
fidelizeze, să abulizeze mai mult
salariaţii, ei nemaicrâcnind în faţa
patronilor. În acelaşi timp, cum am
mai arătat, cărbunele necesită o
mână de lucru abundentă, de la
extracţie până la transport şi utilizare.
Ceea ce făcea capitalismul
vulnerabil la greve. Pe când
petrolizarea umplea ici şi colo
conducte mari, cu o mai bună
eficienţă a muncii. Mijloace tehnice
mai multe, oameni mai puţini.
Oricum, şi cărbunele şi petrolul au
contribuit şi contribuie la grava
ameninţare a marilor probleme
poluante şi de eficienţă financiară de
astăzi. Antropocenul a avut şi are
"mână lungă"...

7. S-a mai petrecut un fapt. O
"răsturnare" a concepţiilor medicale
din secolul XIX. Medicina de tip
"neohipocratic" afirma, corect, că
elementele de mediu sunt determinante pentru sănătatea oamenilor. Miasmele, fumul, murdăria,
mirosurile urâte, mlaştinile, noroiul
făceau foarte mult rău sănătăţii. Astfel
că în debutul secolului XIX, mai multe
uzine chimice au fost acuzate de
către autorităţi locale de naşterea
unor epidemii şi chiar de dege-
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muncă pe o asemenea piaţă este
severă, îşi ştie forţa, fără a avea
dispoziţie de a negocia prea mult
ceea ce oferă. Altminteri,
delocalizează, localizând apoi acolo
unde se împlinesc condiţiile de profit
maxim. Pe baza celor menţionaţi ca
"salariaţi robi". Deci, cei foarte bogaţi,
mai bogaţi. Totodată, şansele de a
progresa pentru ţările decalate nu
sunt mari, sunt chiar mici. Şi aici, dar
şi în ţările bogate, este nevoie de
cohorte de angajaţi - unii le zic
"servitori", eu nu apreciez cuvântul de la body - guarzi şi oameni de pază,
la bucătari, cameriste, lachei, femei
de serviciu, măturători, guvernante,
dar şi prostituate şi proxeneţi care să
alimenteze cererea de distracţii etc.
Sunt utili cu toţii, sunt plătiţi, dar nu
prea au cum să împingă efectiv
înainte. Împing întreprinzătorii,
economiştii de dezvoltare, finanţiştii, juriştii naţionali şi internaţionali, de clasă, meseriaşii de
calitate, muncitorii înalt calificaţi,
specialiştii, medicii, inginerii, informaticienii, cercetătorii, dar aceştia nu
sunt, nu prea au cum să fie prea mult
coabitanţi cu mizeria. Pleacă unde
trebuie. Greu să constitui resursele
pentru a ieşi din impas. În astfel de
circumstanţe, valoarea banului este
mult mai mare decât valoarea
muncii, cu consecinţe negative. De
altfel, în viziunea pe termen lung a
lui Tobias Levkovich, se va constitui
o clasă globală săracă sau relativ
săracă, gigantică, din care vom face
noi toţi parte, inclusiv cei care au fost
în clasa de mijloc, clasă alimentând
în asemenea condiţii, masiv, pe cei
săraci şi aproape deloc pe cei bogaţi.
Băncile să finanţeze, dar, cum arătam, bunuri de lux pentru cei bogaţi
şi "produse specifice", din categorii
inferioare pentru cei săraci. Cei foarte
săraci, cât sunt de numeroşi,
aproape că nu mai contează. Să facă
ce-or ştii. Se pot descurca cu produse
"relative". Având şi o "viaţă relativă".
Sunt şi alte detalii, dar la fel de
semnificative pentru cele arătate...

5. Revenind la Antropocen, istoria
sa pune în lumină atât imensele
riscuri ale prezentului, perspectivei,
cât şi direcţiile în care, într-o lume
cât de cât normală, ar trebui acţionat.
Antropocenul, nu atât ca idee, ci ca
fapt, a debutat cam acum 5000 de
ani. Odată cu apariţia riziculturii în
China, un gest ce a generat, la
dimensiunile de atunci şi capacitatea
de a măsura, creşterea de metan
atmosferic. Un alt gest semnificativ?
După 1610 şi odată cu moartea a
90% din indienii Americii, după
unele calcule cam 50 de milioane
persoane, respectiv 10% din
populaţia mondială. Aceşti decedaţi
au fost victimele "civilizării", ale
cuceririlor precum şi ale maladiilor
importate de şi prin europenii deja
sosiţi la faţa locului. Terenurile
agricole au dat atunci înapoi, o
perioadă, în faţa pădurilor. Ceea ce,
susţin unii specialişti în ştiinţa
pământului, a agravat "mica eră
glaciară" din secolele XVII şi XVIII...
Adevăratul, însă, punct de plecare al
Antropocenului rămâne însă
industrializarea din secolul XIX şi mai
apoi, dincolo de marile ei efecte
pozitive. Ea constituie "matricea
efectivă a emisiunilor de gaz şi
efectelor de seră"...

6. Nu este rău dacă dezvoltăm
ideea. În 1950, circa 65% din emisiunile cumulate de CO2 proveneau
din două ţări: Regatul Unit al Marii
Britanii şi Statele Unite ale Americii.
Abia în 1970, emisiunile de CO2
aferente restului lumii depăşeau
emisiunile respective ale celor două
puteri dominante din secolele XIX şi
XX. Antropocenul, ne spune astfel
francezul J.B. Fressoz, se putea
lesne numi "Anglocenul". Regatul
Unit care reprezenta în 1913 mai
mult de jumătate din investiţiile
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nerescenţa corpurilor, a sănătăţii
umane. În Franţa, de exemplu,
potrivit reglementărilor de atunci,
poliţia era cea care apăra sănătatea
populaţiei astfel. Avea putere deplină
asupra artizanilor, unor gesturi ale
întreprinzătorilor. Putea interzice
instalarea şi funcţionarea unor astfel
de firme. Or, sub Napoleon, cum
arăta J.B. Fressoz, a fost bulversată
"o asemenea organizare, conferindu-se prefecţilor şi în ultimă instanţă
Consiliului de Stat, puterea,
autoritatea de a autoriza crearea şi
funcţionarea firmelor", inclusiv ale
celor ce afectau mediul. Iar aceştia
autorizau, urmărind, oricum,
dezvoltări industriale, chiar a celor cu
problemele menţionate. Nu mai
conta. Erau un "Blocus Continental
împotriva Regatului Unit". Dar
hotărârile s-au menţinut şi apoi,
înlăturându-se efectiv "fricile"
întreprinzătorilor şi securizându-le ca
atare investiţiile. Maşinile cu vapori
de toate felurile aveau, deci, drumul
deschis. Odată autorizaţia de
funcţionare acordată, vecinii afectaţi
se puteau plânge, puteau petiţiona,
fără însă să poată să împiedice ceva.
"Puteau doar urmări industriile
respective în faţa tribunalelor civile
pentru a obţine despăgubiri şi daune
interese". Deci, poluarea devenise
o simplă afacere de compensaţie
financiară pentru reclamanţi. Unul
din vălurile negative ale indusrializării, proces eminamente pozitiv
în esenţa sa, îşi făcea astfel simţită
prezenţa... şi se tot acumulau
probleme. Dar industria producea
bogăţie. Alte lucruri nu se prea mai
vedeau: exploatarea copiilor şi
femeilor, condiţiile insalubre de
lucru, salariile şi habitatul de mizerie
al lucrătorilor şi, iată, poluarea,
vicierea aerului, murdăria şi noxele
produse etc. Dintr-o astfel de identificare se creau relaţii "indubitabile":
deoarece industria, industrializarea
creează bogăţii, ele sunt benefice şi
pentru sănătate. Din tezele corecte
de la începutul secolului XIX nu mai
rămăsese aproape nimic.

8. Şi încă. Despre schimbările
climaterice, se vorbise încă înaintea
industrializării. Erau unele reflecţii, ne
spune Fressoz, asupra climatului din
America de Nord. Un ecart considerabil între temperaturile de pe
aceeaşi linie de latitudine de o parte
şi de alta a Atlanticului. Motivul era
precizat: covorul forestier. În America
este mai rece şi mai umed deoarece
pământurile de aici, bine împădurite,
încă nu sunt puse în valoare. În
Franţa, însă, ce începuse să
despădurească, temperaturile, iată,
sunt mai ridicate faţă de Canada.
Marele naturalist francez Buffon (mai
exact, spre a nu-l "confunda" cu
fotbalistul, Georges-Louis-Leclerc,

Conte de Buffon, 1709-1788, omul
a cărui operă a influenţat generaţiile
următoare de naturalişti, de pildă
Jean-Baptiste de Lamarck şi
Charles Darwin etc.), se referea chiar
la un anume optimism demiurgic,
scriind, în 1780, în "Epocile naturii",
că umanitatea "va putea modifica
influenţele din climatul de pe
suprafeţele unde vieţuieşte şi va
putea stabili astfel temperaturi la
nivelul la care îi convine". Punct de
vedere relativ eronat, simplist, mult
prea "generos". Dar era, totuşi, un
pas înainte că, dintr-o astfel de
perspectivă, se abordau asemenea
chestiuni. O demonstrează chiar
faptul că tot la finele secolului XVIII,
"binefacerile" deforestărilor sunt deja
puse sub semnul îndoielii. "A tăia
arborii contribuie, neîndoielnic, la a
îndulci climatul din Canada, dar
aceasta este un mare pericol în
locurile unde se vădeşte penurie de
apă". O spunea nu oricine, ci domnul
P. Poivre (1719-1786), guvernator de
l'île de France (l'île Maurice). Iar
asemenea opinii se amplificau şi
diversificau. 1816, anul "fără vară"
mai ales din cauza erupţiei
vulcanului Tambora, în Indonezia,
ceea ce va genera valuri de emigraţie
către Statele Unite. O iarnă teribilă,
tot în Franţa, în 1820-1821, soldată
cu o mare foamete şi mii de victime,
cauza fiind deja indicată şi la nivelul
deforestărilor . Vreme de 3 decenii,
provocându-se dereglări climatice.
Nu demult ne-am ocupat de această
chestiune etc.

9. Examinarea efectelor gesturilor
umane, cu precădere economice,
asupra naturii îşi va spune tot mai
mult cuvântul. Natura este un
ansamblu de fluxuri de materii care
raliază toate organismele. Natura,
creaţia lui Dumnezeu, relevă o
extraordinară subtilitate a echilibrelor
de materii, de exemplu atmosfera
neconţinând decât o proporţie infimă
de dioxid de carbon de care depind
supravieţuirea regnului vegetal,
existenţa vieţii în general. Ajungem
astfel la ideea contemporană că
deforestările sau combustia
carbonului reprezintă o alterare
majoră a arderii naturale. La o astfel
de concepţie au contribuit,
indubitabil, şi instituţiile europene ale
UE. De unde întregul pachet de
măsuri necesar de a fi aplicat la
nivelul comunităţii, şi nu doar. Vezi
finanţarea, promovarea "energiei
verzi". Din perspectiva Antropocenului, rămân, în continuare, într-o
deloc fericită expectativă din punct
de vedere social, nu puţine alte
probleme din aceeaşi zonă.
Nesiguranţa, insecuritatea (încă), a
energiei nucleare şi incapacitatea
(încă) de a neutraliza deşeurile

acestei energii: deşeuri ce circulă
adeseori, luni şi ani, pe vapoare, pe
mări şi oceane în căutarea unor
escroci, unor inconştienţi sau
răuvoitori care, realizând profituri
uriaşe pentru ei, sunt gata să le
"găzduiască". Acelaşi lucru cu
despăduririle din România, de pildă,
loc în care, cum scria presa, mese
îmbelşugate cu antreprenori străini
îndulcesc până la diminuare şi
dispariţie scrupulele şi aşa ignorante
ale autorităţilor. Demnitari de un fel
sau altul "ciupesc" şi ei câte ceva.
"Chelnări de bacşişuri mici", dar nu
mai puţin criminali. Pe urmă,
abordarea frontală a atât de nocivei
probleme a gunoaielor, ordurilor,
resturilor de tot felul, higiena străzilor
şi a locurilor publice ş.a. În sfârşit,
dar deloc în ultimul rând, mizeria şi
ignoranţa, salariile atât de
numeroase la limita sau sub limita
supravieţuirii şi care nu asigură un
nivel de trai cât de cât în condiţii
decente, care să-ţi permită să trăieşti.
Şi mai sunt. Un altfel de război, din
unghiul Antropocenului, dar la fel de
crud şi nemilos, la fel de cumplit,
dacă nu mai mult, precum cele două
Mari Războaie Mondiale din secolul
trecut. Viaţa merge înainte, din
păcate nu doar în bine. Ci şi - profitul
imens, mai puţin social, combinat
organic cu ignoranţa şi precipitarea,
este eminamente captivant - în rău.
Vezi emergenţa pandemiilor*. Şi ceo mai urma...
*O situaţie recentă. Am publicat
primul în România, în "Euroeconomia XXI", în primăvara lui 2018,
un studiu amplu ce anunţa, cu
argumente istorice, dar şi ale
mizeriei, precipitărilor şi ignoranţei
prezentului, nenorocita pandemie
ce avea să ne lovească 2 ani mai
târziu. A fost publicat, apoi, în limba
engleză, în "Revista Economică",
nr.2/1970, 2018. Printre altele,
citat, nu demult, la Caracas,
Venezuela, în faţă, printre 22 de
referinţe din Spania, SUA, Franţa,
Italia etc. Vezi Google Academic,
Dan Popescu, "Global World Fatal
Oblivion Endemics, Epidemics,
Pandemics: The Iminent Danger An
Economic Overlook", citat de
profesorii venezuelieni O.H.
Gonzalez şi I.Z. Viera, Gac Med
Caracas, 2021, în studiul lor "La
historia y sus epidemias a traves
del arte", 2021, researchgate.net.
Mai sunt foarte numeroase
exemple astfel, de la alţi autori
"Euroeconomia XXI", de pildă prof.
dr. hab. Lucian Belaşcu, prof. dr.
hab. Răzvan Şerbu,, prof.dr.
R.Labbé, conf. dr. Virgil Nicula,
conf.dr. Vasile Brătian, conf.dr Paul
Lucian, zeci şi zeci de autori prestigioşi de-ai noştri de-a lungul timpului, mulţi români dar şi străini.
“Euroeconomia XXI”, în limba
română este pe internet şi este
consistent citită şi deseori citată
şi astfel.
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În timp ce comunicarea de
marketing a comercianţilor cu
amănuntul se concentrează pe
clienţi, în special pe consumatori,
comunicarea de piaţă sau comunicarea corporativă vizează toate
părţile interesate, de exemplu:
acţionari, furnizori, sindicate,
organizaţii non-profit, angajaţi etc. şi
include relaţii publice sau afaceri
corporative.
Procesul de comunicare al retailerilor cu publicul ţintă se realizează
folosind una sau mai multe dintre
următoarele:
- Publicitatea: activitate întreprinsă
de companie, având la bază
comunicarea non-personală cu
scopul prezentării şi promovării
produselor, serviciilor sau ideilor.
- Vânzarea personală: comunicarea este interpesonală având are
ca scop realizarea vînzărilor.
- Promovarea vânzărilor: are în
vedere oferirea oricărui stimulent,
recompensă sau promisiune de
achiziţie directă oferită publicului
ţintă cu scopul de a efectua o achiziţie
specifică sau de a întreprinde o
acţiune care să îi avantajeze pe cei
care răspund la promoţie.
- Relaţiile publice: ştiri sau
comentarii editoriale semnificative
din punct de vedere comercial care
ar putea stimula cererea pentru un
produs sau serviciu sau ar putea
promova compania.
- Sponsorizarea: sprijin financiar
sau material al unui eveniment,
activitate, persoană sau organizaţie
oferit de către o instituţie sau un
donator.
- Marketingul direct: constă în
furnizarea de informaţii, achiziţionarea şi reţinerea clienţilor prin
contactarea acestora direct fără
utilizarea unui intermediar. Acesta
include metode cum ar fi:
telemarketing, e-mail, mesaje text şi
televiziune digitală interactivă.
La sfârşitul secolului al XX-lea,
comunicarea în retail a fost în mod
tradiţional destul de simplă.
"Principalul mijloc al publicităţii era
reprezentat de ziarele locale, iar
mesajul a fost orientat în mod tipic
către oferirea de stimulente - de
obicei la un preţ special - pentru a
motiva clienţii să viziteze magazinul".
Comunicarea în retail a fost
dominată de publicitatea tradiţională,
în special de publicitatea în massmedia, precum ziare, reviste, poştă
directă, radio şi televiziune. În zilele
noastre, retailerii - precum şi
companiile din alte industrii - pot
alege dintr-o gamă variată de materiale media, de exemplu: massmedia tradiţională sau mediile noi.
În ceea ce priveşte rolul comunicării în retail, se pot distinge diferite
dimensiuni:

- Programul de comunicare al
unui comerciant cu amănuntul informează clienţii despre mărfurile,
serviciile şi preţurile sale pentru a-i
motiva pe clienţi să viziteze magazinul şi să cumpere (vânzare
tranzacţională) şi / sau să stimuleze
vizitele repetate care uletior să
dezvolte loialitatea clienţilor (vânzare
relaţională) prin marketingul relaţiei
cu clienţii.
- Programul de comunicare al
unui comerciant cu amănuntul
sprijină poziţionarea acestuia şi ajută
la crearea şi menţinerea unei imagini
favorabile în viziunea consumatorului. Acest obiectiv este strâns
legat de comunicarea de piaţă sau
corporativă, dar se adresează diferitelor părţi interesate, de exemplu:
pentru a comunica comportamentul
responsabil al retailerului.
Aşadar, în acest caz comunicarea
implică nu numai suporturi tradiţionale şi noi, ci şi caracteristici unice
pentru retaileri: elemente de marketing sau de design din magazin, cum
ar fi atmosfera generală sau elemente de mediu, cum ar fi afişajele
atractive ale punctului de vânzare şi
vânzarea personală: comunicarea
faţă în faţă cu clienţii sau potenţialii
clienţi. Retailerii comunică cu clienţi
lor în mod continuu prin atmosfera
magazinului, produse şi servicii,
abordarea promoţională, preţul,
publicitatea şi alte mijloace promoţionale. Promovarea în retail stă la
baza activităţii de comunicare pe care
o desfăşoară retailerii pentru a
influenţa publicul de care depind
vânzările lor. Promovarea va avea
întodeauna ca principal obiectiv
influenţarea percepţiilor, atitudinilor
şi comportamentului consumatorilor
pentru a creşte loialitatea faţă de
retailer, vizitele în magazin şi
achiziţionarea de produse. Cu toate
acestea, grupurile importante care
trebuie influenţate nu sunt doar
grupul ţintă al clienţilor actuali şi
potenţiali. Este necesar să se
influenţeze contactele comerciale,
cum ar fi agenţii şi furnizorii, precum
şi formatorii de opinii, cum ar fi
jurnaliştii sau scriitorii.
Elementele mixului
promoţional
Promovarea în retail include orice
comunicare a unui comerciant cu
amănuntul care informează, convinge şi/sau aminteşte pieţei ţintă
despre orice aspect al companiei.
Promovarea deţine patru componente de bază: publicitatea, relaţiile
publice, vânzarea personală şi
promovarea vânzărilor. În mod
colectiv, aceste componente alcătuiesc elementele mixul promoţional
al retailerului.
Publicitatea. Termenul de publicitate include orice formă plătită de
comunicare non-personală prin
intermediul mass-mediei despre un
produs care are un sponsor iden-
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tificat. Mass-media poate include:
ziare, reviste, radio, televiziune, poştă
directă, pagini web şi panouri
publicitare. Publicitatea este în mod
normal asociată cu comunicarea în
masă, dar se are în vedere
transmiterea mesajului unui public
ţintă vizat. Publicitatea este utilizată
pentru a atinge o gamă întreagă de
obiective care pot include schimbarea atitudinilor sau construirea
imaginii, precum şi realizarea
vânzărilor. Prin publicitate, retailerul
va determina potenţialul client să fie
conştient de existenţa magazinului
şi de gama sa de oferte. Ca parte a
procesului de comunicare publicitară, informaţiile trebuie transmise
în mod clar, astfel încât să poată fi
decodate şi înţelese în mod corespunzător. Procesul se continuă prin
a face oferta credibilă, astfel încât
potenţialul client să poată consolida
o atitudine favorabilă faţă de magazin
sau produs. Publicitatea are
potenţialul de a influenţa un public
numeros simultan cu un singur
mesaj. Efectul secundar al publicităţii este comunicarea personală
între consumatori. Acest fapt este
cunoscut sub numele de fluxul de
comunicare în doi paşi. Primul pas
al procesului este comunicarea de
la mass-media la liderii de opinie indivizii ale căror atitudini, opinii,
preferinţe şi acţiuni îi afectează pe
ceilalţi. Al doilea pas este comunicarea word-of-mouth de la liderii de
opinie către publicul larg. Această
comunicare poate fi interpersonală
sau non-verbală şi are la bază
comunicarea în legătură cu
magazinul sau ofertele sale.
Obiectivele pe care un retailer le
are în vedere în concentrarea

eforturilor de publicitate sunt: creşterea vânzărilor pe termen scurt,
creşterea traficului clienţilor, dezvoltarea sau consolidarea imaginii
de brand a retailerului, informarea
clienţilor despre bunurile şi serviciile
şi/sau atributele companiei sau
stimularea cererii de mărci private.
Tipuri de publicitate.

sursa engle martin
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Există multe forme diferite de
publicitate care au ca scop
expunerea mesajelor şi conceptelor
pentru publicul larg. Consumatorii
sunt conştienţi de faptul că
publicitatea este un mediu expresiv
şi vizat prin care indivizii pot simţi că
împărtăşesc un set de valori care
reflectă implicarea lor în oferta sau
magazinul de vânzare cu amănuntul. O parte dintre diferitele tipuri
sunt:
- Publicitatea produsului: vizează
atragerea oamenilor în magazin
pentru a lua în considerare anumite
bunuri. Publicitatea produselor
include promovarea unor mărfuri
noi, exclusive şi superioare în ceea
ce priveşte calitatea şi designul.
Aceasta vizează creşterea gradului
de conştientizare a produsului, disponibilitatea şi beneficiile acestuia.
- Publicitatea promoţională: este
utilizată pentru a crea un anumit
entuziasm cu privire la o perioadă
specială de oferte cu costuri mai mici
pentru produse. Este probabil să
aibă mai mult succes dacă se
consideră că reducerea face parte
dintr-o vânzare autentică de produse
care în trecut ar fi avut un preţ destul
de ridicat.
- Publicitate instituţională: cu
ajutorul acesteia magazinul încearcă
să îşi consolideze o imagine favorabilă prin evidenţierea următoarelor
aspecte: un lider în modă, preţuri
corecte, o selecţie largă de produse,
servicii sau calitate superioară sau o
experienţă plăcută de petrecere a
timpului liber.
- Vitrinele magazinelor: reprezintă
o oportunitate majoră de a oferi o
imagine distinctivă unui magazin, de
a promova activităţi şi mărfuri
sezoniere sau de a crea interes şi de
a capta atenţia publicului. Astfel,
oricare ar fi designul vitrinei
magazinului, acesta ar trebui să
acţioneze ca o pâlnie pentru a atrage
potenţialii clienţi să intre în magazin.
- Media tradiţională. Mediile tradiţionale sunt utilizate în publicitatea
mass-media. O astfel de publicitate
"presupune plasarea de anunţuri şi
mesaje persuasive care urmăresc
să informeze şi/sau să convingă
membrii unei anumite pieţe ţintă sau

public despre produse, servicii,
organizaţii sau idei". În mod
tradiţional, publicitatea în masă
presupune utilizarea de ziare şi
reviste (inserţii independente),
televiziune (reclame sau spoturi de
televiziune având ca principal avantaj
acoperirea mare de piaţă şi ca
dezavantaj, costuri ridicate), radio
(reclame sau spoturi radio care
pentru retaileri a înregistrat o creştere
în ultimi ani), publicitatea în tranzit
(utilizată în zonele cu sisteme de
transport în comun unde anunţurile
sunt afişate pe autobuze, trenuri şi
taxiuri), publicitatea în aer liber
(panou publicitar, afişe, indicatore,
postere), flyere sau cataloage cu
ofertele şi produsele retailer-ului.
- Noile media. În ultimii ani, au
apărut noi forme de mass-media,
cum ar fi mijloacele electronice,
online şi mobile, precum şi reţelele
sociale, care au schimbat fundamental modul în care consumatorii
comunică între ei, cu companiile sau
instituţiile, dar şi modul în care se
aşteaptă să fie informaţi sau abordaţi
de acestea. Site-urile web şi emailurile pot fi considerate în zilele
noastre ca "noi media tradiţionale".
Retailerii îşi folosesc site-urile web
pentru a informa clienţii despre
produsele şi serviciile lor, localizarea
magazinelor, program sau eventualele evenimente. E-mailul, trimiterea de mesaje către persoane fizice
prin intermediul internetului, s-a
schimbat în ultimii ani de la un
mediu impersonal, folosit pentru a
informa clienţii cu privire la mărfuri,
servicii, preţuri etc., la o formă personalizată de comunicare folosind
bazele de date ale clienţilor pentru a
putea adresa consumatorilor mesaje de interes pentru aceştia. Emailul este, de asemenea, un mediu
interactiv, permiţând destinatarilor să
răspundă. De asemenea, reţelele
sociale permit companiilor să monitorizeze tendinţele şi să reacţioneze
la cererea consumatorilor. De
exemplu, retailerii au posibilitatea de
a colecta comentariile consumatorilor şi apoi să analizeze aceste
date pentru a identifica atitudinile şi
preferinţele generale ale clienţilor
pentru produse şi campanii publicitare. Aşadar, opiniile consumatoilor
oferă date calitative pentru retailer în
vederea maximizării rezultatelor unei
campanii publicitare.
Relaţiile publice (PR). Acestea implică orice comunicare care promovează o imagine favorabilă comerciantului cu amănuntul în rândul publicului său (consumatori, investitori,
continuare în pag. 8
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Asociaţia Internaţională a
Transportului Aerian (IATA)
estimează că în acest an industria
transportului aerian va înregistra o
pierdere netă de 47,7 miliarde de
dolari (39,7 miliarde de euro), cu o
scădere de 10,4% a marjei de profit
net, mai mică decât cea de 126,4
de miliarde de dolari în 2020 (105,3
miliarde de euro). Există optimism
pe pieţele interne, unde rezistenţa
caracteristică a aviaţiei este
demontată de reveniri pe pieţele fără
restricţii în călătorii. Se estimează că
2,4 miliarde de oameni vor călători
cu avionul în 2021, faţă de cei
aproape 1,8 miliarde care au
călătorit în 2020, dar cu mult sub
vârful din 2019 de 4,5 miliarde, iar
companiile aeriene vor cheltui încă
81 de miliarde de dolari (67,47
miliarde de euro). În vederea
reactivării călătoriilor, IATA a cerut
guvernelor să elaboreze planuri,
astfel încât să nu se piardă timp în
repornirea sectorului, atunci când
situaţia epidemiologică permite
redeschiderea frontierelor. IATA
admite că măsurile de ajutor
financiar din partea statelor şi a
pieţelor de capital au făcut posibilă
acoperirea acestui gol din bilanţurile
companiilor aeriene, evitând falimentele pe scară largă, fiind
convinsă că industria îşi va revini, dar
anul acesta vor fi necesare mai multe
măsuri de ajutor, în special sub
forma de programe de sprijin pentru
ocuparea forţei de muncă."Odată ce
virusul devine endemic, este esenţial
să înveţi să trăieşti, să lucrezi şi să
călătoreşti în siguranţă cu el. Aceasta
înseamnă că guvernele trebuie să
se concentreze asupra gestionării
riscurilor pentru a proteja mijloacele
de trai şi vieţile. Datorită măsurilor
de ajutor de stat, reducerii costurilor
şi a accesului cu succes la pieţele
de capital, unele companii aeriene

par capabile să facă faţă furtunii", a
menţionat directorul IATA. Alte
companii sunt mai puţin protejate şi
ar putea avea nevoie să obţină mai
mulţi bani de la bănci sau pieţe de
capital. Acest lucru se va adăuga la
datoria ridicată a industriei, care a
crescut de la 230 miliarde de dolari
(183 de miliarde de euro) la 651 de
miliarde de dolari (541,6 miliarde de
euro). Guvernele au un rol cheie în
furnizarea de măsuri de ajutor care
să asigure păstrarea locurilor de
muncă `pentru a relua şi reconstrui
cu succes industria. În ceea ce priveşte recuperarea cererii, eliminată
până acum de restricţiile de călătorie
şi carantine, IATA estimează că în
acest an călătoriile se vor recupera
în proporţie de 43% faţă de nivelurile
din 2019, ceea ce reprezintă o
îmbunătăţire de 26% faţă de 2020,
dar este departe de a fi o recuperare.
În Franţa a devenit obligatorie
prezentarea certificatului sanitar
pentru a avea acces la cinematografe, teatre, muzee şi orice eveniment cultural sau spectacol, sportiv
sau de altă natură, care reuneşte mai
mult de 50 de persoane. Imediat
după ce Franţa a făcut acest anunţ,
Italia a decis să facă acelaşi lucru,
extinzând utilizarea certificatului
digital Covid la domeniul vieţii
sociale dincolo de călătoriile
internaţionale. Certificatul va fi
solicitat şi turiştilor străini, deşi, ca şi
pentru populaţia locală, cei sub 18
ani vor fi scutiţi până la sfârşitul lunii
august, deoarece este un grup de
populaţie care a avut o oportunitate
scăzută pentru a se vaccina
împotriva covid până acum. Cele
mai vizitate 100 de muzee şi galerii
de artă din lume au pierdut 176 de
milioane de vizitatori, numărul de
vizitatori scăzând de la 230 de
milioane în 2019 la 54 de milioane,
conform datelor publicate de The Art
Newspaper şi colectate de Statista.
Covid-19 a provocat o scădere de
76% a vizitelor şi prognozele arată

că recuperarea va dura ani de zile.
Publicaţia specializată subliniază
faptul că muzeele au fost închise
"pentru un număr de 41.000 de zile
în total". Infografia realizată de
Statista se concentrează pe declinul
vizitatorilor celor 10 muzee şi galerii
de artă care primesc anual cei mai
mulţi turişti. Astfel, Musée du Louvre
(Paris), care este cel mai vizitat
muzeu din lume şi înainte de
pandemie primea peste 9 milioane
de turişti, anul trecut a avut 2,7
milioane de vizitatori, adică cu 72%
mai puţin. Unele dintre modificările
aduse de coronavirus ca măsură
igienico-sanitară au redus capacitatea de la 30.000 la 7.000 de
vizitatori/zi. Muzeul Naţional al Chinei,
din Beijing, este al doilea ca număr
de vizitatori, care a scăzut la 1,6
milioane de persoane în 2020, cu
78% mai puţin decât cu un an mai
devreme. În aceeaşi perioadă de
referinţă, cel care a cunoscut cel mai
mare declin a fost The Metropolitan
Museum of Art din New York, care a
cunoscut o contracţie de 83%,
primind 1,12 milioane de vizitatori;
Muzeul Reina Sofia a urmat o
scădere de 72%, primind 1,24
milioane de vizite. Alte muzee care
au suferit scăderi importante ale
numărului de vizitatori sunt: Tate
Modern (Londra) - 1,42 milioane;
Muzeele Vaticanului (Vatican) - 1,3
milioane; British Museum (Londra)
- 1,27 milioane; State Russian Museum (St Petesburg) - 1,2 milioane;
National Gallery (Londra) - 1,19
milioane; 21st Century Museum of
Contemporary Art (Kanazawa) 971.000 de vizitatori.
În România, la finalul unui sezon
estival în care numărul de turişti
interni a crescut de la o lună la alta,
un studiu al platformei de rezervări
hoteliere Travelminit.ro arată că
românii s-au orientat anul acesta şi
spre destinaţii care în urmă cu ceva
ani nu erau populare, sau nici măcar
nu existau pe harta turistică a ţării
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noastre.Astfel, destinaţii precum
Viscri, Criţ din judeţul Brasov, Saschiz
din judeţul Mureş, zona lacului
Tarniţa de lângă Cluj, sate precum
Lunca de Sus din judeţul Harghita,
satul Breb din Maramureş, Orlat
(Conacul Maria Theresa) sau
Porumbacu de Sus (Castelul de lut)
din judeţul Sibiu si multe altele în
care nu exista un flux turistic ca în
prezent, primesc mii de turişti şi
investitori care construiesc pensiuni
si facilităţi pentru turişti. Conform
acestui studiu, românii au preferinţe
dintre cele mai diverse în ceea ce
priveşte destinaţiile interne, în care
caută să îşi petreacă un timp mai
îndelungat vacanţa anuală, orientându-se nu spre litoral sau Valea
Prahovei, ci şi spre alte zone mai
puţin populare, care s-au dezvoltat
accelerat în ultimii ani şi care, odată
descoperite, s-au bucurat de tot mai
mulţi vizitatori. Printre aceste ,,noi"
puncte de interes se numără suita
de sate săseşti, unde te poţi bucura
pe deplin de autenticitate, linişte,
tradiţii şi mâncare delicioasă,
preparată de cele mai multe ori de
gazdele primitoare, cu ingrediente
din grădina proprie. Viscri, Biertan,
Criţ, Cisnădioara sau Mesendorf sunt
doar câteva exemple, zona satelor
săseşti din sud-estul Transilvaniei
numărând în prezent circa 150 de
mici sate şi aşezări rurale, întinse pe
o suprafaţă de aproximativ 300.000
de ha. Localitatea Viscri a fost
poziţionată pe harta turismului ţării
noastre odată cu vizitele recurente
ale Prinţului Charles şi tot aceste
vizite au impulsionat turismul în zonă.
O altă destinaţie mai degrabă
necunoscută la nivel naţional în
urmă cu 10-20 de ani este zona
lacului de acumulare Tarniţa:
localităţi precum Râşca, Mărişel sau
Gilău au devenit astăzi cu mult mai
populare şi vizibile pe platformele de
socializare. şi satul Breb din
Maramureş, zona Vişeu, bogat în
tradiţii şi obiceiuri, poate fi inclus în
această listă, fiind adesea supranumit ,,paradisul din Maramureş" şi
ca urmare a punerii în funcţiune a
mocăniţei, ce a impulsionat turismul
în întreaga zonă. O altă investiţie de
anvergură ce a transformat o întreagă regiune anterior necunoscută
publicului larg, întruna foarte căutată
în prezent de către turiştii de toate
vârstele, este pârtia de bob pe şine

de la SkiGyimes din Lunca de Sus,
judeţul Harghita, aflată la doar circa
30 de km de Miercurea Ciuc, unde
se întâlnesc peisaje ca în Austria sau
Elveţia. În aceeaşi zonă, la Harghita
Băi, se organizează concursuri sau
ture cu sănii trase de câini (husky).
Tot mai multă atenţie a fost acordată
în ultima perioadă şi turismului viniviticol, astfel că multe dintre
localităţile de pe Drumul Vinului sunt
acum pe lista destinaţiilor de vacanţă
ale românilor care iubesc degustările de vinuri şi poveştile spuse în
mijlocul podgoriilor. Multe dintre
cramele aflate în zone cheie oferă în
prezent şi servicii de cazare, astfel
încât toţi cei ce le trec pragul să se
poată bucura în voie de împrejurimi
şi de soiurile aparte de vinuri cu care
se mândresc oamenii locului
(cramele Ceptura, Basilescu, Jidvei
ş.a.). La mare căutare sunt şi sate
precum Tălişoara, Micloşoara sau
Valea Zălanului, localităţi din judeţul
Covasna, locuri pitoreşti, liniştite,
aparent uitate de lume, dar foarte
căutate în ultima vreme de către
turiştii care îşi doresc să experimenteze traiul străbun şi tradiţiile
locale, deconectându-se totodată
pentru câteva zile de la stresul din
oraşele mari. Poate cea mai
cunoscută dintre destinaţiile turistice
care nu existau în urmă cu două
decenii, Mamaia Nord, este astăzi
una dintre cele mai efervescente
zone de pe litoralul românesc, în
fiecare an fiind deschise noi hoteluri,
cluburi, terase şi restaurante foarte
populare în rândul turiştilor dornici
de distracţie. Mamaia Nord
găzduieşte de ceva ani şi unele dintre
cele mai mari concerte şi evenimente internaţionale din Europa de
Est, cum ar fi celebrele festivaluri
Sunwaves sau Neversea.
Turismul românesc se zbate în
valurile pandemiei, aflându-se când
pe val, cand sugrumat de colacul de
salvare, aşteptând ajutoarele de la
stat ca pe salvamari. A fost un sezon
estival benefic care a adus supravieţuirea sectorului, rămânând însă
o mulţime de probleme nerezolvate,
dintre care, poate cea mai importantă este legată de gestionarea forţei
de muncă.
Bibliografie: hosteltur.com,
evisionturism.ro
Foto: PxHere, Lucie Hosova on
Unplash cu Veneţia, evisionturism.ro
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Vânzarea personală. Vânzarea
personală implică comunicarea
orală sau telefonică cu unul sau mai
mulţi clienţi potenţiali în scopul
realizării unei vânzări. Implicarea
vânzătorului în interacţiunea directă
cu clientul depinde de imaginea pe
care doreşte să o transmită, de
produsele vândute, de interesul
pentru relaţiile pe termen lung cu
clienţii, precum şi de aşteptările
clienţilor. Importanţa vânzării
personale diferă între lanţurile de
retail în funcţie de mărfurile oferite.
Un retailer care oferă bunuri cu risc
scăzut şi cu preţ scăzut trebuie să
angajeze doar personal de vânzări
care să poată finaliza tranzacţia şi să
se ocupe de probleme minore.
Informaţiile tipice solicitate de către
client vor fi politica actuală privind
reducerile sau ofertele speciale,
garanţiile sau posibilele metode de
plată. Pe de altă parte, într-un
magazin în care există articole la
preţuri ridicate sau care încorporeză
un grad mai mare de complexitate,
retailerii orientaţi spre servicii pentru
clienţi doresc formarea şi specializarea personalului de vânzări. Astfel, sunt necesare niveluri mai ridicate de interacţiune pentru a consolida imaginea comerciantului cu
amănuntul ca fiind centrată pe client
şi se pune accentul pe loialitate şi
încredere în relaţia vânzător-client.
De asemenea, mulţi retaileri doresc
să stimuleze vânzarea încrucişată,
prin care personalul recomandă
clienţilor articole conexe. Pe cale de
consecinţă, atribuţiile principale ale
personalului de vânzări sunt: convingerea clienţilor în vederea determinării unei achiziţii, informarea corectă a clientului, stimularea vânzărilor,
consolidarea relaţiei cu clientul,
promovarea imaginii şi a produselor.

urmare din pagina 6
guvern, membri ai canalului, angajaţi
şi publicul larg). Poate fi nepersonală
sau personală, plătită sau neplătită,
iar sponsorul poate fi controlat sau
necontrolat. Publicitatea este orice
formă nepersonală de relaţii publice
prin care mesajele sunt transmise
prin mass-media, timpul sau spaţiul
oferit de mass-media nu sunt plătite
şi nu există un sponsor comercial
identificat. Activitatea de PR poate fi
planificată sau neplanificată.
Activitatea planificată presupune ca
retailerul să încerce să păstreze
controlul asupra activităţii sale.
Publicitatea planificată va implica
trimiterea de comunicate de presă
şi fotografii către mass-media (presă
locală şi naţională, radio şi televiziune), organizarea de conferinţe de
presă pentru diferite ştiri, trimiterea
de scrisori către redactorii de reviste
sau ziare locale, toate acestea având
ca scop generarea de ştiri sau
articole despre companie şi despre
mesajele pe care aceasta vrea să le
transmită. Activitatea de PR
neplanificată constă în capacitatea
retailerului de a gestiona într-o
manieră benefică anumite ştiri sau
articole care ar avea un impact
negativ asupra reputaţiei şi a imaginii
sale. Aşadar, activitatea de bază a
relaţiilor publice presupune: construirea imaginii unui brand şi contribuie la dezvoltarea unor opinii
favorabile prin intermediul informaţiilor furnizate; poate genera vânzări
crescute; permite un mijloc rentabil
de promovare a mărfurilor sezoniere
şi a iniţiativelor companiei şi poate
limita sau neutraliza opiniile negative
sau ostile.

suferă de alexitimie includ identificarea cu o oarecare dificultate a
sentimentelor, imaginaţie limitată
sau rigidă, mod de gândire limitat,
hipersensibili la senzaţii fizice,
înţelegerea limitată a cauzelor care
provoacă emoţii, etc. Vorbind despre
astfel de persoane, ne dăm seama
cât de greu le este să se înţeleagă
pe ei. Şi cum oare le putem cere
să-i înţeleagă pe ceilalţi? O altă explicaţie pentru lipsa de empatie ar fi
psihopatia. Deşi în mass-media este
foarte des întâlnit acest termen, totuşi,
cazurile de psihopaţi care recurg la
crime sunt rare. Această tulburare de
comportament este destul de răspândită (1% din populaţie). Psihopaţii au parte de o inteligenţă sclipitoare însă ceea ce le lipseşte este
partea emoţională, lipsa acesteia
făcându-i capabili de comiterea
unor acte iresponsabile. Chiar dacă
acestea nu sunt foarte grave, totuşi,
acţiunile psihopaţilor îi afectează pe
ceilalţi într-o mai mică sau mai mare
măsură.
Robert Hare susţine că psihopaţii
din societate sunt greu de identificat
pentru că inteligenţa îi ajută să ascundă problemele emoţionale pe
care le au sub masca normalităţii.
La prima vedere fac, de obicei, impresie foarte bună, afişând o normalitate impecabilă. Hare a alcătuit un
portret al acestui tip de individ:
- charismatic, un bun orator, con-

Paula COTARCEA

Trăim într-o societate în care
sentimentele, emoţiile, afecţiunea
au fost cu succes înlocuite cu goana
nebună după averi, bani, case,
maşini, etc. Nu mai ştim să apreciem
lucrurile care contează cu adevărat
pentru liniştea noastră, pentru
dezvoltarea personală a individului,
lucruri care ne apropie, care ne fac
să trăim acel sentiment de împlinire
sufletească şi de ce nu, cele care ne
fac să devenim mai înţelepţi şi mai
înţelegători. De cele mai multe ori
ne este dat să venim în contact cu tot
felul de indivizi, unii cu mai multă sau
mai puţină empatie, alţii cărora
aceasta le lipseşte cu desăvârşire.
Fie că vorbim de un mediu de afaceri, un mediu profesional, unde îi
cunoaştem, fie că vorbim de relaţii
interumane. Încercăm din răsputeri
să îi înţelegem, să găsim argumente
pentru lipsa lor de sentimente şi
practic, luptăm cu morile de vânt. În
ajutorul nostru vin specialiştii care,
prin studiile lor, ne explică de ce sau
cum este posibil ca o persoană să
fie rece şi lipsită de trăiri. Una dintre
explicaţii ar fi alexitimia, adică abilitatea limitată de a recunoaşte propriile emoţii. Potrivit medicilor, alexitimicii sunt incapabili de a identifica,
a înţelege şi a descrie propriile emoţii, la baza acestora stând, de fapt
deficienţele funcţionalităţii emoţionale. Aceşti oameni nu-şi găsesc cuvintele pentru a-şi exprima sentimentele, întâmpină o dificultate în descrierea sentimentelor proprii sau ale
altora. Atunci când plâng, deşi o fac
rareori, nu se pot opri şi nu pot explica ceea ce i-a făcut să sufere. Le
lipseşte capacitatea de a da dovadă
de inteligenţă emoţională. Alexitimia
presupune, totodată, imposibilitatea
unei persoane de a pune în cuvinte
propria experienţă sau de a înţelege
caracterul complex al emoţiilor altor
persoane, conform "Scientific American". Simptomele persoanelor care
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Promovarea vânzărilor. Aceasta
cuprinde activităţile de comunicare
plătite, altele decât publicitatea,
relaţiile publice şi vânzarea personală, care stimulează achiziţiile consumatorilor. Scopul unei campanii
promoţionale este de a construi
vânzări pe termen scurt - sau, uneori,
ca strategie pe termen lung, de
impulsuri promoţionale constante
pentru atingerea obiectivelor de
vânzare. Include afişaje, concursuri,
tombole, cupoane, programe pentru
cumpărătorii fideli, premii, mostre,
demonstraţii, cadouri de recomandare şi alte eforturi de vânzare cu
durată limitată în afara rutinei obişnuite de promovare. Principala prioritate a unei strategii de promovare
a vânzărilor ar trebui să fie
maximizarea profitului prin vânzarea
unui număr cât mai mare de unităţi
posibile la preţul maxim în "sezonul
vingător pentru a câştiga încrederea
şi a ajunge la propriile interese, fie
că vorbim de partea financiară, de
putere sau de prestigiu.
- narcisist, arogant, egoist, toate
acestea fiind bine ascunse în umbra
unei false modestii. Se consideră
salvatori, binefăcători, un fel de
supraoameni.
- le lipseşte empatia. Deşi se străduiesc să pară tipi extrem de sensibili, emoţiile lor sunt false, la ei
lipsind sentimentele de compasiune, prietenie, dragoste.
- manipulatori, cu un stil teatral
desăvârşit.
- agresivi, cu un caracter impulsiv,
consideră că în orice situaţie trebuie
să iasă învingători, astfel reuşind săşi construiască o imagine de sine
excepţională.
- dominatori, au nevoie de putere
pentru a-şi satisface nevoile. Robert
Hare i-a numit pe psihopaţii din
poziţii-cheie "şerpi în costume".
În ultimii ani, poate şi datorită
pandemiei, relaţiile interpersonale
au devenit foarte reci sau, în unele
cazuri, aproape că nu mai există.
Societatea a devenit una individualistă, faptele sociale s-au înmulţit şi
iată-ne faţă în faţă cu o lume lipsită
de sentimente, indiferentă.
Există printre noi şi o altă categorie
de indivizi, cei caracterizaţi de un
egoism perfect, oameni cărora nu
le pasă de nimeni, indiferenţi şi cu

de vârf" şi, apoi, vânzarea restului de
unităţi la un preţ mai mic. Un calendar
de promovare în retail se bazează
adesea pe istoricul vânzărilor şi pe o
proiecţie a planului de sortiment
pentru perioada curentă. Ulterior,
retailerul intenţionează să utilizeze
diverse instrumente promoţionale
pentru a genera venituri mai mari,
creând entuziasm sau satisfacţie prin
intermediul preţurilor în diferite
momente ale perioadei de vânzare.
Obiectivele de promovare a vânzărilor sunt: creşterea volumului
vânzărilor pe termen scurt, menţinerea loialitatăţii clienţilor, sublinierea noutăţii, completarea instrumentelor de promovare.
Preţul în retail
Politica de stabilire a preţurilor
selectată de un comerciant cu amănuntul va fi, de obicei, direct legată de
un orgoliu infinit.
Ce le rămâne oamenilor empatici
de făcut la convieţuirea cu aceste
tipuri de indivizi?
Empatia, pe care specialiştii o definesc ca un cumul de stări emoţionale, exprimă capacitatea anumitor
persoane de a înţelege şi a simţi ceea
ce simte o altă persoană. Aceasta este
o trăire care duce la adoptarea unui
comportament de ajutorare naturală
sau spontană a celor din jurul nostru
şi, totodată, reprezintă o exprimare a
compasiunii.
Practic, o persoană empatică
experimentează fizic trăirile celeilalte
persoane. Înţelegând ceea ce
gândesc şi simt cei din jurul nostru
devenim capabili să construim relaţii
cu aceştia. Empatia presupune un
ajutor dezinteresat şi este, oarecum,
determinată genetic.
Fiind nişte persoane foarte sensibile, empaticii pot fi răniţi foarte uşor.
Ei absorb energia celor din jur, nu
caută compania unei mulţimi, simţindu-se confortabil undeva, retraşi.
Această calitate pe care o deţin, de a
fi empatici, îi face să fie foarte intuitivi.
Din această cauză îşi aleg cu grijă
persoane pozitive cu care să construiască relaţii sănătoase. Din când în
când îşi iau un moment de răgaz
pentru a petrece timp cu ele însele
şi a se restabili emoţional, cele mai
plăcute momente petrecându-le în
natură, departe de tumultul zgomotos al zonelor urbane.
De foarte multe ori auzim întrebarea "de ce pui la suflet aceste
nimicuri?". Răspunsul diferă de la
persoană la persoană, şi ceea ce
pentru unii par a fi nimicuri, pe alţii îi
afectează. De ce? Pentru că gradul
de empatie nu este la fel pentru toate
persoanele. În acest caz, tot ce ne
rămâne de făcut este să ne punem
în locul acelei persoane. Şi cum
putem face asta? Partea frumoasă
a lucrurilor este că empatia poate fi
deprinsă la fel cum putem învăţa
mersul pe bicicletă, potrivit noilor
cercetări din domeniul neuroştiin-

nivelul rezultat al cererii pe o perioadă
de timp şi, cu marjele corecte, de
profitabilitatea întreprinderii. Pentru
comerciantul cu amănuntul, deciziile
de stabilire a preţurilor sunt esenţiale,
deoarece fără marje adecvate
afacerea nu va supravieţui mult timp.
Ca afacere, retailerul trebuie să caute
fluxul de numerar, profitabilitatea şi
creşterea pentru a-şi îmbunătăţi
poziţia pe piaţă. Importanţa selectării
strategiei potrivite se intensifică pe
măsură ce lupta dintre comercianţii
cu amănuntul pentru creşterea cotei
de piaţă se desfăşoară pe baza oferirii
de calitate, selecţie şi disponibilitate
la preţuri competitive. Pentru a avea
succes, retailerii trebuie să încheie
parteneriate cu producători şi să
utilizeze tehnologia pentru a obţine
avantaje din punct de vedere al
costurilor fără a compromite calitatea.
(va urma)
ţelor, însă, pentru ca acest lucru să
se întâmple trebuie să ne şi dorim.
"E foarte uşor să răneşti pe
cineva prin ignoranţă şi lipsă
de empatie. Reaminteşte-ţi
că suntem diferiţi şi, pentru
că nu eşti în junglă să trăieşti
singur, e bine să fii atent
uneori şi la ceilalţi".
Pera Novacovici
Bibliografie: SfatulMedicului.ro,
Ziare.com, Clinica Oana Nicolau
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