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Thomas Piketty este un economist
francez de certă valoare şi deosebită
referinţă internaţională. Născut în 1971, la
Clichy, o suburbie a Parisului, are un CV
bogat, fiind, la doar 49 de ani, printre altele
profesor la "École d'économie de Paris",

"Nu se trage cu
focuri de armã în idei"

RIVAROL

de asemenea, in Anglia la "London School
of Economics", profesor şi director de studii
la "École des Hautes, Etudes en Sciences
Sociales" (EHESS) din Paris etc. Licenţiat
şi în matematici, este, totuşi, un reprezen-
tant de seamă al noului val de economişti
care îi cam ignoră pe cei ce se pierd,
aproape exclusiv, în labirintul abstract al

În cele ce urmeazã vom aborda o
caracteristicã importantã a unor procese ale
lumii reale, din cadrul cãrora fac parte ºi
procesele economice. Este vorba de hazard.

Conceptul de hazard este un concept
dificil de asimilat şi asta se datorează, după
cum bine ştim de la Herbert Simon, Amos
Tversky, Daniel Kahneman, Dan Ariely etc.,
în mare măsură, raţionalităţii limitate a
oamenilor. Oamenii, în situaţii decizionale,
se descurcă greu cu probabilităţile. În fapt,
marea problemă este că oamenii caută
mereu cauzalităţi sau utilizează euristici
pentru a înţelege lumea reală şi poate
tocmai de aceea tragem concluzia că a
opera cu noţiunea de hazard nu reprezintă
o alternativă viabilă. Dar, realitatea este în
multe cazuri diferită de ceea ce percep
oamenii. Ceea ce percepem nu este
întotdeauna acelaşi lucru cu ceea ce este.
Percepţiile pot fi înşelătoare. Nu avem
dovezi suficiente în ştiinţă că totul are o
cauză a sa şi acest fapt este bine cunoscut

în teoria cuantică. Teoria cuantică ne
spune că putem cunoaşte chiar dacă nu
avem cauzele cunoscute, prin intermediul
ecuaţiilor care integrează probabilitatea.

Nu negăm faptul că lumea în care trăim
nu este caracterizată ş i de procese
deterministe, este evident, dar nu putem
trage concluzia pripită că acestea sunt
singurele procese care o caracterizează şi
în urma cărora se produc fenomenele,
ceea ce apare. Din ceea ce cunoaştem
până acum avem de-a face cu multe
procese caracterizate de hazard, dar şi
procese haotice (cu sensibilitate la
condiţiile iniţiale). Constatăm că cele din
urmă le regăsim mai mult în natură şi
tocmai de aceea trebuie insistat asupra
acestora, cu scopul de a le înţelege.

Industria ospitalităţii este în primul rând
o industrie între oameni, totul se schimbă,
dar esenţa rămâne. Unde se va afla
sectorul hotelier în următorii ani? Aceasta
este întrebarea care a fost adresată la Hotel
Data Conference specialiştilor în domeniu.
Referitor la întrebarea "Care va fi urmă-
toare mare schimbare?", au fost enunţate
o serie de concluzii: virtualizarea va crea o
platformă complet diferită pentru industria
hotelieră; există o mare oportunitate pentru

ca industria hotelieră să se diferenţieze,
unindu-se cu alte industrii, de exemplu
unirea dintre ospitalitate ş i îngrijirea
sănătăţii şi cum o clădire poate avea două
scopuri, sau comerţul cu amănuntul şi
hotelăria; o schimbare în aşteptările clien-
tului, care va dori ca hotelul să îi ofere ce-i
mai bun pe piaţa locală, ceea ce este o
oportunitate pentru diferenţiere; sociali-
zarea şi personalizarea experienţelor, astfel
încât acestea să fie întotdeauna ceva unic
şi să fie cu adevărat legate de cultura
destinaţiei; personalizarea va fi cheia,
întotdeauna din punctul de vedere al unei
experienţe optimizate; mobilul sau tableta
vor fi forţa motrice; în timpul sejururilor la
hoteluri şi resort-urilor de lux, clientul va dori
să stea în lobby, dar acest spaţiu va fi diferit;
cineva îl va întâmpina cu un iPad atunci
când va face check-in-ul, iar cardul său de
credit va fi în telefonul său; atunci când va
apăsa butonul liftului, acesta va şti camera
sa şi va aprinde luminile şi va alege muzica
pe gustul său, bazându-se pe preferinţele
menţionate în comanda serviciilor.

În anul 2018  existau 184.299 de hoteluri
în lume, însumând un total de 16.966.280
de camere, o creştere de 17,7% în ultimii
zece ani, faţă de cele 14.419.917 de ca-
mere distribuite în 170.477 de hoteluri, care
existau în 2008. Observând datele, se poate
aprecia că numărul de camere a crescut
cu aproximativ o jumătate de milion la
fiecare doi ani în ultimul deceniu.

TENDINÞE
ÎN INDUSTRIA

HOTELIERÃ
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La începutul acestei săptămâni a încetat din viaţă academician profesor TUDOREL POSTOLACHE (87 ani), personalitate
emblematică a Ştiinţelor Economice şi a Economiei Politice româneşti. A fost ani de zile profesor la ASE Bucureşti, lucrând cu
precădere cu studenţii din anii IV şi V ai Facultăţii de Economie Generală, secţia Economie Politică unde l-am avut profesor: erudit,
riguros, atent, delicat. A dirijat o bună perioadă Cercetare Economică, ocupându-se îndeosebi de tranziţie şi reforme. Deopotrivă,
a fost ambasador al României în Luxemburg şi la Uniunea Europeană. Un om remarcabil, o pierdere grea pentru noi toţi.
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IMM-urilor din
România, asupra

dezvoltãrii
companiilor mici

Apreciem că există argumente solide în
favoarea rolului determinant pe care îl
joac[ intreprinderile mici în progresul
mediului economico-social local ş i
importanţei implement[rii unor scheme de
ajutor eficace. Din punctul nostru de vedere,
acesta este un subiect cu profunde impli-
caţii atât în ceea ce priveşte dezvoltarea
economic[ organic[ şi sustenabil[ a ţării,
cât şi din perspectiva limitării exodului forţei
de munc[ în afara graniţelor ţ[rii. Mai mult,
nu trebuie ignorat rolul important jucat de
întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) în
economia mondială şi contribuţia lor sub-
stanţială la venituri, producţie şi angajare.
Cu toate acestea, criza economică şi finan-
ciară de acum un deceniu a creat un climat
deosebit de dur pentru IMM-uri, cu o redu-
cere a cererii de bunuri şi servicii şi o con-
tracţie a creditării de către bănci şi alte insti-
tuţii financiare (Hodorogel, 2009; Kremp şi
Sevestre, 2013; Soininen et al., 2012).

Sectorul privat poate fi considerat unul
dintre principalii piloni ai activit[ţii eco-
nomice, iar limitarea angajamentului sta-
tului faţ[ de categoria micilor companii la
acordarea de facilit[ţi fiscale sau plasarea
de fonduri europene pentru co-finanţarea
anumitor tipuri de investiţii se poate dovedi
ca fiind insuficient[ în realizarea obiectivelor

Dr. Lucian
BELAŞCU,

ULBS

continuare în pag. 2,3
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Dr.  Vasile
BRĂTIAN, ULBS
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Vedere din Paris

Dan POPESCU
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de stabilizare a pieţei. Acest fapt
afecteaz[ negativ atât creşterea
mediului concurenţ ial, cât ş i
atingerea unui nivel mai nalt de
competitivitate şi calitate a bunu-
rilor sau serviciilor livrate (Munoz,
2010; Kumar şi Yadav, 2018).

Antreprenoriatul românesc
suferă de un cadru de reglemen-
tare instabil. Lipsa de transparenţă
ş i predictibilitate a cadrului
legislativ reprezintă în continuare
o povară pentru afaceri, iar start-
up-urile suferă cel mai mult în acest
context. În afară de efectul influenţei
negative a cadrului legislativ, princi-
palele provocări cu care se con-
fruntă segmentul întreprinderilor
mici şi mijlocii sunt reprezentate de
prestaţia economică ce poate fi
contestabilă şi granularitatea ridi-
cată. Din acest motiv, schemele de
garantare construite de către struc-
turile europene, precum şi progra-
mele interne de facilitare au ca
scop principal susţinerea IMM-urilor
prin stimularea finanţării acestora
de către instituţiile de credit.

Stadiul actual al cercetării stiin-
ţifice porneşte de la informaţiile
publice legate de dimensionarea
pieţei microîntreprinderilor şi prin-
cipalii indicatori financiari ai aces-
tora. Astfel, pentru relevanţa com-
paraţiei cu alte ţări europene,
abordarea de faţă se bazează pe
definiţiile şi regulile de diviziune
instituite de către Uniunea Euro-
peană în ceea ce priveşte între-
prinderile, transpuse prin preve-
derile Legii nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinţării şi dezvoltării
întreprinderilor mici şi mijlocii, cu
completările şi modificările ulte-
rioare. Astfel, vom împărţi compa-
niile în următoarele categorii:

- Microîntreprinderi - companii
care deţin maxim 9 salariaţi şi
realizează o cifră de afaceri anuală
netă sau deţin active totale de până
la 2 milioane de euro, echivalent;

- Întreprinderi mici - au între 10 şi
49 de salariaţi şi realizează o cifră
de afaceri anuală netă sau deţin
active totale de până la 10 milioane
de euro, echivalent;

- Întreprinderi mijlocii - au între
50 şi 249 de salariaţi şi realizează
o cifră de afaceri anuală netă de
până la 50 milioane euro, sau deţin
active totale care nu depăşesc
echivalentul în lei a 43 milioane euro;

- Întreprinderi mari - au între 250
salariaţi şi 1.000 de salariaţi;

- Întreprinderi foarte mari - au
peste 1.000 de salariaţi.

Această clasificare priveşte
întreprinderile în mod individual, în

situaţia întreprinderilor partenere
sau legate fiind necesară o analiză
consolidată a situaţiilor financiare.

La nivelul Uniunii Europene,
microîntreprinderile reprezentau
peste 90% din numărul total de
întreprinderi la sfârşitul anului
2018, conform datelor Eurostat,
acestea ocupând un rol decisiv
pentru creşterea gradului de ocu-
pare a forţei de muncă, dezvoltarea
economiei şi maximizarea investi-
ţiilor. Spre comparaţie, din totalul
companiilor active înregistrate în
România la sfârşitul anului 2018,
mai mult de 91%  erau micro-
companii şi doar puţin peste 8%
erau IMM-uri sau companii de
dimensiuni mari, însă în ceea ce
priveşte volumul cumulat al
afacerilor şi ocuparea forţei de
muncă, a doua categorie joacă un
rol mai mare decât cel al micro-
întreprinderilor, nivelul fiind supe-
rior altor ţări europene. Asistăm, din
păcate, la concentrarea masivă a
veniturilor totale generate în mediul
de afaceri românesc, care, pe
termen lung poate avea consecinţe
serioase asupra competitivităţii şi
gradului de inovare.

Un alt element îngrijorător relevat
de statisticile naţionale din Ro-
mânia şi de Eurostat este ponde-
rea mare a microîntreprinderilor
care au înregistrat o cifră de afaceri
egală cu zero - 28,09%. Practic,
aproape o treime dintre aceste
companii sunt inactive, numai
71,90% din totalul de 638.276
societăţi comerciale de acest tip
fiind companii active. Procentul
IMM-urilor care sunt active este mult
mai mare, 95%, restul fiind în
principal în insolvenţă sau faliment,
iar 52% dintre IMM-urile active sunt
stabilite cu mai mult de 5 ani în
urmă. Aproape un sfert din numărul
total de companii sunt pe piaţă de
mai puţin de doi ani, jumătate
dintre ele fiind considerate start-up-
uri (deschise cu mai puţin de un
an în urmă).

Din punct de vedere al capi-
talizării, 253.106 microîntreprinderi
au declarat capitaluri proprii
negative - activ net contabil negativ
-, indicând un procent alarmant de
39,65% din total al companiilor
care riscă să eşueze sau se află
deja în dificultate financiară la
sfârşitul anului 2018. În termeni de
profitabilitate, 48,77% din micii
jucători au raportat un rezultat net
total al exerciţiului financiar anterior
negativ, în majoritatea cazurilor
generat de către rezultatul net din
expoatare nefavorabil. Mai mult
decât atât, pentru o parte semni-
ficativă a companiilor ce înregis-
trează activ net contabil pozitiv,
capitalizarea este foarte scăzută

(capitaluri minime de 200 RON
conform legii), în timp ce majori-
tatea acţionarilor preferă să împru-
mute singuri propriile companii, în
loc să acceseze un împrumut.

Aşa cum arată şi cifrele, micro-
întreprinderile sunt caracterizate în
principal prin numărul lor mare
comparativ cu totalul companiilor
de pe piaţa românească ş i
dimensiunile lor reduse, atât în
ceea ce priveşte veniturile totale
generate anual, cât ş i din
perspectiva capitalurilor proprii şi
a activelor totale, dar şi a numărului
de locuri de muncă pe care îl
generează. Distribuţia pe sectoare
de activitate a micilor companii
arată şi ea un grad ridicat de
concentrare, 68% dintre acestea
activând în cinci sectoare: Comerţul
cu amănuntul (24%), Comerţul cu
ridicata şi distribuţia (14%), Alte
activităţi de servicii prestate în
principal întreprinderilor (13%),
Construcţii (10%), Transporturi
(7%) (conform Eurostat). Aceasta
nu este, însă, o situaţie surprin-
zătoare. În ceea ce priveşte IMM-
urile, comerţul este sectorul cu
ponderea cea mai mare a antre-
prenorilor români care doresc să
deschidă o afacere (34%), în timp
ce procentul de antreprenori care
încearcă să desfăşoare o activitate
productivă în industrie (producţie)
este de 9%. Alte sectoare de
activitate predominante pentru
IMM-urile româneşti sunt activităţile
profesionale / ştiinţifice / tehnice
(11%) şi construcţiile (10%).

Deşi comerţul este activitatea
predominantă în România,
rentabilitatea este mai mică decât
în alte sectoare de activitate (5%).
Serviciile sunt unul dintre cele mai
profitabile sectoare de activitate, un
segment dinamic şi înfloritor fiind
IT & Comunicaţii. Sectorul imobiliar
este, de asemenea, foarte profi-
tabil, dar încă foarte riscant după
criza economică din 2008 (Guda,
2018; Belaşcu, 2018).

În România, împreună, microîn-
treprinderile şi întreprinderile mici
şi mijlocii (IMM) asigură ocuparea
a aproximativ două treimi din
numărul total al locurilor de muncă
la nivel de ţară şi înregistrează un
rezultat al activităţii care acoperă
aproape jumătate din valoarea
adăugată din economia naţională.
Prestaţia IMM-urilor are o pondere
determinantă asupra stabilităţii
sistemului financiar, în condiţiile în
care aproximativ 70% din soldul
creditelor acordate companiilor de
către sistemul bancar este alocat
categoriei mai sus menţionate.
Paradoxal, segmentul companiilor
mici este printre sectoarele de
creditare cel mai puţin penetrate:
doar 17% dintre companiile din

segment au credite bancare.
Penetrarea scăzută a creditării se
datorează în principal inexistenţei
garanţiilor materiale, "economiei
gri", şi  capitalizării scăzute (Pal şi
Barabula, 2019).

Pentru a susţine creşterea şi
dezvoltarea companiilor private în
general, şi a microintreprinderilor
în particular, au fost create scheme
de susţinere şi garantare atât la
nivel naţional cât şi la nivel euro-
pean. Uniunea Europeană, prin
intermediul Comisiei Europene şi
a Fondului European de Investiţii
Strategice, împreună cu Banca
Europeană de Investiţii şi Fondul
European de Investiţii, dezvoltă şi
îmbunătăţesc în permanenţă sche-
me de ajutor pentru microîntre-
prinderi, IMM-uri şi întreprinderi
sociale. Schemele sunt puse în
aplicare prin intermediari, instituţii
financiare şi de credit - bănci şi IFN-
uri ş i au ca ş i scop principal
creşterea accesului la finanţare
atât în faza de start-up cât şi în faza
de creştere şi dezvoltare.

Două din cele mai importante
scheme la nivel internaţional, cu
impact în România, sunt:

- În prezent (2014-2020), facili-
tatea pentru progresul microfinan-
ţării în Europa: PROGRESS - Axa
microfinanţare şi antreprenoriat
social - EaSI ( Employment and
Social Innovation);

- În istoric (2007-2014), facilitatea
de garantare JEREMIE (Joint
European Resources for Micro to
Medium Enterprises) ce a avut
iniţiative specifice pentru anumite
ţări sau sectoare.

Prin intermediul instrumentului
de garantare EaSI (Ocupare a forţei
de muncă şi inovare socială), FEI
acordă o garanţie ce acoperă 80%
din valoarea unui credit dedicat
microîntreprinderilor, plafonul
maxim de creditare per companie
fiind de 25.000 euro. Sunt susţinute
grupurile vulnerabile, considerate
defavorizate, cum ar fi companii
care au în structura acţionariatului
persoane foarte tinere, din mediul
rural, persoane cu acces limitat la
o educaţie financiară corectă. Este
promovată egalitatea între sexe,
combătută discriminarea rasială,
etnică, religioasă sau a persoa-
nelor cu dizabilităţi. Obiectivele
privesc în principal un nivel înalt şi
sustenabil de integrare a resur-
selor umane, de protecţie socială
ş i combatere a şomajului pe
termen lung, a sărăciei şi excluderii
sociale.

Suplimentar faţă de schemele
de suport europene, împrumuturile
de către IMM-uri sunt stimulate pe
plan local de programele guver-
namentale (de exemplu, Progra-
mul Mihail  Kogălniceanu pentru
Întreprinderile Mici şi Mijlocii, Pro-
gramul pentru stimularea înfiinţării
şi dezvoltării micro-întreprinderilor
apar?inând întreprinzătorilor tineri
(S.R.L.-D.), Start-up Nation, etc.) şi
de Fonduri de Garantare (Fondul
Naţional de Garantare a Creditelor
pentru Înreprinderile Mici şi Mijlocii
- FNGCIMM, Fondul de garantare
a Creditului Rural - FGCR), care
sunt obligatorii în mediul de cre-
ditare a IMM-urilor. Cu toate aces-
tea, în opinia noastră, împru-
muturile acordate IMM-urilor ar
trebui să se concentreze pe
capacitatea de rambursare şi nu
pe structura de garanţ i i ş i
asigurarea unor garanţii reale ce
acoperă prudenţ ial valoarea
creditului acordat. Există încă
destulă incertitudine atât la nivelul
sistemului bancar local, cât şi în
rândul micilor companii cu privire
la efectul pe termen mediu si lung

al diverselor tipuri de instrumente
financiare de sprijin.

Plecând de la statisticile
prezentate anterior, studiul literaturii
de specialitate cu privire la
impactul schemelor de ajutor şi
sprijin la nivelul Uniunii Europene,
dar şi în alte ţări, existente până în
prezent, ne-a permis să des-
coperim că, deşi impactul activităţii
companiilor mici şi mijlocii asupra
mediului economic şi social este
văzut ca fiind mai curând pozitiv
(Beaver, 2002; Lukács, 2005),
există şi evidenţe empirice care
arată că, strict la nivel local, pe
perimetrul restrâns unde acestea
îşi desfăşoară activitatea, ele pot
afecta în sens negativ perfor-
manţele marilor jucători, fiind mult
mai uşor receptive şi adaptabile
schimbărilor în componenţa cererii
consumatorilor (Jamieson et al.,
2012). De exemplu, Taiwo et al.
(2012) arată că cele mai frecvente
constrângeri care împiedică
creşterea întreprinderilor mici şi
mijlocii sunt lipsa sprijinului
financiar, managementul deficitar,
corupţ ia, lipsa pregătirii ş i
experienţei, infrastructura slabă,
profiturile insuficiente şi cererea
redusă pentru produsele ş i
serviciilor lor. Prin urmare, autorii
recomandă ca guvernele să
faciliteze accesul la finanţare al
antreprenorilor, ca şi la informaţiile
necesare referitoare la oportu-
nităţile de afaceri, la tehnologia
modernă, materii prime şi pieţe
care să le permită să îşi reducă
costurile de exploatare şi să fie mai
eficiente pentru a face faţă
concurenţei. De asemenea, Beck
et al. (2005) identifică o asociere
puternică ş i pozitivă între
importanţa IMM-urilor şi creşterea
PIB pe cap de locuitor, folosind un
eşantion format din 45 de ţări;
totuşi, datele nu susţin neapărat
concluziile potrivit cărora IMM-urile
exercită un impact cauzal asupra
creşterii economice. În acelaşi
timp, Cravo et al. (2010), explorând
relaţia dintre sectorul întreprin-
derilor mici şi mijlocii şi creşterea
economică la nivel regional în
Brazilia pentru perioada 1985-
2004, arată că importanţa relativă
a IMM-urilor este corelată negativ
cu creşterea economică, rezultat
care este în concordanţă cu studiile
anterioare care examinează ţările
în curs de dezvoltare. De aseme-
nea, rezultatele autorilor menţionaţi
arată că nivelul de pregătire al
capitalului uman care lucrează în
IMM-uri poate fi mai important
pentru creşterea economică decât
dimensiunea relativă a sectorului
IMM-urilor. Interesant, Jeppesen
(2005), plecând de la constatarea
că multe guverne şi agenţii de
sprijin consideră că întreprinderile
mici pot contribui la promovarea
unei dezvoltări mai echitabile,
precum şi la creşterea competiti-
vităţii industriilor locale în cadrul
unei economii globale, arată că
acestea trebuie să depăşească
multe obstacole pentru a-şi juca
rolul de creatoare de locuri de
muncă şi de generare şi redis-
tribuire a averii. Autorul subliniază
importanţa înţelegerii contextului
specific în care IMM-urile operează,
stabilirea priorităţilor între obiecti-
vele politicii de concurenţă ş i
diferenţierea între rolurile reale şi
potenţiale ale diferitelor tipuri de
întreprinderi (pe sectoare, dimen-
siuni şi locaţie geografică), numai
pe o astfel de bază fiind posibil să
se identifice resursele şi politicile
cele mai potrivite pentru fiecare
obiectiv ş i fiecare tip de
întreprindere.
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Este de remarcat faptul că lite-
ratura de specialitate accentuează
rolul instituţiilor statului în sprijinirea
prin diverse modalităţi a dezvoltării
sectorului IMM-urilor, de la subvenţii
la scheme de sprijin financiar, im-
plicarea în dezvoltarea antrepreno-
riatului şi a resurselor umane, etc.
Astfel, Radas et al. (2015) subli-
niază că instrumentele de sprijin
public consolidează orientarea
spre cercetare şi dezvoltare a IMM-
urilor, precum şi rezultatul inovării,
iar creşterea capacităţ i i de
absorbţie a inovării poate permite
IMM-urilor să treacă permanent la
un nivel mai ridicat de capacitate
de inovare. În acelaşi timp, autorii
constată că subvenţ i i le pot fi
principalul instrument de politică
stimulativ pentru IMM-uri. Hottenrott
şi Lopez-Bento (2014) studiază
impactul unei scheme de politici
publice de sprijin pentru cercetare
şi dezvoltare în cazul întreprin-
derilor mici şi mijlocii, care vizează
grupuri de firme specifice, şi ajung
la concluzia că atât investiţiile
stimulate din fonduri publice, cât şi
cele susţinute de finanţări private
contribuie la creşterea perfor-
manţei inovării în sectorul de IMM-
uri.  În acelaşi timp, însă, autorii
menţ ionaţ i găsesc un plus de
contribuţii şi de producţie în cazul
investiţiilor în cercetare-dezvoltare
susţinute prin scheme de sprijin
publice. De asemenea, Kang şi
Park (2012) arată că sprijinul
guvernamental prin finanţarea
proiectelor firmelor mici şi mijlocii
afectează în mod direct şi indirect
inovarea prin stimularea cercetării
şi dezvoltării interne şi a colabo-
rărilor interne şi în aval. Rezultatele
studiului sublinizază importanţa
finanţării guvernamentale pentru
cercetare şi dezvoltare şi cu scopul
creării de reţele cu universităţi
străine şi instituţii de cercetare,
precum şi cu parteneri din aval în
ciclul operaţional al firmelor. Mai
mult, deşi aceste constatări sunt
specifice Coreei de Sud, ele sunt
relevante pentru ţările în care
firmele de investiţii private nu sunt
bine dezvoltate, iar bazele de
cunoştinţe şi pieţele rămân în urma
naţiunilor de frunte.

În ceea ce priveşte eficienţa
schemelor de sprijin pentru
sectorul IMM-urilor în ţările Uniunii
Europene, sunt puţine studii care
au abordat acest subiect, ceea ce
lasă o marjă ridicată pentru

contribuţii subtanţiale în domeniu.
Mata (2005) arată că imple-
mentarea programelor de sprijin
ale UE pentru finanţarea IMM-urilor
a fost constantă chiar de la
începuturile sale, ca strategie
pentru încurajarea competitivităţii,
inovării şi dezvoltării regionale,
concluzia sa fiind împărtăşită şi de
Floyd şi McManus (2005). Aceste
programe s-au maturizat cu timpul,
iar instrumentele, mecanismele şi
instituţ i i le utilizate pentru
distribuirea finanţării s-au dezvoltat
considerabil. Dintre studiile
existente, merită menţionat cel al
Romero-Martinez et al. (2010), care
descrie diferitele programe de
finanţare europene disponibile
pentru firmele spaniole şi prezintă
un studiu empiric asupra utilizării
programelor de stimulare a inovării
de către IMM-urile spaniole (şi în
special cele din sectorul serviciilor),
împreună cu o analiză a impor-
tanţei pe care aceste programe de
finanţare o au pentru inovarea IMM-
urilor. Concluziile autorilor arată că
doar un procent mic de firme
optează pentru această sursă de
finanţare, un posibil motiv putând
fi faptul că mulţi antreprenori au o
înţelegere limitată a diferitelor
finanţări şi opţiuni de sprijin şi
deseori percep pierderea contro-
lului asupra companiei lor ca fiind
inacceptabilă. Este  posibil, de
asemenea, ca, în unele cazuri,
acest tip de sprijin să fie considerat
ca fiind inaccesibil sau inadecvat
pentru nevoile companiei. Cumva
în acelaş i spirit, Kaufmann ş i
Tödtling (2002) ajung la concluzia
că o parte a sprijinului acordat de
UE pentru dezvoltarea inovării în
Austria este eronată, nerespectând
anumite deficienţe indicate sau
latente ale IMM-urilor; astfel,
sprijinul financiar direct se concen-
trează pe cercetare şi dezvoltare,
neglijând comercializarea inova-
ţiilor. În general, proiectele de
inovare de înaltă tehnologie sunt
preferate, în timp ce firmele mai
puţin avansate din punct de vedere
tehnologic sau firmele inovatoare
nu beneficiază de sprijin suficient.
Autorii insistă pe faptul că există o
lipsă de consultanţă proactivă cu
privire la slăbiciunile strategice,
organizaţionale şi tehnologice,
care este necesară, deoarece de
multe ori firmele nu sunt conştiente
de astfel de deficienţe. De aseme-
nea, Bergner et al. (2017) discută
impactul şi oportunitatea stimu-
lentelor fiscale pentru întreprin-
derile mici şi mijlocii din Uniunea
Europeană şi constată că acestea
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sunt o măsură frecvent utilizată în
rândul factorilor de decizie
europeni. Autorii ajung la concluzia
că întreprinderile mici nu creează
în sine mai multe locuri de muncă
şi inovaţii şi nu se confruntă cu
constrângeri de finanţare insur-
montabile şi, prin urmare, nu poate
fi confirmată existenţa unor eşecuri
de piaţă asociate în mod frecvent
cu IMM-urile şi care poate garanta
utilizarea stimulentelor fiscale
pentru IMM-uri. În schimb, costurile
disproporţionate ale conformităţii
fiscale pentru entităţ i le mici
constituie argumentul cel mai
convingător pentru un tratament
fiscal special. În schimb, cotele
speciale de impozitare, creditele
fiscale ş i indemnizaţ i i le sunt
ineficiente în această privinţă,
factorii de decizie ar trebui să
treacă de la furnizarea de stimu-
lente discriminatorii la conceperea
unui sistem de impozitare general
neutru ş i simplu, de care să
beneficieze atât întreprinderi mici,
precum şi întreprinderi mari.

În concluzie, considerăm această
temă de un interes major atât la
nivelul companiilor româneşti, a
sistemului bancar local, cât şi în
ceea ce priveşte formularea de
politici economice de sprijin a
dezvoltării mediului de afaceri, cu
catât mai mult cu cât studiile în
acest domeniu sunt limitate

Diana (Velica)  CÂRCIUM{RESCU
Lucian BELAŞCU
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formulelor matematice fără să ştie
prea multe despre evolutiile
economice în timp, despre şcolile
de gândire economică, despre
Smith, Say, Ricardo, Malthus, Carl
Menger sau Keynes. Fără să ştie,
real, prea multe despre viitor, care
îi cam ignoră în desfăşurarea sa,
vezi nu puţinele prognoze eronate.
Piketty are ferma convingere că
este practic imposibil să înţelegi
trecutul, prezentul şi să te referi cât
de cât judicios la ce urmează, fără
să faci apel la istorie, în speţă la
istoria economică şi la evoluţia
ştiinţelor sociale. Din şcoala lui
Jacques Marseille, a avut parti-
cipaţii - din ce ştiu-, la Helsinki, în
2006 şi la Utrecht, în 2009, la
Congresele mondiale de istorie
economică respective, etc.

Este des citat de către economişti
ş i nu doar prin cele 2 lucrări
importante (deocamdată) ale sale,
respectiv "Capitalul în secolul XXI"
(2013) şi "Capital şi ideologie"
(2019), prima tradusă în română
şi apărută în România, a doua încă
nu, fragmente. În ambele cărţi,
abordează, din perspectiva istoriei
economice universale, chestiuni
legate de avere şi de inegalitatea
veniturilor. Are în vedere că, în ţările
dezvoltate, de-a-lungul vremii,
rentabilitatea capitalului a fost
constant mai mare decât rata de
creştere economică, ceea ce a
determinat şi determină ca inega-
litatea oamenilor din perspectiva
averilor mai ales, dar şi altfel să
crească mereu, susţinând nece-
sitatea unei redistribuiri printr-un
impozit pe averea globală.

Trei tipuri de
societãþi

În acelaşi sens, pentru a explica
inegalităţ i le sociale actuale,
envizajând modalităţi de diminuare
a lor, Thomas Piketty întreprinde,
în "Capital şi ideologie", o exami-
nare a istoriei globale a unor
asemenea inegalităţi, încă din
vremea Evului Mediu (european, cu
precădere) şi traversând toate
continentele. Un efort imens atât

de documentare cât şi de inter-
pretare, bazat pe o muncă la fel de
mare care l-a adus în pragul unei
astfel de abordări. De altfel, m-am
ocupat şi eu de asemenea ches-
tiuni - la Academia Română "Dum-
nezeu şi profitul" dar şi revista
"Transilvania" 2018; "Workers
facing Employers - Short Insight in
Time and Space" la Universitatea
din Varşovia, dar ş i "Revista
Economică" 69(2) 2017; "Marile
averi între onestitate, fascinaţie,
revoltă şi suspiciuni" - în "Revista
Economică" dar şi în Analele Ştiinţi-
fice ale Academiei de Studii Eco-
nomice din Moldova, 5-10/2015
etc... Desigur, aspectele examinate
în evoluţie de francezul Piketty sunt
numeroase. În cele ce urmează ne
vom opri asupra câtorva.

Piketty urmãreºte, în
timp, ceea ce el numeºte
"regimurile inegalitare"
precum ºi maniera în care
ele însele se justificã.
Inegalitãþile sociale,

afirmã economistul fran-
cez, nu sunt nici naturale ºi
nici dictate de cãtre legile
economice. Ele au rezultat
ºi rezultã mai întâi din
opþiunile ideologice ºi
politice aferente
vremurilor respective.
Este vorba, practic, de interac-

ţiunea, într-un timp sau altul, dintre
regimul proprietăţii, regimul politic
şi un "corpus" ideologic. În fapt, mai
arată Piketty, la izvorul inegalităţilor
se află "statutul proprietăţii" şi al
celor ce deţin proprietăţile. Dintr-o
astfel de perspectivă, francezul
menţionează trei tipuri de societăţi:
a) societatea "proprietariştilor" (nu
doar proprietarii ci şi cei dimpre-
jurul lor), din secolul XIX şi a "neo-
proprietariştilor" din secolul XXI
("proprietarişti", aşa este termenul
ales de Piketty). Este sacralizată
proprietatea privată căreia i se
conferă primordial toate drepturile.
b) Acea societate, care stimulează

mediul de afaceri şi care încearcă
să limiteze forţa ca atare a concen-
trării proprietăţii, prin impozit,
redistribuire şi drepturi sociale.
Este "societatea social-demo-
crată", spune Piketty, aflată la ori-
ginea reducerii istorice a inegali-
tăţilor în Europa şi în Statele Unite
în întreg decursul secolului XX.
Inspiraţia ei reformistă desparte
acest tip de societate de al treilea
tip societal. În speţă, c) "societatea
comunistă" fondată pe ideea colec-
tivizării mijloacelor de producţie şi
a instaurării şi funcţionării unui stat
centralizat, autoritar, autocratic,
deseori prin chiar persoanele
instalate în fruntea lui. Este, practic,
vorba de o matrice relativ diferită
de cea incluzând statele neindus-
triale, industriale, post-industriale.
De cea care circumscrie state
coloniale, în speţă metropole, şi
colonii. De cea care include state
socialiste şi state capitaliste. De
cea care include ţări subdezvolate,
ţări în curs de dezvoltare şi ţări
dezvoltate. De cea care include,

exclusiv, democraţii sau dictaturi
etc. Matrici diferite, fireşte, dar care
au legătură, într-un fel sau altul -
decurg din, se interrelaţionează,
uneori chiar se exclud - cu cele trei
tipuri de societăţi amintite. În fapt,
până la urmă, totul se înlănţuie cu
totul. Piketty abordează societatea
dintr-un anume punct de vedere.
Sunt şi altele...

Diagnoze ºi terapii

Ce a condus oare la "societatea
proprietariştilor"? Iată, Piketty
subliniază că, odată cu abolirea
privilegiilor în Franţa de după 1789,
dar nu doar în Franţa, revoluţiile şi
dinamicile au consacrat principiile
proprietăţii private, ale egalităţii de
şanse şi ale meritului individual
("meritocraţia") substituindu-se
justificărilor aristocratice şi reli-
gioase ale lumii. Că în practică nu
s-a întâmplat mereu aşa, ba dim-
potrivă, nu au fost de vină ase-
menea principii, ci maniera în care
au fost sau nu aplicate. O societate,
cea a privilegiilor, se modifică greu.
Chiar dacă libertatea a progresat,
acumulările patrimoniale au fost
imense, "defavorizaţii" au fost nu-
meroşi - deşi, uneori, într-un diapa-
zon mai redus - ş i niciodată
inegalităţile nu au fost atât de
puternice precum în preajma
Primului Război Mondial. Este,
astfel, spune Piketty, "paradoxul
secolului european XIX" un veac
pendulând între luptele pentru
egalitate de şanse, emergenţa
revendicărilor muncitoreşti ş i
explozia inegalităţilor socio-eco-
nomice. În acest sens îşi produ-
ceau efecte şi debuturile revoluţiei
industriale şi chiar începuturile
aşezării ei mature, privilegiind, în
mare măsură, obiectiv de această
dată şi în dinamică socială, între-
prinzătorii de calitate, capabili "să
vadă", muncitorii ce se străduiau
să devină înalt calificaţi, un sistem
intelectual - învăţământ, sănătate,
cultură etc. - solicitat şi recom-
pensat, poate nu în suficientă
măsură, de state în formare moder-
nă şi post-modernă. Cum s-a mai
întâmplat, însă, deseori, până
atunci, de multe ori individul fiind
"pierdut" în masa amorfă a servilor,
chiar dacă acum mai rar, valoarea,
insistent cointeresată, nu o dată,
era şi descurajată. Oricum, sensul

Revoluţia americană

Revoluţia franceză
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a fost pozitiv, mutaţiile urmând să
fie, în vreme, mereu mai evidente.

O pondere importantă în eviden-
ţierea pronunţată a inegalităţilor au
avut-o statele real sclavagiste şi
coloniale în secolele XIX şi XX. Aici
se vădeau niveluri de inegalităţi
extreme (Africa, Asia, Santo-Do-
mingo, sudul Statelor Unite etc.).
Iar, spune Piketty, tocmai abolirea
sclavagismului, una din marile
cuceriri ale secolului XIX, a relevat
"absurditatea proprietarismului
liberal" de atunci (vezi şi Nicolas
Delalande, o prezentare a volu-
mului "Capital şi ideologie" în "His-
toire", decembre 2019). Un libe-
ralism mai promt în a îndemniza
pe vechii proprietari de sclavi decât
pe sclavii înseşi. În numele chiar al
aboliţionismului s-a afirmat şi lărgit
repede colonialismul european
nutrit de ideea "misiunii civili-
zatoare". Inegalităţi record acum,
deoarece, populaţ ia indigenă,
printre altele greu apăsată de taxe
şi impozite, de schimburi grav
neechivalente, de un statut civil de
inferioritate, a beneficiat de foarte
mici, de foarte mici investiţii pu-
blice. Desigur, în contact cu civili-
zaţii superioare, au fost şi câştiguri
însemnate pentru colonii, dar nu
ne referim acum la ele. Revenind
la Piketty,  India este un exemplu

Dan POPESCU
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ţile lor de justificare tradiţionale".
S-a oprit procesul, adăugăm noi?
Nu prea se pare. Dar, într-o cheie a
realităţii sunt chiar aceste state
decalate, consumându-şi deseori
vitalităţ i le într-un cerc vicios,

Thomas Piketty

potrivit căruia societatea castelor în
transformare a fost afectată de
erupţia colonialismului britanic. De
asemenea, în Imperiul Otoman
sau în China, "exportul masiv de
capitaluri europene a bulversat
societăţile respective şi modalită-

corupt etnic şi economic, care au
nevoie acum de capitalurile
străine.
Şi încă.. Th. Piketty afirmă că între

Marele Război şi 1970 s-a realizat
o reducere însemnată a inega-
lităţilor. El o explică prin experienţa

unei alternative la capitalism (co-
munism) şi concluziile desprinse,
prin progresele economice sub-
stanţiale vădite şi ritmuri ridicate de
creştere economică precum şi
ample mobilizări sociale ale

muncitorimii din Vest. O astfel de
societate europeană s-a aflat în
afara societăţii segregaţioniste din
Statele Unite sau a Suediei con-
servatoare de la începutul secolului
XX. Au acţionat impozitele pro-
gresive pe venituri şi succesiuni,

limitarea puterii acţionarilor în
raport cu proiectele investiţionale
ale managerilor de firmă, demo-
cratizarea şcolilor şi a universităţilor,
Statele Unite, totusi, în aceste
ultime două direcţii, cu performan-
ţe, etc. Evident, putem comenta.

În anii 1980-1990 şi mai apoi,
arată calculele lui Piketty, se
vădeşte, însă, un recul astfel, în
condiţiile unui "hipercapitalism
contemporan", mai ales în Statele
Unite, în Orientul Mijlociu şi în ţările
fostului bloc comunist. "Tot ceea ce
fusese imaginat în decursul se-
colului XX pentru a limita concen-
trarea averilor (impozitul anual pe
patrimoniu, diminuarea datoriilor
publice, controlul capitalului etc.)
va fi deacum înainte de neima-
ginat, chiar periculos"... "Chiar şi
Europa privită ca una dintre regiu-
nile cele mai puţin inegalitare va fi
roasă de îndoieli". Dacă ne gândim
la situaţia din ultimele decenii şi
de acum a economiei româneşti,
cu privatizări frauduloase, cum-
părarea drepturilor litigioase ime-
diat recunoscute "cumpărătorilor"
faţă de trenarea în justiţie, la ca-
lendele greceşti, a vechilor proprie-
tari, de drept şi de fapt, cu corupţie
imensă şi birocraţie la fel de mare,
am sentimentul că Th. Piketty are
în bună măsură dreptate...

Consecvent viziunii sale de
stânga vest-europeană, pentru a
revitaliza proiectul european şi a
conjura pericolele naţionalismului,
Th. Piketty cheamă la promovarea

unui "socialism participativ".
În speţă, fundamentat pe noţiunea
de "proprietate temporară", gene-
rată, într-un fel sau altul dintr-o
anume amendare a succesiunilor,
pe o fiscalitate puternic redistri-
butivă şi pe o anume dotare cu
capital, social îndeosebi, a fiecărui
cetăţean.

Mesajul cercetătorului francez,
ţinând seama de convingerile sale
politice (printre altele, a fost
consilier de ministru şi consilier la
preşedintele socialist din Franţa),
era de aşteptat. N-avea cum altfel.
Fireşte, există încă multe ipoteze
de examinare economică de pe
alte poziţii politice. Foarte intere-
sante şi demne de luat în seamă.
Posibil că un model real, care să
nu scape din vedere omul şi nevoile
sale, să se afle undeva la mijloc,
cointeresând sensibil şi pe cei care
investesc ş i riscă, eliminând
corupţia şi lâncezeala dăunătoare
în toate sensurile. Reţine însă
atenţia maniera de cercetare a lui
Piketty, abordarea globală ş i
istorică a inegalităţilor. Este un mod
de lucru necesar. Concluzii perti-
nente care să invite la reflecţii şi
dezbateri este mai greu să fie
desprinse din abordări segmen-
ţiale, cu parti-pris-uri mult prea
îngroşate şi, desigur, cu valabilitate
destul de redusă. Un argument în
plus pentru a readuce istoria
economică în rândul disciplinelor
care trebuie studiate mult mai atent
ca până acum.

P.S. Se împlinesc, iatã, 2 ani de când revista noastrã
a realizat, în premierã, o amplã analizã a endemiilor,
epidemiilor ºi pandemiilor ca risc major al lumii
noastre globale de acum ("Uitarea ucigaºã:
endemiile, epidemiile ºi pandemiile, un pericol
iminent"). Materialul, susþinut apoi ca o comunicare
la Institutul Naþional de Cercetãri Economice,
"ESPERA 2018", l-am publicat, de asemenea, în
Germania, în Editura Peter Lang. Suntem, din
pãcate, în continuare nepregãtiþi în faþa agresivitãþii
unor boli, a gripelor de orice fel, a "coronavirusului",
ºi ce-o mai urma. Dã Doamne sã nu mai urmeze
nimic. Avem nevoie, în acest cadru, atât de eforturi
naþionale, regionale, cât, neapãrat, ºi globale,
într-o lume atât de miºcãtoare, eminamente globalã,
cum este lumea noastrã de acum.
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Conceptul de hazard
este indisolubil legat
de conceptul de
probabilitate. Prin
hazard înþelegem acea
caracteristicã a unui
proces în urma cãruia
fenomenele sau
evenimentele generate
de cãtre acesta pot sã
difere între ele. Numim
aceste procese, în care
avem indeterminism,
procese stochastice.
Procesele stochastice pot fi

cunoscute dacă atribuim acestora
un patern (cel mai utilizat patern
atribuit proceselor stochastice este
repartiţia log-normală, care se
supune legii normale de repartiţie).
Acest patern, repartiţia log-nor-
mală, s-a dovedit a fi un bun
descriptor al realităţii. Amintim aici:
a) spectrul fondului cosmic de mi-
crounde este log-normal; b) repar-
tiţia electronului în jurul atomului
este log-normală; c) informaţia (în
teoria informaţiei) are o distribuţie
log-normală; d) complexitatea are
o distribuţie log-normală; e) preţul
titlurilor financiare are o distribuţie
log-normală etc..

Variabilele care caracterizează
un proces stochastic se numesc
variabile aleatoare. Variabilele
aleatoare sunt caracterizate de
următoarele atribute: a) sunt
cantitative; b) cauzele care le
generează sunt necunoscute; c)

condiţiile rămân neschimbate.
Istoric, hazardul a făcut obiectul

ştiinţei în urma preocupărilor lui
Blaise Pascal, Pierre Fermat,
Bernoulli, Jacques Bernoulli,
Nicolaus Bernoulli, Cristian
Huygens, totul începând de la jocu-
rile de noroc. Aceste preocupări au
dat naştere teoriei probabilităţilor,
considerată pentru mult timp o
ramură minoră a matematicii.

”Un fapt central al
calculului proba-
bilitãþilor este acela
cã, dacã se joacã stema
sau banul de un numãr
mare de ori, atunci
probabilitatea de
apariþie între ban sau
stemã se apropie de
50%. Ca urmare,
plecând de la o
incertitudine totalã
privind rezultatul unei
aruncãri a monedei, se
ajunge aproape la o
certitudine pentru o
serie lungã de aruncãri.
Aceastã trecere de la
incertitudine totalã la
cvasi-certitudine, care
se produce dacã se
observã serii lungi de
evenimente sau de
mari sisteme, este o
teoremã esenþialã în
studiul hazardului.”

(Ruelle, 2013, pg. 11).

Teorema limitei centrale ocupă
un loc esenţial în studiul hazardului.

Cu toate acestea, poate este
necesar să limpezim două con-
cepte utilizate în studiul hazardului.
Este vorba de risc şi incertitudine.
În studiul hazardului, riscul este
atribuit, din punct de vedere tehnic,
abaterii medii pătratice a valorilor
variabilei aleatoare faţă de tendinţa
centrală a acesteia, iar incertitu-
dinea trebuie  mai degrabă atribui-
tă evenimentelor rare (lebedele
negre, în sensul lui Taleb). Din
punct de vedere tehnic, entropia
este o măsură a incertitudinii.
Entropia Shannon măsoară gradul
de incertitudine dintr-un proces
stochastic.

Un proces stochastic
este un proces descris
de o distribuþie de
probabilitate a unei
variabile aleatoare.
Dacã distribuþia de
probabilitate atribuie
o probabilitate micã
valorilor acesteia,
entropia Shannon
este mare, adicã
incertitudinea este
mare. ªi invers, când
distribuþia de proba-
bilitate atribuie o
probabilitate mare
valorilor acesteia,
entropia Shannon
este micã, adicã
incertitudinea este
micã. Cu cât entropia
Shannon este mai mare,
cu atât incertitudinea
este mai mare.
Gradul de dezordine
este mai mare.
Ca urmare, prin incertitudine

trebuie să înţelegem apariţia unui
eveniment rar.

Evenimentele rare sunt studiate
în patern-uri şi fac obiectul studiilor
riscului de extremitate.

Pionier al riscului de extremitate
în economie este Nassim Taleb.
Acesta îşi concentrează mare parte
din preocupările sale studiului
riscului de extremitate pe pieţele
financiare şi încearcă în seria
Incerto să aducă argumente în
acest sens, propunând pentru dez-
baterea ştiinţifică o serie întreagă
de concepte şi situaţii care surprind
influenţe ale hazardului, dar mai cu
seamă problematici ale eveni-
mentelor rare.

O descriere reuşită a faptului că
oamenii nu sesizează hazardul şi
sunt înclinaţi, mai degrabă, spre
găsirea cauzalităţii chiar şi acolo
unde acestea nu există, este pre-
zentată de către Taleb în lucrarea
sa Păcălit de hazard. Într-un mod
ingenios, făcând referire la simu-
larea Monte Carlo, Taleb descrie
destul de limpede ingredientele
hazardului prin intermediul istoriilor
alternative.

”La începutul anilor
‘90, ca mulþi dintre
prietenii mei din
domeniul finanþelor
cantitative, am devenit
dependent de tot soiul
de mecanisme Monte
Carlo, pe care am
învãþat sã le construiesc
singur, încântat de
sentimentul cã generez
istorie, asemenea unui
demiurg. Poate fi
incitant sã generezi
istorii virtuale ºi sã
urmãreºti dispersia
între diferitele rezultate.
Aceastã dispersie
indicã gradul de rezis-
tenþã la hazard.”

(Taleb, 2019, 105).

Ceea ce doreşte să ne transmită
Taleb în Păcălit de hazard este
faptul că atunci când avem de-a
face cu procese stochastice trebuie
să fim conştienţ i de diferitele
evenimente posibile sau lumi
posibile care pot fi generate prin

simulări Monte Carlo. Ceea ce vom
putea observa în urma acestor
simulări este că într-o lume
posibilă rezultatul indică reuşită, iar
în alta indică ratare.

Conchidem spunând
cã, în lumea în care
trãim, fenomenele sunt
generate de diferite
procese ºi nu avem de-a
face de fiecare datã cu
procese deterministe.
Procesele stochastice
sunt evidente în aceastã
lume, descriind foarte
bine mare parte dintre
fenomene ºi trebuie sã
înþelegem cã încrederea
în obiºnuinþa cã un
proces va produce
mereu fenomene
identice este o mare
pãcãlealã. Putem fi
pãcãliþi de hazard.

Bibliografie:
Ruelle, D., (2013), Haos şi Hazard,

Editura Curtea Veche, Bucureşti
Talleb, N., (2019), Păcălit de hazard,

Editura Curtea Veche, Bucureşti
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Piaţa Mare

Există mult entuziasm cu privire
la  tehnologiile  de ultimă generaţie
care, au început să fie adoptate
deja în multe hoteluri: sunetul
direcţ ional (cu această nouă
tehnologie difuzoarele pot direc-
ţiona sunetul direct la ascultător,
dar nu celor care se află în apro-
piere; restaurantele din hoteluri ar
putea avea acest sistem pe fiecare
masă sau, în sălile de sport, pe
fiecare bandă; realitate virtuală
(oferirea de ochelari inteligenţi),
drone (utilizate pentru a realiza
clipuri video ş i fotografii, iar
implicaţiile pentru marketing sunt
enorme, deş i utilizarea lor în
hotelurile urbane va fi mai limitată
prin lege) şi imprimantele 3D (im-
primarea în 3D a anumitor obiec-
te), orice dispozitiv care are un
circuit electronic poate fi conectat
fie la televizoare, WiFi, încălzire,
iluminat, uşi, uşi de garaj, frigidere;
mediul contextualizat în cazul în
care, de exemplu, poţi face o
rezervare hotelieră prin intermediul
GPS-ului maşinii şi permite ca,
cheia maşinii să devină şi cheia
camerei etc. Acestea sunt doar
câteva din inovaţiile care aproape
au ajuns în industria hotelieră,
potrivit experţilor Ian Millar, profesor
de Tehnologia informaţiei la École
Hôteliere de Lausanne (Elveţia) şi
Richard Lewis, CEO-ul Best Wes-
tern în Marea Britanie. Sub slo-
ganul "Conectarea minţilor, crea-
rea viitorului", expoziţia mondială,
ce va avea loc anul acesta în Dubai,
reprezintă o importantă oportu-
nitate pentru ca destinaţiile să-şi
poată promova realizările în do-
menii ca tehnologia, cultura sau
arhitectura şi, desigur, o oportu-
nitate pentru sectorul turismului.

În tabelul alăturat este prezentat
clasamentul celor mai performate
şcoli/universităţi din lume în do-
meniul ospitalităţii şi turismului.

După cum putem observa din
acest clasament, Elveţia este una
dintre cele mai cunoscute ţări în
pregătirea personalului, studenţilor,
elevilor în domeniul ospitalităţii şi
turismului. Acest clasament pre-
zentat deţine cele mai bune şcoli/
universităţi din lume în industria
ospitalităţii, acestea fiind situate
doar în câteva ţări. Elevii şcolii de
Management Hotelier din Maas-
tricht au făcut o cercetare despre
ceea ce industria hotelieră poate
învăţa de la alte industrii, cum ar fi
cea a transportului aerian, cea
comercială şi de divertisment, în
ceea ce priveşte comerţul electro-
nic ş i dispozitivele mobile. În
analiza lor, au luat în considerare
ecrane promoţionale interactive,
realitatea augmentată, opţiunea de
a împărtăşi experienţe în reţelele
sociale şi marketingul personalizat.
Ei sfătuiesc hotelurile să instaleze
chioşcuri comerciale, un magazin
digital unde clienţ i i pot cere
informaţii, pot viziona video-uri şi
face comenzi. Clienţii pot împărtăşii
ideile lor pe Facebook, Twitter,
Google şi e-mail. O altă utilizare a
acestor aplicaţii sunt privirile pe
furiş în hoteluri: mici tururi virtuale
prin hotel sau printr-o cameră
personalizată. O altă inovaţie este
partajarea pe reţelele sociale, cum
ar fi Meet&Seat, unde poţi utiliza
Facebook pentru a şti cine se află
în acelaşi hotel şi în aceleaşi zile
cu tine, ceea ce prezintă interes
pentru persoanele care călătoresc
singure. Tururile virtuale de 360o

facilitează rezervările online de
hoteluri, ele devenind astfel o

Virgil NICULA,
Cosmin  Tileagă

urmare din pagina 1

garanţie pentru turist, care poate
astfel să ştie cum este un hotel
înainte de a ajunge la destinaţie,
utilizatorul are control şi se poate
"plimba" liber prin hotel, cu senti-
mentul că este chiar acolo, oprin-
du-se asupra acelor lucruri care
sunt decisive pentru el atunci când
face o rezervare.

În viitor, nu este important doar
ca hotelul să fie  vizibil în cele mai
importante site-uri de rezervări, ci
trebuie să realizeze, de asemenea,
un efort de marketing şi comu-
nicare concentrat pe a monitoriza
comentariile pe care utilizatorii unui
serviciu pot să le facă pe Trip
Advisor, Booking etc., deoarece
acestea pot fi esenţiale pentru a
obţine rezervări ulterioare şi o
reputaţie bună.

 The Economist a sintetizat într-
un video de trei minute şi jumătate
elementele cheie a modului în
care vom călători în următorii ani.
În acest fel, vehiculele robot,
dronele aeriene, Hyperloop şi
avioanele supersonice vor începe
în curând să ducă oamenii de la
un loc la altul, scurtând distanţele
dintre oraşe şi reducând impactul
asupra mediului. Cu toate acestea,
potrivit The Economist, este posibil
ca, în unele cazuri, progresele
tehnologice să apară înainte de
schimbările de reglementare
necesare pentru punerea în
aplicare a respectivei tehnologii. De
exemplu, dronele vor avea nevoie
de o nouă reglementare a contro-
lului aerian, iar în alte cazuri,
costurile ridicate ale construcţiei
sau riscurile pot întârzia proiectele,
aşa cum se poate întâmpla cu
Hyperloop.

Mai jos, subliniem datele im-
portante în care, potrivit The Eco-
nomist, putem începe să vedem
aceste noi tehnologii în funcţiune:

- anul 2020: este de aşteptat ca

80% din oraşele mari din China să
fie conectate cu trenuri de mare
viteză. La aceeaşi dată, vor începe
în Statele Unite testele cu drone
aeriene, care vor transporta
pasageri, cu Uber în frunte.

- anul 2023: noua aeronavă
supersonică a companiei Brown
va începe să zboare, cu o capa-
citate de 55 de pasageri.

- anul 2025: este de aşteptat ca
vom putea călători de la Los Ange-
les la Las Vegas într-un Hyperloop,
care va zbura cu o viteză de
1.000 km/h.

- anul 2030: una din patru mile
parcurse de călători pe drumurile
din Statele Unite va fi la bordul
autovehiculelor autonome.

- anul 2035: 8 din 10 persoane
vor folosi taxi-robotul în oraşele în
care acest serviciu va fi disponibil.

Tehnologiile, cum ar fi "machine
learning" şi inteligenţa artificială,
tehnologia de recunoaştere facială,
monitorizarea activităţii perso-
nalului prin tehnologie wearable,
roboţii concierge (chatbots), au
potenţ ialul de a transforma

sectorul turismului mondial, însă
operatorii trebuie să găsească
echilibrul corect între noile tehno-
logii şi factorul uman.

 Alte tehnologii, cum ar fi
internetul tuturor lucrurilor, pot
contribui la creşterea eficienţei
companiilor în sectoare precum
aviaţia, unde de exemplu, prin
reducerea  costurilor de întreţinere
neplanificate cu doar 1%, pot fi
generate economii  de până la 250
de milioane de dolari pe an.

După cum menţionează  Deloitte,
tehnologiile de recunoaştere vo-
cală continuă să se îmbunătă-
ţească, însă va fi necesară dez-
voltarea unui suport lingvistic mai
larg pentru a face tehnologia mai
incluzivă şi pentru a experimenta
adoptarea globală.

Dacă până în prezent, beneficiile
iniţiale ale inteligenţei artificiale s-

de personal sau eliminarea aces-
tuia  din interacţiune, deoarece
hotelierul doreşte ca turiştii săi se
simtă bineveniţi, ca şi acasă, bucu-
rându-se de o adevărată ospita-
litate. Există unele aplicaţii care
permit check-in-ul la distanţă şi
altele care uşurează efortul
clienţ i lor să aleagă o cameră
specială, ceea ce generează
oportunităţi de up-selling şi cross-
selling. Aplicaţia perfectă, după
opinia unor specialişti, este aceea
care unifică canalele de comu-
nicare într-unul singur în care
hotelul poate include posibilitatea
efectuării rezervării, procedurile
înainte de sosire, statutul camerei,
solicitarea unui room-service şi
chiar bilete pentru un spectacol.

Industria turismului se îndreaptă
către o fuziune a tendinţelor
tehnologice şi de consum. Multe

au limitat la giganţii tehnologici cu
resurse financiare importante, o
infrastructură solidă în tehnologia
informaţiei şi un capital uman
extrem de specializat, în viitor
companiile vor dezvolta  mai multe
software-uri şi servicii de inteligenţă
artificială (AI) bazate pe cloud, rata
de penetrare a  acestora ajungând
în următorii ani la 87%, ceea ce va
genera o eficienţă mai mare şi
randamente ridicate ale investiţiilor.
Alte aspecte care vor marca viitorul
industriei hoteliere se referă la
conectivitatea Chinei, care alimen-
tează noi modele de afaceri digi-
tale, devenind  un lider mondial în
telecomunicaţii,  ceea ce va extinde
posibilităţ i le de  comunicare
interpersonală în afaceri. Calculul
cuantic va apărea ca una dintre cele
mai mari oportunităţi de creştere a
veniturilor, bazate pe  noile tehno-
logii, în următorul deceniu, dar este
puţ in probabil să înlocuiască
calculatoarele clasice.

 Utilizarea noilor tehnologii  nu
trebuie să aibă ca scop reducerea

tendinţe de consum se bazează pe
tehnologie, în timp ce numeroase
inovaţii tehnologice sunt inspirate
de clienţi.

După cum rezultă din  analizele
realizate de Trivago şi Amadeus,
industria hotelieră se va caracteriza
prin următoarele tendinţe:

a) Tehnologia de personalizare
pentru a anticipa nevoile clienţilor.
Creşterea puterii de influenţă a
reţelelor sociale.

Noile tehnologii(software de
management hotelier) permit
unităţilor de cazare  să ofere sejururi
personalizate în funcţie de gustu-
rile şi nevoile fiecărui client, ceea
ce contribuie la promovarea upse-
lling-ului şi a loialităţii. Crearea de
profiluri pentru clienţi în baza
tehnologiilor asociate care sunt
racordate la reţelele sociale, este
deja o realitate şi ajută hotelurile
să ştie ce restaurant(meniuri) să
recomande, ce oferte speciale să
promoveze şi ce activităţi  să
propună la locul de destinaţie, chiar
înainte de sosirea oaspeţilor care

ajung la unitatea de cazare.
b) Soluţii digitale pentru atra-

gerea rezervărilor directe în motoa-
rele de căutare (metasearch).

Posibilitatea de a atrage un
număr cât mai mare de rezervări
(chiar maxim) directe, cu o
prezenţă online fermă şi un motor
competitiv de rezervare (cel mai
important canal de publicitate
pentru a creşte vizibilitatea  online),
este, poate, prioritatea numărul
unu în industria hotelieră. Odată cu
creşterea vizibilităţii, cu utilizarea
soluţiilor digitale pentru promo-
varea preţurilor şi tarifelor, site-ului
oficial al hotelului, împreună cu cele
ale OTA, metasearch-urilor, ocupă
o poziţie cheie în rezervările directe.

c) Deplasarea managementului
hotelier în cloud

Hotelurile au transferat sistemele
lor de management hotelier în
cloud. Astfel, hotelurile indepen-
dente nu mai trebuie să depindă
ca înainte de unele opţ iuni
nepracticabile şi accesibile doar în
interiorul hotelului. Acum, atât
hotelurile tehnologice, cât şi alte
hoteluri tradiţ ionale îş i mută
managementul hotelului în cloud,
lucru care măreşte eficienţa
operaţiunilor lor zilnice, crescând
nivelul de satisfacţie al oaspeţilor
şi, în final, simplifică viaţa de zi cu
zi a hotelierilor.

d) Utilizarea datelor pentru
strategii de marketing

Datele permit hotelurilor să
capteze atenţia călătorilor, să se
poziţioneze strategic şi să stabi-
lească tarife  şi preţuri competitive
pe tot parcursul anului, ceea ce le
garantează o existenţă prosperă şi
de lungă durată. Noile soluţ i i
tehnologice sunt capabile să
extragă datele relevante şi apoi să
le transforme în analize clare şi
complete, ceea ce reprezintă o
adevărată comoară pentru hote-
lieri. De exemplu, funcţ ia de
"Comparare a tarifelor", are deja
succes în rândul hotelierilor,
deoarece este o soluţie practică de
marketing pentru motoarele cu
metasearch, care includ şi date
demografice privind publicul ţintă
al hotelului.

e) Interacţiunile automatizate cu
clienţii.

Aplicaţiile de mesagerie au înce-
put ca o formă de interacţiune între
oameni. Dar acum aceste aplicaţii
permit companiilor să interacţione-
ze cu clienţii. Facebook a informat
investitorii că, în prezent, numărul
de mesaje trimise între persoane şi
companii în fiecare lună se ridică la
peste 1 0.000 de milioane.

continuare în pag.8
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Turism

Există tot mai multe interacţiuni
între clienţi şi companii care sunt
automatizate printr-un chabot.
Există, deja, multe agenţii de turism
care folosesc roboţi pentru a stimula
vânzările de produse turistice.
Agenţiile de turism ar trebui să fie
interesate de reţelele sociale,
deoarece este locul în care se află
clienţii lor. Instagram are aproximativ
500 de milioane de utilizatori activi
zilnic, 80% dintre ei urmărind cel
puţin o companie. Nu toţi clienţii
doresc sau ştiu să se înregistreze
cu smartphone-ul: unii oaspeţ i
preferă sfaturile oferite de concierge
sau consultanţ i. Check-in-self-
service-ul în aeroporturi, paşa-
poartele biometrice, recunoaşterea
facială, autorizarea prealabilă şi
gestionarea cozii sunt exemple
concrete despre cum tehnologia
începe să îmbunătăţească totul
pentru oameni.

 f) Consumatori mai conştienţi de
schimbările climatice

  Sectorul hotelier trebuie să
acorde atenţie acestei probleme,
deoarece călătorii sunt tot mai
sensibili la problemele de mediu.

g) Modalităţile de plată vor fi
înmulţite

Având mai multe cărţi de credit
şi de debit în portofelul fizic, pe
lângă aplicaţii precum PayPal ca
portofel digital, pasagerii speră să
aleagă modul de plată cel mai
convenabil pentru zboruri şi servicii

hoteliere. Unul dintre motivele care
explică extinderea globală a Uber
este că aplicaţ ia serveşte ca
portofel virtual de facto pentru
transport atunci când utilizatorii se
deplasează, criteriul de alegere
fiind cel legat de confortul personal.
În prezent, după cum explică
Amadeus, "călătorii au la dispoziţie
peste 300 de forme de plată
diferite. Sectorul tehnologiei fi-
nanciare (sau fintech) ajută
furnizorii oferindu-le gateway-uri de
plată ş i acces mai uşor la
platformele pe care le folosesc
călătorii".

h) Tendinţa de a călători singur.
După cum relevă un raport Agoda

despre că lătorii solo, în Asia
millennials şi membrii generaţiei
Z sunt cel mai predispuş i să
călătorească singuri. În Occident,
călătoriile solo sunt mai frecvente
printre cei din generaţia X şi baby
boom. În Regatul Unit, ABTA a
constatat că în 2018, mai mult de
una din şase persoane şi-au luat o
vacanţă pe cont propriu, "ceea ce
reprezintă o creştere de trei ori în
doar şapte ani".După cum explică
Amadeus, tendinţa de a călători
singur se concentrează ş i se
extinde în jurul conceptului de
bleisure (business + leisure).

i) Creşterea rolului asistenţilor de
voce.

 Amazon a dezvoltat Alexa for
Hospitality, un sistem de gestiune

prin care asistenţii de voce pot
rezolva o mulţime de sarcini, cum
ar fi alegerea muzicii, cererea de
prosoape, controlarea temperaturii
sau iluminatului camerei, găsirea
de restaurante şi a locurilor de
vizitat, vânzarea de produse ş.a.

j) Ideea unei super aplicaţii de
călătorie

Integrarea tuturor surselor într-o
super aplicaţie, precum cele de

comerţ electronic şi mesagerie
(WeChat, Alipay şi Meituan în
China; Line în Japonia şi PayTM în
India), cu care utilizatorii pot
cumpăra şi plăti zboruri şi servicii
hoteliere în acelaşi loc în care
comandă servicii de masă la un
restaurant din zonă, comandă un
taxi sau merge la shopping.

k) Realitatea virtuală, din ce în
ce mai reală

Realitatea virtuală este o altă
tendinţă cara va căpăta importanţă
în viitorul apropiat. Unele aplicaţii
funcţionează deja în domeniul
rezervărilor de călătorie. Redu-
cerea costurilor (software-ul pentru
a-l produce şi hardware-ul pe care
îl va genera) va permite extinderea
utilizării sale. La nivel mondial,
piaţa realităţii augmentate (RA) a
atins 1,1 miliarde de dolari în 2018
şi este de aşteptat să ajungă la 7,9
miliarde în 2023. Maturizarea
realităţii virtuale (RV) şi RA au
revoluţionat modalităţile şi site-urile
unde consumatorii caută să se
raporteze la mărci.

Realitatea virtuală are potenţialul
de a revoluţ iona sistemul de
divertisment la bordul avioanelor.
Companii aeriene precum Iberia,
Singapore Airlines sau SunExpress
au efectuat teste satisfăcătoare de
realitate virtuală, care au permis
pasagerilor să folosească ochelari
speciali pentru a viziona filme 3D
sau pentru diferite jocuri.

Bibliografie:
evisionturism.ro,
hosteltur.com.
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