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„Orgoliul profesional este
singurul care este creator }i
care poate fi, din punct de
vedere moral, justificat”
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excep]ional compozitor italian, crea]ii celebre, 
minunate în muzica de oper@.

Alegerile cumva înghesuite
între alte decizii politice,
pentru consiliul de admin-
istra]ie al B@ncii Na]ionale
au reamintit mai mult sau
mai pu]in direct care este
importan]a }i rolul s@u
fundamental în agre najul
institu]ional al B@ncii
Na]io nale. Poate cea mai
con tro ver sat@ chestiune

]ine de votul politic care trebuie s@ confirme
nominaliz@rile într-o institu]ie care prin defini]ie
trebuie s@-}i p@streze independen]a politic@ }i insi-
tu]ional@. De altfel, indenpende]a b@ncilor centrale,
tot mai r@s pândit@ în ultimii 20 de ani, a fost con-
siderat@  una din reu}itele insitu]ionale care a per-
mis o cre}tere eco nomic@ neinfla]ionist@ în întrea-
ga lume. O asemenea independen]@ func]ional@ a
permis }i B@ncii Na]ionale o consolidare în ultimii
ani a politicii de ]intire a infla]iei }i a politicilor
monetare. O clarificare a rolului BNR în contextul
noi lor alegerei este de aceea potrivit@. 

Dan SUCIU

...Nu au fost semnalate prea multe
pasiuni ale lui Meyer Guggenheim. Pe
un prim loc printre pasiunile sale s-a
aflat muzica. Din momentul în care
primii patru copii ai s@i au avut o
vârst@ cât de cât potrivit@, sub
supravegherea tat@lui lor au înv@]at
fiecare s@ c$nte la un instrument:
pian, vioar@, violoncel, flaut. Nu odat@,
Meyer îi scula de la 6 diminea]a pen-
tru a repeta, în subsolul casei unde
se afla sala de muzic@, piese mai difi-
cile }i preferate. Tocmai de aceea,
vecinii au început s@ se plâng@, nu
era deloc confortabil pentru ei. Poli]ia
a interveit }i, de}i tat@l era cine era,

a decis oprirea repeti]iilor la acea or@
foarte matinal@, se spune cu mare
satisfac]ie pentru cei patru fii... Prin
toate acestea }i prin toate ce vor
urma, Meyer Guggenheim oferea un
bun exemplu pentru felul disciplinat }i
ales, deopotriv@, în care trebuie cres-
cu]i copiii înc@ de mici. Dar s@
revenim.
Copiii, lui au urmat }coala catolic@ din
cartier. Meyer a bravat astfel opinia
coreligionarilor s@i, el hot@rând c@ mai
degrab@ la o }coal@ de acest tip decât
la o }coal@ iudaic@ ace}ti fii ai s@i vor
dobândi preg@tirea pe care tat@l lor o
a}tepta pentru ei. Fiicele lui Meyer au
urmat tot acest tip de }coal@. În fapt,
acas@, autoritatea patern@ era de

Dan POPESCU

Mai poate BNR 
s@ r@mân@ independent@?

România în campanie electoral@ seam@n@ cu o mireas@ în ajunul
nun]ii. Politicieni zelo}i }i abili pe post de cosmeticieni de servi-
ciu se întrec în a o farda cât mai savant cu putin]@ pentru întâl-
nirea cu mirele ales }i nunta}ii care e musai s@ o vad@ g@tit@,
alb@ }i imaculat@ în chip de „regin@ a serii”. Nici un cusur nu tre-
buie s@ i se g@seasc@, nici un am@nunt nu trebuie s@-i }tirbeasc@
armonia. E cam sl@bit@ }i încerc@nat@? Nici vorb@! Retu}orii de
imagine ne vor convinge de for]a ei interioar@: este a noua ]ar@
din UE dup@ teritoriu }i a }aptea dup@ popula]ie, zestre suficient@
pentru a o face a opta putere economic@ a Europei. A fost cam
des pr@dat@, jefuit@ }i violat@ la vârsta critic@ a tranzi]iei? Nici o
pagub@, pentru c@ se prezint@ întrutotul reabilitat@ prin lupta grea
}i tenace cu corup]ia care a izbândit înainte chiar de a vedea vreun
corup@tor dup@ gratii. 

România 
- între festivism 

}i realit@]i }ocante

PUNCTUL 
PE EUROPA

Emil DAVID

continuare ^n pag. 3

Reflexii neelectorale
despre ziua de mâine

Cu toate campania electoral@
care coloreaz@ u}or în roz
zilele pe care le tr@im }i cele
care va s@ vin@, a devenit
evident: criza nu s-a termi-
nat! Ba chiar a devenit vizibil
pentru mai toat@ lumea c@
nota de plat@ pentru ultimele
12 luni cre}te, indiferent dac@
este sau nu ]inut@ ascuns@. 

Declara]iile oficialilor
de la Ministerul de Finan]e,
referitoare la cre}terea cu
20& a taxelor locale, cât }i

anun]ul lapidar al Pre}edintelui României c@ va prefera
cre}terea TVA-ului }i men]inerea cotei unice de impoz-
itare sunt doar câteva elemente care arat@ c@ 2010 va
fi un an complicat. 

prof. univ. dr. Eugen
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urmare din pag1
Proiectarea bugetar@ pentru anul
viitor va trebui s@ ]in@ cont de
condi]iile generale ale economiei
române}ti, dar }i de condi]iile sta-
bilite în cadrul acordurilor semnate
cu Banca Mondial@, FMI sau Uniunea
European@.

Reducerea num@rului de posturi
bugetare cu 10& va accelera
cre}terea }omajului, pentru c@ este
evident în acest moment c@ econo-
mia privat@ va continua reducerile de
personal }i nu va avea capacitatea de
a absorbi pe termen mediu }i scurt
nici m@car zeci de mii de disponibi-
liza]i din sectorul public, dar@mite
sute de mii. Cre}terea }omajului, la
rândul s@u, va duce imediat la accen-
tuarea declinului cererii, dar }i la
reducerea sumelor colectate de
bugetele publice prin impozitarea
masei salariale }i impozitarea con-
sumului. Dac@ la aceste m@suri se va
ad@uga majorarea cotei de TVA, com-
primarea pie]elor va fi }i mai accen-
tuat@. Nivelul redus al vânz@rilor a
determinat deja produc@torii }i re]elele
de vânzare s@ reduc@ substan]ial
pre]urile bunurilor }i serviciilor, pen-
tru a men]ine un nivel minimal al
încas@rilor. De aceea este pu]in prob-
abil c@ mai exist@ la aceste nivele
„resurse” de reducere a pre]urilor,
pentru ca o cre}tere a TVA-ului de 3,
4 sau 5 puncte s@ fie acoperit@ de
produc@tori }i comercian]i. 

Majorarea cotei de TVA s-ar
face pentru a aduce un plus de
încas@ri la bugetul public, în condi]iile
în care tocmai la capitolul TVA anul
2009 înregistreaz@ cea mai mare
sc@dere a încas@rilor. Sc@derea era
logic predictibil@, pentru c@ TVA-ul
este un impozit …pe consum, tocmai
„deficitul” brusc de consum – sau
mai bine zis trecerea de pe o zi pe
alta de la un consum exagerat, bazat
pe creditare nesustenabil@, la un con-
sum minimalist – fiind acum motorul
fundamental al crizei economice mon-
diale. Elasticitatea pre]ului final este
pus@ serios sub semnul întreb@rii în
acest moment, ceea ce face ca – în
lipsa derul@rii unor scenarii alternative
– s@ nu avem decât presupuneri mai
mult sau mai pu]in emo]ionale în
ceea ce prive}te efectele cre}terii
impozitului pe consum.

Dac@ consumul nu va înregistra
sc@deri semnificative în urma
major@rii TVA-ului, este de presupus
ca aceast@ m@sur@ s@ creasc@ veni-
turile bugetare. Dac@, îns@, pre]urile
vor cre}te semnificativ, este de
a}teptat c@ va urma o reducere a
consumului, iar sumele colectate vor
fi în cel mai bun caz comparabile cu
cele colectate acum, dar m@sura va
duce la accentuarea crizei economice,
prin sc@derea cererii agregate.
Anul viitor oricum vom avea cre}teri
semnificative de pre]uri, chiar }i
numai pentru simplul fapt c@ vom
calcula accizele la un curs euro-leu
semnificativ mai mare decât anul tre-
cut. Din acest punct de vedere, sunt
prezumabile modific@ri de pre] la
„resurse cheie”, cum ar fi energia,
modific@ri care vor antrena efecte de
scumpire cu arie mare de cuprindere.

O alternativ@ o poate constitui
modificarea cotei unice de impozitare
}i men]inerea TVA-ului. Presupunerea
oficialilor referitoare la „sperierea
investitorilor” în cazul unei astfel de
m@suri nu pare a avea – ca }i
discu]ia despre TVA – la baz@ sce-
narii derulate cu ipoteze, cifre, etc., ci
mai degrab@ suporturi emo]ionale. O

modificare a cotei unice în ceea ce
prive}te profitul ar pune în discu]ie,
desigur, atractivitatea pentru inves ti]ii,
care oricum pe perioada crizei este
aproape de zero la nivel mondial.
Problema important@ aici o constitu-
ie, îns@, ca }i în cazul TVA-ului lipsa
evalu@rilor asupra impactului…
asupra încas@rilor. Avem deja la dis-
pozi]ie datele de bilan] ale compani-
ilor din 2008 }i este evident c@
num@rul celor care au încheiat anul
cu profit a sc@zut dramatic. Evident,
situa]ia în 2009 nu are motive s@ fie
mai bun@!. O cre}tere a impozit@rii
întreprinderii, în ceea ce prive}te
profitul, s-ar putea s@ nu aduc@
cre}teri substan]iale ale încas@rilor,
dar s@ aduc@ în schimb turbulen]e
economice substan]iale. R@mâne de
discutat dac@ men]inerea unei cote
unice sc@zute de impozitare a veni-
turilor salariale }i a celor echivalente
ar fi sau nu de luat ^n calcul.
Desigur, pentru c@ românii sunt
chema]i la vot, propunerea nu e ros-
tit@ nici m@car cu voce joas@, de}i
multe evalu@ri ale unor institu]ii eco-
nomice serioase arat@ c@ 16& nu a
fost o cot@ serios sustenabil@ nici
m@car în perioadele de cre}tere

exploziv@. Desigur, }i o astfel de
supra-impozitare a masei salariale
este de a}teptat c@ va determina
sc@deri ale cererii agregate de bunuri
}i servicii.

Situa]ia pare f@r@ ie}ire…

Mar]i, d-l Gheorghe Pogea, min-
istrul de finan]e, a declarat dup@ o
întâlnire cu patronatele, c@ este posi-
bil s@ se apeleze la major@ri de taxe
}i impozite, mai ales pentru c@
România are venituri publice de 31 –
32& din PIB }i cheltuieli de 37& din
PIB, }i acest deficit "nu poate fi
împins la infinit". Domnia sa a
ad@ugat c@ avem nevoie stringent@ de
reforma veniturilor la bugetele pub-
lice, pentru a putea finan]a dez-
voltarea din astfel de venituri proprii.
Aceste afirma]ii pot ar@ta, în opinia
noastr@, tocmai „cheia enigmei” f@r@
de ie}ire: problema noastr@ funda-
mental@ ar trebui s@ înceteze s@ fie
asigurarea veniturilor pentru
acoperirea cheltuielilor! Adev@rata
reform@ NU are leg@tur@ cu veniturile
sau cheltuielile, ci mai degrab@ cu
definirea rolului Statului în economie
}i stabilirea indicatorilor de perfor-

man]@ pentru entit@]ile publice, ori-
care ar fi ele.

Centrarea discursurilor pe rapor-
tul cheltuieli – venituri }i pe stringen]a
acoperirii cheltuielilor publice reprezint@
din punct de vedere economic tocmai
„ideologia” care accentueaz@ criza
finan ciar@ }i economic@. Pentru a-}i
acoperii cheltuielile publice, Statul – ca
entitate public@ generic@ – a împrumu-
tat }i împrumut@ sume colosale de pe
pia]a intern@ }i interna]ional@. Rambur -
sarea acestora va grefa probabil câte-
va cincinale sau decenale bugetele
publice, în condi]iile în care sumele în
sine au acoperit consumul public.
România este al }aselea stat din
Uniune în ceea ce prive}te gravitatea
c@derii economice, }i figureaz@ c@tre
cap@tul de jos al liste la „sprijin pen-
tru economie”. Banii care sunt }i au
fost sunt orienta]i nu spre finan]area
PRODUC[IEI {I SERVICIILOR, a c@ror
revenire ar crea imediat cre}teri sub-
stan]iale ale veniturilor private }i pub-
lice, ci spre finan]area CONSUMULUI
PUBLIC. Dintr-un împrumut de aproape
20 de miliarde de Euro, în economie a
ajuns mai nimic… Pân@ }i efortul BNR
de a men]ine leul puternic au c@zut în
derizoriu, efectul miliardelor cheltuite
prin interven]ii constante în pia]@ fiind
contra-balansate de criza politic@ din ce
în ce mai acut@. Euro – ce „întâm-
plare”!... – a luat-o razna  în chiar
perioada de referin]@ pentru stabilirea
valorii accizelor pentru 2010…. Unii au
acuzat oficialii de tâmpenie, ins@ pare
mai degrab@ c@ a fost vorba de o
„sincronizare” neîntâmpl@toare a datei
de rupere a Guvernului, pentru c@
suplimentul de accize scos anul viitor
din fiecare buzunar al românului nu
ajunge la Uniunea European@, ci…în
bugetul public. 

Dac@ România va ie}i din criz@
din iner]ie, a}a cum pare c@ este acum
planul celor care ne conduc, pe baza
ie}irii din criz@ a economiilor mari ale
lumii, atunci trebuie s @ fim bine
preg@ti]i în anii care urmeaz@. Care vor
fi ani de criz@ accentuat@.

Economia global@ are o particu-
laritate, respectiv efectele si influ-
en]@rile sunt asimetrice: valurile de
criz@ se propag@ aproape instantaneu
}i amplificat dinspre „centru” spre
„periferie” (dinspre economiile puter-
nice spre cele mai pu]in puternice),
în timp ce valurile de dezvoltare trec
cu mare întârziere dinspre „centru”
spre „periferie” }i sunt mult atenu-
ante în amplitudine.

Reflexii neelectorale despre ziua de mâine
prof. univ. dr. Eugen IORD~NESCU

Ministerul Economiei }i Finan]elor

Cl@direa Fondului Monetar Interna]ional
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urmare din pag.1
Nu mai are nimic din ce era cândva al
ei? Nu-i nici o problem@, pentru c@ între
timp a fost înfiat@ }i trecut@ pe numele
marelui }i puternicului capital str@in.
Pân@ }i criza despre care unii bârfitori
}u}otesc pe la col]uri c@-i zdruncin@
cumplit s@n@tatea nu mai e ce se crede.
Care criz@, când „tratamentele” cu
împrumuturi externe au stabilizat situa]ia
asigurând pân@ una – alta banii pentru
pensii }i salarii? 
Iar re]etele anticriz@ livrate en gros în
pachete de legi infailibile se pot schim-
ba }i negocia la urma – urmei la
tarab@ cu orice sindicat mai turbulent,
de dragul salv@rii capitalului politic }i a
lini}tii preziden]iale.
Aceasta este oare România real@ la
înfloritoarea vârst@ de 20 de prim@veri?
Din p@cate, mul]i, tot mai mul]i sunt
cei care realizeaz@ c@ marfa nu e aido-
ma ambalajului, mai ales la vremea
când pe]itorii puterii politice cer}esc
mâna (votul) aleg@torului român. {i
iat@ de ce...
Nu mai este pentru nimeni un secret
c@ economia româneasc@ se afl@ într-o
degringolad@ total@ sub impactul crizei
financiare interna]ionale. Sc@derea dra-
matic@ a încas@rilor la buget, peste
100.000 de firme în faliment, produc]ia
industrial@ }i exportul în picaj necontro-
lat, investi]iile în suferin]@ din pricina
subfinan]@rii, perspectivele de cre}tere
a }omajului pân@ la cote alarmante, ale
c@derii bursei }i pr@bu}irii leului, ale
ma jor@rii taxelor, impozitelor }i TVA-
ului fac din România o ]ar@ nesigur@ }i
tot mai neatractiv@ pentru investitorii
str@ini. Deja oamenii de afaceri lucreaz@
în proiec]ia anului 2010 cu dou@ vari-
ante de buget: una, considerat@ exce-
siv de optimist@, croit@ pe viziunea }i
promisiunile autorit@]ilor, alta, în care
se iau în calcul un TVA de 22 la sut@ }i
un curs de peste 4,5 lei/euro. Nimic nu
e sigur, nimic nu e b@tut în cuie întru -
cât Legea bugetului pe 2010 se afl@ în
chinurile na}terii }i nu se }tie nici dac@
va fi adoptat@ de un Parla ment ostil
Guvernului, sau dac@ va r@mâne în

vigoare dup@ alegerile preziden]iale.
În lips@ de idei }i solu]ii, guvernul anti-
criz@ a preferat s@ copieze modelul
str@in al îndator@rii la institu]iile finan-
ciare interna]ionale, potrivit principiului
c@, atunci când te afli la strâmtoare, cel
mai la îndemân@ este s@ te împrumu]i.
Cei mai mul]i bani vor veni, fire}te, în
toiul campaniei electorale preziden]iale
pentru c@ atunci trebuie românii con-
vin}i c@ au asigurate pensiile }i salari-
ile. De pild@, cea de-a doua tran}@ a
împrumutului de la FMI, în valoare de
1,85 miliarde euro, a intrat în ]ar@
s@pt@mâna trecut@, iar tran}a a treia, în
valoare de 1,5 miliarde euro, ar urma
s@ fie acordat@ în decembrie. Ele se
adaug@ celor 5 miliarde de euro din
prima tran}@ intrat@ în rezerva BNR în
luna mai a acestui an. De aici se nasc
îns@ dou@ întreb@ri capitale: 1. Unde
sunt banii, cu ce s-a ales România din
aceste împrumuturi? 2. Cum vom ram-
bursa împrumuturile contractate?
Prima întrebare este retoric@. Obser -
vatori obiectivi ai vie]ii economice ro -
mâ ne}ti constat@, chiar }i la o analiz@
sumar@, c@ dac@ s-ar cumula investi]iile
directe ale capitalului extern cu
expunerile financiare ale firmelor str@ine
}i împrumuturile contractate de statul
român la FMI sau pe pie]ele financiare
interna]ionale, s-ar ajunge la o sum@ de
peste 100 de miliarde de euro. Bani,
nu glum@, care au intrat într-un fel sau
altul în România }i care ar trebui s@ se
reg@seasc@ în platforme industriale
competitive }i în absolut necesare lu -
cr@ri de infrastructur@. Se vede îns@ }i
cu ochiul liber c@ acestea nu exist@.
Atunci pe ce s-au tocat aceste sume
imense? Cu ce s-a ales de fapt
România?
La cea de-a doua întrebare nimeni nu
se ostene}te s@ mediteze, de}i sca-
den]arul ramburs@rii împrumutului con-
tractat de România de la Fondul Mone -
tar Interna]ional se afl@ pe masa Guver -
nului. Se }tie, de pild@, c@ prima rat@
de rambursare în valoare de 590 mil-
ioane euro, va trebui pl@tit@ în 6 august
2012, iar ultima in 15 martie 2016. În
fiecare din anii 2013 }i 2014, România

va trebui s@ pl@teasc@ FMI, sub form@
de rate de credit, câte 4,6 miliarde
euro. F@r@ s@ mai socotim dobânzile!
Povara pl@]ilor prin compara]ie cu pro-
dusul intern brut al României va fi atât
de mare încât este greu de imaginat c@
nu va duce la pr@bu}iri masive de nivel
de trai. S@ re]inem pe de alt@ parte c@
„vârful de sarcin@” al ramburs@rii
datoriilor va fi la mijlocul mandatului
viitorului pre}edinte al Româ niei. Ne
poate spune vreunul din candida]ii la
fotoliul din Cotroceni cum se va des-
curca atunci? Avem dreptul s@ le
cerem asta, dup@ cum ei au obliga]ia
s@ ne r@spund@. 

Agricultura promitea s@ fie în anii
tranzi]iei una din „armele secrete” ale
României în b@t@lia sa pentru emanci-
pare. Aveam p@mânt, aveam speciali}ti,
aveam industrie prelucr@toare, aveam
tradi]ie. Dar }i aici am ratat }ansa
d@ruit@ de Dumnezeu. Am pornit în
1990 de la o pondere de 28 la sut@ a
]@r@nimii în popula]ia ocupat@, }i dup@
dou@ decenii de migra]ie invers@, am
ajuns acum s@ avem apropape 50 la
sut@ dintre români care practic@ o agri-
cultur@ rudimentar@ de subzisten]@.
Aveam în anii '90 o contribu]ie a agri-
culturii la constituirea PIB de 19 la
sut@. Acum aceasta abia mai reprezint@
6 – 7 procente, în condi]iile în care
pon derea alimentelor din co}ul de con-
sum al românilor este de 42 la sut@.
Solu]ia „salvatoare” au reprezentat-o,
bineîn]eles, importurile masive. Cump@ -
r@m }i mânc@m importuri de pe raf-
turile supermarketurilor, f@r@ s@ ne
intereseze c@ un milion de hectare din
suprafa]a agricol@ a ]@rii stau nelucrate
sau c@ suntem pe ultimul loc la pro-
duc]ia medie de grâu între ]@rile mem-
bre ale Uniunii Europene. Este mai
mult decât evident c@ agricultura nu
mai are cum s@ salveze România. Cel
mult, România trebuie s@-}i propun@
salvarea propriei agriculturi.

Tabloul României în stare de criz@
mai poate fi întregit cu un element
îngrijor@tor - }omajul. Peste un milion
de români tr@iesc sub acest spectru.
Num@rul }omerilor s-a dublat în

ultimele 12 luni, iar potrivit estim@rilor
patronatelor, pân@ în prim@vara lui
2010 se vor mai ad@uga circa 200.000
de persoane. În plus, sunt a}tepta]i
peste 150.000 de români care vor veni
din str@in@tate dup@ ce }i-au pierdut
slujbele. Nu mai discut@m aici vân-
zoleala dramatic@ din sectorul bugetar
aflat@ direct sub lupa exper]ilor FMI.
Fire}te, dac@ e criz@, va fi }i }omaj.
Nimeni nu se îndoie}te de asta. Dar de
aici pân@ la a recurge la statistici con-
traf@cute pentru a te l@uda ca premierul
Emil Boc cu „cel mai mic num@r de
}omeri raportat la mia de locuitori din
Uniunea European@” este o distan]@
sinonim@ cu iresponsabilitatea }i cinis-
mul. Pentru c@ nu se poate ca pre-
mierul nostru s@ nu }tie c@ de-a lun-
gul ultimilor ani, }omerii au fost
metodic deghiza]i în pensionari pân@ s-
a ajuns ca num@rul acestora s@ creasc@
de la 3,5 milioane în 1990, peste 6
milioane în prezent. Doar un pensionar
din trei are vechime complet@ în
munc@ }i vârst@ corespunz@toare! De
asemenea, statisticile oficiale bine far-
date ascund }i faptul c@, în prezent,

peste 2,5 milioane de români emigran]i
}i-au g@sit de lucru în Europa de Vest.
Câ]i dintre ace}tia ar fi îngro}at rân-
durile }omerilor din România? Dar a}a
se întâmpl@ când statisticile festiviste
iau locul realit@]ilor amare!

Acestea sunt doar câteva secven]e
din profilul României anului 2009, stat
membru al marii familii europene, cu
examenele tranzi]iei luate }i cu iluzia
integr@rii depline în structurile lumii civ-
ilizate. Și ar mai fi înc@ multe de spus
}i despre s@r@cia cronic@, educa]ia
neperformant@, speran]a de via]@ }i
starea de s@n@tate precare, popula]ia în
curs de îmb@trânire, fondurile de pen-
sii }i de s@n@tate sec@tuite printr-o ges-
tionare catastrofal@. Este aceasta imag-
inea unei Românii a c@rei unic@ grij@ ar
fi s@ se îmbrace în straie s@rb@tore}ti
pentru a alege cu entuziasm pe viitorul
conduc@tor al destinelor românilor,
crezând orbe}te în miracole imposibile?
Din nefericire ne confrunt@m mai
curând cu imaginea nud@ a e}ecului }i
dezastrului na]ional pe care le-am cred-
itat prea mult@ vreme cu naivitatea }i
r@bdarea noastr@.

România – între festivism }i realit@]i }ocante
Emil DAVID

Parlamentul Rom$niei

urmare din pag.1
Obiectivul s@u fundamental îl
reprezint@ asigurarea }i men]inerea
stabilit@]ii pre]urilor (conform Legii
privind Statutului B@ncii Na]ionale, din
iunie 2004) sprijin@ politica economic@
general@ a statului, f@r@ a prejudicia
îndeplinirea obiectivului s@u fundamen-
tal, }i aceast@ condi]ionare las@ des -
chis@ calea spre interpretarea pozi]iei
b@ncii ca o func]ie multipl@ nu doar
una focalizat@, ]intit@. Dac@ acesta este
obiectivul fundamental, el se poate
atinge printr-o serie de atribu]ii clar
definite. Astfel, BNR elaboreaz@ }i
aplic@ politicii monetare }i politici de
curs de schimb, prin stabilirea
regimului valutar }i supravegherea
acestuia, autorizeaz@ }i reglementeaz@
supravegherea pruden]ial@ a insti-
tu]iilor de credit, promovarea bunei
func]ion@ri a sistemelor de pl@]i pen-
tru asigurarea stabilit@]ii financiare. De
asemenea, are func]ia de emitere a
bancnotelor }i a monedelor, func]ia
cea mai cunoscut@ a b@ncii dar }i de
administrator a rezervelor inter-
na]ionale ale României. Un obiectiv
a}adar, dar func]ii multiple, func]ii
care se pot desf@}ura în paralele sau
în determinarea obiectivului principal.

De aici }i impresia permanent@ c@
pentru atingerea obiectivului principal,
stabilitatea pre]ului, trebuie îndeplinite
o serie de alte  obiective secundare,
de mare impact, dar care fiecare în
parte ar putea orcând s@ fie consider-
at un obicetiv fundamental. Aceste
obiective principal }i secundare se
subscriu generic politici monterare, la
rândul ei profund legat@ }i cu puter-
nic impact asupra politicii bugetare }i
fiscale, determin$nd decizii politice.
Având în vedere aceste corela]ii, miza
institu]ional@ a b@ncii este una ridicat@
iar conducerea ei una care trebuie s@
poat@ s@-}i urm@reasc@ obiectivele din-

colo de constrângerile celorlalte tipuri
de politic@. Conform Statutului,
Conducerea BNR este asigurat@ de un
Consiliu de administra]ie, compus din
nou@ membri, iar conducerea execu-
tiv@ a BNR se exercit@ de c@tre guver-
nator, prim-viceguvernator }i de cei
doi viceguvernatori. Membrii
Consiliului de administra]ie al BNR, cu
nominalizarea conducerii executive,
sunt numi]i de Parlament, pe o
perioad@ de 5 ani, cu posibilitatea
reînnoirii mandatului. În cazul descom-
plet@rii Consiliului de administra]ie,
completarea locurilor vacante se face
pe func]ia respectiv@ pe întreaga

durat@ a mandatului. Revocarea din
func]ie a oric@rui membru al consiliu-
lui de administra]ie se face de c@tre
Parlament, dac@ acesta înceteaz@ s@
îndeplineasc@ condi]iile necesare pen-
tru exercitarea atribu]iilor sale sau
dac@ se face vinovat de abateri grave.
Ca practic@ general@, alegerea s-a
dovedit a fi rezultatul unui consens
politic. Cum nu exist@ alte condi]ion@ri
de statut în afara deciziei parla-
mentare, consensul s-a soldat cu
nominaliz@ri în func]ie de algoritmul
politic al momentului. Impactul politic
al deciziei este unul foarte profund.
Putem vorbi de un impact dublu: sta-

bilirea num@rului de reprezenta]i
desemna]i de fiecare partid conform
procentelor rezultate în urma scrutinu-
lui electoral }i apoi desemenarea
reprezentan]ilor care pot fi oameni de
partid. Condi]ionarea demisiei din par-
tid }i-sau parlament este una formal@
}i se poate face dup@ ob]inerea nom-
inaliz@rii. În majoritatea statelor euro -
pene, dar nu numai, nu este utilizat
un proces cu dubl@ implicare politic@,
ci doar cu una simpl@. Conducerea
b@n cilor centrale în general, }i nu con-
siliul de administra]ie, este desemnat@
de pre}edinte sau executiv cu un
mandat care trece dincolo de mandat-
ul politic obi}nuit (SUA, Cehia, Polo -
nia, Fran]a, Germa nia) Aceast@ alegere
poate oferi în fond independe]@ b@ncii
centrale dincolo de consensul armo-
nios politic pe care îl prevede actuala
formulare. În sprijinul independen]ei
pledeaz@ mecanisimul complicat de
alegere dar dubla condi]ionare politic@
permite politizarea unui consiliu de
supraveghere mai mult decât o face
legea. De altfel, în viitoarea compo-
nen]@ a Consiliului de administra]ie
avem trei reprezentan]i care s-au
remarcat de-a lungul timpului mai ales
ca politicieni }i al]i doi reprezentan]i a
c@ror fidelitate fa]@ de partidele care i-
au nominalizat e notorie. 

Mai poate BNR s@ r@mân@ independent@?
Dan SUCIU

B.N.R.
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urmare din pag1
Abaterile de un fel sau altul erau
pedepsite cu „nuiaua”. Mai mult
chiar, copiii trebuiau s@-}i câ}tige
banii de buzunar da]i de p@rin]i, ei
realizând pentru aceasta, în beneficiul
familiei, unele servicii care erau ret-
ribuite dar nu cu o mare larghe]e.
Guggenheim, un tat@ prea preten]ios,
prea sever? Nici vorb@, un tat@ foarte
bun, care }tia pe propria piele cum,
cât de greu se câ}tig@ banii pe
aceast@ lume }i care vroia s@
preg@teasc@ pe copiii s@i pentru a
putea face fa]@ oric@ror greut@]i...
...Înc@ de mai mult timp, Meyer
f@cuse mai mul]i pa}i în afara dome-
niului pur comercial de care se ocupa
în mod predilect. Guggenheim obser-
vase c@ un produs foarte apreciat de
c@tre clien]ii s@i cump@r@tori era o
anumit@ past@ pentru între ]inerea
co}urilor, sobelor, a tig@ilor chiar, etc.
El însu}i achizi]iona produsul în
pachete mici de la angro si}ti. {i-a
spus, dar , c@ beneficiilor realizate ast-
fel de c@tre diver}i intermediari le-ar
sta mult mai bine în buzunarul s@u.
S-a interesat, deci, de compozi]ia pro-
dusului, de metoda fabrica]iei, de
tehnologii. Apreciindu-le, din perspec-
tiva sa, ca posibile, oportune, va
monta repede un atelier de fabrica]ie
în curtea b@trânului s@u tat@. O parte
din materia prim@ o lua gratuit din
de}eurile unei mici unit@]i de met-
alurgie din vecini. Ca rezultat, câ}tigul
s@u - }i ca produc@tor }i ca vânz@tor
comparativ cu cel ob]inut doar ca
vânz@tor – a devenit de 8 ori mai

mare. Va pune repede pe picioare }i
un mic atelier de fabricat cafea pe
baz@ de cicoare.
...Va veni r@zboiul civil. Confruntarea
Nord-Sud îi va oferi lui Meyer, ca
multor altor negustori, ocazia unor
specula]ii cât se poate de fructuoase.
Furnizor de echipament }i de produse
de subzisten]@ pentru armata Poto -
macului, el se va afla, la încheierea
p@cii, în fruntea unui comer] „en
gros” de produse de b@c@nie. Capitalul
acumulat în aceast@ întreprindere i-a
permis s@ ia un anume avantaj în
raport cu cri za economic@ din 1873,
cump@rând, în contul s@u, brevetul de
fabrica]ie a unui anume fel de r@}in@.
Când s-a apucat s@ o fabrice }i s@ o
vând@, compania concurent@, o firm@
important@, „Pennsylvania Salt Comp -
any”, i-a deschis un proces pe care,
îns@, firma respectiv@ l-a pierdut. Deci -
s@ s@-}i salveze pia]a, compania l-a
presat pe Guggenheim s@-i vând@ afa -
cerea sa. Meyer Guggen heim va nego-
cia cât@va vreme cu concuren]ii s@i,
dar va ceda finalmente, ob]inând, îns@,
imensa sum@, în acea vreme, de 150
de mii de dolari. Foarte mult în raport

cu cât investise }i cu cât pier dea el
prin vânzarea brevetului respec tiv...
Iat@-l dar pe Meyer cu un capital mare
în mâna sa. Cum s@-l utilizeze, în ce
direc]ie, unde se v@deau perspectivele
de profit importante? Dup@ o exam-
inare atent@ a reali t@]ilor, aten]ia lui
Guggenheim s-a îndreptat spre o mic@
companie de cale ferat@ ce lega între
ele dou@ ora}e portuare de pe
Mississipi: Hanibal }i Sf. Iosif, situate
respectiv la sud }i la nord de Kansas
City. Companiei îi mergea r@u, cursul
ac]iunilor sale sc@zuse la 20 de
dolari. Meyer va cump@ra câteva mii.
Care era interesul? Era simplu. Într-
erprinz@torul nostru aflase c@ în acel
timp o companie cu mult mai mare,
Jay Gould, î}i d@dea osteneala s@
creeze o foarte important@ re]ea de
cale ferat@, „Missouri Pacific”, cadru
în care micii companii cump@rat@ de
Meyer îi revenea un rol esen]ial,
strategic }i de leg@turi. Punct ochit,
punct lovit. Aproape imediat, Jay
Gould va trimite un emisar la
Philadelphia pentru a negocia
cesiunea ac]iunilor lui Meyer
Guggenheim. Dar Meyer nu avea rival

în acest tip de negocieri. {i de
aceast@ dat@ el reu}i s@-i smulg@ lui
Gould un pre] care reprezenta
aproape de 10 ori investi]ia sa în
ac]iunile cump@rate la mica companie
asupra c@reia dobândise controlul.
Respectiv, Guggenheim va încasa 300
de mii de dolari. 
Dispune, acum, de un capital de
aproape 450 de mii de dolari. Din nou
întrebarea: ce s@ fac@ cu banii într-un
timp în care cine }tia s@ foloseasc@
sumele pe care le poseda putea
ajunge la un capital cu mult, cu mult
mai mare decât cel avut ini]ial? S@
mai încerce }i alte specula]ii în dome-
niul c@ii ferate, atât de efervescent în
acea vreme? Îi ie}ise bine odat@, dar
i s-a p@rut, dac@ ar fi încercat din
nou, prea riscant – pentru un cap de
familie numeroas@ }i atât de respons-
abil. La ei, la copiii s@i se gândea
Guggenheim cel mai mult. Parc@ ar fi
vrut altceva. Atunci? Dup@ alte
serioase reflec]ii s-a produs „declicul”.
Un unchi de-al Barbarei realizase în
Elve]ia o întreprindere care producea
mecanic dantele }i broderii. Îi trimis-
ese e}antioane la Philadelphia pentru
a testa pia]a, vânzarea, iar totul
mersese minunat. Meyer „sim]ise” în
Statele Unite o veritabil@ }i larg@
pia]@ pentru acest tip de ornamente
pe care moda feminin@ le promova
de „sus” pân@ „jos”, de la p@l@rii
pân@ la franjurile jupoanelor }i
fustelor. A}adar, nu numai c@ va
vinde în Statele Unite produsele
unchiului din Elve]ia, dar va finan]a }i
crea el însu}i la Saint Gall un atelier
mecanizat, în asociere, pentru
comer], cu un anume Morris Pulaski.
Zis }i f@cut. Isaac, cel mai mare din-
tre fii, ajuns la 20 de ani, va fi trim-
is în Elve]ia pentru a se ini]ia, pe
lâng@ unchiul de acolo, asupra
metodelor de fabrica]ie. Va prelua,
apoi, rapid direc]ia noii uzine de la
Saint Gall. Ceilal]i trei fra]i ai s@i,
Daniel, Murry }i Salomon, vor pleca,
la rândul lor, în [ara Cantoanelor.
Aveau misiunea nu doar s@ se famil-
iarizeze cu detaliile meseriei respec-
tive, dar }i de a înv@]a limbi str@ine,
de a dobândi „l'usage du monde”, de
a se familiariza }i a se „freca” cu
lumea „goïm”-ilor, în a}a fel încât ei
s@-}i poat@ deschide un drum potriv-
it în zona mo}tenitorilor marii
burghezii din Philadelphia, cadru în
care averea partenal@ le deschisese

accesul.
Existau semne c@ aceast@ lume, de
cele mai multe ori ermetic@ sau cel
pu]in bine închis@, dac@ nu exclu-
sivist@, preocupat@ de a-}i fereca priv-
ilegiile pe care le ofereau averea }i
recunoa}terea în acest sens, începuse
s@ fie sensibil@ la „farmecele” pe care
le dobândiser@ în timp Guggenheim-ii.
Un astfel de semn al promov@rii
sociale a familiei – o promovare atât
de dorit@ pentru a fi b@gat@ în seam@
– Meyer îl d@duse pentru a fi recep-
tat cump@rând o splendid@ locuin]@ la
Philadelphia. De fapt, aproape la
fiecare 5 ani familia schimbase
acoperi}ul }i cartierul, altfel spus, pe
m@sur@ ce sporea averea tat@lui }i
num@rul copiilor. Pe lâng@ cei 4 fii
deja aminti]i, se mai ad@ugaser@ o
fat@, al]i patru b@ie]i }i, mai apoi, înc@
dou@ fete. Este vorba de unsprezece
copii, dintre care doar doi vor muri la
vârst@ mic@. Se poate spune c@ Meyer
dobândise finalmente destule atuuri
pentru a-}i muta, acum, c@minul
dintr-o parte în alta a str@zii „North
Sixteenth Street”. Este vorba de artera
larg@ care, dintotdeauna, a reprezentat
}i reprezint@ o veritabil@ frontier@ –
deloc aparent@ }i deloc formal@ – între
dou@ clase sociale. De o parte,
locuin]e strâmte }i modeste, case ale
micii burghezii. De cealalt@, fa]adele
largi }i opulente ale edificiilor caselor
patriciatului din finan]e }i nego], unii
descenden]i ai „p@rin]ilor fondatori” ai
]@rii, mai mul]i urma}i ai unei aris-
tocra]ii care mai avea resurse, mai
bine spus }tiuse s@ le conserve, etc.
„Lumea mare”, lumea din înalta soci-
etate, lumea bun@, la americani, cu
elita, în mare parte, generat@ de rev-
olu]ie, r@zboaie, confrunt@ri, o lume
larg recunoscut@. În general, „neamul
prost”, - }i ce defini]ie simpl@ }i vari-
abil@ prezint@ aceast@ sintagm@ – chiar
dac@ pe cale de a se îmbog@]i,
p@trundea foarte greu pe o astfel de
arie... Pentru Guggenheim, pentru fa -
milie, “trecerea drumului”, a str@zii,
va explica mai târziu unul dintre fiii
lui Meyer, va eclipsa în importan]@
trecerea de c@tre familie cu ani în
urm@ a Atlanticului dar }i transferul
de la Roxborough la Philadelphia. A}a
este via]a, promo]ia social@ recunos-
cut@, bazat@, într-un fel sau altul pe
valoare, este cel mai greu lucru, }i
sunt pu]ine chestiuni de comentat în
acest sens...             (va urma).

Secven]e din biografia economic@ 
a unor mari întreprinz@tori: 

Guggenheim }i fiii - începuturile (II)

Dan POPESCU

North Sixteenth Street

Philadelphia secolului XIX
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Acest tip de magazin nespecializat a
parcurs toate fazele ciclului s@u de
via]@, ajungând la maturitate. În Europa,
manifestarea sa variaz@ de la o ]ar@ la
alta, firmele aplicând strategii diferite.
Defini]ia de “department store” (grand
magasin – în limba francez@; mare
magazin – în limba român@) difer@ ade-
sea de la o ]ar@ la alta. Pentru
Asocia]ia interna]ional@ a marilor mag-
azine (AIGM) reprezint@ un punct de
vânzare dispunând de cel pu]in 2500
m2 }i de un asortiment larg }i profund
din diferite categorii de produse neali-
mentare. Este, în general, situat în cen-
trul ora}elor mari, ocup@ una sau mai
multe cl@diri }i se întinde pe mai multe
etaje. De asemenea, tot mai adesea,
reg@sim mari magazine deschise în
centre comerciale de dimensiuni sem-
nificative. Criteriul de suprafa]@ minim@
este util pentru a distinge marele mag-
azin de magazinul popular dar, plecând
de la cei 2500 m2, se observ@
numeroase diferen]e între punctele de
vânzare, dup@ localizarea lor }i
grupurile ce le exploateaz@. Cele mai
mari se g@sesc, în mod evident, în
metropolele europene (Londra, Paris,
Berlin, Madrid, Barcelona), în vreme ce
ora}ele mai pu]in importante se
mul]umesc cu suprafe]e mai modeste
fig. nr.1. Diversitatea asortimentului
este o caracteristic@ esen]ial@ a princi-
palelor mari magazine dar, în toate
cazurile, confec]iile }i textilele ocup@
locul principal. Cu toate acestea, se
constat@ mari diferen]e între lan]urile de
magazine, de la ]ar@ la ]ar@: de exem-
plu, raionul alimentar poate varia con-
siderabil. Punctele de vânzare mai mici,
mai ales dac@ sunt situate în centre
comerciale, au tendin]a s@ se special-
izeze în special pe confec]ii. Marele
magazin a ap@rut în secolul al XIX-lea,

apoi s-a dezvoltat în cursul sec. al XX-
lea, pân@ în anii `70, moment în care
}i-a atins maturitatea; în continuare, a
început s@ cunoasc@ dificult@]i de
cre}tere. Începând cu anii `90, se con-
tureaz@ o revitalizare a acestor tipuri de
magazine, ca urmare a restructur@rilor
centrelor ora}elor în Europa. Derivat@ a
mai multor factori, aceast@ form@ de
vânzare, ap@rut@ în cea de-a doua
jum@tate a sec. al XIX-lea, cuprinde
urm@toarele etape de dezvoltare: a)
cre}terea demografic@, concentrarea
popula]iei în marile centre urbane }i
dezvoltarea unei burghezii înst@rite au
favorizat o cerere din ce în ce mai put-
ernic@. Mai mult, produc]ia în serie a
bunurilor nealimentare impunea o
întreag@ re]ea de puncte de vânzare de
dimensiuni mari pentru a desface rapid
m@rfurile. La vremea respectiv@,
comer]ul era asigurat de mici buticuri
specializate al c@ror asortiment era lim-
itat, dar care ofereau un serviciu de
nivel înalt cu personal calificat care s@
asiste clien]ii. Pre]urile }i marjele apli-
cate erau ridicate }i cump@r@torul nu
putea s@-}i fac@ toate cump@r@turile
nealimentare într-un singur magazin; b)
primii comercian]i care au în]eles c@ o
schimbare era posibil@ au decis s@
creeze puncte de vânzare mai vaste, cu
un asortiment mare }i interesant }i
promovând practica autoservirii. Au
optat pentru pre]uri constante }i infe-
rioare celor din comer]ul tradi]ional.
Într-adev@r, caracteristicile acestei for-
mule permiteau m@rirea vânz@rilor }i, în

acela}i timp, reducerea costurilor de
gestiune. Introducerea autoservirii per-
mitea, într-adev@r, reducerea efectivelor
}i, în consecin]@, a costurilor cu per-
sonalul. Ca }i buticurile specializate,
marile magazine s-au instalat în cen-
trele ora}elor, dar în imobile cu mai
multe etaje. Odat@ cu rota]ia mai rapid@
a m@rfurilor, magazinele au putut s@
îmbun@t@]easc@ raportul între chiria
loca]iilor }i vânz@ri. Astfel, economii
importante deveneau posibile la nivelul
personalului }i a utiliz@rii spa]iului.
Costurile de func]ionare erau deci mai
modeste, iar cele ale achizi]iilor
sc@deau }i ele datorit@ volumului mare
de vânz@ri }i, în consecin]@, a puterii
de negociere a comercian]ilor cu fabri-
can]ii. Mai mult, aceste noi firme se
bucurau de anumite avantaje financiare
care decurgeau din m@rimea lor mare:
cheltuielile financiare cu împrumuturile
bancare erau inferioare celor pe care
institu]iile de credit le aplicau con-
curen]ilor }i, dac@-}i pl@teau rapid
furnizorii, ob]ineau chiar remize supli-
mentare. Toate acestea se traduceau
prin marje brute }i pre]uri net inferioare
celor ale concuren]ei, antrenând astfel
o mai puternic@ rota]ie a stocurilor }i,
deci, o reducere }i mai important@ a
costurilor de gestiune, a marjelor }i a
pre]urilor. În 1883, Emile Zola a descris
toate acestea, în mod magistral, în
romanul s@u “Spre fericirea femeilor”.
În cursul primei faze a dezvolt@rii sale,
pân@ la începutul sec. al XX-lea, acest
format înregistra rate ale marjei de
aproximativ 20&, cu totul inferioare
celor ale concuren]ei din vremea
respectiv@ – micul comer] specializat;
c) Primele mari magazine au v@zut
lumina zilei în Fran]a – Au Bon Marché
(1852), Les Magasins du Louvre
(1855), Le Primtemps (1865), La
Samaritaine (1869) -, apoi în S.U.A. }i
în alte p@r]i ale Europei. În S.U.A., pio-
nierii au fost, între anii 1870 }i 1880,
Stewart la New York, Wanamaker în
Philadelphia }i Marshall Field în
Chicago. În Marea Britanie, primele
magazine de acest tip au fost create
înspre 1870 sub forma cooperativelor:
The Amry and Navy Store }i Civil
Service Supply Cooperative Distribution.
Altele au fost fondate de comercian]ii
de ]es@turi, ca Marshall }i Snelgrove la
Londra }i Anderson`s la Glasgow.
Totu}i, doar la sfâr}itul secolului, la
Londra au ap@rut marile magazine
comparabile cu cele dou@ care erau
deja cunoscute în Fran]a }i Statele
Unite. În 1880, aceast@ form@ de vân-
zare a ap@rut }i în Germania, în Belgia,
Olanda, Elve]ia; în ]@rile scandinave, nu
apar decât dup@ 1890.

Pe întreg parcursul sec. al XX-lea, pân@
în anii `70, num@rul }i cotele de pia]@
ale marilor magazine n-au încetat s@
creasc@, bineîn]eles cu urcu}uri }i
coborâ}uri, ca urmare a crizelor eco-
nomice }i a r@zboaielor care s-au suc-
cedat în Europa. La începutul secolului,
dezvoltarea lor a fost foarte rapid@ în
Germania unde }i-au f@cut apari]ia
firme ca Leonhard Tietz, Hermann
Tietz, Karstadt }i Shocken. Este
momentul în care grupuri precum Paris
France }i Nouvelles Galeries deschid
magazine în ora}ele franceze din
provincie. Dezvoltarea formei de vân-
zare este spectaculoas@ }i în Marea
Britanie de vreme ce cota de pia]@ pen-
tru raionul îmbr@c@minte-înc@l]@minte
din marile magazine trece de la 5,5-7&
în 1900 la 9-11& în 1920. Alte lan]uri
se dezvolt@ }i în Belgia (Innoration), în
Olanda (Bijenkorf) }i Elve]ia (Le Globe).
În S.U.A., principalele grupuri care
exploatau mari magazine sunt Allied
Sotrs, Federated Department Stores,
Macy, Marshall Field }i mai ales –
începând cu anii `20 – Sears &
Roebuck }i Montgomery Ward. În
Europa, de-a lungul primelor dou@ sau
trei decenii ale sec. al XX-lea, jocul
concuren]ial se modific@ progresiv.
Magazinele cu pre] mic (“variety store”
în Marea Britanie) î}i încep dezvoltarea
înc@ de la sfâr}itul anilor ̀ 20 }i se con-
tinu@ de-a lungul întregului deceniu
urm@tor, ca urmare a crizei economice.
Este vorba, adesea, de acelea}i firme
care administreaz@ lan]urile de mari
magazine }i pe cele de magazine pop-
ulare; aceasta explic@ faptul c@ acestea
nu mai practic@ doar, ca alt@ dat@,
pre]uri inferioare celor ale concuren]ei.
Odat@ cu competi]ia direct@ în cadrul
sectorului }i diversificarea din maga-
zinele cu pre] mic, diferitele lan]uri
decid unele dup@ altele s@
îmbun@t@]easc@ serviciul oferit, s@-}i
modernizeze magazinele, s@ le înfru-
muse]eze }i s@ creeze o atmosfer@ mai
agreabil@. Inevitabil, aceasta a avut ca
efect provocarea unei cre}teri a
pre]urilor }i a costurilor, f@r@ a împied-
ica totu}i o cre}tere moderat@ a întregii
re]ele de vânzare. Dup@ al doilea r@zboi
mondial, magazinele au fost modern-
izate sau în întregime reconstruite în
anii `50 }i `60 – mai ales în Germania
– }i reu}esc chiar s@ recâ}tige cote de
pia]@ pe care magazinele populare le
dobândiser@ înainte de conflict.
Începând cu anii `70, marile magazine
trebuie s@ fac@ fa]@ la o întreag@ serie
de amenin]@ri strategice. Cre}terea
demografic@ }i prosperitatea explic@
num@rul în cre}tere de ma}ini care cir-
culau în centrele ora}elor }i, prin

urmare, dificult@]ile de acces }i de
sta]ionare. Este momentul în care apar
noi forme de distribu]ie situate în
cartierele mai pu]in centrale unde se
concentreaz@ din de în ce mai mul]i
locuitori ai metropolelor. Este vorba în
principal de “discount department
store” (Wall-Mart, Kmart) }i de mari
suprafe]e specializate în Europa. Pentru
a reac]iona la aceast@ nou@ concuren]@,
principalele firme de mari magazine au
decis s@-}i mic}oreze pre]urile pentru a
nu se l@sa devansa]i de competitorii
lor, s@ deschid@ puncte de vânzare în
centre comerciale suburbane }i s@-}i
creeze propriile lor m@rci de distribu]ie.
Numeroase grupuri europene au reu}it,
astfel, s@ deschid@ noi magazine în cur-
sul anilor `70 }i chiar `80, dar apoi s-
a generalizat declinul. Diminuarea
num@rului de puncte de vânzare având
suprafe]e mai mici a fost superioar@
celei de suprafa]@ global@ c@ci micile
unit@]i, mai ales, au fost cele care au
creat dificult@]i. Într-adev@r, începând
cu anii `70, suprafa]a de vânzare în
marile magazine pe locuitor s-a
mic}orat peste tot în Europa – mai
pu]in în Spania – }i cotele de pia]@ ale
formei de vânzare respective au sufer-
it o înfrângere considerabil@, mai ales
în Fran]a }i în Germania.
Începând cu anii `90, peste tot în
Europa, ca de altfel }i în S.U.A., încep
s@ se manifeste tendin]e de reînnoire
a centrelor ora}elor }i mediul marilor
magazine se amelioreaz@ progresiv. Se
constat@ în principal: un anumit declin
al cartierelor periferice }i a centrelor
comerciale de periferie; o cre}tere
economic@ }i o diminuare a crimi-
nalit@]ii în centrele ora}elor; o amelio-
rare a mediului social; o tendin]@ de
salvgardare a vestigiilor trecutului; o
mi}care ecologic@ }i lupta împotriva
polu@rii atmosferice; redescoperirea
“sociologic@” a ora}ului (“New
Urbanism” în S.U.A.). Ca urmare a
acestor schimb@ri socio-demografice,
un nou echilibru între comer]ul de
periferie }i comer]ul din centrul
ora}ului începe s@ se creioneze.
Satura]ia }i dificult@]ile pentru a
deschide mari suprafe]e la periferii
sunt cele care fac ca comercian]ii s@
redescopere oportunit@]ile de cre}tere
în centrul ora}ului. Printre aspectele
cele mai semnificative ale acestor
schimb@ri, merit@ men]ionat@ tocmai
revitalizarea marilor magazine în numite
]@ri, dintre care mai ales Marea Britanie,
ca }i redescoperirea proximit@]ii din
partea lan]urilor de mari suprafe]e,
r@spândirea numelor de firme - mari
suprafe]e specializate, renovarea marilor
g@ri }i a oficiilor de po}t@.

Magazinul de tip „department store” – coordonate
evolutive

dr. Lucian BELA{CU 
dr. Oana STANCIU

Cele mai importante „departement store” din Europa

Vedere din Paris: Champs - Élysée
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Impactul culturii, din perspectiva dimensiunilor
culturale ale lui Hofstede, 

asupra managementului firmelor române}ti

Este deja cunoscut faptul c@ dimen-
siunile culturale, valorile }i normele
pe care se fundamenteaz@ o na]iune
influen]eaz@ puternic practicile de
management din firmele ce
ac]ioneaz@ în acele contexte culturale,
în general, }i managementul resurse-
lor umane, în special.

Cunoscutul cercet@tor olandez,
Geert Hofstede, a întreprins un stu-
diu pentru identificarea dimensiunilor
culturale ce a cuprins ini]ial 40 de
]@ri, care a fost apoi m@rit la 60 de
]@ri, cuprinzând culturi occidentale }i
orientale. Hofstede a g@sit diferen]e
semnificative în comportamentul }i
atitudinile salaria]ilor }i managerilor
din diferite ]@ri care lucreaz@ în firme
multina]ionale – diferen]e permanente
care nu se schimb@ în timp. Hofstede
a descoperit c@, culturile na]ionale
explic@ mult mai mult din diferen]ele
în valorile }i atitudinile legate de
munc@, decât realizeaz@ pozi]ia din
organiza]ie, profesiunea, vârsta sau
sexul. Rezumând cele mai importan-
te diferen]e, Hofstede a g@sit c@ aces-
tea pot fi eviden]iate de-a lungul a
cinci dimensiuni: individualism/ colec -
tivism; distan]a fa]@ de putere (inten-
sitatea puterii); evitarea incertitudinii
(controlul incertitudinii); masculinita-
te/feminitate; orientarea pe termen
lung/scurt.

Hofstede a previzionat }i identifi-
cat pentru România urm@toarele
valori care corespund dimensiunilor
culturale:
- 90 pentru distan]a fa]@ de putere;
- 30 pentru individualism;
- 42 pentru masculinitate;
- 90 pentru evitarea incertitudinii.
Aceste valori nu reflect@ în totalitatea
realitatea româneasc@, }i din aceste
considerente în anul 2005 a fost rea-
lizat un studiu de c@tre Adina Luca
sub egida Interact }i Gallup România
(Luca, A., Studiu despre valorile si
comportamentul romanesc din per-
spectiva dimensiunilor culturale dupa
metoda lui Geert Hofstede, Interact }i
Gallup România, 2005), studiu pe
care îl vom prezenta par]ial în conti-
nuare, }i care se apropie în opinia
noastr@, mai mult de realitatea
actual@.
Acest studiu reprezint@ o noua etap@
în încercarea de a în]elege diferen]ele
}i  similitudinile între valorile }i
comportamentul românesc }i  cel al
altor na]iuni }i  o modalitate de a
oferi explica]ii pentru comportamentul
}i  preferin]ele romanilor de ast@zi.

În urma cercet@rilor realizate,
dup@ primul sondaj, valorile dimen-
siunilor culturale ale lui Hofstede erau
urm@toarele:
- distan]a fa]@ de putere – 29;
- individualism – 49;
- masculinitate – 39;
- evitarea incertitudinii – 61;
- orientarea pe termen scurt sau

lung – 42.

Cel de-al doilea sondaj realizat a
eviden]iat cam acelea}i valori cu o
singur@ diferen]@ în ceea ce prive}te
distan]a fa]@ de putere, care a cres-
cut de la 29 la 33.

Cu toate acestea se pot observa
diferen]e mari între valorile estimate
de Hofstede }i cele rezultate în urma
studiului, mai ales la distan]a fa]@ de
putere. Aceast@ diferen]@ poate fi
pus@ pe seama liberaliz@rii economiei
române}ti din ultimii ani }i pe seama
fluxului de investi]ii str@ine directe
care au avut un rol fundamental în
transferul de know-how managerial.

În firmele str@ine care ac]ioneaz@
în România distan]a fa]@ de putere
este mic@ în compara]ie cu firmele cu
capital autohton în care, din p@cate,
distan]a fa]@ de putere este înc@
mare, stilul de management practicat
fiind unul autoritar.

Pentru a sublinia aceast@ discre-
pan]@ trebuie s@ facem precizarea c@
românii, în general, „sufer@” de com-
plexul puterii. Prin acest comporta-
ment, se
semnalizeaz@ o nevoie de a avea
lideri autoritari, centralizare în decizii,
iar popula]ia dore}te s@ urmeze regu-
lile stabilite de astfel de lideri.
O alt@ interpretare a unui index ridi-
cat al distan]ei fa]@ de putere indic@
angaja]i care prefer@ o rela]ie apro-
piata cu un singur }ef, pentru a
ob]ine protec]ia acestuia }i  pentru a

evita asumarea responsabilit@]ii unor
p@reri contrare. Personalul din firme
din astfel de culturi nu exprim@ p@reri
contrare fa]@ de superior }i  primesc
ordine pe care le executa f@r@  a
pune întreb@ri.

Cu toate c@ indicele de individua-
lism de 49 arat@ un individualism
mediu, România se confrunt@ înc@ cu
un puternic colectivism. Exist@ ten-
din]a ca acesta s@ scad@ }i individua-
lismul s@ câ}tige teren, având în
vedere fluxurile financiare externe
care vor intra în România, }i care vor
fi din ce în ce mai multe, datorit@
ader@rii la Uniunea European@. Se
spune c@ o ]ar@ cu cât este mai
bogat@, cu atât este mai individua-
list@.

Paradoxul este dat de cea de-a
treia dimensiune cultural@, care dato-
rit@  rezultatelor ob]inute, conduce la
afirma]ia c@ România este o ]ar@
feminin@, în care predomin@ valorile
spirituale, accentul pus pe calitatea
vie]ii }i egalitatea }anselor. Aceast@
dimensiune este paradoxal@ din cauz@
c@ de multe ori, în realitate, accentul
se pune pe acumularea de valori
materiale, }i mai pu]in pe cele spiri-
tuale, îns@ datorit@ duplicit@]ii ce
caracterizeaz@ românii, în general –
cel pu]in a}a reiese din foarte multe
studii sociologice f@cute – de multe
ori r@spunsurile la întreb@rile din che-
stionare nu sunt în concordan]@ cu

ceea ce gânde}te, de fapt, persoana
intervievat@. 

Avantajul unei societ@]i feminine
poate consta în faptul c@ acesta nu
este nevoit@ s@ elaboreze un set de
legi pentru a acorda }anse egale de
promovare femeilor în raport cu
b@rba]ii. 
De asemenea, în urma studiului rea-
lizat de Interact, România a înregis-
trat un nivel ridicat de evitare a incer-
titudinii, care demonstreaz@ c@ popu-
la]ia are un grad ridicat de anxietate
în privin]a viitorului }i prefer@ sigu-
ran]a zilei de ast@zi incertitudinii zilei
de mâine. O astfel de societate nu
poate planifica strategic pe termen
mai lung pentru c@ privirea în viitor
îi declan}eaz@ mecanisme defensive.
Nivelul ridicat de anxietate are impact
}i  asupra structurii organiza]ionale.
Ac]iunile preferate sunt cele care
rezolv@ situa]ia ambigu@ de ast@zi,
f@r@ a avea în vedere impactul lor
asupra zilei de mâine. Nivelul de
anxietate creeaz@ }i  o presiune care
favorizeaz@ impulsul de moment,
graba, }i  exprimarea emo]iei negati-
ve f@r@ control. 
Toate acestea conduc la orientarea pe
termen scurt, care este ancorat@ mai
mult în trecut }i în prezent, decât în
viitor }i care se va reflecta în planu-
rile strategice ale firmelor, mai ales
ale celor cu capital autohton. 

Cele cinci dimensiuni culturale vor

influen]a puternic managementul
practicat în firmele române}ti, }i
anume: 
- distan]a mare fa]@ de putere va
împiedica realizarea unei comunic@ri
intense între angaja]ii firmei }i }efii
acestora, comunicarea realizându-se
de sus în jos, ceea ce face ca trasa-
rea sarcinilor }i responsabilit@]ilor s@
aib@ un caracter imperativ; 
- colectivismul conduce la neasuma-
rea responsabilit@]ilor }i la imposibili-
tatea afirm@rii individuale a anga-
ja]ilor, datorit@ apartenen]ei acestora
la un grup; 
- manifestarea valorilor feminine nu
are loc în sens pozitiv, ca în econo-
miile din ]@rile nordice, ci practic în
sens negativ, datorit@ lipsei de com-
petitivitate a firmelor autohtone pe
pie]ele interna]ionale, }i chiar pe pia]a
na]ional@ în competi]ia cu firmele
str@ine; 
- frica }i reticen]a fa]@ de schimbare
duc la existen]a unui control al incer-
titudinii intens, care se reflect@ în
teama angaja]ilor de a-}i schimba
locul de munc@ }i de a accepta noi
provoc@ri, }i din aceast@ cauz@ foar-
te mul]i prefer@ s@ lucreze într-o
institu]ie a statului, pe bani mai
pu]ini, decât într-o firm@ privat@, pe
bani mai mul]i, dar care se confrunt@
cu un grad ridicat de risc în afaceri.
În acest context, a}a cum fiecare ]ar@
a preluat de la alte ]@ri diverse prac-
tici }i caracteristici manageriale,
putem afirma  c@ }i managerii din
România au preluat diverse elemente
de management de la managerii din
alte ]@ri, mai ales cei care conduc
filiale, sucursale sau divizii ale com-
paniilor multina]ionale. Exist@ îns@ o
diferen]@ foarte mare între stilurile de
management practicate, }i anume:
managerii care conduc firme cu capi-
tal majoritar american vor prelua din
stilul de conducere din firmele ame-
ricane, în timp ce cei care conduc
firme cu capital german, francez sau
italian vor prelua din stilul de condu-
cere al firmelor din ]ara de origine a
capitalului. 
Desigur c@, toate aceste prelu@ri de sti-
luri manageriale fac obiectul transferu-
lui de know-how managerial, îns@ nu
înainte de a fi adaptate la contextul
economic, social }i cultural românesc.

În concluzie, majoritatea studiilor
plaseaz@ România la o distan]@ mic@
fa]@ de celelalte ]@ri balcanice, de
Fran]a, Spania, Italia la o analiz@ de
tip SSA (Smaller Space Analyse) }i la
distan]@ mare de ]@rile nordice,
Germania }i Marea Britanie, în timp
ce alte studii au conturat portretul
românilor, prin prisma valorilor cultu-
rale. Aceste studii au scos în eviden]@
urm@toarele tr@s@turi definitorii: cer
sus]inerea celorlal]i, nu urm@resc
promovarea }i câ}tigul, sunt mai
pu]in competitivi, rolurile celor dou@
sexe sunt predeterminate, femeile pot
avansa singure, dac@ doresc, încli-
na]ie spre prezent }i trecut, înclina]ie
spre duplicitate. 
Cu siguran]@ c@ aceste tr@s@turi ce
creioneaz@ portretul românilor nu
sunt noi, ci ele au fost din totdeau-
na acelea}i, iar pentru a sublinia
acest aspect facem apel la marele
Caragiale care afirma, referitor la
poporul român, c@ „Suntem cum am
fost }i team@ mi-e c@ vom r@mâne
tot a}a.” 

Gerard Hendrik Hofstede (n@scut la 2 octombrie 1928, în Haarlem)
este un influent scriitor olandez pe problematica interac]iunii dintre

culturile na]ionale }i culturile organiza]ionale.
Studiile lui Hofstede au demonstrat c@ exist@ grup@ri culturale na]io-
nale }i regionale ce afecteaz@ comportamentul societ@]ii }i al organi-

za]iilor,}i care sunt foarte rezistente în timp. 

conf. univ. dr. Mihaela HERCIU
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De la Est la Vest: un continent b@t@torit

Duminica la amiaz@. Z@pu}eal@, ven-
tila]ia nu face fa]@. M@ preg@tesc s@
încep prima parte a unei noi
c@l@torii, din autogara Sibiu. 15 lei
biletul. La Târgu Mure} m@ a}teapt@
colegul }i bunul meu prieten, M.
Sper s@-mi ierta]i discre]ia, but he's
an official, lâng@ care voi decola
mâine c@tre Moscova. Ceva strângeri
de stomac, obi}nuite, înainte de ple-
care. Am dormit prost noaptea, foar-
te cald în apartamentul nostru de la
ultimul etaj. C@]elul -Hera- nu mai
}tia pe ce bucat@ de gresie sau de
parchet s@ se mai întind@, s@r@cu]a;
cu bl@ni]a pe ea, se încinge repede.
Avem planuri de-o c@su]@ cu gr@din@
pentru vara asta, mai ales c@ m@
îngroze}te varianta de a coborâ }i
urca c@ruciorul copilului, în viitorul
apropiat, de câteva ori pe zi. Scoate
câinele, du gunoiul, plimb@ copilul,
mergi la magazin etc., toate se
adun@ }i ce-i mult stric@...la s@n@tate.
O fi ea bun@ condi]ia fizic@, dar dup@
ce vii obosit de la serviciu, nu-]i mai
arde de sporturi extreme.   
Un drum execrabil de prost, pân@ la
ie}irea spre Media}; sunt incapabili
s@-l repare! Imagini de comedie,
demne de o realitate penibil@, sub
ochii }i pe nervii no}tri. Dar... mâine
la prânz ajung la Moscova, iar peste
o s@pt@mân@, pe vremea asta, sper
s@ fiu la Paris, cu Doris, într-un bis-
tro Gare de Montparnasse. Ne-am
dat acolo întâlnire cu ni}te prieteni
de familie. 37 grade Celsius, atât
ar@t@ ceasul electronic dintr-o inter-
sec]ie la Media}. "Voyage, voyage...",
vorba hitului din anii '80. Oprim. Un
]ig@nu} cer}e}te: „Îmi dai, nenea, o
mie de lei?” Îi dau 5 lei, în pas cu
vremurile. M@car de i-ar folosi s@-}i
cumpere ceva de mâncare. Porne}te
cu zero }anse în via]@. Când va mai
cre}te, ori r@mâne s@ tr@iasc@ de pe-
o zi pe alta, ori pleac@ la furat în
Occident. 
Faun@ de autogar@, faun@ de autocar.
Urc@ un b@rbat, vai de el, cu cârje,
duhnind de-]i vine s@ vomi]i. Pe
c@ldurile astea, el mai lipsea, s@ se
a}eze dou@ scaune mai în spate... Un
alt pui ]ig@nu}, la întins mâna. 16.10.
Oameni am@râ]i, baborni]e, saci, stu-
den]i, pensionari, câ]iva mai r@s@ri]i,
cu u}oare preten]ii. Reporne}te ven-
tila]ia. Oricum, condi]ii acceptabile,
s@ nu crede]i c@ m@ plâng. Ce drum
prost pe la Târn@veni, peticit }i deni-
velat! N-avem mai mult de 50
km/or@. Te leag@n@ de ]i se apleac@
}i m-am mai pus }i pe partea pe
care bate soarele. Constat îns@ c@
am devenit rezistent la mediu, m@
adaptez oric@rei situa]ii, no proble-
mo. Amicul meu m-a sunat s@ vad@
la cât ajung. Probabil c@ o s@ mai
st@m vreo dou@ ore, pe la el pe
acas@, mânc@m ceva, apoi pornim
spre Budapesta. 
O bun@ parte a României ofer@ un
peisaj dezolant. Un veritabil foileton
al supravie]uirii. Or fi unele progrese
fa]@ de epoca Ceau}escu, dar cine-i
umblat prin lume, nu g@se}te a}a
multe de admirat. Poate doar, în
anumite momente, s@ apreciezi
senza]ia timpului care a stat în loc,
tihna }ezutului pe prisp@ -acea înde-

letnicire curat str@mo}easc@, la care
se mai dedau, înc@, unii b@trâni-,
succesiunea anotimpurilor ce înnoad@
tradi]iile }i firul vie]ii, al neputin]ei, al
resemn@rii }i încerc@rilor de „îndulci-
re” a neajunsurilor. Pentru oamenii
@}tia mecanismul raport@rii nu con-
teaz@, compara]iile nu exist@. Un joc
de-a destinul sau, mai bine zis, lovi-
tura destinului. Tabloul din jur mar-
cheaz@ reu}ita }i, deopotriv@, rateul
unei civiliza]ii. Dar hai s@ m@ opresc
aici, c@ dac@ nu, risc s@-mi epuizez
toate paginile jurnalului scriind des-
pre România. Continui mâine, în aer.
22 iunie. Budapesta Ferihegy. Am
l@sat ma}ina într-o parcare special
amenajat@, la doi-trei kilometri de
aeroport, s@ aib@ grij@ de ea pân@ la
întoarcere. Cu paz@. În cost intr@ }i
transportul/naveta pân@ la avion,
dus-întors. Sigur, dac@ o parcam în
interiorul aeroportului, era mult mai
scump. Abia a}tept s@ ajungem! Urc
la bord. Lâng@ noi, o doamn@ de la
Externe (din vechiul aparat, dup@
]inut@...). O delega]ie m@ri}oar@ de
diploma]i români; în general, mul]i
români. A fost pu]in mai ieftin@
cursa din Budapesta, dar o variant@
corect@ putea fi }i Aeroflotul de pe
Otopeni. Am plecat din Târgu Mure}
pe la 19.30 }i n-am f@cut mai mult
de }apte ore pân@ în capitala
Ungariei. Ruleaz@ cam repede priete-
nul meu, dar nu dau sfaturi la volan
cuiva cu o experien]@ mai bogat@
decât a mea (ce-i drept, nu m-am
putut ab]ine }i de câteva ori l-am
mai moderat). Cea mai mare parte a
timpului am c@l@torit pe ploaie }i
vreme urât@. Pe la Turda }i Cluj, vizi-
bilitatea pe }osea era aproape zero.
Dar am avansat încet, nu-i bine s@
te opre}ti, trebuie s@ ie}i din cea]@...
Grani]a am trecut-o rapid, abia dac@
s-au uitat la pa}apoartele noastre,
era miezul nop]ii. Am întâlnit }i
nenum@rate tiruri pe drum, de}i
duminica sear@ }tiam c@ exist@ un
regim special de circula]ie. În fine...
2h30 pân@ la Moscova, înc@ pu]in }i
pun picioarele în ora}ul simbol al
Federa]iei Ruse. Reiau }irul pove}tii.
Am reu}it s@ a]ipim vreo patru ore
într-un parking lateral, chiar la intra-
rea pe autostrada spre Budapesta,
undeva imediat pe dreapta. Incomod
dormitul în ma}in@, dar n-ai ce-i
face. Trebuia s@ ne odihnim pu]in,
nu ne mai puteam concentra la
drum, ni se închideau ochii c@tre
diminea]@. Mai ales c@ amândoi, cu
o sear@ înainte, nu prea avusesem

parte de un somn s@n@tos. Doar de
gânduri, fr@mânt@ri... A}a se întâmpl@
înainte s@ pleci într-o c@l@torie lung@.
În locul unde-am înnoptat, o groaz@
de numere de România; probabil
pasagerii încercau s@ fac@ acela}i
lucru ca noi. Unii cu succes, al]ii
nu... Ca prin vis (mai precis, un
mini-co}mar), am auzit înjur@turi,
certuri, vorbe grele. R@coare afar@ }i
în@untru, a fost destul de greu s@
m@ dezmor]esc...
...Suntem deasupra plafonului de
nori. Trece vreo jum@tate de or@,
pân@ s@ privesc, mai lini}tit, bolta
albastr@, s@ m@ pot situa în spa]iu.
Trag cu ochiul la M., care r@sfoie}te
Horizon, revista companiei Malev, în
maghiar@-englez@, bineîn]eles. Se
vede p@mântul, magnific. N-au dat
drumul la monitoare, s@ pot urm@ri
datele de zbor. Acum s-au apucat s@
ne serveasc@ gustarea }i b@uturile.
Coment@m aeroflota vecinilor no}tri
}i apoi ne lans@m în discu]ii pe
diverse teme f@r@ valoare. Vom sur-
vola o mic@ parte din Slovacia,
Polonia }i Ucraina, apoi tot
Belarusul, dac@ se respect@ ruta de
zbor ini]ial@. De ce nu s-ar respec-
ta? 750-850 km/or@, la altitudine
maxim@ de 12.497 m, un Boeing
737-800. Poate str@bate o distan]@
de 5665 km (probabil zbor neîntre-
rupt, cu un singur plin). Cer un
pahar de ap@ plat@, mi s-a uscat
complet gâtul, am un gust ciudat în
gur@... Sun@ dizgra]ios, dar nici
m@car toaleta nu mi-am f@cut-o, în
diminea]a asta. 
2h10, de}i pe biletul electronic scria
2h35. B@nuiam eu c@ facem mai
pu]in. Mi-am cump@rat la Sibiu revis-
ta Magazin Istoric, sesizând un arti-
col despre Rusia }i despre „patru
crize care au influen]at destinul” unui
mare Imperiu; m@ gândeam s@ intru
din timp în atmosfer@. Dar o s@-l
r@sfoiesc pe sear@, la hotel, acum nu
am r@bdare s@-l citesc. Colegul meu
a mâncat tot de pe platou, ni}te
omlet@ cu legume }i chifl@ cu mar-
garin@ }i gem. La Moscova tot înno-
rat o fi? Oare valul @sta de aer rece,
care s-a ab@tut de zilele trecute }i
peste p@r]ile noastre, îl vom reg@sim
}i acolo? Nu de alta, dar în afar@ de
un sacou u}or, de pânz@ }i vreo
dou@-trei pulovera}e cu anchior, nu
am niciun fel de haine groase la
mine, nu m@ a}teptam la o vreme
atât de schimb@toare. Clima actual@
ne ia complet pe nepreg@tite }i sunt
din ce în ce mai frecvente furtunile,

grindina, vânturile puternice. Parc@ în
trecut, ]ara noastr@ era mai ferit@ de
intemperii, acum am devenit favori]ii
modific@rilor bru}te de temperatur@,
avem diferen]e cald-frig considerabi-
le de la o zi la alta (apropo, la
Budapesta erau 13-14 grade). Oricât
de s@n@tos ai fi, în plin@ var@, tot
sfâr}e}ti prin a r@ci, tot î]i influ-
en]eaz@ negativ psihicul. Ca s@ nu
mai aduc discu]ia pe agricultur@ }i
„roadele” p@mântului, în condi]ii de
vreme extrem@. 
Calmantul î}i face efectul. Nu au fost
deloc turbulen]e, un zbor cât se
poate de lin. Doamna de lâng@ noi
are so]ul para}utist. S@ fie s@n@tos!
La cât mai multe salturi! Simpatic@,
discut@m despre fel }i fel de lucruri,
ca în avion... M. se apuc@ s@ glu-
measc@, în stilu-i inconfundabil: "nu
au }i ni}te avioane de vân@toare, s@
ne ureze bun venit ?" Nu convenim
câte ore fac diferen]a de fus între
Moscova }i Budapesta. Eu }tiam c@
doar una, dou@ sunt de la Bucure}ti.
Vedem noi, când ateriz@m, cine a
avut dreptate. Doamna a mai fost la
Moscova }i o întreb dac@ e pericu-
los s@ te plimbi, s@ iei metroul, s@
vorbe}ti pe strad@ într-o limb@
str@in@ etc. Ne r@spunde c@ nu-i
cazul s@ ne facem griji, dar e mai
bine s@ ne p@zim, ca-n orice ]ar@
str@in@ pe unde mergem. Zice c@
ru}ii ne mai confund@, câteodat@, cu
moldovenii; dup@ limb@, dup@ port...
Vezi bine, }i noi, }i ei, am suferit la
unison din cauza pozi]iei noastre
neprielnice }i a statutului de "colo-
nie", iar tutela se men]ine, în conti-
nuare, din punct de vedere econo-
mic. Moscova î}i p@streaz@ influ-
en]a, la nivel de industrii }i sectoa-
re strategice, z@c@minte, investi]ii...
Chiar }i politic, urm@rind evenimen-
tele recente (n. a. privind revolta de
la Chi}in@u).
Începem încet s@ coborâm. Am
încercat s@ merg la toalet@, dar acce-
sul e blocat de cele trei c@rucioare
ale stewardeselor }i s-a format deja
coad@. Nu-mi r@mâne decât s@ a}tept
debarcarea. Aten]i, complet@m for-
mularul de intrare în Rusia
(Migration card - Russian
Federation/Rep. of Belarus), pe cele
dou@ p@r]i ale sale. E umblat@ }i
vecina noastr@ prin lume, acum ne
poveste}te cum a fost în Columbia,
unde o are pe fat@... 1551 km de la
Budapesta la Moscova, pe linie de
avion. Mici emo]ii la aterizare, fiindc@
a trebuit s@ str@pungem mai multe

plafoane de nori. Acum st@m la o
coad@ dezordonat@ }i lung@, pentru
controlul pa}apoartelor. Am sunat-o
pe Doris, s@-i lini}tesc acas@. Aud,
împrejur, vorbindu-se ruse}te }i
române}te. Gata, ie}im din perime-
trul "sensibil" }i ne întâlnim cu per-
soana care trebuia s@ ne a}tepte,
pentru a ne conduce în ora} (handi-
capul lingvistic este evident, din
prima clip@). Am un déjà-vu,
p@r@sind aeroportul Sheremetyevo,
c@tre Downtown Moscow. O or@ }i
jum@tate pân@ la hotelul
Akademicheskaya, schimbând auto-
buzul }i metroul. Un Bucure}ti la
dimensiuni colosale, pentru c@
metropola-capital@ de Imperiu se
întinde pe nu mai pu]in de 122 km
diametru }i are, oficial, între 12 }i 13
milioane de locuitori (plus înc@ vreo
câteva milioane, cei neînregistra]i sau
f@r@ acte). Este suportabil de cald }i
trafic cât cuprinde, dar sunt mult
mai aerisite bulevardele decât pe la
noi. Nu cred c@ are rost s@ circuli în
mod frecvent cu ma}ina, spre servi-
ciu, când ai o re]ea de metrou
extins@ pe trei niveluri }i trei inele,
care circul@ impecabil }i cu vitez@
(dup@ mine, trenul bate suta de
km/or@, distan]ele între sta]ii fiind
destul de lungi). 
Îmi retrag cuvintele! Central Moscow
nu are nimic de-a face cu
Bucure}tiul. Ne-am plimbat toat@
dup@-amiaza }i o bun@ parte din
sear@ pe mai multe bulevarde }i am
fost realmente impresiona]i: cl@diri
monumentale, renovate, stilizate, o
arhitectur@ modern@, cu patin@, femei
frumoase, dar f@r@ urm@ de vulgari-
tate, etalându-}i mândre }i necenzu-
rat feminitatea, normal@ la vârsta
amorului dezinhibat, restaurante }i
magazine de lux. Remarc pe str@zi
cur@]enia }i absen]a prafului (polua-
rea nu-i atât de evident@), mult
spa]iu verde, rafinament local; un
ora} scump, parc@ al doilea din
Europa, dup@ Londra, ca pre]uri. Vi
se poate p@rea exorbitant: între 2000
}i 3000 de euro metrul p@trat pentru
locuin]ele centrale (1 euro = aprox.
43 ruble), iar hotel mai ieftin de
dou@-trei sute pe noapte nu g@se}ti.
Loca]ia aleas@ de noi, sub patronajul
Academiei de {tiin]e a Rusiei, s-a
dovedit printre cele mai accesibile
din zona central@, dar tot am pl@tit o
c@ru]@ de bani. O dat@, îns@, merit@
sacrificiul la portofel, nu te afli
mereu la Moscova!

dr. Dan Alexandru POPESCU

Kremlin - Moscova

Coresponen]@ din Bruxelles
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Revin, poate prea obsesiv, la ideea
c@ arta unui popor, întreaga lui cul-
tur@, exprim@ în plan spiritual gradul
s@u de dezvoltare economic@, nivelul
bun@st@rii acestuia, evolu]ia factorului
politic, maturitatea acestuia de a crea
un cadru legislativ }i administrativ
optim, propice, ca aceste dou@
suprastructuri s@ se poat@ dezvolta în
condi]ii normale.

O sumar@ incursiune în istoria
românilor pe durata a o sut@ de ani
(1848-1948 ) va releva f@r@ echivoc,
drama tr@it@ de poporul român în
drumul anevoios al afirm@rii
na]ionale. 

Pe fundalul fr@mânt@rilor soci ale
}i na]ionale ce au cuprins întreaga
Europ@, Revolu]ia român@ de la 1848

a fost o prim@ mare de mon  stra]ie a
poten]ialului revolu ]ionar al
românilor, declan}at@ din cauze pro-
prii, ce au decurs din realit@]ile
obiective ale dezvolt@rii societ@]ii
noastre, în primul rând din cerin]a
înl@tur@rii rânduielilor feudale }i
a domina]iei str@ine. Aceast@
Revolu]ie a deschis  calea
spre epoca Modern@ a
României.

Realizarea unui  stat al
românilor, prin unirea celor
trei provincii istorice, nu era
pe placul mai marilor Europei.
Era vorba de imperiul
otoman, cel ]arist }i austro-
ungar, care, fiecare în felul
lor, erau interesate economic,
politic }i chiar militar, s@
st@pâneasc@ statele române}ti, }i,
dincolo de acest aspect mai mult
decât elocvent, o Românie mare
unit@, puternic@, prosper@, devenea
un pericol.

Înfrângerea revolu]iei de la
1948 de c@tre reac]iunea intern@ }i
interna]ional@, nu a împiedecat ca
programele revolu]ionare s@ nu se
înf@ptuiasc@. Ele s-au realizat îns@

treptat, prin mijloace specifice }i într-
un timp îndelungat,

Evenimentele ce au urmat au
fost nu pu]ine la num@r }i de

m a r e
însemn@tate pentru români, unele
afirmându-se dramatic, altele, în
condi]ii de pace }i de vremelnic@ sta-
bilitate. Ele s-au constituit în repere
definitorii ale istoriei noastre. În sec-
olul pe care l-am supus discu]iei,
cultura  }i arta au constituit obiec-
tive secundare în politica societ@]ii.

O scurt@ }i sintetic@ cronologie
a acestor evenimente, calculând
num@rul de ani în care cultura }i arta
nu s-a putut afirma în plenitudinea
for]elor de care dispuneau românii,
poate explica, într-un anume plan,
acea r@mânere în urm@ fa]@ de cul-
turile }i artele occidentale.

Un timp ideal pentru art@, noi
românii nu am avut. Între dou@
n@v@liri barbare, între r@zboaie, rev-
olu]ii, r@scoale, schimb@ri de
regimuri, }i alte fr@mânt@ri sociale
malefice, a trebuit s@ g@sim resurse
morale }i materiale  }i timp fizic s@
ne dedic@m frumosului. Dup@
în@bu}irea revolu]iei de la 1848 s-au
derulat într-un ritm extrem de alert :

În 1849 la Balta Liman are loc
conven]ia între Turcia ca putere
suzeran@, }i Rusia putere protec-
toare, prin care se justifica perma-
nentizarea trupelor celor dou@ state

pe teritoriul principatelor române,
pentru a împiedica }i reprima
orice mi}care  de

insurec]ie, ocupa]ie militar@ a princi-
patelor care se va prelungi pân@ în
1851; 

Izbucnirea în 1853 a R@zboiului
Crimeii,  care va aduce o nou@
ocupa]ie str@in@, trupe ruse}ti }i aus-
triece, pân@ în 1856; Între 1857 }i
1859 alegerile elective pentru divan-
ul ad hoc, }i alegerea lui Alexandru
Ioan Cuza ca domnitor  al celor dou@
principate.

În 1864, lovitur@ de stat  pen-
tru dizolvarea Adun@rii reac]ionare
care se împotrivise reformelor demo-
cratice ale lui A.I. Cuza, Detronarea
lui Cuza în 1866, de c@tre „ mon-
struoasa coali]ie”,Tot în 1866, a
urmat imediat urcarea pe tron a
prin]ului Carol de Hohenzollnern-
Sigmaringen În acela}i an are loc
r@scoala gr@nicerilor }i ]@ranilor din
Câmpia Dun@rii, În 1877- 1878
R@zboiul pentru Independen]@, Greva
muncitorilor de la Re}i]a în 1899 }i
1902,  R@scoala ]@ranilor de la Sân -
tana 1901 }i marea R@scoal@ de la
1907, În 1916 greva minierilor din
Valea Jiului...

Intrarea României în Primul
R@zboi Mondial în 4-17 august 1916;
În 1918 se semneaz@ Tratatul de

pace de la Bucure}ti }i Marea Unire
la 1 Decembrie de la Alba Iulia;
1929- 1933 greve }i Marea
criz@ economic@; 1941-1945
al Doilea R@zboi Mondial; 30
decembrie1947 instaurarea

regimului comunist.
O simpl@ adunare de aritmetic@,

operat@ pe perioada dintre 1848 }i
1948 va scoate în eviden]@ un
adev@r, trist dar conving@tor, c@
aceasta nu a fost prea prielnic@ pen-
tru arte în general }i pentru sculp-
tur@ în special. În secolul 19 au fost
aproximativ 20 de ani de lini}te
binef@c@toare pentru crea]ia artis-

tic@, perioada reformelor lui Al.
I. Cuza  }i dup@ R@zboiul de
Independen]@ din 1877.
Cea mai înfloritoare perioad@

a culturii }i artelor a fost cea
interbelic@, Sculptura ca }i
celelalte arte plastice monu-
mentale au proliferat într-un
impresionant evantai de stil-
uri, tehnici }i modalit@]i  de

expresie artistic@. Pe frontispi-
ciul sculpturii moderne au ap@rut
nume de referin]@: Ion Jalea.
Gheorghe D. Anghel, Ion Irimescu,
sibianul Cornel Medrea, Romulus
Ladea, Apogeul sculpturii române}ti
este atins de marele Constantin
Brâncu}i despre a c@rui  faim@ }i
renume mondial nu este necesar s@
mai amintim.              Va urma

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~ (XXVII)
Arta plastic@ sibian@ (1949- 2009) 

Toamn@ rom$neasc@ lung@ }i frumoas@

Ion Jalea - Munca la C$mp

Constantin Br$ncu}i Domni}oara Pogany
sculptur@ de Gheorghe Anghel

- George Enescu


