
BILUNAR FINANCIAR-ECONOMIC             nr. 520 anul XVII vineri, 22 octombrie 2021  1 RON
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Punctul pe Europa
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economiei globale

Dan POPESCU
"Þine-te strâns de meserie, neademenit de nimic"

Tudor Arghezi
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Antreprenoriat ºi blockchain

În urma unui studiu realizat de McKinsey
Global Institute "Navigating a world of
disruption" în urmă cu doi ani, reiese că
6.000 dintre cele mai mari companii
publice şi private din lume, aşa zise
"Superstaruri", constituie mai puţin de
10 procente din companii şi captează peste
80 la sută din profitul economic total.

continuare în pag. 4,5,9
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BELAŞCU, ULBS

Caracter ºi speranþe

Strategii promoþionale ºi
de comunicare în retail (II)

Paula COTARCEA

Comunicarea este procesul prin care informaþiile
sunt transmise între indivizi ºi organizaþii, astfel încât
sã rezulte un rãspuns de înþelegere. Aºadar,
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
pentru comunicarea cu clientul. continuare în pag. 7,8
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David Card, Josh Angrist ºi
Guido Imbens - laureaþii Premiului

Nobel pentru economie 2021

Despre experimentele
naturale ºi validitatea

cercetãrii empirice

"It's the combination of a cool tool applied to a central question that
leads to good research," Josh Angrist, MIT News, 2013.

continuare în pag. 3
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Istorie economicã

- câteva evoluţii -

Londra (sec. XIX)

Preşedinta Comisiei
Europene, Ursula von der
Leyen a declarat: "Sunt
încântată să anunţ apro-
barea de către Comisia
Europeană a Planului de
Redresare şi Rezilienţă al
României, în valoare de
29,2 miliarde EUR.
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„Îmi pare rãu, dar nu reuºesc
sã aud ce spui. Ceea ce eºti ºi
ce faci strigã mult mai tare.”

Ralph Waldo Emerson



2 Antreprenoriat ºi blockchain VINERI 22 OCTOMBRIE 2021

Răzvan ŞERBU
urmare din pagina 1

Companiile "superstar" provin din
toate sectoarele economiei globale
dar este interesant de observat că
printre acestea se numără com-
paniile tehnologice din SUA şi China
care nu existau acum 20 de ani
(inclusiv Alibaba, Alphabet, Facebook
şi Tencent), alături de mărci globale
existente de o mult mai lungă
perioadă de timp, zeci şi zeci de ani
(cum ar fi Coca-Cola şi Nestlé, etc).
Apare astfel efectul de "Superstar":
câştiguri disproporţionat de mari
pentru cei mai performanţi şi, în
consecinţă, pierderi mari pentru cei
care rămân în urmă.

Sistemul şi aceste tehnologii
favorizează astfel pe cei aflaţi în top,
şi defavorizează pe cei de la finalul
clasamentului, mărind prăpastia
continuu, un lucru pe cât de nedrept
pe atât de des întâlnit, dar mai ales
neproductiv pentru economie şi
echilibrul acesteia pe termen mediu
şi lung. Ce mai poate poate schimba
acest dezechilibru, ce miracol poate
face ca lucrurile să revină sau să
măcar să înceapă să-şi schimbe
traiectoria spre echilibru. Economia
permite dezechilibre, chiar îşi obţine
starea de echilibru din aceste
dezechilibre şi pentru aceasta mersul
ei prin ciclurile economice sunt
asemănate cu mersul pe bicicletă.
Starea de echilibru obţinînduse prin
dezechilibre repetate. Aşadar după
atâtea valuri ale schimbării de la cele
pandemice până la cele descrise de
profeţiile futurologului Alvin Toffler,
lucrurile sunt pe cale să se schimbe
din nou, iar de această dată
schimbarea pare să poarte numele
"blockchain".

Nu est doar o schimbare ci se
discută din ce în ce mai mult despre
o revoluţie cu care se pare că suntem
contemporani. O nouă revoluţie,
dezlănţuită de o persoană necu-
noscută sau persoane cu motive
neclare, într-un moment incert al
istoriei. Această nouă revoluţie este
acum la dispoziţia noastră pentru o
nouă lovitură ce poate - să transforme
lumea în special cea economică dar
si socială şi politică într-un moment
aşa cum spuneamputernic deze-
chilibrat şi cu atâtea incertitudini.

Primele decenii ale internetului
ne-au adus e-mail, World Wide Web,
dot-com, social media, web mobil,
baze de date- big date, cloud
computing, internet of things, şi multe
altele. A fost minunat pentru redu-
cerea costurilor şi timpilor de
căutare, pentru colaborare şi pentru
schimbul de informaţii. A redus
bariere la intrarea pentru noile
mijloace de comunicare în masă şi
divertisment, noile forme de vânzare
cu amănuntul şi organizarea muncii
digitale fără precedent, şi alte
adevarate aventuri.

Tehnologia, cu fiecare zi ce trece
inundă viaţa noastră, aducând
termenul de "inteligenţă" în din ce în
ce mai multe obiecte din jurul nostru,
de la portofele, îmbrăcăminte,
automobilele, clădiri, oraşe şi chiar
în biologia noastră. Ne saturează
mediul înconjurător atât de mult şi
de complet încât în curând nu vom
mai avea optiunea de logare, conec-
tare, ci mai degrabă o să fim per-
manent conectaţi  şi o să rămânem
scufundaţi cu viaţa şi cariera noastră
într-o tehnologie omniprezentă. În
general, Internetul a permis multe
schimbări pozitive - în special pentru
cei ce l-au putut accesa - dar prezintă
încă limitări pentru activitatea
economică şi de afaceri.

Online, încă nu putem generaliza
posibilitatea stabilirii în mod fiabil a
identităţii sau încredere reciprocă în
tranzacţionarea şi schimbul de bani
fără validare de la o terţă parte, cum
ar fi o bancă sau alta instituţie publică

sau privată. Aceiaşi intermediari
colectează datele noastre şi
invadează confidenţialitatea datelor
noastre pentru câştiguri comerciale
şi mai nou (după atacurile teroriste
de la 11 Septembrie ) pentru
securitatea naţională.

Chiar şi cu internetul, structura
costurilor exclude miliarde de
oameni din sistemul financiar global.
În ciuda promisiunea unei lumi
împuternicite de la egal la egal, cu
beneficii economice şi politice pen-
tru toţi, acestea s-au dovedit a fi
asimetrice - cu puterea şi prosperi-
tatea canalizată către cei care deja o
au, chiar dacă nu o mai câştigă în
fiecare zi. Banii produc din ce în ce
mai mulţi bani chiar mai mulţi decât
fac cei mai mulţi dintre oameni.

Tehnologia creeazã
prosperitate

dar costul nu întârzie
sã aparã, sub

forma distrugerii
intimitãþii.

Cu toate acestea, în această eră
digitală, tehnologia este la baza
tuturor lucrurilor - bune şi rele.
Permite asadar oamenilor să pună
în valoare dar şi să îşi încalce dreptu-
rile reciproce în noi căi din cele mai
profunde chiar. Explozia comunicării
online şi comerţul electronic, creează
mai multe oportunităţi atât pentru
rolulile pozitive dar şi pentru
criminalitatea informatică.

Legea lui Moore (care îşi încearcă
limitele anii aceştia) a dublării anuale
a puterii de procesare dublează şi
puterea înşelătorilor şi a hoţilor
cibernetici, Să nu mai vorbim de
spammeri, hoţi de identitate,
phishers, spioni, hackeri, cyber-
bullies şi datanappers - criminali care
utilizează tehnologia pentru a fura,
păstra, şi utiliza neligitim datele astfel
obţinute - şi lista poate continua.

Încă din 1981, inventatorii au încer-
cat să rezolve aceste problemele de
confidenţialitate, securitate şi
imbinare a internetului cu cripto-
grafia necesara. Indiferent de modul
în care au re-proiectat procesul, au
existat întotdeauna scurgeri, iar cel
mai des întâlnit motiv l-au
reprezentat implicarea părţilor terţe.

În 1993, un matematician strălucit
pe nume David Chaum a propus
"eCash", un sistem de plată digital
care a fost din punct de vedere tehnic
produs perfect care a făcut posibilă
siguranţa şi plătiţile anonime pe
internet. Era perfect potrivit la
trimiterea banilor electronici, atât de
perfect încât Microsoft şi alţii au fost
interesaţi să includă eCash ca o
caracteristică în software-ul lor. Pro-
blema a fost că celor mai mulţi dintre
cumpărătorilor online nu le păsa de
intimitate şi securitate online atunci.
Compania olandeză DigiCash a lui
Chaum a falimentat în 1998.

În acea perioadă, unul dintre
asociaţii lui Chaum, Nick Szabo, a
scris o scurtă lucrare intitulată "The
God Protocol", acronimă  cu
expresia laureatului Nobel, Leon
Lederman "particula lui Dumnezeu"
ce făcea referire la importanţa
bosonului Higgs pentru fizică. În
lucrarea sa, Szabo a tratat crearea
unui protocolul al tehnologiei "peer
to peer", un protocol care l-a
desemnat în centrul schemei, unde
era nevoie de maximă încredere pe
un aşa-zis "Dumnezeu", terţă parte
situat în mijlocul tuturor tranzacţiilor:
"Toate părţile îşi vor trimite contri-
buţiile către Dumnezeu. Dumnezeu
ar fi fiabil pentru determinarea
rezultatelor şi le returnarea lor. Acest
Dumnezeu oferă în final maximum
de discreţie confesională, nicio parte
nu ar vedea ce altă parte nu doreşte.

Din acest moment afacerea pe
Internet necesită un salt de credinţă.
Deoarece infrastructurii îi lipseşte
aceasta securitate atât de necesară,
de cele mai multe ori avem doar
opţiunea să tratăm intermediarii ca
şi cum ar fi nişte mici dumnezei.

Un deceniu mai târziu, în 2008,
industria financiară globală sa
prăbuşit. Poate în mod favorabil, o
persoană sau persoane pseudo-
nime sub numele Satoshi Nakamoto
a propus un nou protocol pentru un
sistem de numerar electronic peer-
to-peer care utilizează o cripto-
monedă numită bitcoin. Criptomo-
nedele (monedele digitale) sunt
diferite din monedele tradiţionale fiat
deoarece pot să nu fie create sau
controlate de guverne sau instituţii
statale. Acest protocol a stabilit un set
de reguli - sub formă de calcule
distribuite - care au asigurat
integritatea datelor schimbate între
aceste miliarde de dispozitive fără a
trece printr-o terţă parte de încredere.
Acest lucru aparent simplu, a declan-
şat o scânteie care a emoţionat,
îngrozit sau altfel a capturat imagi-
naţia lumii informatice şi s-a răs-
pândit ca un incendiu în afaceri,
guverne, avocaţi, activişti ai social
media, teoreticieni, jurnalişti,şi
continuă cu fiecare zi să găsească
adepţi peste tot.

Marc Andreessen, co-creatorul
primului web comercial şi browser,
Netscape, şi un mare investitor în
tehnologie a afirmat "Aceasta este
marea descoperire. Acesta este
lucrul pe care l-am aşteptat ", a spus
"A rezolvat toate problemele
internetului. Oricine este el ar trebui
să primească Premiul Nobel - este
un geniu! Acesta este reţeaua de
încredere distribuită de care
Internetul a avut mereu nevoie."

Astăzi, oameni de pretutindeni
încearcă să înţeleagă implicaţiile
unui protocol care permite simplilor
muritori să producă încredere
utilizânt această tehnologie. Acest
lucru nu a fost posibil înainte -
revoluţia are la bază tranzacţii direct
între două sau ai multe părţi,
autentificate prin colaborare în masă
şi alimentate de interesele proprii

colective, mai degrabă decât prin
marile corporaţii motivate de profit.

Acest protocol este fundamentul
unui număr tot mai mare de registre
(ledger) distribuite la nivel mondial
prin blockchains. În timp ce tehno-
logia este complicată iar cuvântul
blockchain nu este tocmai sonor,
ideea principală este destul de
simplă.

Aceastã tehnologie
 Blockchain îºi

 propune sã
 transforme
Internetul

 informaþiei, în
Internetul valorii.

Este, de asemenea, o platformă
pe care toată lumea o să poată să
ofere doar informaţia care se doreşte
să fie împărtăşită cu alţii. Un alt lucru
interesant este că aceste platforme
lucrează cu un cod sursă deschisă
adică oricine îl poate descărca
gratuit, îl poate rula şi îl poate folosi
pentru a-l dezvolta instrumente noi
pentru gestionarea tranzacţiilor
online. Ca atare, se menţine
potenţialul de a apărea şi a dezvolta
nenumărate aplicaţii noi şi  care au
potenţial enorm de a transforma
multe lucruri.

La fel cum World
Wide Web presupune

 informaþie,
Blockchain-ul
presupune un

 registru, ledger,
 distribuit în reþea,
 un registru pe care
 toatã lumea îl poate
 descãrca ºi rula pe

computerul personal.

Acest nou registru digital al

tranzacţiilor economice poate fi
programat pentru a înregistra practic
tot ce are valoare şi importanţă
pentru omenire: de la certificate de
naştere, deces, căsătorie licenţe,
acte şi titluri de proprietate, diplome
educaţionale, conturi financiare,
proceduri medicale, daune de
asigurare, voturi, provenienţa
alimentelor şi orice altceva care
poate fi exprimat în cod.

Chiar acum în timp ce
scriu acest articol,
inovatorii construiesc
aplicaþii bazate pe
blockchain care servesc
acestor scopuri, iar acesta
este încã doar începutul. Cu
siguranþã, tehnologia
blockchain are implicaþii
profunde pentru multe
instituþii. Toate acestea sunt
premise ce explicã
entuziasmului multor
oameni inteligenþi ºi
influenþi. Dacã ar fi sã
amintim doar doi dintre
aceºtia aº subscrie acestor
doi, unul reprezentant
recunoscut al sistemului
financiar iar celãlalt un
pãrinte al World Wide Web-
ului: Ben Lawsky, fost
inspector principal al
serviciilor financiare pentru
statul New York, a afirmat
"În câþiva ani sistemul
financiar poate fi de
nerecunoscut, ºi vreau sã
fac parte din schimbare"
iar Marc Andreessen unul
din pãrinþii WWW-ului scria
în urmã cu câþiva ani
"Suntem destul de
încrezãtori,  peste 20 de
ani, vom vorbi despre
tehnologia blockchain în
felul în care vorbim astãzi
despre Internet."
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Cercetarea de calitate rezultă din
aplicarea unei metode interesante
pentru a găsi răspunsul la o
întrebare importantă, afirma într-un
interviu acordat în 2013 Josh Angrist,
unul dintre cei trei laureaţi ai
premiului Nobel pentru Economie
decernat anul acesta. Acesta este
probabil argumentul central care a
stat la baza deciziei membrilor
comitetului Nobel, potrivit cărora
contribuţiile laureaţilor din acest an
demonstrează că e posibil să
răspunzi la întrebări importante
referitoare la relaţia cauză - efect prin
utilizarea experimentelor naturale.
David Card, profesor la UC Berkeley
pe de o parte şi Josh Angrist, profesor
la MIT împreună cu Guido Imbens,
profesor la Standford pe de altă parte
au au dobândit recunoaşterea
cercetărilor realizate în ultimii treizeci
de ani, cercetări revoluţionare dato-
rită cărora economia a devenit într-o
măsură mai mare o ştiinţă bazată
pe dovezi şi mai puţin o filozofie
bazată pe ideologii.  Contribuţiile lor
sunt complementare: contribuţiile
metodologice ale lui Angrist şi
Imbens referitoare la experimentele
naturale şi aplicaţiile lui Card bazate
pe această metodă au deschis calea
pentru muţi alţi cercetători, nu doar
din domeniul economic. Datorită lor,
în timp s-a dezvoltat un cadru
metodologic coerent care, printre
alte lucruri înseamnă că ştim cum
ar trebui interpretate rezultatele unor
asemenea studii. Lucrările laurea-
ţilor Nobel de anul acesta au
revoluţionat cercetarea empirică în
ştiinţele sociale şi au îmbunătăţit
semnificativ abilitatea comunităţii de
cercetători de a răspunde la întrebări
importante pentru noi toţi.

Scopul problemelor pe care
economiştii le studiază s-a lărgit în
ultimii 30 de ani, pe măsură ce
disciplina a început să caute
răspunsuri dincolo de modelele
matematice şi discursurile ideo-
logice. Deşi teoriile neoclasice sunt
elegante, adesea s-au ridicat
întrebări referitoare la aplicabilitatea
lor în lumea reală. Au economiştii
dovezi credibile, astfel încât
guvernanţii şi publicul să-i poată lua
în serios? Recunoaşterea de către
comitetul Nobel a improtanţei
cercetării empirice în 2021 este
cumva o continuare a premiului
decernat în 2019 soţilor Esther Duflo
şi Abhijit Banerjee, care  au arătat că
lipsa dovezilor este unul dintre
motivele pentru care economiştii
sunt consideraţi prea puţin credibili.
Acesta este al doilea Nobel atribuit
pentru contribuţii cu dovezi experi-
mentale pentru a răspunde la
întrebări importante. În 2019, Esther
Dufflo, Abhijit Banerjee şi Michael
Kremer, pionieri în utilizarea expe-
rimentelor randomizate în economia
dezvoltării au primit premiul Nobel
pentru abordarea lor experimentală
în reducerea sărăciei globale. În
acest context, premiul poate fi
considerat un semnal, pentru că
multă vreme a fost acordat pentru
contribuţii în domeniul teoriei
economice. Acum este al doilea
premiu acordat pentru modul în care
se face cercetarea economică,  o
reflecţie a faptului că în prezent
majoritatea analizelor economice
sunt aplicate şi empirice.

Pentru o abordare bazată pe
dovezi, înţelegerea relaţiei cauzale
între diferiţi factori a devenit
imperativă. Un exemplu clasic de
relaţie cauzală este impactul
educaţiei asupra veniturilor obţinute
de-a lungul vieţii - va duce un an în
plus de şcoală la creşterea veniturilor,
şi dacă da, în ce măsură? Econo-
miştii au îmbrăţişat această abor-
dare experimentală pentru a rezolva
problema de credibilitate şi pentru a

Silvia Cristina MĂRGINEAN
urmare din pagina 1

asocia efecte cauzale precise
politicilor economice. Ca şi în
ştiinţele medicale, specialiştii în
economia dezvoltării sau în piaţa
muncii au lansat încercări controlate
de mici dimensiuni în speranţa de a
stabili o relaţie cauzală între diferite
variabile şi pentru a investiga ce
intervenţii la nivelul politicilor
economice au fost eficiente. Într-un
experiment randomizat controlat,
Duflo, împreună cu alţi economişti a
testat modul în care monitorizarea şi
utilizarea stimulentelor financiare a
redus absenteismul şi a îmbunătăţit
procesul de învăţamânt în India. Pe
baza concluziilor cauzale derivate
experimental, economiştii pot
recomanda intervenţii mai riguroa-
se, obiective şi raţionale pentru
rezolvarea unor probleme mai largi
precum sărăcia

Cu toate acestea, realizarea unor
experimente este extrem de dificilă
în multe domenii. Acestea sunt
scumpe, consumatoare de timp şi
vin adesea cu provocări etice. Din
acest motiv a apărut ideea
"experimentelor naturale" care se
bazează pe variaţii întâmplătoare,
nemanipulate de cercetătători.

Multe dintre marile întrebări în
ştiinţele sociale au de-a face cu
relaţia cauză-efect, nota comitetul
Nobel. Cum afectează emigraţia
nivelul salariilor şi al ocupării? Cum
afectează o educaţie mai lungă
venitul viitor al cuiva? E dificil să
răspunzi la aceste întrebări pentru
că nu ai nimic cu care să compari,
să vezi ce s-ar fi întâmplat dacă ar fi
fost mai puţini emigranţi sau dacă
persoana respectivă nu şi-ar fi
continuat studiile. Cu toate acestea,
laureaţii Nobel de anul acesta au
arătat că e posibil să răspunzi unor
întrebări de acest tip sau similare
utilizând experimentele naturale.
Cheia este să foloseşti situaţii în care
evenimente întâmplătoare sau
schimbări de politici au rezultate
diferite în grupuri care au fost tratate
diferit, aşa cum se întâmplă în testele
clinice în medicină.

David Card de la University of Cali-
fornia, Berkeley a primit recunoaş-
terea pentru cercetările bazate pe
experimente naturale, unul dintre
cele mai influente studii fiind cel
publicat la începutul anilor 1990
împreună cu (regretatul) Alan Krue-
ger. Rezultatele obţinute de David
Card şi Alan Krueger în privinţa
evoluţiei ocupării în New Jersey
comparativ cu Pensylvania a fost o
lovitură extremă pentru modelele
tradiţionale ale cererii şi ofertei.
Angrist şi Imbens au realizat alte
numeroase experimente naturale şi
au dezvoltat un instrumentar statistic
pentru a estima precis efectele
cauzale ale politicilor. De ce lucrările
lui Card şi Krueger au reprezentat
aşa o revoluţie? Era la începutul
anilor 1990. Doi economişti tineri,
absolvenţi ai unor universităţi din Ivy
League lucrau la un studiu care nu
doar că va revoluţiona gândirea
referitoare la salariul minim, dar va
revoluţiona şi modul în care pot fi
realizate studiile economice.

Titlul lucrării era "Minimum Wages
and Employment: A Case Study of
the Fast-Food Industry in New Jersey
and Pennsylvania". Până la ei,
economiştii analizau efectele
salariului minim aşa cum o făceau
cu privire la numeroase alte subiecte
- în principal la nivel teoretic. Viziunea
lor asupra lumii a fost influenţată mai
degrabă de modele desenate cu
creta pe tablă decât de date
concrete. Şi aceste modele arătau
că creşterea salariului minim duce
la pierderea de locuri de muncă.

Carl şi Krueger au vrut să vadă
cum sunt afectate locurile de muncă
de salariul minim în lumea reală. Ei
au fost inspiraţi de cercetările în
domeniul medical care stabileau
relaţii cauză - efect prin utilizarea unor
experimente randomizate. Acestea

presupun împărţirea aleatoare
populaţiei studiate în două grupuri
care sunt identice din punct de
vedere statistic. Cercetătorii oferă
unuia dintre grupuri un tratament, de
exemplu o pastilă. şi apoi compară
rezultatele ambelor grupuri pentru a
oferi dovezi credibile cu privire la
efectele medicamentului respectiv.
Card şi Krueger visau să poată face
acest lucru în cercetare, dar
problema pentru ei, ca şi pentru toţi
cercetătorii din domeniul ştiinţelor
sociale, este că este un coşmar
logistic, dacă nu chiar o imposibi-
litate să împarţi grupuri mari de
oameni şi să realizezi experimente
pentru numeroase întrebări legate
de politici economice.

Având în vedere că nu puteau
derula un experiment randomizat,
Card şi Krueger au creat o metodă
alternativă pentru estimarea relaţiei
cauză-efect. Când statul New Jersey
a crescut salariul minim, ei au văzut
în asta o oportunitate pentru un "ex-
periment natural", abordând
schimbarea de politică în acest
domeniu ca pe un studiu
randomizat. Restaurantele fast-food
din New Jersey erau grupul care lua
tratamentul. Restaurantele fast-food
din partea de est a statului vecin
Pennsylvania, erau grupul de control.
Carl şi Krueger au analizat la
schimbările în ocupare în fiecare stat
pentru a vedea efectul pe care
modificarea salariului minim le-au
avut în New Jersey. Ei au arătat că o
creştere mică a salariului minim nu
duce la scăderea numărului de
locuri de muncă. A fost o adevărată
bombă pentru lumea economiştilor,
având în vedere că era contrazisă o
teorie ce domina domeniul econo-
mic şi puneau sub semnul întrebării
chiar relaţia cerere - ofertă.

David Card a utilizat experimentele
naturale pentru a studia o varietate
de întrebări de politică economică.
De exemplu, modelul teoretic al
economiei tradiţionale arăta că
emigranţii duc la scăderea salariilor
muncitorilor autohtoni. Dar, într-un
studiu din 1990, Card a analizat ce
s-a întâmplat cu piaţa muncii în
Miami după 1980, când Fidel Castro
a permis la mii de cubanezi să
părăsească Cuba şi să se mute în
SUA.  Card a arăta că un influx
important de emigranţi "nu a avut
practic niciun efect asupra salariilor
muncitorilor autohtoni slab calificaţi".
Lucrarea lui a stimulat eforturile de
cercetare în acest domeniu şi a
ajutat o generaţie de economişti şi
de guvernanţi să reevalueze costurile
şi beneficiile emigrării.

Eva Mork, membră a comitetului
pentru acordarea Premiului Nobel
în economie afirma în 11 octombrie
Card, Angrist şi Imbens "au revo-
luţionat cercetarea empirică în eco-
nomie. Ei au arătat că este practic
posibil să răspunzi la întrebări
importante chiar dacă e imposibil să
realizezi experimente randomizate"

Vorbind luni dimineaţa cu
conducerea de la UC Berkeley,
David Card a mulţumit fostului său
conducător de doctorat şi actual
colaborator, Orley Ashenfelter pentru
contribuţiile de pionierat în

"schimbarea revoluţionară a mo-
dului în care economiştii realizează
cercetări" şi pentru faptul că l-a
condus în acea direcţie. Ashenfelter
este economist la Princeton. Ca şi
şef al departamentului de Relaţii
Industriale, departament care
finanţează cercetarea economică la
Princeton, Ashenfelter a fost
conducătorul de doctorat nu doar al
lui David Card ci şi al lui Joshua
Angrist. Doi foşti doctoranzi iau
Nobelul în aceeaşi zi - cu siguranţă
e un exemplu relevant pentru
importanţa şcolii de cercetare la
realizarea unor contribuţii cu adevărat
inovatoare. "Dacă analizezi lucrările
din jurnalele economice de azi, poţi
vedea cît de mult au fost ele
influenţate de modul în care aceşti
doi laureaţi Nobel şi-au realizat
cercetările" a declarat Ashenfelter.

Din păcate, premiul Nobel nu se
acordă postum. Alan Krueger, care
a murit în 2019, ar fi împărţit cu
siguranţă premiul cu David Card.
Dar nu e nevoie de un premiu ofocial
pentru a-i fi recunoscute meritele în
această revoluţie.

Guido Imbens şi Joshua Angrist au
abordat şi ei  problema experimen-
telor naturale într-un studiu de mare
influenţă, publicat la jumătatea anilor
1990. Mai specific, ei au pus urmă-
toarea întrebare: în ce condiţii pot fi
utilizate experimentele naturale
pentru estimarea efectelor unei
intervenţii specifice, precum un curs
de calculatoare, când efectele
variază mult de la un individ la altul şi
nu evem control asupra participan-
ţilor? Cum putem estima acest efect
şi cum ar trebui interpretat?

Joshua Angrist şi Guido Imbens au
arătat exact ce concluzii pot fi extrase
pe zona cauză-efect din experi-
mentele naturale. Analiza lor este de
asemenea relevantă pentru experi-
mente randomizate în care nu avem
control complet asupra celor care
participă la intervenţie, ceea ce se
aplică aproape în toate domeniile de
cercetare. Cadrul dezvoltat de Angrist
şi Imbens a fost adoptat pe scară
largă de cercetători care lucrează cu
date observaţionale. Prin clarificarea
presupunerilor necesare pentru a
stabili o relaţie cauzală, intrumentele
lor au crescut transparenţa şi
credibilitatea cercetării empirice.

Joshua Angrist este profesor de
Labor economics (Economia
muncii) la MIT din 2008. Contribuţiile
lui recunoscute prin premiul Nobel
de anul acesta se referă la crearea
unor noi metode de realizare a
experimentelor naturale în ştiinţele
economice - studii ce utilizează date
în care grupuri care iniţial erau
similare sunt separate prin variabile
cruciale, permiţând cercetătorilor să
înţeleagă mai bine relaţia cauză-
efect în situaţii sociale complexe.

Experimentele naturale sunt o
sursă bogată de cunoaştere. Cerce-
tările în domeniu au îmbunătăţit
semnificativ capacitatea noastră de
a răspunde la întrebări cuzale cheie,
ceea ce a însemnat un mare bene-
ficiu pentru societate. De exemplu, o
modificare a politicii guvernamentale
privind împărţirea şcolilor pe districte,
sănătate, nivelul salariilor pot crea

situaţii în care experimentele natu-
rale devin un mod logic de a înţelege
efectele pe care le-au generat.

Cu toate acestea, obţinerea unor
rezultate robuste pe baza unor
asemenea date este rareori simplă,
şi Angrist a muncit multă vreme la
dezvoltarea instrumentelor acade-
mice necesare pentru obţinerea unor
rezultate credibile. Comitetul Nobel
citează lucrarea din 1994 scrisă de
Angrist şi Imbens "Identification and
Estimation of Local Average Treat-
ment Effects", publicată în Econo-
metrica. Acea lucrare formalizează
ideea că efectul mediu a ceva - fie
că e vorba de o politică guverna-
mentală, creştere a salariului,
serviciul militar sau educaţia - este
cel mai bine măsurat prin impactul
său asupra unor oameni care în mod
normal nu ar fi experimentat
niciodată acel fenomen. Angrist a
subliniat tot timpul că experimentele
naturale şi alte instrumente empi-
rirce la modă în ultima vreme nu sunt
o finalitate în sine. Toate aceste noi
metode de cercetare empirică,
consideră el, sunt bune când sunt
ataşate de probleme sociale vitale.
Vocaţia de profesor, pe lângă cea de
cercetător e de menţionat pentru
Angrist, relevante fiind cele două cărţi
Mostly Harmless Econometrics
(2009) şi Mastering Metrics (2015).

Guido Imbens este profesor de
Econometrie Aplicată şi Economie
la Standford. Rezumând, pe lângă
cercetările realizate împreună cu
Angrist, contribuţia lui la dezvoltarea
experimentului natural ca metodă de
cercetare în economie este în
principal legată de dezvoltarea
instrumentelor necesare pentru
evidenţierea relaţiilor cauzale în
experimentele naturale. Una dintre
tehnicile la care a lucrat este
designul regresiilor în condiţii de
discontinuitate. Metoda îşi are
începuturile în anii 60 în psihologie
dar nu era folosită în economie. şi
atunci, când la începutul anilor 2000
a început să fie folosită şi meto-
dologia s-a îmbunătăţit, oamenii au
observat că există numeroase situaţii
în care aceste metode pot fi utilizate.
Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu LATE
(Local Average Treatment Effect), un
alt instrument dezvoltat de Imbens.
Odată ce metodologia a devenit
clară, a devenit uşor de recunoscut
când şi unde pot apărea şi cum pot fi
exploatate.

Cu siguranţă, câştigarea unui
premiu Nobel poate fi una dintre cele
mai importante realizări ale carierei
pentru un economist. David Card va
trebui să împartă mai mult de un
milion de dolari cu ceilalţi doi
câştigători ai premiului din ediţia
2021, Joshua Angrist şi Guido
Imbens. Dar aceasta este doar o
parte a poveştii. Contribuţia lor la
aşa-numita revoluţie a credibilităţii
sau revoluţie empirică arată că au
fost leaderii unie mişcări ce şi-a
propus să introducă în economie
modele de cercetare inovatoare,
menite să găsească dovezi credibile
care să răspundă la întrebări în
domeniul politicilor economice.

David Card, Josh Angrist şi Guido Imbens
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1. …În mine ş i în adâncul
minelor, la forje şi la cuptoare, la
furnale, la prelucrări, în spatele
maşinilor de cusut de un fel sau
altul, în uzinele chimice ş.a.,
bărbaţi, dar şi femei, chiar cele
gravide în 7-8 luni precum şi copii
de 6-7 ani, sunt crunt exploataţi nu
de industrie, ci de patronii res-
pectivi. Este un tablou urât al primei
jumătăţi a veacului al XIX-lea, în
Anglia, dar, pe măsura extinderii
industriei, şi în Franţa, în Germania,
Statele Unite, pe urmă Italia şi
Spania, în Rusia, în estul european,
în marile oraşe coloniale etc. Sunt
experienţe, situaţii, care vor naşte,
în vreme, nu doar o clasă munci-
toare. Ci o clasă muncitoare orga-
nizată, tot mai organizată şi luptând
pentru drepturile ei. Uneori paşnic,
uneori violent. Guvernele, autori-
tăţile vor fi obligate să se supună.

În Anglia, iată, în 1878, după
prealabile dezbateri sociale şi
politice furtunoase, "The Factory
Act"  va limita săptămâna de muncă
la 60 de ore (şase zile, câte 10 ore
de muncă). Era "săptămâna
engleză" care, apoi, translatând
vreo două ore în celelalte zile, va
genera, pentru muncitori, sâmbăta
după amiază pentru odihnă şi
relaxare. Abia în 1906, în Franţa, va
fi adoptată săptămâna de lucru de
60 de ore. Dar numai în 1919,
odată cu constituirea "Organizaţiei
Internaţionale a Muncii", va fi relativ
generalizată, în mai multe state, nu
în  colonii, săptămâna de lucru de
48 de ore, cu 8 ore zilnic de efort.
Din nou în Franţa, în 1936, guvernul
Frontului Popular, cu Leon Blum în
frunte, după o grevă generală din
mai-iunie, va instaura săptămâna
de lucru de 40 de ore. Tot aici, în
1998, "Legea Aubry", după discuţii
şi confruntări ample, va reduce,
obligatoriu, săptămâna de lucru la
35 de ore. În vreme ce în Marea
Britanie, mai conservatoare, durata
săptămânală de lucru rămâne, o
bună perioadă, tot de 48 de ore…

Suntem, într-un fel, "la zi". Dar ce
a fost, mai în amănunt, în urmă?
Cum a fost construită şi cum s-a
construit clasa muncitoare? Este
oare corectă sintagma de "clasă
muncitoare"? Doar ea "munci-
toare"? Cum a fost şi ce a fost la
noi, pe urmă în socialism? Ce este
în lume acum? Vom urmări, desi-
gur, în mod succint şi neîndoielnic
incomplet, câteva segmente
importante în acest mai mult decât
amplu periplu economic.

2. Sintagma, categoria de "clasă
muncitoare" nu s-a născut, cum s-
ar putea crede, în sistemul socialist.

Deşi aici şi-a aflat, mai  mult sau
mai puţin teoretic, mai mult sau
mai puţ in iluzoriu, cele mai
importante presupuse funcţiuni.
"The Working  Class", termen ce a
început să fie amplu difuzat în
Anglia Revoluţiei industriale - cum
dădea, cu mulţi ani în urmă, Costin
Murgescu titlul cărţii sale, excelentă
-mai ales după 1830  trimitea
evident la ansamblul muncitorilor
manuali ce lucrau în fabrici şi la
familiile lor. Erau mai mult de 12
milioane de oameni, arăta Robert
Owen, celebrul socialist (utopic ?)
englez în 1813, aflat atunci în
postura de patron înainte de a
deveni ideolog economist. Ş i
înainte de a cumpăra de la David
Dale casele şi fabricile pe care Dale
le construise în New-Lanark şi pe
care Robert Owen le va folosi şi
transforma într-un fel de coope-
rativă de inspiraţ ie socialistă,
regăsită, într-o formă mai evoluată,
puţin timp mai târziu, la francezul
Charles Fourier ş i la românul
Theodor Diamant în falansterul de
la Scăieni. Ulterior, în timp, "Wor-
king Class" a inclus - şi bine a făcut
- muncitorii manuali din alte
sectoare decât industrie: servitorii,
muncitorii agricoli, tipografii etc.
Statistica făcea paşi înainte. Toţi
"munceau", şi încă din greu...

Sunt interesante câteva detalii.
Cum scrie francezul Fabrice
Bensimon, citându-l pe importan-
tul istoric şi scriitor englez Eduard
P. Thomson (1924-1993) pasionat

şi el, alături de Fr. Engels  mult mai
devreme, de evoluţ ia clasei
muncitoare din Anglia, aceasta "nu
a apărut ca un soare la un moment
dat", nu a fost creată în mod
mecanic de Revoluţia industrială.
Între 1780 şi 1850, "The Woking
Class" "s-a constituit mai întâi din
meşteşugari, reuniţi şi organizaţi
apoi sub egida unui patron
capitalist". Din sectoarele cheie ale
industrializării: textilele, mai ales
bumbacul, dar şi lâna, inul, măta-
sea; minele, mai ales de cărbune
şi fier; apoi oţelul; canalele fluviale,
apoi drumul de fier; mecanica.
Regiunile engleze cele mai
marcate de afirmarea acestor
categorii de muncitori erau, la
început, cele cu bazine de huilă:
sudul zonei Lancashire, Yorkshire,
Midlands, Northumberland, sudul
ţării Galilor, sudul Scoţiei etc...
Populaţia Londrei, regrupată şi în
aceste tipuri de industrie, a crescut,
în secolul XIX, de la 1 milion, la 6,5
milioane locuitori, dezvoltându-se
asemănător ş i marile oraşe
industriale precum Manchester,
Glasgow, Liverpool, Birmingham,
Leeds, Newcastle ş.a. Forţa de
muncă în continuă amplificare, din
mine, din fabrici, de pe şantierele
de cale ferată, a sporit şi datorită
"unei mişcări migratoare intense
de la rural spre oraş, din micile
oraşe spre metropole, din unele
regiuni spre altele, din Irlanda spre
oraşele din Vest şi spre Londra".
E.P.Thomson aprecia că "în secolul

XIX poate 90% din britanici au
încercat experienţa migraţ iei,
esenţial în sânul aceleaşi ţări" (vezi
şi România secolului XX). În timp,
toţ i aceşti oameni, de regulă
sărmani, din ce aveau, din ce nu
aveau, erau atraşi spre Pub-uri şi
spre football. Aici socializau şi spre
alte direcţii. Şi invers.

3. "The Working  Class" s-a
constituit ca atare, desigur, din toţi
aceşti oameni disparaţi, din diferite
sectoare de activitate. Dar în mai
mare măsură s-a constituit ca o
clasă în condiţiile în care oamenii
respectivi au dobândit conştiinţa
colectivă a propriilor interese
comune, în confruntare, cel mai
adesea, cu cele ale patronilor. (Vezi
Marx şi Engels, Manifestul Partidului
Comunist, 1848, “proletari din toate
ţările, uniţ i-vă”, să luptăm să
răsturnăm capitalismul, nu oame-
nii, ci sistemul...) Conştiinţa unor
experienţe comune, a unei culturi
comune (vezi Cronin, "Sub stele").
Acestea sunt liantul care a închegat
ş i încheagă o clasă. Un liant
acompaniat, în mare parte, de
activităţi relativ asemănătoare din
perspectiva bornelor ce le
definesc: maşini, instrumente de
lucru, o organizare cât mai bine
articulată a muncii, prelucrarea
materiei prime, livrarea produselor
finite spre comercializare etc.

Interese comune, confruntări cu
patronii ş i autorităţ i le, luptă
comună? Clasa muncitoare nu era
deloc în paradis, referindu-ne doar
la titlul pe invers al unui mare
regizor şi actor italian, personalitate
de seamă a neorealismului italian,
impresionantul, lucidul Gian Maria
Volonte ("Clasa muncitoare merge
în paradis"). Iată ce scria în acest
sens, circa 100 de ani mai
devreme, Friederich Engels, în
"Situaţia clasei muncitoare din
Anglia", lucrarea apărută la Londra,
în 1845: "Felul în care societatea
actuală tratează marea masă a
săracilor este veritabil revoltător. Ei
sunt atraşi în marile oraşe unde
respiră o atmosferă cu mult mai
rea decât în mediul lor rural vital.
Le sunt atribuite cartiere a căror
proiecţie şi construcţie le face
aerarea (aerisirea) mult mai dificilă
decât oriunde. Li se iau toate mijloa-
cele de a rămâne curaţi, sunt privaţi
de apă şi nu le este instalată apă
curentă decât contra plată, o plată
pe care ei nu o pot onora, nu au
cum, şi poluând în aşa măsură

cursurile de apă că aproape nu se
pot spăla acolo. Ei sunt constrânşi
să arunce toate detritus-urile şi
murdăriile, toate apele folosite şi
murdare, toate ordurile şi deşeurile
menajere, toate excrementele atât
de urât mirositoare, pe stradă,
deseori în faţa caselor şi străzilor
lor, fiind privaţi de orice alt mijloc
de a se debarasa de acestea altfel.
Sunt, practic, constrânşi să-şi
otrăvească propriile cartiere. Dar
aceasta nu este totul. Acumulează
în ei toate durerile posibile şi
inimaginabile...". Este vorba de
promiscuitate, salarii de mizerie,
umilire, boli şi suferinţe pe scară
largă, de muncă în nici un fel
protejată şi în condiţii foarte dure,
de lipsa - multă vreme - a asistenţei
medicale şi sociale etc. "Mizerabilii"
lui Victor Hugo, dar şi mai multe
romane ale lui Emil Zola, mai târziu
ale americanului Upton Sinclair,
ale multor alţi şi alţi autori, sunt
mărturii elocvente în acelaşi sens.
În Anglia, potrivit statisticilor, între
1750-1820, talia recruţilor din
armată "coboară" cu 5 cm şi nu va
reîncepe să crească treptat, încet,
decât după 1860. În marile oraşe
britanice speranţa de viaţă coboară
şi ea, de la 35 de ani în 1820, la 29
de ani în 1840, revenind apoi, cât
de cât, după 1850... În plus de toate
acestea şi de altele, muncitorii se
ridică împotriva patronatului, dar
într-o perioadă, mai ales, contra
maşinilor. A maşinilor care, prin
productivitatea lor ridicată, îi făceau
să-şi piardă locul de muncă, să li
se reducă salariile, să poată fi
înlocuiţi de femei şi copii. Aşa
înţelegeau ei atunci. Vezi astfel
desfăşurarea spectaculoasă a
Mişcării Chartiste, îndeosebi între
1838 şi 1857, un protest naţional,
printre altele, şi împotriva corupţiei
politice, pentru democraţie, pentru
salarii decente ş i împotriva
şomajului...

Lucrurile s-au schimbat mult în
bine, mai ales din a doua jumătate
a secolului trecut. Au progresat
esenţial economiile, productivita-
tea, tehnicitatea, s-au modificat
structuri, patronii au aflat căi de
comunicare mai eficiente cu sala-
riaţii lor. Şi "bogăţia" dar şi salariile
au devenit mai mari. Sărăcia a
devenit o "maladie" tratabilă de-
seori cu bune rezultate, "The Wor-
king  Class" se integrează tot mai
mult în clasa medie, munca îşi
amplifică coeficientul de intelec-Eduard P. Thomson
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tualitate şi de creaţie etc. Asta în
Anglia, în Franţa, Germania, Statele
Unite, Italia. Dar, în nu puţine
economii mai slab dezvoltate,
realităţile s-au vădit şi se vădesc,
încă, cam cele din trecut.  Fără
pretenţ i i de rigurozitate, sunt
concentrate aici, cu familiile, circa
3 mld. de oameni. Sau ceva mult
peste. Iar aceştia, pe fondul
globalizării, lucrează, în condiţiile
amintite, pentru întreaga lume.
Oamenii trăiesc cu câţiva cenţi sau
câţiva dolari pe zi. Dacă au şi aceşti
bani.

4. ...În sistemul comunist, înce-
pând chiar cu volumele lui Marx,
pe urmă Lenin şi Stalin etc., clasa
muncitoare (sau proletariatul)
deloc clar conturată, este chemată
să dicteze structuri de orice fel şi
progresul societăţii: "dictatura
proletariatului". Să extermine
vechile clase conducătoare şi să
conducă ea, şi nu altcineva, mersul
spre fericire (iluzorie). "Clasa
muncitoare" se aliază cu ţărănimea
ş i cu pătura intelectualităţ i i
provenită din popor. Se înţelege că
ţărănimea şi intelectualitatea nu
erau totuş i clase. "Şefi" erau
muncitorii. Milioane şi milioane de
tomuri publice, manuale, cărţi au
susţinut şi susţin astfel.

Sunt acestea, mai degrabă, diva-
gaţii teoretice, confuze, numeroa-
se, fiind vorba, în esenţă de un
totalitarism brutal, violent, criminal,
condamnabil - este drept, exercitat
în numele clasei muncitoare,
chestiune falsă, şi real de către
nomenclatura comunistă, indife-
rent de structura sa profesională şi
etnică de la un moment dat. De
altfel, în acest sens, dezbaterea
occidentală a fost şi este, încă,
deseori, de catedră, cercetătorii
respectivi neresimţind pe pielea lor
ce a însemnat această dictatură,
discutând, mai ales, la o cafea şi
un pahar de vin în clădiri somp-
tuoase şi în restaurantele Londrei,
Parisului şi New-York-ului. Sau
dacă au resimţit totuşi câte ceva, s-
au "retras" repede în ţările mai
primitoare etc. Un foarte mic
detaliu: mai mulţi din familia mea,
naţionalizaţi, daţi afară din servicii,
ostracizaţi, au făcut ani de drama-
tică puşcărie comunistă. Spre
deosebire de veleitarii de partid şi
de represiune cu pantalonii rupţi

până prin 1945, înjurând ş i
executând revoluţionar burghezia
şi beneficiind de multe avantaje ale
regimului comunist (case,
apartamente, funcţii bune, înalte,
salarii mari, automobile cu şofer,
protecţie, privilegii, călătorii ş.a.) şi
care după 1989 pe poziţ i i
importante au înjurat comunismul
spunând ce rău a fost pentru ei. În
astfel de condiţii, totuşi, săracii cei
mulţi au venit mai în faţă, mai mulţi
dintre cei săraci au putut accede la
şcoli, universităţi, cei dotaţi spre
unele funcţii însemnate.

Este drept, ulterior - nu cu ură se
construieşte - lucrurile s-au
îndreptat binişor, primând, deseori,
munca de calitate... Oricum,
confruntările, într-un asemenea
cadru,  s-au axat şi se axează pe
cel puţin două coordonate: a)
pentru unii, natura sistemului
sovietic, translatat la început  şi prin
alte părţi, a fost şi este imuabilă.
Un regim politic de tip monolitic
fondat pe o legitimitate de tip
ideologic, un stat atotputernic
exercitând un control absolut
asupra unei societăţi atomizate,
devenită, prin forţă şi prin impuneri,
docilă ca urmare ş i a unei
îndoctrinări masive. Este drept, au
fost şi realizări deloc neglijabile;
piramidele nu s-au construit în
societăţi echitabile; b) pentru alţii,
"revizioniştii", încercând să
privească şi altfel raporturile dintre
societatea sovietică şi  instituţii şi
cetăţeni, finalităţile raporturilor
respective etc. Au avut şi au şi ei
dreptatea lor. În ambele situaţii,
însă, examinarea esenţei "dictaturii
proletariatului" a rămas aceeaşi, fie
privită retrospectiv, fie privită din
unghiul actualităţii. În balanţă,
printre altele, se vădeşte totuşi
faptul că în chiar astfel de condiţii,
prin industrializare - clasa mun-
citoare  dar şi corpul ei tehnic şi
birocratic - URSS a devenit, până
prin 1980-1990, a doua mare
putere mondială a lumii, după SUA.
Câştigând "en fanfare" războiul cu
puternica şi vestica Germanie
hitleristă... Dar chiar în condiţiile
Perestroikăi şi Glasnost-ului, ale
unor anume libertăţi din vremea lui
Gorbaciov, Elţîn şi, iată, Putin cu un
capitalism de stat sui-generis, s-au
vădit şi se vădesc, în continuare,
mai multe  dificultăţi  deloc negli-
jabile în dezvoltarea şi progresul

ţării, în ce priveşte libertatea
oamenilor. Situaţii asemănătoare
şi în alte state fost socialiste.

"Clasa muncitoare" a evoluat şi
evoluează şi ea. Amplificată ca
însemnătate teoretică şi practică
odată cu "desţărănizarea" din
vremea lui Lenin şi Stalin, cu
anume opoziţii nu în principii ci mai
mult în detalii, a unei părţi deloc
mari din intelectualitate, ea şi-a
amplificat mult sferele, dimen-
siunile. Incluzând, tot mai mult,
acum, fermierii, lucrătorii agricoli,
iată, investitorii, întreprinzătorii,
intelectualitatea tehnică şi econo-
mică, cercetătorii şi programatorii
din informatică, din toate dome-
niile, armata etc. Şi nu mai face nici
"dictatură", manifestându-se un
sistem legislativ, deseori, ceva mai
bine pus la punct. Aşa că este mai
greu de vorbit de o "clasă mun-
citoare", ci mult mai lesne de
oameni ce lucrează. Şi trebuie să
lucreze bine. Economia de piaţă a
Rusiei este  relativ “prosperă”, dar
asta şi cu o anume intervenţie a
politicului: capitalism de stat.

...Relele, falsităţile sistemului
sovietic - părţi bune   doar parţial -
au fost translatate în România. Dar
"atent" la asemenea exprimări şi
dorind să-i concentreze pe toţi în
jurul său, Nicolae Ceauşescu, cu
o anume relaxare politică mai ales
până spre 1980 şi care cred că mai

trebuie examinat şi concluzionat
istoric, cu comunismul său naţio-
nal, cu "dictatura de dezvoltare", de
la un moment dat nu va mai vorbi
de "dictatura proletariatului". Ci de
"munca întregului popor condus de
Partidul Comunist". O democraţie
care nu a însemnat  democraţie.
Era, însă, nu doar o deosebire de
cuvinte şi de nuanţă. Era un con-
cept care, în felul său, se referea şi
la modificări în configuraţia şi
structura muncii. Evident, apăra
neclintit sistemul în fruntea căruia
era conducătorul. Este drept,
România s-a industrializat masiv
după 1948-1949, cu accente
calitative importante după 1965. În
sistem comunist, desigur. Cu unele
exagerări, dar şi cu nu puţine efecte
benefice pentru întreaga econo-
mie, o bună perioadă. Dar ce se
întâmpla dacă nu făcea acest
lucru? Ce o aştepta atunci, în viitor,
chiar şi astăzi? Nu am prea primit
răspuns la o asemenea întrebare.
De altfel, în Vest, nu se punea preţ
pe astfel de vorbe. Prima ş i
primează efectiv munca de calitate.
Cine vrea să trăiască, trebuie să
muncească. Desigur, dacă are
unde, pe ce poziţie, pe câţi bani, în
ce ierarhie socială, dar acestea
sunt elemente ce impun dezvoltări
aparte. Oricum, şi investitorii, şi
întreprinzătorii şi cei ce utilizează
capitalul ce înmagazinează muncă

socială, muncesc. Ei trebuie să
plătească salarii. Şi e greu. Nu
vorbesc de cei ce spoliază statul.

5. Trecând peste chestiunea
falsă a "dictaturii proletariatului", a
"dictaturii clasei muncitoare" şi
abordând această categorie socia-
lă în sens larg - inclusiv sau mai
ales finanţatorii, capitaliştii, între-
prinzătorii, corpul tehnic, economic,
ştiinţific etc. - pe lângă ţărănime,
meşteşugarii iniţial, nu se poate
face abstracţie de rolul important,
foarte important, avut de "clasa
muncitoare", în ce priveşte pro-
gresul economico-social. Un rol
creativ, producător, în ce priveşte
habitatul, viaţa, individul şi colec-
tivitatea, colectivităţile. Am publicat
biografia profesională a unor mari
"căpitani de industrie" americani:
Vanderbilt, Ford, Guggenheim,
Rockefeller ş.a. (vreo 10).  Au fost
esenţiali, dar nu ar fi făcut nimic
fără muncitorii lor, fără oamenii lor
pe care au ştiut să îi sprijine. Ori-
cum am spune, banii au în spate
oameni, dar, din păcate, nu întot-
deauna oamenii au în spate bani.
Dacă mă refer la România este
cam acelaşi lucru. Tata l-a cunos-
cut bine pe importantul industriaş
Max Auschnitt, a lucrat cu el, a fost
în consilii de administraţie. Eu am
fost coleg de liceu cu nepotul
fabricantului Mociorniţa, am discu-
tat de multe ori. Am lucrat în fabrică.
Am analizat, după facultate (după
1966), situaţia economico-finan-
ciară a celor mai importante
obiective industriale din ţară, şi nu
erau puţine, a unor centrale, din
unele ministere. În paralel cu
învăţământul superior economic,
am lucrat în planificare şi cercetare.
După Revoluţie, cercetare, învă-
ţământ, dar şi un an consilier în
ministerul cel mai de sinteză al
României - Ministerul Transpor-
turilor. O carte deschisă a întregii
economii. Am activat în consilii de
administraţie, am făcut studii în
domeniul privatizării etc. M-am
confruntat cu sindicatele. Am fost
şi sunt director de firmă privată. ştiu
ce vorbesc. Înţelegând industria,
am fost mereu un adept al
dezvoltării ei. Cu precădere în
lumina concepţ iei lui Mihail
Manoilescu. Din păcate, la noi mă
refer dar nu doar, s-au vădit şi
unele excese. Nu au înlăturat însă
sensul pozitiv al activităţii: profesie,
şcoală, calificare, productivitate,
solidaritate. Urbanism, familie,
vizibilitate, eficienţă socială, civi-
lizaţie.  Fără să neglijez agricultura
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 Acesta este  axat pe asigurarea
tranziţiei verzi şi a tranziţiei digitale şi
merge de la îmbunătăţirea eficienţei
energetice a clădirilor până la
îmbunătăţirea conectivităţii şi a
competenţelor digitale. Măsurile
prevăzute în plan au potenţialul să
producă o transformare autentică.
Vă vom fi alături în anii următori
pentru a ne asigura că investiţiile şi
reformele ambiţioase prevăzute în
plan sunt implementate integral."

Planul de Redresare
 ºi Rezilienþã
 înseamnã cã

 sprijinã  redresarea,
 adicã ne revenim

 dupã ceva,
dupã criza sanitarã

 ºi potenþiala
crizã economicã.

În literatura de specialitate există
mai multe definiţii. Psihologul Jac-
ques Lecomte defineşte rezilienţa
astfel: "rezilienţa este fenomenul de
refacere, reconstrucţie de sine, după
unulş sau mai multe traumatisme."

Definiţia este apreciată ca fiind
simplă, pentru că nu ţine seama de
complexitatea realităţii înconju-
rătoare. Autorul însă identifică trei
elemente fundamentale ale ter-
menului de rezilienţă: legătura, legea
(regula şi sensul) şi povestea care,
formează triunghiul speranţei.

Un alt psiholog Serge Tisseron
defineşte termenul ţinând seama de
complexitatea lui:" rezilienţa nu este
numai puterea de a rezista unui
traumatism, ci aceea de a fi capabil
de a se reconstrui după un şoc, în
urma traumatismului".

Cuvântul rezilienţă semnifică o
aspiraţie esenţială a fiinţei umane,
aceea de a crede că putem rezista
unui mediu de viaţă maltratant şi că
puterea de a rezista unui eveniment
traumatizant individual sau colectiv
poate deveni din nou punct de
plecare." Rezilienţa definită astfel,
capătă o semnificaţie extinsă, ea
devine paradigma unei noi renaşteri
văzute sub aspectele sale sociale,
economice, psihologice şi chiar
politice.

Planul european de redesare şi
rezilienţă se bazează pe  Mecanismul
de Redresare şi Rezilienţă (MRR).
Scopul Mecanismului de Redresare
şi Rezilienţă este acela de a oferi
sprijin pentru investiţii şi reforme
esenţiale, care să asigure  redre-
sarea  sustenabilă şi ameliorarea
rezilienţei economice şi sociale a
tuturor statelor membre UE. La
finalul perioadei de derulare a
planului, economiile şi societăţiile
statelor Uniunii Europene vor putea
face faţă cu succes provocărilor şi
oportunităţilor generate de tranziţiile
verzi şi digitale. Pentru a putea
accesa acest instrument de finan-
ţare, adică MRR fiecare stat membru
al UE trebuie şi-a elaborat propriul
Plan de Relansare şi Rezilienţă
(PNRR) prin intermediul căruia, îşi
stabilesc propriile domenii prioritare
de investiţii, pentru a putea să
depăşească criză şi să-şi asigure
relansarea economică şi totodată
creşterea capacităţii de rezilienţă.
Aceste obiective trebuie să respecte
directivele stabilite la nivel european.

MRR este principalul instrument
al iniţiativei NextGenerationEU
(Următoarea Generaţie UE), care va
furniza un sprijin pentru statele mem-
bre  în valoare de 800 de miliarde
EUR, cu ajutorul acestor sume se

vor putea face  investiţiile şi reformele
atât de necesare în întreaga UE.

Astfel pentru perioada 2021-2027
statele membre pot accesa fonduri
din două surse distincte şi anume
din bugetul multianual, aferent
perioadei de programare 2021-
2027 şi din  Fondul European pentru
Redresare şi Rezilienţă Economică.

Scopul Planului European de
Redresare şi Rezilienţă (PERR)
este de a sprijini investiţiile şi
reformele care să asigure redresare
economică durabilă, tranziţie verde
şi tranziţie digitală. Finanţarea
acestui plan este asigurată de
Uniunea Europeană, care se va
împrumuta de pe pieţele financiare
internaţionale, pe o perioadă de 30
de ani,  împrumutul  urmând  să fie
restituit din taxele încasate din
industria poluantă, din reciclarea
plasticului şi impozitarea compa-
niilor din sectorul digital.

La 27 septembrie 2021, Comisia
Europeană a adoptat o evaluare
finală  a Planului de redresare şi
rezilienţă al României, care a mai
fost supus unor evaluări intermediare,
cu scopul de a respecta cerintele
Uniunii Europene  şi care va aduce
finanţare  din partea UE, sub formă
de granturi, în valoare de 14,2 mi-
liarde EUR şi sub formă de împru-
muturi în valoare de 14,9 miliarde
EUR, cu o dobândă mică, planul fă-
când parte din cadrul Mecanismului
de Redresare şi Rezilienţă (MRR).

Acest plan  este conceput să se
sprijine pe 6 piloni şi anume: tranziţie
verde, transformare digitală, creştere
inteligentă, sustenabilă şi favorabilă
incluziunii, coeziune socială şi
teritorială, iar ultimul pilon îl
reprezintă sănătatea, ajutoarele
pentru copii şi tineret.

Programul trebuie implementat
până în 2026 şi conţine priorităţi
naţionale şi anume: infrastructura
rutieră şi feroviară, autostrăzi şi reţea
de gaze, spitale şi şcoli noi. Scopul
Planului Naţional de Redresare şi
Rezilienţă constă în investiţii şi
reforme necesare, pentru a realiza
o economie durabilă, o tranziţie verde
şi o tranziţie digitală.

Planul Naţional de Redresare şi
Rezilienţă (PNRR) al României des-
crie reformele şi investiţiile publice,
pe care ţara noastră le planifică, în
vederea implementării cu sprijinul
Facilităţii de Redresare şi Rezilienţă
(FRR) dezvoltate la nivel european.

Facilitatea de Redresare şi
Rezilienţă este instrumentul cheie al
Next Generation EU, planul UE
pentru depăşirea pandemiei COVID
19. La nivel comunitar, prin FRR vor
fi alocaţi 672, 5 miliarde de euro,
pentru sprijinirea investiţiilor şi
reformelor (312, 5 miliarde în granturi
şi 360 miliarde în împrumuturi)

Planul propus de România în baza
celor 11 criterii stabilite de Regu-
lamentul care guvernează FRR,
asigură transpunerea PNRR în acte
cu caracter juridic obligatoriu. Planul
României se încadrează în răspun-
sul UE la criza provocată de
pandemia de COVID-19, abordând
provocările europene comune, prin
adoptarea tranziţiei verzi şi a celei
digitale, precum şi consolidarea
rezilienţei economice şi sociale şi
coeziunea pieţei unice.

Evaluarea planului propus de
România s-a facut pe baza criteriilor
stabilite în Regulamentul privind
MRR, a urmărit modul în care ţara
noastră a transpus în plan, reco-
mandările primite  de la Comisia
Europeană în cadrul Semestrului
European, cu luarea în considerare
a celor 11 criterii condiţionate:
măsurile au un impact pe termen
lung; măsurile se adresează provo-
cărilor identificate în recomandările
specifice de ţară sau un set
semnificativ dintre acestea; pragurile

şi obiectivele care permit monito-
rizarea reformelor şi investiţiilor în
mod clar şi realist; planurile ating
37% din obiectivul climatic şi 20%
din obiectivul digitalizării; planurile
respectă principiul "să nu faci un rău
semnificativ"; dacă investiţiile şi
reformele cuprinse în plan sprijină
tranziţia verde şi cea digitală,
contribuie la soluţionarea eficace a
provocărilor identificate în cadrul
semestrului european şi consoli-
dează potenţialul de creştere, crea-
rea de locuri de muncă şi rezilienţa
economică şi socială a României.
planurile acordă un mecanism de
control şi audit adecvat şi stabilesc
cât de plauzibile sunt costurile.

Evaluarea  Comisiei  a constatat
că planul României alocă 41 % din
suma totală, măsurilor de sprijinire
a tranziţiei verzi. Printre măsurile
adoptate  se numără şi eliminarea
treptată a producţiei de energie
electrică pe bază de cărbune şi lignit,
până în 2032,  măsură care ar putea
să genereze disfuncţionalităţi pe
producerea de energie, pentru că
ţara noastră nu e deloc pregatită
pentru acest lucru. O altă măsură
promovează transportul sustenabil,
incluzând decarbonizarea transpor-
tului rutier, impozitarea ecologică,
stimulente pentru vehiculele cu
emisii zero şi transferul modal către
transportul feroviar şi transportul pe
apă. Planul pune, de asemenea, un
accent puternic pe îmbunătăţirea
eficienţei energetice a clădirilor
private şi publice.

Comisia Europeanã
 a constatat  cã,

prin PNRR,
 România alocã
21 % din suma
 totalã primitã

  mãsurilor care
sã sprijinire
 realizarea

tranziþiei digitale.

Aceasta înseamnă măsuri, care
să sprijine digitalizarea administraţiei
publice şi a întreprinderilor de stat,
îmbunătăţirea conectivităţii, a secu-
rităţii cibernetice şi a competenţelor
digitale, precum şi  dezvoltarea unui
sistem integrat de e-sănătate şi
telemedicină. Tot în acest domeniu
al digitalizării o să fie incluse
măsurile de sprijinire a digitalizării
educaţiei, care o să contribuie la
dezvoltarea competenţelor, atât în
rândul elevilor, cât şi al profesorilor
şi vor presupune o serie de măsuri,
printre care modernizarea labora-
toarelor şcolare şi crearea unor
laboratoare inteligente (smart labs).
România va participa la un proiect

multinaţional de interes european
comun (PIIEC) în domeniul
microelectronicii.

Planul României
  conþine 171 de

 mãsuri, care
 înseamnã

64 de reforme ºi
107 investiþii,

 împãrþite în jurul
a ºase piloni ºi
a cincisprezece
 componente.

Planul conţine o parte semni-
ficativă din provocările structurale
anterioare, care au rămas nesolu-
ţionate de către ţara noastră şi care
au putut să fie introduse în program,
pe baza  recomandărilor relevante,
specifice, adresate României de
către Consiliul în 2019 şi în 2020.
Dintre provocări  fac parte digitali-
zarea completă a administraţiei
fiscale şi eliminarea treptată a
stimulentelor fiscale excesive, care
trebuie să amelioreze calitatea şi
sustenabilitatea finanţelor publice.
Alte măsuri sunt cele legate de
asigurarea sustenabilităţii şi a
echităţii sistemului public de pensii,
la care se adaugă reformele din
domeniul sănătăţii, sprijinite de
investiţii în digitalizare şi care vor
îmbunătăţi accesul, eficienţa din
punctul de vedere al costurilor şi
rezilienţa sectorului medical. La
acestea se adaugă măsuri privind
procesul decizional public, unde sunt
prevăzute măsuri concrete  privind
planificarea pe termen lung şi
consultări publice, precum şi măsuri
menite să îmbunătăţească procesul
de achiziţii publice, care vor asigura
ameliorarea calităţii şi a eficacităţii
administraţiei publice, contribuind la
o mai bună absorbţie a fondurilor UE.
Totodată, planul prevede o serie de
măsuri privind dezvoltarea unui
sistem de educaţie şi îngrijire
timpurie unitar, favorabil incluziunii
şi de calitate, însoţit de investiţii în
îngrijirea copiilor. În plan sunt  promo-
vate investiţiile durabile şi digitale,
precum şi sprijinirea activităţilor de
cercetare - dezvoltare. Alte reforme
privesc decarbonizarea, instituirea
unui cloud guvernamental şi intro-
ducerea cărţii de identitate electro-
nice, care contribuie la sprijinirea
dublei tranziţii verzi şi digitale. Planul
acordă o atenţie specială tranziţiei
verzi, fiind prevăzute reforme
emblematice privind eliminarea
treptată a cărbunelui şi decarbo-
nizarea transportului rutier.

Toate  reformele şi investiţiile cu-
prinse în PNRR vor răspunde pro-
blemelor structurale, din domeniile
în care criza provocată de pandemie
a avut un impact puternic, mai ales

În domeniile  sănătate, educaţie şi
mediul de afaceri.  Investiţiile care
se efectuează în infrastructura de
transport de bază, în regiunile, care
în prezent sunt slab conectate şi
conectivitatea digitală în mediul rural
contribuie la sporirea convergenţei
naţionale. În procesul de validare a
planului propus, România a oferit
instituţiilor europene estimări care să
justifice  cuantumul costurilor totale
estimate, care sunt "într-o măsură
moderată" rezonabilă, plauzibilă,
proporţională şi conformă cu
principiul eficienţei, din punctul de
vedere al costurilor, pentru fiecare
măsură prevăzută în plan.

Întreg planul de redresare şi
rezilienţă al României este bazat pe
ipoteza unei redresări rapide a
economiei, fapt validat de instituţiile
europene.

Se preconizează că reformele şi
investiţiile prevăzute în plan vor avea
efecte asupra mediului şi efecte
socioeconomice de durată, mai ales
în introducerea unorschimbări
structurale în funcţionarea adminis-
traţiei publice din România. Comisia
Europeană consideră că planul
României include un set amplu de
reforme şi investiţii, care se con-
solidează reciproc şi care contribuie
la abordarea eficace a tuturor
provocărilor economice şi sociale,
evidenţiate în recomandările spe-
cifice adresate României sau a unei
părţi semnificative a acestora.

România a fost şi este  acuzată şi
de lipsa cadrului instituţional naţio-
nal, în conformitate cu cerinţele euro-
pene. Lipsa acestuia a determinat
întârzieri în elaborarea ghidurilor
pentru beneficiari, întârzieri în
finalizarea şi aprobarea proiectelor
de către Comisia Europeană. Criza
financiară globală determinată de
pandemie a dus la o înrăutăţire a
dificultăţilor instituţiilor naţionale
implicate în accesarea fondurilor
europene

Pentru perioada
2021-2027 proiectele
propuse pentru
finanţare europeană,
aproximativ 80 mld de
euro,  trebuie să
respecte  condi-
ţionalităţile impuse de
Uniunea Europeană,
astfel încât să nu i se
mai reproşeze
României lipsa
efortului propriu.
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Având în vedere această situaţie,
nu este surprinzător faptul că, marja,
costul şi preţul conţin cele mai
importante elemente ale mixului de
marketing pentru majoritatea
retailerilor.

Bunurile şi serviciile trebuie să
încorporeze preţuri astfel încât să
confere profitabilitate pentru retailer
şi să satisfacă clienţii. O strategie de
stabilire a preţurilor trebuie să fie în
concordanţă cu imaginea generală
a comerciantului cu amănuntul
(poziţionarea), vânzările, profitul şi
rentabilitatea obiectivelor inves-
tiţionale.

Există trei opţiuni de preţ de bază
pentru un comerciant cu amănuntul:

1. Orientarea spre reducere
utilizează preţurile mici ca principal
avantaj competitiv. O imagine a
preţurilor scăzute şi marje de profit
pe unitate reduse înseamnă o piaţă
ţintă de clienţi orientaţi spre preţ,
costuri de operare scăzute şi cifră de
afaceri mare. Astfel, acest tip de
strategie de retail vizează clienţii a
căror principal criteriu de selecţie al
produselor sau serviciilor este preţul.

2. Orientarea către piaţă vizează
preţurile medii. Oferă servicii solide
şi o atmosferă plăcută cumpărătorilor
din clasa mijlocie. De asemenea,
produsele sunt de calitate medie.
Această strategie ar putea întâmpina
dificultăţi în extinderea gamei de
preţuri şi se poate afla în inferioritate
faţă de retailerii orientaţi spre redu-
ceri sau spre cei care oferă bunuri
de prestigiu.

3. Orientarea spre lux, care oferă
o imagine de prestigiu, constituie
avantajul competitiv major al retai-
lerului. O piaţă ţintă mai mică,
cheltuieli mai mari şi o cifră de afaceri
mai mică înseamnă loialitatea
clienţilor, servicii şi produse distincte
şi marje de profit mari pe unitate.

Din punct de vedere al comu-
nicării, deciziile de stabilire a preţu-
rilor ar trebui să fie interactive. Mai
exact, acestea ar trebui să fie legate
de deciziile retailerului privind liniile
de mărfuri, locaţia, promovarea,
încasarea creditelor şi a cecurilor,
serviciile pentru clienţi şi de imaginea
dorită a magazinului.

Bunurile: comercianţii cu amă-
nuntul nu ar trebui să stabilească
preţurile fără a analiza cu atenţie
atributele mărfii în raport cu preţul.
Bunurile comercializate deţin
atribute care le diferenţiază de cele
ale concurentului. De asemenea,
trebuie identificată valoarea acestor
atribute pentru consumator. Selecţia
mărfurilor reprezintă pentru retailer
o altă decizie de luat: gama de preţuri
care urmează să fie puse la dispoziţia
consumatorului. Elementul de preţ
controlabil al retailerului poate fi fie
costul bunurilor vândute, fie marja
brută care se adaugă la cost.

Locaţia: amplasarea unui maga-

zin de retail, cu un efect semnificativ
asupra percepţiei preţurilor.  Cu cât
magazinul este mai aproape de
concurenţii cu produse comparabile
şi servicii pentru clienţi, cu atât
retailerul are mai puţină flexibilitate
de preţ. Distanţa dintre magazin şi
client este, de asemenea, impor-
tantă. În general, dacă retailerul
doreşte să atragă clienţi de la o
distanţă mai mare, acesta trebuie fie
să îşi mărească eforturile de
promovare, fie să reducă preţurile.

Promovarea: aşa cum am eviden-
ţiat anterior, prin utilizarea eficientă a
mijloacelor de promovare şi infor-
mare, retailerul poate creşte cererea
pentru produsele sau serviciile sale.
Deciziile de stabilire a preţurilor şi
de promovare sunt interdependente
deoarece este esenţială semnala-
rea preţurilor în promovarea maga-
zinelor în vederea generării cererii.

Încasarea creditelor şi a cecurilor:
pentru un anumit nivel de preţ al
mărfurilor, retailerii care oferă fie
achiziţii pe bază de credit, chiar dacă
folosesc doar carduri bancare, fie
servicii de încasare a cecurilor, vor
avea adesea o cerere mai mare
decât cei care nu oferă niciunul
dintre aceste sevicii. În plus,
comercianţii cu amănuntul care
furnizează ambele servicii financiare
pot percepe preţuri uşor mai mari
decât cei care nu o fac, generând
acelaşi nivel de cerere.

Serviciile pentru clienţi: comer-
cianţii cu amănuntul care oferă
numeroase servicii pentru clienţi (de
exemplu, livrarea, ambalarea
cadourilor, montare, instalare,
împrejurimi mai plăcute, asistenţă
pentru vânzări) tind să aibă preţuri
mai mari. Decizia de a oferi multe
servicii clienţilor va creşte automat
cheltuielile de funcţionare şi, prin
urmare, va determina manage-
mentul să mărească preţurile cu
amănuntul pentru a acoperi aceste
cheltuieli suplimentare.

Imaginea magazinului: una dintre
indicaţiile pe care le foloseşte un
client pentru a determina imaginea
unui retailer sunt preţurile acestuia.
Stabilirea preţului ajută clientul să
dezvolte o imagine a magazinului,
iar acestea trebuie să fie în
concordanţă pentru a transmite
credibilitate clienţilor săi. Marfa,
decorul magazinului şi personalul ar
putea rămâne neschimbate, dar
schimbarea strategiei de stabilire a
preţurilor ar modifica semnificativ
imaginea generală a magazinului.
Astfel, politicile şi strategiile de preţuri
interacţionează cu politicile şi strate-
giile de imagine ale magazinului.

Cu alte cuvinte, preţul, ca oricare
alt mijloc de informare, are ca prin-
cipal scop de a comunica clientului
aspecte esenţiale privind imaginea
retailerului, calitatea produselor sau
serviciilor sale, capacitatea de a
răspunde nevoilor consumatorului,
fiind de asemnea, un liant în
stabilirea relaţiei dintre retailer şi
client.

Comunicarea vizuală şi
senzorială a retailer-ului

Mediul dintr-un magazin, designul
magazinului, prezentarea şi
amplasarea produselor în magazin
au un impact semnificativ asupra
comportamentului de cumpărare al
consumatorului. Proiectarea unui
magazin sau a unui site web poate
atrage clienţii să viziteze locaţia, să
crească timpul petrecut în magazin
sau pe site şi să mărească cantitatea
de bunuri pe care o achiziţionează.
Aceasta poate avea, de asemenea,
efecte pe termen lung asupra fide-
lizării clienţilor faţă de comerciantul
cu amănuntul, îmbunătăţind ima-
ginea de marcă a retailerului şi
oferind experienţe de cumpărare
satisfăcătoare care încurajează
vizitele repetate. Majoritatea cumpă-
rătorilor au tendinţa de a observa
amplasarea şi designul unui maga-
zin, care este compus din toate
elementele care afectează simţurile
umane ale vederii, auzului, mirosului
şi atingerii. Un design eficient al
magazinului, iluminarea interioară,
cât şi expunerea bunurilor contribuie
la crearea unei imagini adecvate şi
atrag, de asemenea, interesul
clienţilor în jurul magazinului şi asu-
pra mărfurilor şi, în cele din urmă,
încurajează clientul să achiziţioneze
produsul. La fel, grafica din magazin,
cum ar fi arta, fotografia şi semnele,
formează o legătură vizuală impor-
tantă de comunicare între magazin
şi clienţii săi, oferind informaţii atât
de necesare cu privire la modul de
cumpărare în magazin. Elementele
care alcătuiesc imaginea şi mediul
magazinului sunt formate din:
amplasarea magazinului, atributele
bunurilor comercializate, designul
magazinului, preţul produselor,
elementele mixului promoţional şi nu
în ultimul rând, comunicarea vizuală.
Comunicarea vizuală sub formă de
semnalizare în magazin şi grafică,
descrie modul în care retailerii pot
planifica mediul magazinului pentru
a încorpora semne, panouri foto,

directive şi alte afişaje vizuale care
servesc drept "vânzători silenţioşi",
oferind cumpărătorilor informaţii şi
instrucţiuni necesare despre cum să
evalueze sau să achiziţioneze produ-
sele. Pe lângă atributele persona-
lului, comunicările vizuale, cu fiabi-
litate şi cost redus, pot crea un mediu
de vânzare eficient şi, prin urmare,
devin un instrument relevant în
expunerea generală a magazinului.
Un program de comunicaţii vizuale
include următoarele elemente:

Nume, logo şi identitatea bran-
dului: cel mai vizibil element dintr-
un program cuprinzător de comu-
nicaţii vizuale este identitatea
retailerului, care este compusă din
numele magazinului, logo-ul şi
elemente vizuale suport. Numele şi
logo-ul trebuie să fie prezente în
afişajele publicitare, dar şi în toate
comunicările cu consumatorii. Prin
urmare, acestea trebuie să fie
atrăgătoare, memorabile şi, mai
ales, să reflecte misiunea de
comercializare a retailerului. Cea
mai proeminentă destinaţie de
plasare a logo-ului se află în
exteriorul magazinului. Acest lucru
este esenţial pentru atragerea
clienţilor şi crearea unui trafic ridicat
în magazin.

Semnalizare instituţională: acest
tip de comunicare vizuală descrie
misiunea de comercializare,
politicile de servicii pentru clienţi şi
alte mesaje cu referire la numele
întreprinderii de retail.

Semnalizare la punctul de vân-
zare: acest tip de semnalizare vizulă
este destinată să ofere detalii despre
anumite articole, iar cea mai
importantă funcţie a acesteia este de
a preciza în mod clar preţul
produsului respectiv.

Semnalizare direcţională, depar-
tamentală şi de categorie: semna-
lizarea direcţională şi pe departa-
mente ghidează cumpărătorul prin
magazin şi îl ajută să localizeze
anumite departamente de interes.
Semnalizarea de categorie indică
clientului produsele de care este
interesat.

Afişaje grafice: comunicaţiile
vizuale cuprind mai mult decât simple
cuvinte. Multe magazine încorpo-
rează panouri grafice care prezintă
fie bunurile comercializate, fie pur şi
simplu imagini cu articole sau
modele conexe care transmit o
imagine propice achiziţionării
produsului.

Designul magazinului este ele-
mentul cel mai relevant în planifi-
carea mediului magazinului prin
care se doreşte crearea unei imagini
distincte şi memorabile a magazi-
nului. Designul magazinului cuprin-
de atât exteriorul, cât şi interiorul
acestuia. La exterior, vitrina este
esenţială pentru a atrage atenţia
potenţialilor cumpărători în vederea
parcurgerii magazinului respectiv. În

interior, amenajarea de ansamblu a
magazinului depinde de numeroşi
factori: volumul şi structura asorti-
mentului de mărfuri, frecvenţa cererii
de mărfuri, obiceiuri de cumpărare,
etc. Designul magazinului include
elemente arhitecturale şi finisaje
care au ca scop crearea unei
ambianţe plăcute pentru clienţi.
Imaginea unui retailer depinde în
mare măsură de atmosfera creată,
care influenţează adesea compor-
tamentul repetitiv de cumpărare al
consumatorilor, precum şi dispo-
nibilitatea acestora de a petrece un
timp îndelungat în magazin sau
tendinţa de a cheltui mai mult decât
era planificat iniţial.

 În vederea maximizării vânzărilor,
retailerii utilizează iluminatul, culorile,
muzica şi mirosul pentru a stimula
răspunsurile perceptive şi emoţio-
nale ale clienţilor şi, în cele din urmă,
pentru a le afecta comportamentul
de cumpărare. Toate elementele de
ambianţă dintr-un magazin au rolul
de a comunica clienţilor care este
sentimentul general sau starea de
spirit proiectată de un magazin prin
atracţia sa estetică către simţurile
umane. Mirosul împreună cu muzica
au un impact pozitiv asupra nivelului
de emoţie şi satisfacţie al clientului
în raport cu experienţa sa de
cumpărare. Din ce în ce mai mult,
muzica este văzută ca un instrument
valoros de marketing, deoarece îi
poate determina pe clienţi să petrea-
că cât mai mult timp în magazin, fiind
şi un reflectant al mărfurilor oferite.
De asemnea, utilizarea creativă a
culorilor poate îmbunătăţi imaginea
unui comerciant cu amănuntul şi
poate contribui la crearea unei
dispoziţii.

Aşadar, retailerii trebuie să
transmită în mod eficient imaginea
dorită a magazinului şi să ofere un
mediu de cumpărare care să
conducă la maximizarea vânzărilor.
Principiul aspect în planificarea
magazinelor, prezentarea mărfurilor
şi design este expunerea cât mai
eficientă a clienţilor la bunurile
comercializare. Acest lucru depinde
în mare măsură de nume, logo,
aspectul vizual, dar şi de ambianţa
magazinului pentru a transmite o
imagine de poziţionare pe piaţă cât
mai benefică.

Politicile de servicii
pentru clienţi

Obiectivele principale ale
retailerilor pe termen lung presupun
diferenţierea ofertelor de retail,
fidelizarea clienţilor şi dezvoltarea
avantajelor competitive durabile
oferind servicii excelente pentru
clienţi. Un serviciu bun îi menţine pe
clienţii care se reîntorc la un comer-
ciant cu amănuntul şi generează o
comunicare pozitivă, care atrage noi
clienţi. Majoritatea acestor servicii

su
rs

a 
C

ar
eD

as
h

su
rs

a 
R

S
 R

et
ai

l

continuare în pag. 8



ISSN 1841-0707
Tel. 0742.483813,

e-mail contisib@yahoo.com

Articolele apărute în revistă exprimă
punctele de vedere ale autorilor, care

pot fi diferite de cele ale redacţiei.

ColegiulColegiulColegiulColegiulColegiul
de redacţiede redacţiede redacţiede redacţiede redacţie

Redactor şef coordonator:

DAN POPESCU
EUGEN IORDĂNESCU

NICOLAE EŞANU

LUCIAN BELAŞCU
VASILE BRĂTIAN

PAUL LUCIAN
VIRGIL NICULA

DAN ALEXANDRU
POPESCU

RĂZVAN ŞERBU
EDUARD STOICA

PAULA COTARCEA
editor
GRUPUL DE PRESĂ
CONTINENT
CAMERA DE COMERŢ,
INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ
A JUDEŢULUI SIBIU

8Retail                                            Caracter ºi speranþeVINERI 22 OCTOMBRIE 2021

urmare din pagina 1

Paula COTARCEA

furnizează informaţii despre oferta
retailerului şi facilitează localizarea
şi cumpărarea de către clienţi a
produselor şi serviciilor sale. Oferirea
unui serviciu de înaltă calitate
înseamnă furnizarea unui serviciu
care îndeplineşte sau depăşeşte
aşteptările clienţilor. Provocarea
furnizării de servicii calitative oferă
oportunitatea retailerului de a
dezvolta un avantaj competitiv
durabil, însă dacă acest serviciu este
personalizat, poate fi foarte costisitor.
O modalitate prin care comercianţii
cu amănuntul reuşesc să furnizeze
servicii de calitate superioară şi să
reducă inconveninţele clienţilor se
datorează programelor de relaţio-
nare dintre retail şi client. Aceste
programe includ toate activităţile
concepute pentru a atrage, reţine şi
îmbunătăţi relaţiile cu clienţii.
Comercianţii cu amănuntul profitabili
se concentrează pe construirea de
relaţii pe termen lung cu clienţii prin
promisiunea şi livrarea consecventă
a produselor de înaltă calitate,
îmbunătăţite de servicii superioare
şi preţuri oneste pentru a construi şi
a menţine o reputaţie de încredere
absolută. Atfel, gestionarea corectă
a relaţiilor va determina satisfacţia
clientului care va dezvolta un compor-
tament repetitiv de cumpărare.
Retailerii profitabili pot dezvolta
aceste relaţii cu clienţii lor oferind
două beneficii: financiar şi social.
Beneficiile financiare măresc
recompensele economice ale
clientului, de exemplu: reducerile
pentru cumpărătorii frecvenţi.
Beneficiile sociale măresc interac-
ţiunea retailerului cu clientul, de
exemplu: personalul magazinului
informează clientul cu privire la
ofertele sau promoţiile existente sau
oferă ajutorul clienţilor care îl solicită.
Percepţia clienţilor despre serviciul
pentru clienţi al unui retailer este
afectată de serviciul real oferit. Cu
toate acestea, deoarece serviciile
sunt intangibile, este dificil pentru
aceştia să evalueze cu exactitate
serviciul oferit de retailer. În cele mai
multe situaţii, angajaţii au un impact
relevant asupra procesului de
furnizare a serviciilor şi, astfel, asupra
satisfacţiei eventuale a clientului.

Cinci caracteristici ale serviciului
pentru clienţi care afectează percep-
ţiile privind calitatea serviciilor sunt
fiabilitatea, asigurarea, tangibilitatea,
empatia şi capacitatea de reacţie.
Fiabilitatea este capacitatea de a
efectua serviciul cu acurateţe, cum
ar fi efectuarea serviciului precum a
fost promis, contractat sau privind
respectarea termenelor de livrare. În
caz contrar, aşteptările clienţilor vor fi
dezamăgite, iar posibilitatea unei
ulterioare achiziţii va fi redusă.
Asigurarea reprezintă cunoaşterea,
amabilitatea şi abilitatea angajaţilor
de a transmite încredere clienţilor.
Dacă intervine o problemă, angajaţii
trebuie să remedieze problema în
aşa fel încât disconfortul provocat
clientului să fie diminuat, iar percepţia
acestuia să nu sufere modificări.
Tangibilitatea este asociată cu apari-
ţiile facilităţilor fizice, echipamentelor,
personalului din magazin, dar şi
materialelor de comunicare. Empa-
tia se referă la atenţia individuală
acordată clienţilor, cum ar fi servicii
personalizate, trimiterea de e-mailuri
sau recunoaşterea după nume.
Capacitatea de reacţie constă în
disponibilitatea de a ajuta clienţii şi
de a oferi serviciul prompt, cum ar fi
returnarea imediată a apelurilor şi a
e-mailurilor.

Serviciul pentru clienţi constă în
toate acele activităţi desfăşurate de
retailer care influenţează uşurinţa cu
care un potenţial client poate cumpă-
ra sau afla despre oferta acestuia,
poate finaliza o tranzacţie odată ce
clientul încearcă să facă o achiziţie,
respectiv satisfacţia clientului venită
odată cu tranzacţia. Aceste trei ele-
mente sunt componentele de pre-
tranzacţie, tranzacţie şi post-tran-
zacţie ale serviciului pentru clienţi.
Unele servicii obişnuite furnizate de
comercianţii cu amănuntul includ
livrarea, încasarea cecurilor, cumpă-
rături la domiciliu, ore extinse de
cumpărături, împachetarea cadou-
rilor, parcare sau privilegii de retur-
nare a mărfurilor. Astfel, prin comuni-
carea şi relaţionarea benefică dintre
retailer şi client se atinge, de fapt, o
satisfacţie ridicată atât pentru retailer
prin randamente economice
superioare, cât şi pentru clienţii
mulţumiţi de serviciul oferit.

Retailerii ar trebui să-şi proiecteze
programul de servicii pentru clienţi
în funcţie de elementele de pre-tran-
zacţie, tranzacţie şi post-tranzacţie ale

vânzării pentru a obţine un avantaj
competitiv diferenţiat. La urma urmei,
în lumea actuală a distribuţiei în
masă, majoritatea retailerilor au
acces la aceeaşi marfă, astfel încât
comercianţii cu amănuntul se pot
diferenţa foarte rar de ceilalţi doar
pe baza mărfurilor stocate. Aceeaşi
lucru se poate spune despre
avantajele locaţiei şi ale designului
magazinului. Cu toate acestea,
comercianţii cu amănuntul pot
obţine un grad ridicat de diferenţiere
prin programele lor de servicii pentru
clienţi. O experienţă de cumpărături
este mai mult decât parcurgerea
magazinulului, a site-ului web sau a
catalogului comerciantului cu
amănuntul sau găsirea mărfii dorite
şi achitarea bunurilor, ea include şi
interacţiunea cu personalul.

Prin urmare, relaţionarea cu
clientul înainte, în timpul şi după
tranzacţie poate ajuta la crearea de
noi clienţi şi la consolidarea loialităţii
clienţilor actuali. Clientul care vizitea-
ză un comerciant cu amănuntul şi
găseşte un nivel de serviciu care nu
răspunde aşteptărilor sale, va deveni
un client tranzitoriu. Acest client
tranzitoriu sau temporar va căuta să
găsească un distribuitor diferit cu
nivelul de servicii pentru clienţi pe
care îl consideră adecvat. În orice
moment, pentru toate liniile de
comerţ cu amănuntul, există un
număr semnificativ de clienţi
tranzitorii. Retailerul cu un program
de servicii pentru clienţi superior va
avea un avantaj semnificativ în

transformarea acestor clienţi
tranzitorii în clienţi fideli. Astfel,
serviciul pentru clienţi poate juca un
rol semnificativ în construirea
volumului de vânzări al unui retailer.

Aşadar, subliniem faptul că serviciile
destinate clienţilor reprezintă o varia-
bilă cheie care generează venituri
pentru retailer. Pentru a gestiona în
mod corespunzător şi pentru a răs-
punde în mod eficient nevoilor clien-

ţilor, retailerul trebuie să construiască
o relaţie cu clientul prin integrarea
serviciului pentru clienţi cu produsele,
promovarea, preţul şi gestionarea
creditelor. Serviciul pentru clienţi nu
se poate realiza de la sine, ci trebuie
integrat în toate aspectele legate de
retailing. Doar un program integrat
de servicii pentru clienţi va permite
comerciantului cu amănuntul să
obţină profituri maxime.

Lucian BELAŞCU
Alma PENTESCU
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Specialiştii susţin că toţi oamenii
au caracter, însă acesta este orientat
valoric într-o manieră diferită. Toto-
dată, nu este neschimbător, se poate
modifica, în timp, sub influenţa
factorilor de mediu, socio-culturali.
Formarea caracterului debutează
încă din copilărie. Dar ce ne facem
când adultul ajunge să aibă un
caracter urât?

Deşi trecem prin vremuri cumplite,
deşi apropiaţii noştri sunt răpuşi în
lupta cu înfricoşătorul virus, de parcă
toate acestea nu sunt suficiente
pentru a ne distruge sufletele,
oamenii s-au schimbat teribil, au
devenit de nerecunoscut.

Dragostea de semeni, căldura
sufletească, alinarea, toate au fost
înlocuite cu succes de ură, frustrare,
deznădejde, şi, parcă, am devenit
nişte gheţari, suflete egoiste cu
interese proprii, veşnic nemulţumiţi,
alergând după bunuri materiale,
care, în fond, nu ne ajută să atingem
piscurile cele mai înalte ale liniştii
sufleteşti.

Continui să cred în umanitate, în
iubirea aproapelui, în bunătate şi, de
ce nu, în schimbarea caracterului
unei persoane. Refuz să cred că
suntem nişte roboţi fără sentimente.
Îmi aduc aminte cu plăcere de
vremurile copilăriei, de căldura
cuvintelor bunicii, acea vorbă blândă
care îţi mângâia sufletul. Astăzi,
rareori mai auzi o vorbă blajină, un

cuvânt spus din suflet, nu aruncat la
voia întâmplării doar pentru a-ţi
impresiona interlocutorul şi pentru
a-ţi crea o imagine bună în scopul
atingerii unor interese personale.

Dacă facem o incursiune în timp,
ne putem da seama cu uşurinţă că
nici strămoşii noştri nu au trăit vremuri
prea „colorate” sau că viaţa lor a fost
atât de simplă. Prin câte pandemii şi
epidemii nu a trecut umanitatea în
decursul istoriei? Să ne amintim doar
de câteva dintre ele: pandemia de
variolă, gripa spaniolă, paralizia
infantilă, gripa asiatică, gripa aviară,
epidemia de HIV/SIDA, epidemia de
EBOLA, tifosul exantematic… şi lista
poate continua.
Şi iată că omenirea a continuat să

supravieţuiască. Din fiecare durere,

din fiecare suferinţă, omul s-a mo-
delat, s-a schimbat, a învăţat din
experienţe şi a continuat să lupte şi
să devină un învingător.

Sunt atâtea poveşti extraordinare
despre oameni care au dovedit că
orice este posibil iar limitele există
doar în mintea noastră. Cel mai im-
portant este să nu renunţăm atunci
când suntem supuşi răutăţilor unor
oameni frustraţi, cu caractere mes-
chine, cu inimile pietrificate (poate
şi datorită greutăţilor vieţii, asta dacă
încercăm să îi înţelegem). Ca să fim
puternici trebuie să luăm ce e mai
bun de la viaţă, să ne asumăm res-
ponsabilitatea pentru propriile ac-
ţiuni, să nu ne dăm bătuţi în faţa
greutăţilor şi nu în ultimul rând, să
nu uităm să simţim.

Indiferent dacă suntem în postura
de învinşi sau învingători să nu-i uităm
şi pe cei de lângă noi, să nu invidiem
în cazul insuccesului nostru şi să nu
dispreţuim în cazul succesului.

Viaţa ne oferă dintre cele mai
variate surprize, unele plăcute, altele
extrem de neplăcute. Ceea ce ne
rămâne de făcut este să ne ridicăm
de tot atâtea ori de câte ori viaţa ne
îngenunchează şi să mergem
înainte fără a ne teme să ieşim din
zona de confort, să sperăm că viaţa
îşi va urma cursul ei firesc şi după
această nenorocire care s-a abătut
asupra noastră, virusul ucigaş care
ne răpeşte semenii.

“A trăi fără speranţă înseamnă
să încetezi să trăieşti.”

Feodor Dostoievski
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New Delhi, India

- vitală într-o economie, mai ales
când are condiţii propice de dez-
voltare, vezi cazul României, dar şi
când nu are, vezi cazul Olandei sau
al Israelului - industria (inclusiv con-
strucţiile, transporturile ş.a.) a avut şi
are un ritm al ei, un "timp" al ei, de
rigurozitate, de precizie, benefice
mult  pentru economie. Oamenii,
fără a fi privilegiaţi, au imprimat şi
imprimă astfel economiei. Ceea ce
nu este puţin. Îşi pun, într-un fel sau
altul, pecetea pe ea. Este unul din
însemnatele "secrete" ale unor
economii performante ale Vestului,
inclusiv din spaţiul Atlantic. Deşi au
rămas şi aici destule probleme de
rezolvat, unele grave. Vezi de exem-
plu nu arareori, raportul sărăcie -
bogăţie încă desfăşurat în lumi para-
lele. Atât naţional, cât mai ales global.

6. Ce va mai fi de-acum înainte?
Cred că este bine să mergem în
aceeaş i direcţ ie. Economii -
economii naţionale, o economie
globală - constituite din oameni
care muncesc inteligent. Neapărat.
Bine pregătiţi într-un învăţământ cu
aplicaţie spre viaţă, dar şi după
principiul că cea mai bună practică

Dan POPESCU

urmare din pagina 5

este o bună teorie. Oameni cu
condiţii de competiţie apropiate, pe
indiferent ce treaptă profesional
socială se află. Îţ i trebuie

experienţă, energie, vioiciune în
meserie. Sărind etapele - mai ales
cele de experienţă, pregătire,
acumulări de raţionalitate -, ca

excepţie, poţi realiza câte ceva. Dar,
în general, aproape nimic.
Politicienii, până a ajunge aici, este
bine să fi făcut ceva, să fi creat ceva.

Doar pe vorbe, disparat şi emfatic,
nu vor avea în nici un caz rezultatele
sociale promise, aşteptate. Care,
iată, vai, deseori, nu sunt realizate.

Recrudescenţa pandemiei
de Covid-19, valul 4 - mă
refer la noi. Sunt momente
foarte dramatice, aproape
nemaiîntâlnite din vremea
României în Primul Război
Mondial (vezi cărţile lui
Cezar Petrescu, Camil
Petrescu etc.). Mereu
conştiinţa profesională şi
eroismul doctorilor, dar şi,
deseori, nepăsarea,
ignoranţa şi banalitatea
autorităţilor (08.10.2021)
"Catastrofă naţională",
afirmă medicii. Primesc
telefoane din Israel de la
un prieten drag, care nu
înţelege de ce trecem prin
această mare nenorocire.
Cu atâţia "infectaţi" şi
"decedaţi", România a
devenit fruntaşă în lume.
Sigur, plătim tribut pe ce
este acum unui nivel de
ignoranţă al populaţiei,
vezi reticenţa la
vaccinare, etc. Dar şi
stimulării ei, printre altele,
spre spectacole megalo-
manice şi evenimente
lăutăreşti. Să ne amintim şi
de felul în care s-au

 Excelent scrise volumele
poliţiste, apărute în serial, în
Editura Publisol, ale
regretatului meu amic Horia
Tecuceanu (1929-1997).
Printre altele, a fost econo-
mist în CSP (anii 1960), dar şi,
ani buni, în tinereţe, rugbist.
Şi-a botezat personajele
cărţilor sale cu numele celor
din domeniu (Paul Protopo-
pescu, Mircea Pârjol, Săvea-
nu, Olimp Dobrescu, Stelian
Ciuraru, Dan Simionescu
(Simi), Pelegrino Declesis
(nea Rino), Dracopol (Mimi
grecu), Manase, doctorul
Creangă, etc. Pentru cine a
trecut "pe acolo", volumele lui
Horia Tecuceanu, pe lângă că
sunt bune, chiar pasionante,
readuc în memorie, prin
numele personajelor, amintiri
deosebite cu oameni şi
sportivi remarcabili.

Mulţumesc, Horică,
acolo unde eşti...
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P.S.1 desfăşurat testările în
primăvara anului trecut?
Facem puţine testări, avem
puţine cazuri. Plătim tribut
totalei nepregătiri în faţa
unor evenimente
nenorocite, asigurarea
medicamentelor, ş.a. Plătim
tribut pe ceea ce am făcut şi
facem din 1990 încoace: nu
puţini teribilişti vocali,
poltroni şi oameni fără
experienţă, indiferenţi, în
fapt, faţă de soarta Româ-
niei, care au ocupat şi
ocupă înalte poziţii politice,
dorind real doar propria
înavuţire, satisfacţii, un trai
de nababi. Un învăţământ cu
probleme, cu o logistică
mult depăşită, cu salarii
slabe (faţă de Vest şi preten-
ţiile noastre în domeniu). Un
învăţământ afectat de nu
puţine universităţi şi şcoli
particulare - fabrici de
diplome şi mijloc de îmbo-
găţire pentru patronii lor.
Instituţii, practic, cu o
valoare, de regulă, invers
proporţională faţă de
mărimea taxelor plătite. Un
sistem de sănătate în care s-
a distrus - în bună parte - nu
din ceea ce avea rău

sistemul înainte de
decembrie 1989. Şi erau
destule. Ci din ceea ce avea
bun. Erau şi astfel. Iar mai
mult decât toate acestea,
falimentarea, nu mi se pare
termenul exagerat, a
industriei (mă refer la
întreprinderile bine tehno-
logizate, cu costuri compe-
titive, cu contracte etc.), a
economiei naţionale,
înstrăinarea pernicioasă a

unor resurse, sub pretextul
că aşa ne-a impus Europa.
Cu o justiţie şi instituţii de
multe ori controlate,
clemente şi inapetente,
un proces din care
"dirijorii" au dobândit şi
dobândesc averi fabuloase.
Tristeţea ruralului. În
toate, cine este în fundul
sacului? “Românul” cel
clamat în discursuri.
Sperăm, totuşi, să fie bine.

P.S. 2


