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Serviciile au
devenit, la mo -
mentul actual, unul
dintre sectoarele
de bază al econo -
miei româneşti, pre-
zentând, conform
ultimelor date sta-
tistice disponibile,
peste 50 % din
valoarea to tală a
PIB în România.

Această titula tură a fost dobândită, pe de o
parte, datorită importanŃei covârşitoare pe care
acestea au ajuns să o aibă pentru o economie
în general, iar pe de altă parte, datorită evolu-
Ńiei perpetue a acestora. 

Conceptul de servicii s-a dezvoltat constant,
de-a lungul dezvoltării economice şi sociale a
lumii, astfel încât, în ziua de astăzi, practic, nu
exis tă ramură a economiei care să nu fie cel
puŃin tangentă la ceea ce înseam nă sectorul
serviciilor sau sectorul terŃiar al economiei. 

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Cine nu surâde nu
trebuie să deschidă
prăvălie”

Vauvenargues
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Cine are agricultură, are mân-
care. Iar la vreme de criză, cum
este cea în care ne-am împot-
molit, are chiar şi creştere eco-
nomică. AfirmaŃia se verifică şi în
cazul României, chiar dacă ne-am
obişnuit cu idea că suntem o
naŃie atipică. Concret, o ştim din
istorie. Pe când eram o „Ńară emi -
namente agrară”, devenisem grâ-
narul Europei, vapoarele noastre
(pe atunci aveam încă flotă!) ple-

cau încărcate pe Dunăre înspre Vestul Europei, expor-
turile mergeau din plin, iar leul românsc avea pe acolo
acoperire în aur. Unul dintre cele mai proeminente

raŃionamente a Teoriei Generale se
referă la măsura şi cantitatea ocupării
forŃei de muncă, ce depinde de ni -
velul agregat al cererii. Keynes folo -
seşte apa ratul cerere ofertă (agregate
la nivelul întregii economii) ce relaŃio -
nează costul angajatorilor de a anga-
ja un număr de N muncitori (oferta)
de veniturile aşteptate ale angajato-
rilor, prin angajarea acelui număr (ce -
rere). 

Agricultura
româneasc@: 

pariuri pierdute,
speran]e spulberate

PUNCTUL
PE EUROPA

continuare ^n pag. 3

„QuidQuid agis, prudenter agas et respice finem”
„Orice ai face, fă cu băgare de seamă 

şi ai în vedere sfârşitul”
Dicton latin

... Acum Fouquet. August, 1661. Nicolas
Fouquet, ministru de FinanŃe al Regelui
Ludovic al XIV-lea, „Regele Soare”, se afla în
apogeul carierei sale de finanŃist. Are nu -
meroase însărcinări regale şi se bucură de o
bogăŃie, se spune, greu de măsurat (vezi Dan

Popescu, „Istoria gândirii economice din antichitate până la sfârşi tul
secolului XX”, Ed. Continent, Sibiu-Bucureşti, 1999, capitolul „Cazul
Nicolas Fouquet”, pp.262-270). continuare ^n pag. 4

Dan POPESCU

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

Emil DAVID EXPOZI[IA 
ARTA CUM LAUDE

Conceptul de 
servicii în economie

T@i}ul sabiei regelui pe grumazul mini}trilor s@i (II)
– Jacques Coeur }i Nicolas Fouquet – 

4 martie 1933. Preşedintele american Franklin D. Roosevelt
lansează New Deal-ul.

8 martie
Ziua interna]ional@ 

a femeii

Teoria cererii efective din 
perspectiva lui Keynes
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Nicolas Fouquet primind-ul la
Vaux pe regele său

“Privirea” - Tudor TurcuJohn Keynes
asistent univ. drd.
Alin OPREANA,
ULBS continuare ^n pag. 7

continuare ^n pag. 6

asistent univ. drd. Lucian
Alexandru DANCIU, ULBS

Apari]ii editoriale:
• Executa]i prin ^nfometare. Holocaustul ascuns
• Publicitatea, ca mod de a fi

Oportunit@]ile }i beneficiile aduse de
c@tre birourile de RSI sistemului cameral

în România - SINTEZ~ - pag. 2

pag. 7
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Prin proiectul “Birouri de asis -
tenŃă pentru promovarea Responsa -
bilităŃii Sociale a Întreprinderilor” au
fost constituite 42 de birouri de
asistenŃă RSI localizate la sediul fie -
cărei Camere de ComerŃ şi Industrie
JudeŃene din România, coordonate
de un Centru NaŃional am plasat la
sediul CCIR, cu scopul de a con-
tribui la dezvoltarea unui model de
afaceri respon sabil şi com petitiv. Pro-
iectul este coordonat de CCIR, în
parteneriat cu Ecosistemi SRL, şi
se desfăşoară în perioada octom -
brie 2009 – aprilie 2012.

Proiectul poate fi împărŃit în 4
etape principale şi consecutive, ilus-
trate în schema 1.

Printre rezultatele obŃinute până
în prezent menŃionăm:
• 632 firme care au răspuns la un
chestionar de evaluare RSI (cea mai
importantă analiză cantitativă privind
RSI în România)
• 57 de angajaŃi ai CCIR şi CCIJ for-
maŃi pentru a gestiona birourile de
asistenŃă RSI;
• 672 de ore de formare în dome-
niul RSI în 8 oraşe din Ńară;
• 341 de participanŃi (firme, ONG-
uri, autorităŃi publice, media…) la
conferinŃele de prezentare a servici-
ilor birourilor RSI.
Pentru a putea evalua beneficiile pe

care birourile RSI ar putea să le
aducă camerelor de comerŃ din Ro -
mânia, am aplicat metodologia uti-
lizată la realizarea analizelor SWOT,
care urmăreşte schema alăturată.
Obiectivul urmărit este în cazul

nostru: îndeplinirea obiectivului so -
cial de promovare a RSI în mediul
de afaceri din România, birourile RSI
urmând să depună eforturi pe ter-
men lung astfel încât să genereze o
valoare adăugată pentru camerele de
comerŃ în care funcŃionează.
În analiza noastră, limita dintre

intern şi extern coincide cu limita
dintre ceea ce este intern sistemului
cameral în România şi ceea ce este
în afara acestuia.
Sinteza analizei SWOT se regăseşte

în tabelul 1.
Este clar că gradul în care birourile

RSI pot aduce valoare adăugată Ca -
merelor de ComerŃ din România
depinde de cât de bine punctele tari
şi oportunităŃile sunt dezvoltate, în
dezavantajul punctelor slabe şi
amenintarilor.
Dacă pentru punctele tari nu pot fi

facute multe aprecieri, cu exceptia
beneficiilor de conservare şi de
creştere a capitalului pe care le re -
prezintă pentru Camere, un raŃiona-
ment diferit se poate face pentru
oportunitati. Pentru a fi luate în con-
siderare, Camerele trebuie să inter -
vină, după cum urmează:
• Creşterea familiarizării acestora cu
posibilităŃile normative şi de finan -
Ńare, ce au fost deschise pentru dez-
voltarea durabilă la nivel european şi
naŃional
• Creşterea conştientizării firmelor în
legatură cu oportunităŃile şi ajutorul
pe care le pot primi.

Dacă punctele tari sunt relevante,
punctele slabe tind să oprească dez-
voltarea birourilor şi să reducă toate
potenŃialele beneficii şi de aceea este
esenŃial ca acestea să fie abordate
eficient în timp, astfel: 
• Managementul Camerelor trebuie
să se familiarizeze cu beneficiile pe
care birourile le pot aduce fiecărei
Camere. Pentru a realiza din acest
obiectiv o activitate specifică a fost
prevăzută prelungirea proiectului, în
scopul de a permite celor mai activi
formatori ai CCI să informe manage-
mentul Camerelor interesate de dez-
voltarea activităŃii birourilor RSI. 
• Indrumarea ofiŃerilor birourilor RSI
poate fi sprijinită prin noi proiecte 
Activitatile de comunicare trebuie rea -
lizate la nivel naŃional, de asemenea
dincolo de durata perioadei de fi -
nanŃare. 
Similar, ameninŃările pot fi remedi-

ate cu activităŃi specifice:
• Toate canalele trebuie activate (me-
dia, alte afaceri intermediare, par -
teneriate strategice) pentru a ajunge

la IMM-uri şi a transmite mesajul că
RSI-ul le poate ajuta să se dezvolte. 
• Promovarea RSI se poate concen-
tra pe timp de criza pe aspectele
care taie costuri si atrag resursele
(ex. economisirea energiei si accesul
la piata de achizitii verzi) 
• Parteneriatele stategice pot include
ONG-uri şi asociaŃii care pot ajuta la
transmiterea mesajului că de RSI pot
beneficia consumatorii şi alŃi par teneri.
• OfiŃerii RSI ce activează în
birourile de asistenŃă trebuie să se

formeze permanent pentru a putea fi
competitivi cu alŃi consultanŃi, fiind
conştienŃi de avantajul că ei cunosc
firmele locale şi mediul de afaceri
local mai bine decât orice alt con-
sultant.
• Un anumit efort ar trebui să fie
depus pentru creşterea gradului de
conştientizare privind achiziŃiile verzi
(GPP) cu scopul de a dezvolta în
continuare piaŃa naŃională pentru
pro dusele sustenabile, independent
de criză.

Proiect cofinanŃat din Fondul Social
European prin Programul OperaŃional
Sectorial Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013

Notă. Republicăm studiul apărut în
nr. 337 din data de 17 februarie 2012,
al revistei noastre. MenŃionăm că este
vorba de un studiu de sinteză al
echipei implicate în realizarea proiec-
tului de faŃă, şi nu de un studiu de
autor cum, dintr-o eroare, a apărut.

Oportunit@]ile }i beneficiile aduse de c@tre
birourile de RSI sistemului cameral în România

- SINTEZ~ - 

Tabel nr. 1

Schema nr. 1
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urmare din pagina 1
Mai încoace, în vremea tranziŃiei

noastre şi a pariurilor cu agricultura,
chiar şi după ce am distrus sistemele
de irigaŃii şi am lăsat milioane de
hectare pârloagă, când Dumnezeu se
milostivea de nevolnicia noastră şi ne
dăruia cu ploaie şi vreme prielnică,
era atâta recoltă cât să ne sature pe
toŃi şi pe deasupra să ne aducă creş-
teri economice cu care să mai ieşim
cât de cât din anonimat.

Toată lumea recunoaşte astăzi că,
dacă ne lăudăm cu ieşirea României
din recesiune în cursul lui 2011,
aceasta s-a întâmplat exclusiv pe
seama aportului agriculturii dintr-un
an agricol de vârf. Statistica demon-
strează negru pe alb că dacă pro-
dusul intern brut al Ńării a crescut cu
2,5 la sută anul trecut, aceasta se
datorează aproape exclusiv producŃiei
agricole de excepŃie care a înregistrat
un avans de aproape 20 la sută în
primele nouă luni ale anului, faŃă de
aceeaşi perioadă a anului trecut. Iar
dacă în trimestrul IV economia naŃio -
nală s-a contractat cu 0,2 la sută,
încetinirea a venit în principal tot din-
spre agricultură, sector în care câte-
va luni de secetă cumplită au com-
promise lucrările şi campania agri-
colă de toamnă. Şi iată cum suntem
siliŃi să constatăm că, pe cât de me -
teodependentă este agricultura româ -
nească, pe atât de… agrodependentă
este evoluŃia economiei României.

Dar aceasta nu mai e demult un
paradox în ce ne priveşte. Adevăratul
paradox vine din altă parte. Anume,
din constatarea stupefiantă că exact
în anul agricol cel mai bun al
României, importurile de alimente au
atins un maxim istoric de aproape 4
miliarde de euro. Altfel spus, cu cât
producem mai mult, cu atât impor -
tăm mai mult. Şi tendinŃa este de
creştere accentuată. De pildă, dacă în
2007, un an secetos, importam pro-
duse agroalimentare în valoare de 2,6
miliarde euro, în 2010, socotit an
agricol bun, importurile creşteau spec -
taculos până la 3,2 miliarde euro,
culminând apoi, cum spuneam, cu
recordul absolut de anul trecut.

Paradoxul acesta devine de-a
dreptul dramatic când constatăm că
alimentele importate au preŃuri mai
mari, exprimate în euro pe tonă,
decât cele trimise la export. Pentru
că, la export oferim produse ieftine,
brute, neprelucrate, iar de peste
graniŃă aducem alimente scumpe,
finite, cu un grad înalt de prelucrare.
Cine nu ştie că, de atâta amar de
ani, exportăm tomate pentru a impor-
ta ketchup, exportăm fructe pentru a
importa dulceaŃă, vindem legume
pentru a cumpăra zacuscă, trimitem
peste graniŃă sfecla de zahăr pentru
a importa zahărul?

BalanŃa valorică negativă dintre ex -
porturi şi importuri vine, deci, în prin-
cipal, din gradul de prelucrare diferit
al mărfurilor agroalimentare, pentru că
dacă vorbim de calitate, de conŃinu-

tul propriu-zis de aditivi, emulgatori,
coloranŃi şi alŃi compuşi chimici sin-
tetici nocivi, deschidem deja un alt
subiect cu mult mai dureros pentru
sănătatea populaŃiei, subiect care
merită să fie abordat cu alt prilej.

De ce se petrec toate acestea într-
o Românie care ar putea să-şi facă
un titlu de onoare din dezvoltarea
intensivă a unei agriculturi sănătoase
şi într-un timp când procurarea
hranei a devenit o problemă globală?

Pentru că atât agricultura cât şi
industria alimentară au fost falimen-
tate şi distruse sistematic în ultimele
două decenii de către regimuri
politice corupte sau complet dezin-
teresate. Pentru că o adunătură de
îmbogăŃiŃi iresponsabili au descoperit
că banul se câştigă mai uşor din
comisioanele din importuri decât din

investiŃii în propria Ńară, transformând
concomitent sectorul producŃiei agri-
cole româneşti într-un paradis al
evaziunii fiscale pe care nimeni nici
măcar nu încearcă să o stârpească.
Pentru că fermierii români, atâŃia câŃi
au răsărit în aceste condiŃii vitrege,
sunt lăsaŃi de izbelişte, pe lanŃul în -
tregului proces tehnologic, de la arat
şi semănat, până la contractarea pro-
ducŃiei finale, pentru finanŃări arătân-
du-li-se uşa Uniunii Europene, fără să
li se dea şi cheia accesării fondurilor
europene. Pentru că politicienii româ -
ni, veroşi şi ignoranŃi, refuză cu ob -
stinaŃie, de ani de zile, o lege prin
care să se asigure scăderea la 5 la
sută a cotei TVA la producŃia agricolă
şi apoi pe tot lanŃul distribuirii aces-
teia, cu verificarea strictă a scăderii
concomitente şi corespunzătoare a

preŃurilor în raft.
Şi pentru că nimic din toate aces-

te nereguli cronice nu se vor înde-
părta vreodată, datorită complicităŃii
dintre politicieni şi afacerişti, rămâ -
nem definitiv la realitatea amară pe
care o exprimă un reprezentant cin-
stit (încă cinstit!) al mediului de afa -
ceri din acest sector vital: “Este o
inepŃie să încurajăm importurile de
legume, fructe şi carne, în timp ce
producŃia românească se strică pe
ogoare de multe ori sau este vândută
la preŃ de nimic. Acum nu facem
decât să-i descurajăm pe producătorii
autohtoni, în timp ce preŃul mâncării
în coşul zilnic al românilor este în
continuă creştere”. Când auzi sau ci -
teşti asemenea cuvinte, parcă îŃi vine
să treci la agricultura de balcon sau
din faŃa casei.

Emil DAVID

Agricultura din SUA. Un exemplu de subvenŃionare, cu mare beneficiu social.

Agricultura româneasc@: pariuri pierdute, speran]e spulberate
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urmare din pagina 1
„Are o dragoste nestăpânită pen-

tru lucrurile frumoase, o dorinŃă ne -
Ńărmurită de a părea şi a epata prin
fast, un orgoliu imens care îl făcea
«să sponsorizeze» nenumăraŃi artişti,
celebrităŃi admirate care îl priveau, la
rândul lor, pe el, Fouquet, Mecena,
cu o mare admiraŃie”. Pe lângă
multe altele, încă din 1656 începuse
construcŃia unui mirific castel la
Vaux, edificiu excepŃional realizat de
arhitectul Le Vau, decorat de pictorul
Le Brun, cu un mare şi magnific
parc conceput şi construit ca de vis
de către celebrul grădinar Le Nôtre.
Zeci şi sute, sute şi sute de milioane
de livre. În acel 16 august 1661, va
oferi la castelul din Vaux o fastuoasă
recepŃie în cinstea regelui său, o
recepŃie care depăşea mult, în lucruri
minunate, ceea ce putea oferi regele
Ludovic al XIV-lea, încă la în -
ceputurile domniei sale foarte lungi,
oaspeŃilor săi.

De mai multă vreme, însă, regele,
nu „foarte mare” în acea vreme, îl
avea în atenŃie pe importantul său
demnitar. Un alt financiar, de o mare
întindere dar şi probitate profesion-
ale, cunoscut posterităŃii drept un
celebru economist mercantilist, Jean
Baptiste Colbert, reclamase regelui,
încă de mai multă vreme, fraudele
abominabile comise de Fouquet.
Având cunoştinŃă de acest fapt dar
considerându-se, din prea mult or -
goliu, infailibil, Nicolas Fouquet va
continua furturile sale, mizând, print-
re altele, pe nepriceperea regelui în
treburile financiare şi marea în -
credere pe care suveranul o avea în
el. Calcul eronat, Colbert reuşise deja
să deschidă ochii regelui, deveniŃi,
deopotrivă, şi invidioşi pe imensa
opulenŃă pe care o afişa Fouquet.
Acest Fouquet care dorea să devină
chiar duce de Bretania şi, poate, în
circumstanŃe potrivite, să apară ca

rival al regelui. Oricum, regele, chiar
dacă îşi masca cu pricepere ade-
văratele sentimente, nu mai putea
rămâne oficial nepăsător. 

Trendul de viaŃă al lui Fouquet,
întâlniri galante frecvente – printre
altele, a rămas vestită cea cu fru-
moasa Menneville, domnişoară de
onoare a reginei –, precum şi lipsa
de inspiraŃie a lui Fouquet atunci
când i-a asigurat o pensie dom-
nişoarei de La Vallière căzută în diz-

graŃie din patul lui Ludovic al XIV-
lea – fapt ce nu i-a consolidat super-
intendentului de la finanŃe simpatia
tânărului rege ci, printr-o Ńesătură de
intrigi, i-a atras mânia suverană – l-
au făcut pe Fouquet cu mult prea
vulnerabil faŃă de un suveran care se
vroia – devenind din ce în ce mai
mult – foarte autoritar. L-au făcut pe
Fouquet cu mult prea vulnerabil faŃă
de o curte unde intrigile şi invidiile
făceau „să cadă” chiar personalităŃi

care nu aveau cu nimic de-a face cu
frauda financiară, dar-mi-te pe cei
vârâŃi până în gât în apa ei vâscoa -
să, ,,Deja se spunea despre Fouquet
că „ar putea fi perfect... dacă i-ar
putea fi scoase din cap edificiile şi
femeile”. 

... În fiecare zi Nicolas Fouquet
prezenta regelui situaŃii de sinteză
financiară unde figurau cheltuielile,
unele majorate, şi veniturile FranŃei,
unele diminuate sau mascate de su -

per intendent pentru a putea fi trase
pe „partea lui”. Iar în fiecare noapte
Colbert, printr-o muncă uriaşă, de -
venit controlor şi al veniturilor şi al
cheltuielilor, reconstituia cifrele ade-
vărate prezentându-le regelui şi edi-
ficându-l tot mai mult asupra „cin-
stei” lui Fouquet. Era cu mult prea
mult pentru Ludovic al XIV-lea pen-
tru a nu-l înlătura şi pedepsi pe su -
perintendentul de la finanŃe.

continuare în pagina 5

T@i}ul sabiei regelui pe grumazul mini}trilor s@i (II)
– Jacques Coeur }i Nicolas Fouquet – 

Dan POPESCU

Memoria istoriei economice

“Alexandru şi Porus”, 1673. Pictorul Le Brun, un artist veritabil al secolului al XVII-lea.

Castelul Vaux
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... Exact atunci când, în timpul

recepŃiei de la castelul din Vaux,
curtenii de frunte ai FranŃei, vorbeau
cu convingere că viitorul prim-minis -
tru al FranŃei va deveni Nicolas
Fouquet, Ludovic al XIV-lea decide
arestarea slujitorului său. La nici
două săptămâni de la splendida re -
cepŃie unde Fouquet fusese gazdă,
iar regele invitat de onoare, vestea
cade ca un trăznet. „Fouquet a fost
arestat pentru malversaŃiuni cu fon-
durile publice şi pentru imense de -
lapidări”. Regele va spune în rechi -
zitoriul său: „Vederea vastelor edificii
pe care acest om le-a proiectat şi
insolentele achiziŃii pe care le-a rea -
lizat nu pot să nu mă convingă de
ambiŃiile sale dereglate şi nu pot să
nu mă facă să văd dreptatea poporu-
lui meu care solicită continuu drep-
tate împotriva lui. Dar ceea ce îl face
mai vinovat faŃă de mine este că,
departe de a profita de bunăvoinŃa
pe care i-am manifestat-o numindu-l
printre consilierii mei cei mai apropi-
aŃi, el a văzut în aceasta o speranŃă
de a mă înşela în continuare şi,
nevoind să devină mai înŃelept, a
devenit mai rapace. Artificiile pe care
le-a proiectat nu m-au împiedecat să
văd reaua sa credinŃă, căci el nu a
putut să se oprească de la cheltu-
ielile sale excesive, de la fortificarea
unora dintre castelele sale – contra
cui, oare? – de la ornamentarea
planturoasă a palatelor lui, de a pune
pe numele amicilor lui, dar pe chel-
tuiala mea, proprietăŃi deosebit de
frumoase, în speranŃa că astfel va
deveni, cât de curând, arbitru suve -
ran al statului”. Printr-un astfel de
re chizitoriu regal, soarta lui Nicolas
Fouquet a fost peceluită...

Trei ani de la încarcerarea sa,
după cercetări în care argumente
penibile ale lui Fouquet, de tipul

„când am fost destituit am fost mai
sărac decât atunci când am fost
numit în funcŃie”, au fost emina-
mente demontate, într-o vineri, 14
noiembrie 1664 la Marele Arsenal al
Parisului, aproape de Bastilia, fosta
reşedinŃă a ducelui de Sully, se va
deschide, cu uşile închise însă, pro-
cesul fostului ministru de FinanŃe. În
faŃa porŃii monumentale, pe patru
coloane, în formă de tun, muş -
chetarii regelui stau de gardă. Mul -
Ńimea abundă şi murmură. Când lec-
tica cu zăbrele în care se afla Fou -
quet ajunge la faŃa locului, s-a făcut
deodată linişte. Fouquet coboară
nesigur, precedat de locotenentul de
muşchetari d'Artagnan, cel care avu -
sese „redutabila onoare” de a-l ares-
ta în 5 septembrie 1661. MulŃimea
se înviorează brusc şi se aud nu
puŃine strigăte ce reclamă „moarte
profitorului”. AlŃii însă, înduioşaŃi pro-
babil de „cel slab”, îşi exprimă anu -
me îndoieli, iar numele lui Colbert,
cel care declanşase întreaga tevatură,
zboară din gură în gură. Degeaba,
însă. Erau probe ferme, iar Fouquet
nu putea scăpa. De altfel, întreaga
anchetă şi procedură judiciară se
desfăşurase cu Nicolas Fouquet Ńinut
„la secret”...

Despre ce a fost vorba? Pe lângă
delapidările foarte clar demonstrate,
percheziŃiile vor da la iveală nume -
roase alte detalii compromiŃătoare:
portrete satirice desenate de Fouquet
unor membri al Parlamentului, ceea
ce i-a înverşunat mai mult pe aceş-
tia împotriva lui; scrisori care com-
promiteau doamne distinse, păstrate
„la vedere” de amantul Nicolas, ceea
ce a înverşunat împotriva lui soŃii în -
cornoraŃi. Şi nu erau puŃini şi neim-
portanŃi... Curentul de opinie astfel
justifica în şi mai mare măsură
mânia regelui. Este dovedit, o dată
mai mult, că a luat mită în repetate
rânduri, că a dat mită pentru a
obŃine ulterior bani mai mulŃi, că a

deturnat fonduri, că şi-a însuşit veni -
turi ale FranŃei, ale regelui, că a fost
poltron şi mincinos.

Din celula sa de la Bastilia, unde
ducea o viaŃă cvasimonahală, Fou -
quet îşi organizează apărarea cu avo-
caŃii săi. Unul dintre anchetatori,
d'Ormesson, în cursul interogatori-
ilor, la început ostil acuzatului, im -
pre sionat de abordarea şi priceperea
cu care Fouquet îşi susŃinea cauza,
începe să aibe îndoieli şi aproape că
trece de partea fostului ministru de
FinanŃe. Un altul, confruntat cu abil-
itatea răspunsurilor lui Fouquet – în

finanŃe ca şi în medicină, uneori nu
toate problemele sunt exacte, se
spune – va afirma: „la început, un
ştreang subŃire era suficient pentru
a-l spânzura. Însă, am făcut o coar -
dă atât de groasă că nu-l mai putem
strânge”.

... Preşedintele Camerei de Jus -
tiŃiei care l-a judecat pe Fouquet,
găsit de rege, de Curte şi de Colbert
prea moale, este schimbat din
funcŃie, locul său fiind luat de un
magistrat cu mult mai ferm şi mai
hotărât, domnul de Séguir, unul din-
tre – se spune – seniorii încornoraŃi

de Fouquet. Cât se poate de rău...
... Sute de confruntări, martori,

mii de documente probatoare. Pe
muchie de cuŃit între condamnare
capitală sau detenŃie pe viaŃă, pe -
deapsa înclină finalmente pentru
detenŃie perpetuă. Astfel îşi sfârşeşte
cariera şi viaŃa – în fortăreaŃa de la
Pignerol, în 1680 – unul dintre cei
mai pricepuŃi în toate financiari ai
FranŃei secolului al XVII-lea. Cel a
cărui imensă greşeală se pare că a
fost, totuşi, aceea de a nu fi ştiut să
facă ceea ce trebuia sau, măcar, să
se oprească la vreme...
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T@i}ul sabiei regelui pe grumazul mini}trilor s@i (II)
– Jacques Coeur }i Nicolas Fouquet – 

Dan POPESCU

Regele Ludovic al XIV-lea în întreaga sa splendoare

Muşchetarul d’Artagnan

ApariŃii editoriale

9 martie 1661. Moartea cardinalului Jules Mazarin, 
la Vincennes. Ludovic al XIV-lea ia absolut puterea...
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Fie că vorbim despre serviciile finan-
ciare, serviciile de telecomunicaŃii,
serviciile turistice, practic, orice acti-
vitate întreprinsă în economie, se
reflectă, întrun fel sau altul, asupra
sectorului serviciilor, sau, mai bine
spus, serviciile îşi lasă totodată
amprenta asupra respectivei activi-
tăŃi. Există o simbioză puternică între
toate cele trei sectoare ale econo-
miei, însă cu precădere între relaŃiile
dintre sectorul terŃiar şi celelalte
două, individualizate, respectiv sector
primar, agricultura şi sectorul secun-
dar, industria şi construcŃiile. De fapt,
sectorul serviciilor a ajuns astăzi atât
de important pentru economie, în
particular şi pentru economia mon-
dială în general, încât se poate vorbi
despre un veritabil ”boom” în ceea
ce priveşte activitatea economică şi
cea a serviciilor. 

Economiile europene au devenit
dominate de servicii, în condiŃiile în
care majoritatea companiilor, chiar şi
cele din sectorul de producŃie, pri-
vesc acum serviciile ca un punct cri-
tic în reŃinerea clienŃilor lor, atât
cerŃi, cât şi atragerea celor potenŃiali.
Fie că avem de-a face cu un simplu
transfer bancar sau un proiect de
arhitectură, fie că planificăm un con-
cediu întro destinaŃie anume sau efec -
tuăm un banal apel telefonic, avem
nevoie de servicii pentru a efectua
aceste operaŃiuni, inclusiv de o infra -
structură dezvoltată a serviciilor. 

Tocmai datorită complexităŃii spo-
rite a acestei ramuri economice, tre-
buie menŃionat că există, la momen-
tul actual, o serie întreagă de clasi-
ficări în domeniul serviciilor, în care
acestea sunt împărŃite după diverse
criterii, unele reprezentative, altele
mai puŃin. 

Problematica pe care clasificarea
serviciilor o ridică este cu atât mai
importantă cu cât această complexă
sintagmă, caracterizată de o evoluŃie
continuă, cu precădere în ultimii ani,
a devenit şi mai dificil de definit,
odată cu apariŃia fenomenului de „co -
merŃ transfrontalier cu servicii”. Ulte -
rior, o nouă noŃiune va deveni cea
de „comerŃ internaŃional” cu servicii.
Prin urmare, dificultatea definirii unui
termen ce a ajuns să definească un
întreg sector al unei economii, se
vădeşte una reală şi problemele rezi-
dă tocmai din faptul că realitatea
economică a perioadei contemporane
este una caracterizată de un dina-
mism nemaiîntâlnit. Aşadar, determi-
narea unei noi clasificări în domeniu,
indiferent cât de argumentată, repre-
zintă o sarcină dificilă.  

ImportanŃa acestui sector pentru
o economie este în creştere în ulti-
mii ani, lucru vizibil şi în România
post-decembristă. Economiile naŃio-
nale, ajung să fie clasificate în func-
Ńie de acest sector, mai precis, pe
baza datelor statistice disponibile, în
funcŃie de ponderea sectorului servi-
ciilor în economie. Prin urmare, dacă
o economie prezintă un sector al
serviciilor care îşi aduce o pondere
de peste 50% din PIB, produsul
intern brut al unei Ńări, acel stat este
perceput ca fiind dezvoltat, precum,
similar, dacă o Ńară are un procent
al serviciilor sub această cifră, prac-
tic există o subdezvoltare a econo-
miei acestuia. Este vorba de fapt, de
o subdezvoltare a sectorului servicii-
lor. În funcŃie de stadiul de dezvol-
tare al serviciilor, avem o lume îm -
părŃită în cele ”trei lumi” de fapt:
- state cu un sector dezvoltat al ser-
viciilor, exportatoare nete de servicii,

prima lume;
- state cu un sector de servicii emer -
gent, locaŃie unde se include şi Ro -
mânia, unde piaŃa serviciilor este în
curs de cristalizare – a doua lume;
- statele cu un sector de servicii
cvasi-inexistent, Ńări care au de pildă
un sector primar, agricol, extrem de
dezvoltat, aspect negativ însă. Insu -
ficienta dezvoltare a serviciilor din
aceste Ńări condamnă populaŃia la un ni -
vel de trai mai scăzut – lumea a treia.

O perspectivă interesantă asupra
clasificării statelor este oferită şi de
către Banca Mondială. Respectiv,
această instituŃie internaŃională clasi-
fică statele, prin prisma dezvoltării
acestora, pe baza venitului pe cap de
locuitor sau GNI, după cum urmea-
ză:
- state cu un venit scăzut al GNI, cu
un nivel al acestuia sub 1.005 USD
sau echivalent;
- state cu un venit mediu-scăzut al
GNI, cu un nivel al acestuia cuprins
între 1.006 şi 3.975 USD;
- state cu un venit mediu-ridicat al
GNI, cu un nivel al acestui indicator
cuprins între 3.976 şi 12.275 USD. 
- state cu un nivel ridicat al GNI,
respectiv peste 12.276 USD. 

Elementul cheie în această clasifi-
care este dat de gradul de dezvolta-
re al serviciilor. 

Notă: România ocupă, conform aces -
tei surse, poziŃia 54 în topul acestor
state, situată solid în categoria up -
per-middle GNI, respectiv a III a. 

Un alt indicator legat de ponde-
rea serviciilor în cadrul economiilor
naŃionale, deşi indirect, este dat de
gradul de atractivitate al unei econo-
mii faŃă de altele, grad ce a devenit,
mai ales întrun context economic
dificil, marcat de turbulenŃe financia-
re severe, cu atât mai important. O
Ńară cu o infrastructură a serviciilor
suficient de dezvoltată poate atrage o
serie întreagă de investitori, pe care
un stat care nu dispune de infras-
tructură corespunzătoare pur şi sim-
plu nu îi poate determina să vină. Şi
aici nu este vorba doar de infras-
tructura de transport a unei Ńări, res-
pectiv drumuri, căi ferate, aeropor-
turi, ci este vorba şi de infrastructu-
ra de comunicaŃii, precum şi de struc -
tura socială şi particularităŃile speci-
fice acelui stat.  

Serviciile sunt un concept de re -
lativă noutate în economie, deşi, de
altfel, economia nu este un concept
nou, per ansamblu. Altfel spus, dacă
despre ”economie” se poate vorbi
încă din cele mai vechi timpuri, deoa -
rece, încă de la apariŃia fenomenului
de ”diviziune a muncii”, din comuna
primitivă, avem deja germenii relaŃii-
lor economice, iar despre economie,
ca ştiinŃă se poate vorbi de la cele-
bra ”AvuŃia naŃiunilor – o cercetare
asupra naturii şi cauzelor sale” a pă -
rintelui economiei, Sir Adam Smith,
despre servicii, lucrurile sunt de dată
puŃin mai recentă, deoarece nu pu -
tem vorbi despre acestea, din, să
spunem, sec. XVIII. 

Este adevărat, existau şi atunci
bănci – intermediari financiari, dar
activităŃiilor acestora nu li se poate
atribui denumirea de serviciu pro-
priu-zis şi, oricum, însemnătatea aces-
tui sector pentru economiile naŃiona-
le, la acel moment, era una extrem
de scăzută. 

Se poate afirma aşadar, că, întro
măsură covârşitoare, dezvoltarea ser-
viciilor este direct legată de apariŃia
şi evoluŃia unui alt concept economic
esenŃial pentru perioada contempora-
nă. Şi anume, globalizarea. Desigur,
globalizarea este, întro oarecare mă -
sură, similară, ca traiectorie, cu dez-

voltarea sectorului serviciilor, respec-
tiv cu apariŃia a din ce în ce mai
multe servicii în sfera economicului
şi socialului. De altfel, globalizarea
reprezintă un antemergător al dezvol-
tării serviciilor, precum şi al interna-
Ńionalizării serviciilor, deoarece glo-
balizarea, presupune, în primă instan -
Ńă, coborârea barierelor comerciale
pentru ceea ce înseamnă „free tra -
de”. Globalizarea înseamnă de fapt,
din punct de vedere economic, o
nouă ordine mondială, cu anumite
reguli, dar care propune, ca idee
esenŃială, reducerea barierelor comer -
ciale precum tarife, taxe de export,
precum şi cote de import. Desigur,
această definiŃie este menită să pre-
zinte aspectele pozitive ale globaliză-
rii, pe care partizanii le prezintă drept
„creşterea bogăŃiei şi a volumului de
bunuri şi servicii tranzacŃionat pe
pieŃele internaŃionale, ca urmare a
unei eficienŃe corect catalizate a divi-
ziunii muncii, prin relaŃii internaŃiona-
le, specializare şi competiŃie”. 

Suntem însă de părere că acest
fenomen, precum şi comerŃul inter-
naŃional cu servicii, nu prezintă doar
aspecte pozitive, ci, dimpotrivă, mani-
festă şi reverberaŃii negative. De pil -
dă, sporirea competiŃiei şi a compe-
titivităŃii unor anumite state se face,
de regulă, în dauna altora, ceea ce
presupune, din start, dezavantaje eco -
nomice majore pentru statele mai
puŃin dezvoltate sau în curs de dez-
voltare. Schimburile economice, fie
de bunuri, fie de servicii, nu se fac
mereu sub cele mai bune condiŃii,
iar acest fapt conduce nu la reduce-
rea diferenŃelor economice dintre sta-
te, ci, dimpotrivă, sporirea acestora,
asta pentru a nu mai aminti de con-
damnarea la sărăcie a multor naŃiuni,
în favoarea altora. 

Este adevărat, globalizarea presu-
pune un proces integrat sau, altfel
spus, un proces de contopire a eco-
nomiilor şi a societăŃilor naŃionale,
integrare favorizată de dezvoltarea
serviciilor de comunicaŃii, transpor-
turi şi schimb. Acest lucru se reali-
zează şi prin schimb internaŃional,
investiŃii străine directe, fluxuri de
capital, migraŃia forŃei de muncă, dar
şi prin avansurile din tehnologie.
Suntem însă de părere că a observa
doar aspectele pozitive ale globaliză-
rii şi internaŃionalizării reprezintă o
viziune obtuză, şi este un aspect de -
parte de realitatea curentă. 

În accepŃiunea noastră, un servi-
ciu reprezintă, din start, un eveni-

ment singular în timp, un ”set de
beneficii consumabile la un moment
dat în timp”. Având însă în vedere
faptul că serviciile reprezintă un fe -
nomen complex, definiŃia se vădeşte
incompletă fără următoarele precizări.
A) Serviciile sunt oferite de către un
furnizor specializat, de regulă aflat
întro relaŃie foarte strânsă cu proprii
săi furnizori. Să luăm ca exemplu
serviciile de telecomunicaŃii: unde ar
fi companiile de comunicaŃii fără su -
portul hardware oferit de către furni-
zorii de telefoane mobile şi aparatu-
ră pentru reŃele globale?
B) Totodată, serviciile sunt realizate
de către funcŃii distincte ale sisteme-
lor tehnice şi de către activităŃile dis-
tincte ale indivizilor. Aceste sisteme
pun bazele desfăşurării şi prestării de
servicii în condiŃiile solicitate de către
client. De pildă, reŃele de co municaŃie.
C) Serviciile sunt comisionate în
funcŃie de nevoile clienŃilor, fiind un
sector cu un grad extrem de ridicat
de personalizare. 
D) Serviciile sunt expediate de către
un furnizor unui client numai la ce -
rerea acestuia din urmă. Aşadar,
consumatorul iniŃiază prestarea unui
serviciu.
E) Serviciile se consumă în totalita-
te, de către utilizator, în scopul sa -
tis facerii unei nevoi a acestuia. 

Serviciile reprezintă, la momentul
actual, un domeniu de maxim inte-
res pentru economiştii din întreaga
lume şi nu numai. Tocmai de aceea,
studiul naturii, particularităŃilor aces-
tora este extrem de important în ceea
ce priveşte macroeconomia şi econo-
mia în general. 

Nu există economie a unui stat
sau a unei regiuni care să funcŃione-
ze corect şi coerent fără un sector
al serviciilor, fără un sector terŃiar
dezvoltat. Se impune aşadar o cunoaş-
tere amănunŃită a acestui domeniu.

România a fost declarată, la 1
ianuarie 2007, o ”economie de piaŃă
funcŃională”. Acest fapt înseamnă că
avem mecanisme de piaŃă, care
funcŃionează în parametrii normali.
Avem cerere, ofertă, legi care le
guvernează, instituŃii care veghează
la buna funcŃionare a pieŃelor. Deşi
nu este un sistem perfect, deşi exis-
tă multe metehne, probleme, este
totuşi un sistem care funcŃionează.
Cât de cât acceptabil. 

Lucrările care să trateze acest
subiect sunt vaste, cu precădere în
literatura internaŃională, existând di -
verse modele care să poată cuantifi-

ca, întro anumită măsură, starea de
facto a sectorului serviciilor întro re -
giune sau stat. 

Studiile empirice realizate, până
acum în România, sunt calitativ ridi-
cate, însă nu suficiente. Este nevoie
mereu de o actualizare a acestora,
de utilizarea noilor concepte în do -
meniu, de un update care să ajute la
înŃelegerea particularităŃilor sectorului
serviciilor în România, pe de o parte,
şi a comerŃului transfrontalier cu ser -
vicii, în Ńara noastră, pe de altă parte. 

Economia noastră nu este func-
Ńională în mod integral, existând încă
lacune mari în ceea ce priveşte pri-
vatizarea, relaŃia privat-public, inclu-
siv în sectorul serviciilor. Este nevo-
ie de lucrări atât teoretice, cât şi
practice care să ajute la înŃelegerea
transformărilor din cadrul acestui
sector, transformări ce se răsfrâng
asupra mediului de afaceri în gene-
ral. Avem nevoie de cunoştinŃe fun-
damentate în cadrul acestui dome-
niu, care să ajute la înŃelegerea com-
plexităŃii serviciilor.  

ParticularităŃile serviciilor, trăsătu-
rile lor esenŃiale, sunt cele care dau
atât avantaje acestora, comparativ cu
bunurile, dar, totodată, şi o serie de
lipsuri. Imposibilitatea de a le depo-
zita, intangibilitatea lor, inseparabilita -
tea prestatorului de consumator sunt
elemente care particularizează nu doar
consumul de servicii, ci şi comerŃul
transfrontalier cu acestea. 

Numeroasele clasificări în dome-
niu sunt determinate de diversitatea
extraordinară a acestui sector, noi
servicii apărând mereu, fiind aşadar
un sector caracterizat de flexibilitate
sporită. Şi, dacă judecăm principiul
fundamental al unei economii, con-
form căruia ”orice nevoie satisfăcu-
tă, generează alte nevoi”, constatăm
că, în ultimii 20-30 de ani, sectorul
serviciilor a fost atât o cauză, dar şi
un efect generator al nevoilor din ce
în ce mai numeroase, care, în schimb,
au generat nevoi pentru din ce în ce
mai multe servicii. Exemplele abun-
dă, de la telecomunicaŃii şi telefonie
mobilă, până la serviciile de turism
şi cele financiare. 

Cunoaşterea acestui sector, în de -
plinătatea sa, este dificilă, însă, con-
siderăm cu încredere că fiecare lu -
crare care abordează, fie teoretic, fie
empiric, acest domeniu, conferă noi
dimensiuni acestui fenomen, care in -
fluenŃează atât viaŃa noastră cotidia-
nă, cât şi existenŃa întreprinderilor, dar
şi a economiilor, în ansamblul lor.   

Conceptul de servicii în economie
asistent univ. drd. Lucian
Alexandru DANCIU, ULBS
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Echilibrul este atins când cumpă -

rătorii sunt aşteptaŃi să achiziŃioneze
o cantitate suficientă a exit-urilor, la
preŃuri profitabile, pentru a justifica
angajarea a numărului de muncitori
necesar pentru a produce acel out-
put. Acest punct, unde curbele cererii
şi ofertei agregate se intersectează,
este punctul cererii efective. Ieşirea
lui Keynes din raŃionamentul clasic al
întregului sistem a fost de a arăta că
punctul cererii efective ar putea să
nu desemneze o rată de ocupare
totală. Nimeni înaintea lui nu a încer-
cat să producă o „teorie a output-ului
din economie, ca şi un întreg”.

Keynes a despărŃit „cererea agre-
gată” (sau venitul aşteptat al angaja-
toriilor) în două componente, cererea
de consum şi cererea de investiŃii.
Consumul era elementul stabil din ce-
rere, în timp ce investiŃiile reprezen-
tau elementul instabil.

Pe termen scurt, „propensitatea spre
consum” este proporŃia venitului cu -
rent „relativ stabilă”. Nu fluctuează foar -
te mult. Acest lucru se datorează, în
mare parte, obiceiurilor, în contrast
cu investiŃiile, care depind de aştep-
tări. În concordanŃă cu „legea psiho-
logică” a lui Keynes, când venitul
creşte, consumul sporeşte mai puŃin
decât venitul, iar când venitul scade
consumul se reduce într-o proporŃie
mai mică. Faptul că consumul este
mai stabil decât venitul face ca chel-
tuielile agregate să aibă o anumită
măsură de stabilitate. Dar, de aseme-
nea, crează o problemă în economie.
Având în vedere o propensitate spre
consum mai mică de unu, diferenŃa

dintre consum şi producŃie trebuie
acoperită prin investiŃii, dacă se ur -
măreşte menŃinerea unei rate a ocu -
pării totale. Economiştii clasici presu -
pun că economiile îşi vor găsi cursul
în investiŃii, la o rată a dobânzii de
la momentul respectiv. Noutatea lui
Keynes a constat în tratarea eco -
nomiilor ca o scădere din consum,
dar nu ca pe un fond pentru inves -
tiŃii. Acest aspect a dus la faimosul
său „paradox al raŃionalităŃii”. Dacă
toată lumea vrea să economisească
mai mult, firmele vor vinde mai
puŃin, iar astfel output-ul va scădea,
cu excepŃia cazului în care stimulen-

tul de a investii creşte, în acelaşi
timp. Prin urmare, cu cât o societate
este mai „raŃională”, cu atât îi va fi
mai dificil de a menŃine o rată a
ocupării totale. Sarcina grea de a
menŃine o rată a ocupării totale într-
o societate, care economiseşte o
parte din venituri, îi revine cererii de
investiŃii - cererea de capital tehnolo -
gic. În societatea capitalistă, acest as-
pect reprezintă responsabilitatea an -
gajatoriilor.

Pentru a diferenŃia teoria generală
de teoria clasică şi pentru a explica
de ce funcŃia cererii agregate nu este
identică cu funcŃia ofertei agregate,

Keynes a dezvoltat o nouă taxonomie
pentru componentele funcŃiei cererii
agregate.

Conform Legii lui Say, cererea
agregata pentru toate produsele din
industrie sunt grupate într-o singură
categorie D1. Aceste cheltuielile D1
reprezintă toate cheltuielile pentru bu -
nurile produse în cazul în care suma
utilizată este legată de veniturile
obŃinute (oferta agregată). Având în
vedere toate axiomele restrictive care
stau la baza Legii lui Say, D1 este
nu numai o funcŃie de veniturile
obŃinute şi este chiar egal cu veni-
turile obŃinute, la orice nivel dat al

ocupării forŃei de muncă.
Noua taxonomie a lui Keynes era

diferită de clasificarea clasică, deoa -
rece Keynes împarte cheltuielile afer-
ente cererii agregate în două categorii
de cerere, D1 şi D2. Categoria de
cheltuieli D1 include toate cheltuielile
privind produsele din industria care
„depind de nivelul de venitului agre-
gat şi, prin urmare, de nivelul ocu -
pării forŃei de muncă N”. Categoria
D1 lui Keynes, prin urmare, este simi -
lară (dar nu identică) cu categoria
D1, singulară, din teoria clasică. Spre
deosebire de D1 Legea lui Say, cere -
rea D1 a lui Keynes este doar o
funcŃie de, şi este nu neapărat egală
cu venitul agregat  la fiecare posibil
nivel alternativ de venit şi ocupare.

Keynes defineşte categoria cheltu-
ielile D2 ca reprezentând toate chel-
tuielile care sunt nu sunt legate de
venitul agregat curent şi ocuparea
forŃei de muncă. Cheltuielile D1 plus
D2 reprezintă o categorie exhaustivă
a tuturor cererilor posibile pentru bu -
nurile produse în economie. Cheltuieli
D2 care nu trebuie să fie legate de
venitul agregat curent includ: Chel -
tuielile de investiŃii ale firmelor (I);
AchiziŃiile guvernamentale de bunuri
şi servicii (G) care nu sunt în mod
explicit legate de veniturile fiscale
guvernamentale atunci când acestea
sunt legate de venituri agregate; O
economie care are relaŃii comerciale
cu alte naŃiuni, străinilor achiziŃiile
străinilor de produse exportate (X).

În opera sa, Keynes explică ritmul
mai redus de creştere al consumului
comparativ cu ritmul de creştere al
venitului prin psihologia aspecte care
Ńin de psihologia umană, care deter-
mină propensitatea persoanelor să-şi
mărească consumul atunci când veni -
tul lor creşte, dar nu în aceaşi mă -
sură cu acesta, determinând în acest
fel apariŃia propensitateei spre eco -
nomisire, denumită de el „legea psi-
hologică fundamentală”. Un alt aspect
important de care trebuie Ńinut cont
este tendinŃa de încetinire a ritmului
investiŃiilor, aspect determinat tot de
cauze psihologice şi care Ńine de
inceritudinea obŃinerii unui profit ridi-
cat şi de existenŃa unei rate înalte a
dobânzii (pentru ca economiile să fie
investite este necesar ca eficienŃa mar-
ginală a capitalului să fie substanŃial
mai mare decât rata dobânzii, în caz
contrar investitorii ar prefe să depună
banii la bancă), precum şi de prefe -
rinŃa oamenilor de a-şi păstra disponi-
bilităŃile băneşti sub formă lichidă.

Teoria cererii efective din perspectiva lui Keynes

ApariŃii editoriale
Publicitatea, ca mod de a fi

Într-o economie, cum  este economia româ -
nească, care, deşi în tranziŃie chiar într-un sta-
diu ceva mai avansat, nu şi-a aflat încă dru-
mul spre o economie de piaŃă cu o funcŃion-
alitate normală, o lucrare despre „Publicitatea
în eco nomia de piaŃă” – de Ioana Adela
Bărbulescu, Editura UniversităŃii „Lucian Blaga”
din Sibiu, 2012 – prezintă din capul locului un
interes deosebit. Un interes deosebit întrucât,
pe de o parte, firmele relaŃionează cu consuma-
torii prin intermediul pieŃei, iar actul de
vânzare-cum părare este esenŃial înlesnit de
publicitate. Se face publicitate pentru ceea ce
se produce, astfel încât cumpărătorul să
cunoască mai bine produsul indicat, calităŃile
lui în întâmpinarea dorinŃelor sale, eficienŃa sa,
să-l prefere alegându-l, selectându-l dintre
multe şi multe alte produse. Un interes deo -
sebit, totodată, întrucât mai bine de un secol
şi jumătate, pe măsura divesificării acti vităŃilor,
producŃiilor, publicitatea a devenit un domeniu
economic distinct, esen Ńial. Chiar o disciplină
cu obiect şi metodă de cercetare proprii, o dis-
ciplină care se învaŃă predilect şi se aplică şti-
inŃific. Or, un volum care răspunde unor astfel
de probleme specifice acoperă o arie mare de
preocupări şi utilităŃi în economie, în viaŃa
noastră de fiecare zi, ceea ce justifică, pe deplin,
aprecierea menŃionată.
În sfârşit, dar nu în ultimul rând, volumul pre -
zintă un interes deosebit întrucât la originea cărŃii
se află lucrarea de doctorat în economie, o lucra -
re meritorie, a autoarei. O teză realizată cu un
remarcabil efort de documentare, rod al unor
cercetări riguroase la orizont naŃional, comunitar-
european şi universal, rod al unor interpretări şi
concluzii originale pe potrivă. O lucrare punând
la îndemâna celor ce o parcurg ceea ce este
„clasic” şi ceea ce este nou în domeniu, cum se

prefigurează perspectiva dintr-un astfel de unghi,
ce evoluŃii este posibil să se vădească în sfera
atât de complexă şi de dificilă a publicităŃii pe
mapamond. În fapt, în carte, eforturi remarcabile
sintetizate cu inscusinŃă de autoare, dr. Ioana
Adela Bărbulescu, într-un număr nu prea mare
de pagini.
Desigur, ar fi multe de spus în acest sens. Cert
este că autoarea volumului se prezintă în mod
deschis partizanul acelei publicităŃi cât de spec-
taculoase, rafinate, elegante, dar care să sensibi-
lizeze consumatorul vizavi de utilităŃi reale ale

produselor şi serviciilor. UtilităŃi menite efectiv
să împlinească necesităŃi ale clienŃilor. Dincolo,
de fapt, de acele artificii publicitare neproduc-
tive, chiar nocive, care consumă materie fără
vreo finalitate reală. Desigur, „de gustibus non
disputandum”, cum spuneau latinii, însă chiar în
publicitate este nevoie de o limită care să
prevină falimente răsunătoare ale unor producă-
tori şi comercianŃi, în primul rând cei care nu
au Ńinut seama de limita menŃionată. Faptul că
o tânără cercetătoare se apleacă atent şi asupra
acestor corelaŃii şi disfuncŃionalităŃi – dacă ar fi
fost mai mulŃi cercetători astfel poate că anver-
gura actualei crize economico-financiare mondi-
ale ar fi fost mai mică - , este, desigur, un me -
rit de seamă al cărŃii.
Dincolo de orizontul de abordare, de rigoarea
lucrului bine făcut, de consistenŃa şi, deopotrivă,
eleganŃa şi rafinamentul raŃionamentelor – de
care, de altfel, am amintit -, alte merite ale aces-
tei cărŃi decurg din stilul viu, plăcut, uşor inteli -
gibil al autoarei, stil trădând o bună experienŃă
de gazetar. Decurg din aparatul ştiinŃific cu care
autoarea relaŃionează continuu. Din capacitatea
Ioanei Adela Bărbulescu de a sesiza maxime şi
semnificaŃii din literatura universală de speciali-
tate. Cititorul este astfel prins nu doar în mre-
jele lucide ale unei cărŃi de specialitate, ci şi în
Ńesătura complexă, efectiv pasionantă a unei cul-
turi de specialitate în strânsă interferenŃă cu o
cultură generală deosebită.
În sfârşit, cartea reŃine printr-o Ńinută grafică „de
seară” şi nu „ de dejun” banal, ceea ce evident
că-i poate conferi un loc distinct în nu puŃine
biblioteci. Fie ale specialiştilor, fie ale celor ori -
cum interesaŃi să pătrundă un astfel de univers.
Am dreptate în toate câte le-am spus? Eu cred
că da. Dumneavoastră, citind cartea, sunt con-
vins că veŃi fi de părerea mea. 
Lectură agreabilă!

Prof. Dan Popescu

asistent univ. drd.Alin OPREANA,
ULBS

Londra anilor 1930
John Keynes



Muzeul Municipal Mediaş găzdu -
ieşte, acum la început de an, o fru-
mosă expoziŃie de artă plastică, inti-
tulată mai mult decât sugestiv „Arta
cum laude”.

IniŃiativa organizării acestei mani-
festări precum şi a genericului ei
aparŃine artistului plastic, de curând
medieşan, Giuseppe Rotta, absolvent
al UniversităŃii de Artă şi Design din
Cluj-Napoca, membru al Uniunii Ar -
tiştilor Plastici din România.

Acest tânăr artist animat de do-
rinŃa, total dezinteresată, de a reabili-
ta şi dinamiza viaŃa artistică din
domeniul artelor plastice medieşene,
s-a hotărât, cu acordul conducerii

Muzeului Municipal din Mediaş, să
organizeze pe simezele spaŃiului ex -
poziŃional al muzeului, o expoziŃie cu
creaŃii recente ale unor reprentativi
artişti plastici medieşeni.

Vernisajul la care a partcipat un
public numeros, a beneficiat de par-
ticiparea unor distinşi conducători ai
primăriei, dom nul primar Teodor Neam -
Ńu, secondat de doamna viceprimar
Floarea Taro pa. Aşa cum se obişnu -
ieşte la Me diaş, publicul s-a dovedit
receptiv şi interesat de toate con-
cepŃiile, viziunile şi elementele noi de
limbaj, pe care artiştii medieşeni le-
au introdus în creaŃia lor recentă. 

Dincolo de marea diversitate sti -
listică şi tematică, expoziŃia a readus
în discuŃie două din concepte, care
încă mai generează confuzii şi inter-
pretări greşite în planurile estetic şi
al criticii de artă. Este vorba, în pri -
mul rând, de conceptul ultra disputat
de profesionist şi, cel de al doilea,

de artă abstractă sau non figurativă. 
Nu se poate porni la o discuŃie,

care să ducă la clarificări, fără să
introducem în ecuaŃie perechea diho-
tomică a termenelor, conceptelor, de
neprofesinist şi respectiv de realist
sau simplificat, de figurativ.

Neprofesionistul a fost confundat
foarte mult timp cu amatorul, cu di -
letantul sau veleitarul. A fost o con-
fuzie generată de estetica şi critica
de artă comunistă şi potenŃată de
practică socială.

Termenele de amator, diletant,
veleitar, care nu are nimic batjocori-
tor, ba din contra, desemnează per-
soane care iubesc arta, care o prac-
tică din singurul raŃionament acela
de a se delecta, şi care au o dorin -
Ńă, o ambiŃie de a se ocupa cu arta.
Aceşti termeni au fost demonetizaŃi,
printr-o folosire neadecvată, fără dis-
ceranământ şi hipertrofiată, ajungân-
du-se la un moment dat să devină
peiorativi. O nînŃelegere a sen surior
şi semnificaŃiilor pozitive ale acesto-
ra au dus la amatorism, diletantism
şi veleitarism. 
Am avut posibilitatea ca în decursul
anilor să cunosc îndeaproape viaŃa
artistică a Mediaşului. La absolut
toate expoziŃiile la care am participat
în decurs de 30 de ani datorită
obligaŃiilor pe care le aveam pe linie
de servici, am putut să determin şi
să particip la foarte multe manifestări
expozi Ńionale de artă plastică, popu-
lară sau artă fotografică. Am con-
statat cu o mare plăcere că foarte
mulŃi me dieşeni sunt interesaŃi de
artele vi zuale, de evoluŃia acestora,
de felul în care artiştii medieşeni au
asimilat organic toate cuceririle artei
moder ne. Pot spune fără ezitare că
la Me diaş s-a format un public avizat
pentru artele plastice. Organizatorii
ex poziŃiei au invitat o parte dintre cei

mai reprezentativi pictori, sculptori,
graficieni şi ceramişti profesionişti
din Mediaş. 
Termenul de artist plastic profesion-
ist desemnează în primul rând cate-
goria de persoane care îşi câştigă
existenŃa exclusiv din artă. Acestea
se dedică artei lor până la sacrificiu,
punând pe primul plan satisfacŃia
creaŃiei, lăsând pe plan secund avan-
tajele materiale. Ceea ce defineşte
propriu-zis arta profesionistului este
gradul de creativitate, originalitate,
unicitatea operei sale. Amatorul care
se consideră profesionist, din păcate
această categorie este foarte nume -
roasă în România, este permanent
preocupat să imite arta profesioniş -
tilor, să combine în aceiaşi lucrare
mai multe stiluri, unghiuri diferite ale
aceloraşi viziuni, cât mai multe mo -
dalităŃi de exprimare plastică, consi -
derând acest lucru o performanŃă
artistică.

Începând cu a doua jumătate a
seco lului XX, în România calitatea de

artist profesionist a fost obŃinută prin
absolvirea unei instituŃii de învă -
Ńământ superior de artă. Aceasta a
fost întărită prin obŃinerea calităŃii de
membru al Uniunii Artiştilor Plastici.
Din 1954, a fost înfiinŃat Fondul Plas-
tic, structură organizatorică a uniunii,
unitate cu sarcini economice. 

ToŃi artiştii care fac parte din
această structură a uniunii sunt consi -
derati profesionişti. ExpozanŃii la pre -
zenta expozŃie de la Muzeul munici-
pal se încadrează la cele trei forme
de artă profesionistă. O expoziŃie co -
lectivă de talia celei deschise la în -
ceputul acestui an are de la început
calitatea că reuneşte, într-un dialog
benefic, mai multe generaŃii, concep -
Ńii şi limbaje plastice, având un numi-
tor comun: dorinŃa fiecărui artist de
a se autodepăşi. Din generaŃia senio-
rilor artelor medieşene expun cunos -
cuŃii pictori Marius Cioban, Ioan Bă -
cilă, Ioan Şarlea, Grigorie Muntean,
Mircea Maximilian Boeriu şi semna -
tarul acestor rânduri. 
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