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PiaŃa produselor ali-
mentare din FranŃa este
dominată de două for-
mate comerciale: hiper-
marketul şi supermar-
ketul. După 1993, aces-
te două formule şi-au
continuat expansiunea,
însă s-a produs o mo -
dificare semnificativă:
hipermarketul a cunos-
cut primele sale difi-

cultăŃi după anul 2000, atunci când supermar-
ketul, datorită  discounterilor, a ajuns sa aibă
o cotă de piaŃă apropiată de cea a hipermar-
ketului, în 2005. 

Hipermarketurile 
în confruntarea cu 
magazinele discount,
cazul pie]ei franceze (I)

E. Atragerea fondu -
rilor europene

Fondurile europene
au reprezentat o opor -
tunitate de care Ro -
mânia a ştiut, până la
acest moment, să pro -
fi te doar parŃial. Având
în vedere multitudinea
de axe şi programe pe
care Ńara noastră putea
obŃine finanŃare şi con-

siderând faptul că din cele cca 19,7 mld. Euro
disponibile ca fonduri nerambursabile vom
reuşi, estimativ, să atragem un procent de 25–
30% până la finalul anului 2013, experienŃa
fondurilor europene a fost una nefavorabilă, iar
Ńara noastră este prin cipala vinovată. 

S~PT~MÂNAL FINANCIAR - ECONOMIC

„Câte milioane de vorbe ai spus
tu în viaŃa ta! Ai spus toate vor-
bele care sunt în Shakespeare, în
Goethe, în Kant. Numai că tu le-ai
combinat altfel”.

G. Ibrăileanu
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Când va intra România în
zona euro? Politicienii noştri se
întrec în supoziŃii şi oferte care
de care mai festiviste. Unii spun
că Ńinta de aderare în timp
rămâne neclintit cea iniŃială: anul
2015. AlŃii, mai precauŃi şi mai
realişti, împing termenul către
2017 şi chiar mai departe. Ori -
cum va fi, accedarea României în
zona euro apare mai curând ca
un pariu politic, ca un joc de

imagine, decât ca un demers strategic, aşezat pe baze
realiste. Retrăim, cu inconştienŃă, coşmarul anilor 2005 –
2007, când alfa şi omega existenŃei noastre era admi -
terea cu orice preŃ în Uniunea Europeană, slalomând
printre cele 31 de condiŃii ale acquis-ului comunitar,
încercând să părem mai buni şi mai performanŃi decât
eram în realitate şi acŃionând exclusiv pe principiul
„scopul scuză mijloacele”. 

Un nume s-a impus în anii ‘20 şi ‘30: Ernest Oppen-
heimer. Era timpul marilor dezvoltări în industria diaman -
tiferă a Africii de Sud. Se vă dea însă un fenomen eco -
nomic îngri jorător: existau momente când supra produc -
Ńia respectivă putea ameninŃa grav nu numai preŃul dia-
mantelor, dar chiar şi exploatările. Pentru a men Ńine pro-
fiturile la nivel ridicat trebuia - şi se simŃea limpede acest
lucru – „stabilizată” piaŃa. Proprietar şi conducător al uneia
din cele patru mari mine sud-africane, Oppenheimer a
propus atunci marilor proprietari şi producători africani
să-şi unească mijloacele pentru a putea cumpăra dia-
mantele ce proveneau din alte surse decât cele africa-
ne şi a le vinde apoi pe toate - şi cele provenite din
afară şi ale lor – prin intermediul unei unice centrale
de vânzări. Imensa putere financiară a acestei organiza-
Ńii îi permitea – indiferent care era starea pieŃii, care
erau dimensiunile ei – să cumpere producŃia tuturor fur-
nizorilor, cărora le garanta un debuşeu regulat, cu pre-
Ńuri relativ stabile. 

PUNCTUL
PE EUROPA

„Dacă nu foloseşti ceea ce au cucerit veacurile înaintea ta, 
eşti un incult şi un barbar”

Tudor Vianu

... Câte ceva despre cum vedea Radu Rosetti starea Ńăranului
precum şi posibilităŃi pentru ameliorarea ei. În acest sens, Rosetti
se va alătura întrutotul multora dintre cele mai avansate teze şi idei
ale timpului din preajma Unirii de la 1859 şi de mai apoi. Le va
îmbrăŃişa pe deplin, nu atât cu entuziasm, cât mai ales lucid, cu
argumente bine întemeiate, venite dintr-o foarte bună cunoaştere şi
interpretare a istorie sociale româneşti şi a realităŃilor vremii, a
idealurilor perene pe care le-a avut – şi le avea şi acum – aceas-

tă naŃie a noastră, naŃia română. Idealuri deloc rupte de aspiraŃii europene şi universale
dintre cele mai însemnate, dimpotrivă, îngemănate cu acestea. 

26 august 1789. DeputaŃii francezi votează
“DeclaraŃia privind drepturile omului şi cetăŃeanului”

Clepsidra cu repeti]ie... (II)
– Radu Rosetti despre probleme ale agriculturii }i ale Unirii de la 1859 –

Dan POPESCU

Emil DAVID

Lecturi de var@

Zona euro – 
pe patul de suferin]@

continuare ^n pag. 4

Iaşi - 24 ianuarie 1859

continuare ^n pag. 3

continuare ^n pag. 5

continuare ^n pag. 7

continuare ^n pag. 6

Secven]e 
din epopeea 

diamantelor (III)

Africa de Sud – file de dosar

Dan POPESCU

Considera]ii generale
asupra muta]iilor din
economia româneasc@
}i sectorul serviciilor în
intervalul 1970–2010 (II)

asist. univ. drd.
Lucian AlexandruDANCIU, ULBS

Keynes a făcut din macro-
economie tehnica principală de
analiză a fenomenelor econo -
mice (încă din perioada fizio -
craŃilor, mulŃi economişti au
admis că agregatele erau instru -
mente necesare pentru interpre -
tarea fenomenelor economi ce).
Keynes şi succesorii săi au creat concepte agregate sau
instrumente cum sunt: venitul naŃional, multiplicatorul, accele -
ratorul, creşterea economică etc. Cu cât au proliferat aces-
te concepte globale, cu atât interesul pentru utilitatea mar-
ginală a scăzut. 

Rolul incertitudinii în cadrul analizei lui Keynes

Solilocvii de duminic@ - Culoarea
Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

dr. Lucian BELAŞCU,
ULBS

asistent univ. drd.
Alin OPREANA,
ULBS continuare ^n pag. 2

Vedere din Johanesburg
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Samuelson, în Economics i-a con-

sacrat doar 11 pagini din aproape
900. Teoria preferinŃelor consuma-
torului a ajuns la dimensiuni extrem
de reduse. Economiştii englezi şi ame -
ricani nu mai credeau în libera con-
curenŃă, nici chiar în individualismul
metodic care era considerat de mulŃi
din vechii teoreticieni ca singura inter-
pretare posibilă a relaŃiilor sociale.

Schumpeter apreziază faptul că
pentru economiştii de factură „ştiinŃi-
fică”, Keynes este, desigur, Keynes
din Teoria Generală. Un moment im -
portant în evoluŃia teoriei cantităŃii de
bani s-a consumat în anii 1920, prin
luarea în considerare a rolului eco -
nomiilor şi investiŃiilor în determi -
narea venitului naŃional. Această idee
a fost dezbătută şi de către lordul
John Maynard Keynes în „Tratatul des -
pre bani” din 1930, în care şi-a în -
dreptat atenŃia asupra determinării
preŃurilor, nu asupra venitului naŃio -
nal, iar cheia preŃurilor este rata do -
bânzii care echilibrează economiile şi
investiŃiile. Ruptura din gândirea lui
Keynes în „Tratat” şi în „Teoria gene -
rală” (1936) este dată de: întoar cerea
prin intermediul preŃurilor la produc -
Ńia reală ca variabilă centrală ce tre-
buie explicată şi de  ideea că variaŃi-
ile producŃiei sau venitului, mai mult
decât variaŃiile ratei dobânzii, acŃio -
nează în sensul egalizării economiilor
cu investiŃiile.

A apărut astfel o idee nouă: in -
vestiŃiile, şi nu economiile, determină
modificările venitului. Keynes a sus -
Ńinut curgerea autonomă a investiŃi-
ilor şi a arătat cum pot fi generate
economii pe calea multiplicatorului
pentru a satisface acest fel de in -
vestiŃie.

Una dintre ipotezele de bază ale
lui Keynes, care a stat la baza con-
struirii modelului său, a fost efectul
inceritudinii în ceea ce priveşte aş -
teptările.

O întrebare apare în mod natural:
cum poate cererea agregată să nu
mai aibă capacitate productivă? De
ce din când în când – şi Keynes su -
gerează perioade lungi de timp, şi

chiar normale – piaŃa nu mai poate
furniza slujbe pentru cei care caută
să muncească? Principala intuiŃie în
spatele Teoriei Generale este aceea
că forŃele perturbatoare sunt mai ma -
jore şi puternice, în timp ce forŃele
de auto-reglementare sunt mai slabe
decât teoria ortodoxă a presupus. În
acest punct incertitudinea devine o parte
crucială a intrigii, efectul principal fiind
asupra „stimulentului de a investii”.

InvestiŃia a fost mult timp recu -
noscută ca fiind elementul volatil din
economia capitalistă. Dar volatilitatea
investiŃiei a fost absentă din teore -
tizarea „pe termen lung” favorizată de
Ricardo şi urmăritorii săi. Fenomenul
„pe termen scurt” nu a fost conside -
rat ca fiind de o semnificaŃie majoră
practică, de vreme ce „erorile” inves -
titorilor erau considerate deviaŃii mi -
nore de la traiectoria dată de forŃele
fundamentale ce guvernează produc-
tivitatea investiŃiei. Pe scurt, econo -
miile erau tratate ca fiind mult mai
stabile decât cum le considera Key -
nes. Ceea ce Keynes a făcut a fost
să introducă bani în contul său a
procesului investiŃional. În economia
investiŃiilor moderne, acest lucru se
desfăşoară în principal prin pieŃele
financiare – pieŃe ale acŃiunilor, pieŃe
ale obligaŃiunilor, împrumuturilor ban-
care. Prin urmare, explicaŃia lui Keynes
pentru volatilitatea investiŃiilor s-a în -
dreptat spre forŃele ce crează insta-
bilitate în pieŃele financiare. Skidelsky
apreziază faptul că expunerea sa din
capitolul 12 a Teoriei Generale, este
de departe cea mai bună explicaŃie
teoretică în literatura de gen a pră -
buşirii din toamna anului 2008.

Punctul său de plecare a fost „ne -
siguranŃa extremă a bazei de cunoşti-
inŃe, pe baza cărora trebuie realizate
estimările randamentului prospectiv”.
A fost o axiomă „tacită”, a teoriei cla -
sice a economiei auto-reglementate,
conform căreia actorii economici aveau
probabilităŃi statistice în ceea ce pri -
veşte rezultatul investiŃiilor lor. După
cum afirma Keynes, „riscurile ar fi
trebuit să poată fi supuse unor cal-
cule actuariale exacte. Însă, pur şi
simplu nu pot fi determinate randa-
mentele investiŃiilor pe o perioadă de
cinci, zece ani sau mai mult. Inves -

tiŃiile ce promit câştiguri „la o dis-
tanŃă comparabilă şi deseori la o
dată nedefinită din viitor” – reprezen-
tau doar acte de credinŃă. Şi pe par-
curs dădea posibilitatea realizării unor
greşeli uriaşe.

Tehnica principală adoptată, pen-
tru a face faŃă unui viitor incert, este
de a furniza un număr de riscuri –
presupunând că pot fi calculate. Acest
lucru este realizat prin modelele de
previzionare matematică, utilizând anu -
mite versiuni ale teoremei Bayes pen-
tru transformarea unor pariuri su -
biec tive în probabilităŃi obiective. Acest
aspect acordă siguranŃă investiŃiei.
Dar această asigurare este falsă. În
timp ce parierea repetată pe cai dă
oportunitatea de a actualiza pariurile
pentru a egala meritele adevărate ale
cailor, nicio cantitate de date a eveni-
mentelor economice din trecut nu
aduce o probabilitate pozitivă de a se
repeta în viitor, pentru că în com-
paraŃie cu caii, niciun eveniment eco-
nomic nu se întâmplă de două ori.

Matematica se foloseşte pentru a in -
venta o lume a calculelor probabilis-
tice, care, apoi, sunt considerate ca
o oglindă a lumii reale.

Tehnica transformării incertitudinii
în risc calculabil este bazată pe un
număr de convenŃii. Prima convenŃie
se referă la „existenŃa stărilor de
fapt, care continuă pe termen nelimi -
tat, cu excepŃia cazului în care există
un motiv specific de a aştepta o
schimbare în viitorul apropiat... se
pre supune că, de fapt, evaluarea
pieŃei existente, oricum s-ar fi ajuns
la ea, este în mod unic corectă în
relaŃie cu cunoştiinŃele existente, iar
schimbările ei vor fi în proporŃie cu
modificarea cunoştiinŃelor.” Oamenii
pretind că o perioadă lungă de timp
este o succesiune de perioade foarte
scurte, dezvoltând iluzia că la orice
moment în timp investitorul posedă
toate informaŃiile disponibile despre
cursul viitor al preŃurilor acŃiunilor.
Într-un pasaj caracterizat prin subtili -
tate, Keynes notează că prin utili -
zarea convenŃiei, investitorul poate
„să se încurajeze, în mod legitim, cu
ideea că singurul risc la care este
supus este acela al schimbării auten-
tice a ştirilor, în viitorul apropiat”,
care este puŃin probabil să fie foarte
mare. „Prin urmare, investiŃia devine
rezonabil de „sigură” pentru investi-
torul individual pe perioade scurte de
timp, şi astfel pe o succesiune de
perioade scurte... dacă el se poate
baza pe ideea că nu va fi nicio avarie
în convenŃie”.

Defectul în această metodă este
faptul că ignoră cantitatea mică de
incertitudine ce există şi de la o pe -
rioadă scurtă la următoarea, iar această
cantitate creşte exponenŃial pe mă -
sură ce se avansează în succesiune
de perioade. În practică, randamentul
prospectiv al unei investiŃii pe o pe -
rioadă de mai mulŃi ani este subiec-
tul incertitudinii în legătură cu starea
cererii viitoare pentru diferite clase
de investiŃii, determinate de rate ale
dobânzii, rate ale inflaŃiei, rate de
schimb, schimbarea tehnologică, ş.a..
PreŃurile prezente nu pot să indice
preŃurile viitoare, la fel cum nici teo-
ria pieŃei eficiente nu poate face acest
lucru prin „analiza fundamentală” a
preŃurilor trecute. Ambele metode de
previzionare a preŃurilor viitoare sunt
cunoscute ca fiind excentrice de că -
tre investitori. De aceea, Keynes cre -
dea că incertitudinea a forŃat inves -

tiŃia profesională în speculaŃie. 
A doua convenŃie despre care

Keynes discuta era despre urmarea
mulŃimii. „Cunoscând faptul că mo -
dul nostru de apreciere este nefolo -
sitor, ajungem la nivelul de gândire
a restului lumii... De aceea încercăm
să ne conformăm cu comportamen-
tul majorităŃii sau mediei”. În alte cu -
vinte, urmărim mulŃimea şi încercăm
să ghicim următorul pas al mulŃimii.
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Ca şi atunci, şi acum refuzăm să

decantăm binele de rău, putinŃa de
neputinŃă, avantajele de dezavantaje.
Chiar aşa, nimeni nu se întreabă ce
ne aşteaptă dincolo de porŃile zonei
euro? Pentru noi, va fi cu siguranŃă
un nou moment amar al adevărului,
când va trebui să recunoaştem că, în
lipsa unui sistem financiar-bancar
solid, capabil să susŃină interesele
naŃionale, şi fără o economie proprie
puternică şi competitivă nu avem altă
şansă decât să devenim încă un bol-
nav cronic al Europei aşteptând la ne-
sfârşit resuscitările salvatoare ale
noilor noştri parteneri. Va ieşi Grecia
pentru a face loc României în zona
euro? Aceeaşi piesă, cu alŃi actori.

Şi, până la urmă, în aşteptarea
noului „miracol românesc”, nu ar fi
mai cu folos să vedem, concret, care
este starea de sănătate a celor cu un
statut pe care îl invidiem şi pe care
ni-l dorim?

Grecia. Este, de departe membrul
cel mai turbulent al zonei euro.
Dintr-acolo nu vin decât veşti descu-
rajante şi cereri masive de bani.
Economia elenă a scăzut cu 20 la
sută în ultimii patru ani, datoria pub-
lică reprezintă 165,3 la sută din PIB,
iar şomajul a atins recent nivelul
record de 23 la sută. Guvernul de la
Atena pregăteşte în prezent o nouă
rundă de reduceri de salarii şi pen-
sii în sectorul public, precum şi de
concediere a 40.000 de bugetari, în
cadrul noului pachet de austeritate
necesar pentru a convinge creditorii
externi să acorde următoare tranşă,
de 31,5 miliarde euro, din programul
de finanŃare. De la începutul crizei,
veniturile angajaŃilor greci din sec-
torul public au fost reduse cu 40 la
sută, dar chiar şi în aceste condiŃii
salariul minim se situează la un nivel

de aproape 900 de euro, ceea ce îi
face pe români să încremenească în
uimire, iar pe partenerii din zona
euro să bănuiască doar o mimare a
austerităŃii.

FranŃa şi Italia. Prezintă în mo -
mentul de faŃă tabloul a două eco -
nomii necompetitive cu datorii şi şo -
maj ridicate. Italia, cu o creştere eco-
nomică nesemnificativă de 0,4 la
sută anul trecut, cu o datorie publică
de peste 120 la sută din PIB şi o
rată a şomajului de peste 10 la sută,
solicită cu disperare reducerea cos-
turilor de finanŃare şi extinderea achi -
ziŃiilor de obligaŃiuni de către Banca
Centrală Europeană. În FranŃa s-a
pus în aplicare un mix de majorări
de taxe şi subvenŃii care fac, de pil -
dă, ca impozitele pe salarii şi veni-
turi să aibă o pondere de peste 50
la sută în costul mediu brut al
muncii. Fapt este că, sub presiunea
crizei, premierul italian Mario Monti a

devenit cel mai hotărât contestatar al
modului în care Germania, cea mai
mare economie europeană, impune
strategiile anticriză, iar preşedintele
francez François Hollande, care şi-a
câştigat în timpul campaniei elec-
torale reputaŃia de lider al mişcării
antiausteritate, este nevoit să recurgă
la măsuri extreme, protecŃioniste, pen-
tru a impulsiona economia franceză.
Sunt toate acestea repoziŃionări şi
încordări ale relaŃiilor politice care
afectează coeziunea zonei euro.

Portugalia. Este, potrivit analiştilor
economici internaŃionali, noul bolnav
al Europei. PIB-ul portughez a scăzut
în 2011 cu 1,6 la sută şi tendinŃa se
accentuează, scăderea fiind dublă la
mijlocul acestui an. Tot în această pe -
rioadă, rata şomajului a atins nivelul
record de 15 la sută. Deşi s-a apelat
la un pachet de finanŃare externă, din
partea UE şi FMI, de 78 miliarde de
euro în cursul anului trecut, redre -

sarea se lasă aşteptată, prognozele
cele mai optimiste fiind că Portugalia
va rămâne în recesiune până în 2014,
statul fiind nevoit să recurgă, ca şi
Grecia, la restructurarea datoriilor.

Olanda şi Finlanda. Deşi plasate în
nordul sănătos al zonei euro, bene -
ficiind alături de Germania şi Austria
de un rating de top (faimosul triplu
A oferit de cele trei mari agenŃii de
calificare internaŃională) dau şi ele, în
ultimul timp, semne evidente de slă -
biciune. Economia olandeză este în
pragul recesiunii, anticipându-se că
PIB-ul va scădea din nou în al treilea
trimestru din cauza cererii interne şi
comerŃului extern slabe. În Finlanda
situaŃia s-a degradat în al doilea
trimestru din acest an cu o scădere
a produsului intern brut de 1 la sută.
În ciuda finanŃelor publice foarte să -
nătoase, Finlanda se dovedeşte totuşi
vulnerabilă la şocurile externe şi nu
este câtuşi de puŃin întâmplător că la

Helsinki se constată o neîncredere cres -
cută faŃă de mecanismele de salvare
cerute de partenerii săi din zona euro.

*
*  *

Ce concluzii se pot desprinde din
prezentarea chiar succintă a „fişei
clinice” a marilor bolnavi ai zonei
euro? În primul rand, că noi o du -
cem rău, dar nici Europa nu se simte
prea bine. Desigur, simptomele, an -
vergura şi consecinŃele crizei sunt
diferite de la Ńară la Ńară. Să credem
că răul nostru, adăugat răului lor va
fi soluŃia salvatoare, ar fi o naivitate,
cu atât mai mult cu cât criza se do -
vedeşte extrem de contagioasă. Sca -
pă, aşa cum s-a dovedit, cei cu or -
ganismul puternic, cu gene solide şi
anticorpi infailibili. De ce nu ne-am
gândi mai întâi la asta şi abia apoi
la solidaritatea în suferinŃă?

Emil DAVID
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Zona euro – pe patul de suferin]@
Vedere din Helsinki

Ocna Sibiului în zile de sfârşit de vară
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Umanitatea în integralitatea ei nu

a avut şi nu are cum să meargă în
altă direcŃie. Evident că Radu Rosetti,
deşi boier de viŃă, va deveni astfel
un adept înfocat al ideilor, al politi-
cilor sociale respective pentru care
militau cu fervoare Domnul Alexan -
dru Ioan Cuza şi primul său minis-
tru, Mihail Kogălniceanu şi pentru
care oameni politici de mare anver-
gură militaseră zeci de ani în multe
din cele mai mari Ńări ale vestului
european, în America, etc.

În cartea de „Amintiri” despre
care vorbim, pledoaria pentru îmbună -
tăŃirea sorŃii şi destinului Ńărănimii
române o face Radu Rosetti mai ales
prin examinarea şi comentarea atentă
a trei răspunsuri pe care Mihail
Kolgălniceanu le dă, în iarna anului
1861, în contra acuzaŃiilor unor mari
boieri potrivit cărora acŃiunile socia-
le ale guvernului său ar face rău
Ńării, ar, pasă-mi-te, destabiliza Ńara.
Printre altele, Kogălniceanu era acu-
zat „de a fi supus pe proprietari la
contribuŃia către cutia sătească..., de
a fi înfiinŃat judeŃe săteşti, de a fi
încălcat libertatea individuală punând
să aresteze şi dând în judecată”
dregători boieri necinstiŃi – ce se
considerau de la sine inamovibili –,
precum preşedintele municipalităŃii
din Iaşi, Balica, etc. În răspunsurile
sale, Kogălniceanu, dincolo de unele
chestiuni punctuale, chiar cu câŃiva
ani înainte de lansarea Reformei
agrare întreprinde o amplă analiză a
stării Ńăranului şi efectelor atât de
grave pe care aceasta le dezvolta
pentru Ńară, demersul său îndreptân-
du-se hotărât împotriva menŃinerii
sărăciei lucii pentru marea masă a
populaŃiei în condiŃiile în care se
vădea doar o mână de oameni,
boieri mai mari sau mai mici, care
profitau. Or, exercitarea funcŃiei
guvernamentale trebuia – scria
Kogălniceanu – pusă în slujba tutu-
ror şi nu pentru chiverniseala proprie.
Ce „fierbinte actualitate” au aceste
idei, acum, la noi. Dar cum se rele-
va fresca poziŃiei şi situaŃiei
Ńărănimii, o Ńărănime atât de convin -
gător îmbrăŃişată şi susŃinută de ma -
rele boier Radu Rosetti?

Să vedem întâi ce scrie Radu
Rosetti. Iată: „Reproduc aici (în car-
tea de Amintiri, n.n.) părŃile cele mai
însemnate ale discursului lui Kogăl -
niceanu. Ele mi-au făcut atunci o
impresiune atât de adâncă, realitatea
şi adevărul tabloului făcut de el stării
de lucruri de la Ńară în acel mo ment
ni s-au înfăŃişat în chip atât de dras-
tic înaintea ochilor, încât Ńin ca
cuvintele marelui moldovan să nu
lipsească din aceste Amintiri. Aceste
cuvinte, pe mine, fiul uneia dintre că -
petenile privilegiaŃilor, au avut darul
să mă facă, de când li-am citit pen-
tru întâia oară la vârsta de treispre-
zece ani, partizanul însufleŃit al idei-
lor şi al simŃămintelor cuprinse într-
însele”. Venind dar la Mihail Kogăl -
niceanu, Rosetti amintea cuvintele aces-
tea: „De mai nainte, domnilor, vă spun
şi vă declar cu toată francheŃea, că
sunt pentru îmbunătăŃirea soartei
Ńăranilor, sunt pentru împroprietări-
rea lor. În îmbunătăŃirea soartei Ńăra-
nilor văd tot viitorul Ńării mele, văd
fondarea naŃionalităŃii române”.

Şi mai spunea Kogălniceanu –
fără să ştie că face trimitere şi la
timpul nostru de acum, un timp cu
reforme nu puŃine prost concepute şi

rău desfăşurate, cu un sistem de
corupŃie instituŃionalizată, un timp de
clientelism politic, privilegiind o mână
de profitori interni, unii şi externi, un
timp cu puŃine activităŃi cu efecte
sociale benefice, toate acestea
sărăcind din greu Ńara, umilind cea
mai mare parte a intelectualităŃii şi
cetăŃenilor ei, pe salariaŃi, pe Ńărani,
pe muncitori, demantelând multe dintre
speranŃe şi perspective – că, atâta
vreme „cât Ńăranii (ei erau atunci par-
tea covârşitoare a populaŃiei, iar
aceasta trebuie înŃeles şi în actuali-
tatea acestor idei, n.n.) vor fi sub
jug, cât vor fi ei consideraŃi ca nişte
maşini, bune de produs grâu şi
păpuşoi, până când ei nu vor fi lipiŃi
către Ńară prin drituri şi avere, până
când, într-un cuvânt, ei nu vor fi ce -
tăŃeni, noi nu vom avea o naŃie.” ...”Să
ridicăm clasele de jos”... „Am voit să
se creeze o aşa stare de lucruri încât
cel de pe urmă Ńăran să aibă
cunoştinŃa datoriilor şi drepturilor
sale”... „O mai repet – mai releva
primul ministru al lui Alexandru Ioan
Cuza – în cât timp Ńăranul nu va
avea conştiinŃa drepturilor şi a
conştiinŃei sale către însuşi pămân-
teni, cu greu o va avea către străini,
în cât timp îl vom lăsa în poziŃia în
care se găseşte astăzi, asuprit, bătut,
tratat ca un dobitoc, nelegat către
Ńară prin nimica, ce sprijin vom
putea avea de la dânsul în ora peri-
colului, în ora în care va trebui să
ne apărăm Ńara şi naŃionalitatea?

Domnilor – continua, detaliind, ma -
rele băr bat de stat, patriot şi
clarvăzător –, să fim siguri că în
câtă vreme Ńăranul nostru se va lăsa
să fie bătut de către pământean, el
se va lăsa să fie bătut şi de către
străini; ba chiar va putea deveni
instrument de răsbunare în mâna
străinului... Socotim poate că şi pe
viitor trebuie să ne mărginim a primi
pe cuceritorii noştri cu capetele pe
tipsie, cum se zice în limba populară,
şi la ducerea lor să-i întovărăşim cu
buchete de lăcrimioare? Socot că

aceasta nu o mai voim. Ei bine,
aceasta va fi câtă vreme Ńăranii, greul
poporului, nu vor avea interese mate-
riale pentru a sări şi a-şi apăra moşia
în contra străinilor năvălitori. Domnilor,
2000 de boieri nu fac o naŃie...”

Ce observaŃii temeinice, cât
adevăr în toate aceste spuse şi ce
premoniŃii: politica mondială demons-
trează limpede „principiul că dacă
vrei să distrugi o naŃie, să-i termini
idealurile, s-o stăpâneşti cum vrei tu,
sărăceşte-o, adu-o în mizerie”. Este
un pas. Desigur, lucrurile, în mare mă -
sură, în plan naŃional şi chiar gene-
ral, din timpul lui Kogălniceanu până
acum s-au modificat întrucâtva. Au
rămas însă destule procese urâte.
Peste România au trecut trei războa-
ie – două glorioase, unul cu proble-
me –, tăvălugul unor dictaturi, tăvălu-
gul greu al comunismului rusesc...
Europa de Vest, după 1945, a ales
un nou destin la care au acquiesat,
în timp, în total 27 de state euro pene,
dar şi altele, în curs de acquiesare.
Tabloul social s-a modificat în bună
parte, însă, din păcate, la alte şi noi
niveluri de referinŃă „tehnicile” anti-
sociale menŃionate rămân, în bună
parte, valabile. „Nihil nove sub sole”,
cum spunea cu mai bine de 3000 de
ani în urmă regele Solomon al Israe -
lului. Putem, dar, aprecia la di men -
siunile ei reale deosebit de în sem -
nate Reforma agrară întreprinsă la
noi de guvernul liberal Ionel Bră tianu
sub auspiciile regelui Ferdinand – cel
care a înŃeles atât de bine ma rea
durere a Ńării – şi care, după 55 de
ani, faŃă de 1863-1864, a dus mult
mai departe social intenŃiile atât de
meritorii – şi realizarea lor câtă a
fost – de reformă agrară a lui Cuza
şi Kogălniceanu. Putem, deaseme-
nea, aprecia corect idealurile Revo -
luŃiei române din 1989, în confrun-
tare cu situaŃia actuală...

...Oricum, dezbaterea unor astfel
de probleme şi reverberaŃiile lor în
ansamblu, până la nivelul universal,
nu au mai putut şi nu mai pot fi

ocolite. Ce semnificativ se referea
astfel însuşi, cum scrie Radu Rosetti,
ambasadorul reginei Marii Britanii,
cel care, la deschiderea Adunării din
1857, „a invitat pe deputaŃii Ńărani la
ceai, întocmai ca şi pe cel dintâi
boier şi, în faŃa tuturor, le-a zis: «Voi
sunteŃi adevăraŃii reprezentanŃi ai na -
Ńiunii române, voi reprezentaŃi viito-
rul»”. Desigur că ExcelenŃa Sa înŃele-
gea prin Ńărani cea mai mare parte
a poporului român, noi neavând,
atunci, aproape deloc industrie în
înŃelesul modern al termenului, al ca -
tegoriei economice respective ca atare,
şi nici prea multe meşteşuguri şi co -
merŃ în acelaşi înŃeles. De altfel,
Mihail Kogălniceanu (ca şi Radu
Rosetti în speŃă) a fost un convins
şi mare susŃinător al dezvoltării in -
dustriei naŃionale, amplificării, dez-
voltării capitalului naŃional. A fost un
fervent susŃinător al înavuŃirii prin
muncă, inteligenŃă, pregătire, prin
eforturi şi risc bine calculat. Kogăl -
niceanu şi Rosetti nu erau în nici un
fel împotriva proprietăŃii, mare sau
mică, ci, mai ales, „tunau” împotriva
celor care prin legi rele, prin furt şi
viclenie obŃinuseră sau îşi menŃineau
o serie de privilegii, de avantaje
nemuncite şi care frâ nau progresul
economiei româneşti. Un discurs
foarte actual, acum...

Şi încă scrie Radu Rosetti în
acest sens, declarând că nu a înŃeles
ca, prin ridicarea Ńăranilor la demni-
tatea de cetăŃeni, să jignească pe
boieri, el însuşi „fiind boier, urmaş
de boier, vornic mare”. Iată: „Am ata -
cat boierismul, nu boierii. Spiritul
boieresc şi-a făcut timpul, el nu mai
poate a se menŃine sub regimul con-
venŃional. Acest boierism carele, sub
formele convenŃionalismului Ńinea a
păstra în putere privilegiul regula-
mentar, l-am combătut toată viaŃa
mea. Boierii, însă, ca indivizi, nicio-
dată nu i-am atacat. Au nu sunt o
mulŃime din ei care au fost, în 1856
şi 1857, în capul marii noastre
mişcări naŃionale? Au şi însăşi în
cea mai mare chestie socială, adică
îm bu nătăŃirea soartei Ńăranilor, nu

sunt mulŃi boieri cu numele cele mai
strălucite care împărtăşesc ideile şi
principiile mele? Chiar dintre funcŃio-
narii şi miniştrii regimelor trecute nu
sunt mulŃi care au îmbrăŃişat cu sin-
ceritate ideile secolului şi situaŃiunea
actua lă? Pentru ce acestora li-aş
închide viitorul? N-am înŃeles să atac
pe nimeni îndeosebi; am lovit boie-
rismul fiindcă el este lovit de seco-
lul nostru...” ...Şi câte au avut de tras
pentru astfel de „păcate” „bestiile bur -
ghe zo – moşiereşti” în vremea comu-
nismului, ce lipsă de recunoaştere –
şi chiar batjocură – li s-a pregătit de
foştii activişti comunişti sau beizade-
lele lor, de fel de fel de escroci şi
bişniŃari, în anii de după 1989...
Niciodată, însă, acest tip de nemer-
nici fără Ńară, fără iubire de semeni,
nu vor avea generozitatea, altruismul,
dorinŃa de a face bine pentru alŃi în
pofida chiar a propriului lor interes,
nobleŃea, dragostea de patrie pe care
le-au avut mai mulŃi „boieri de viŃă”
definiŃi tocmai dintr-o astfel de per-
spectivă, atât de semnificativ, de
Radu Rosetti. Vor rămâne nişte
făcători de rău, cinici, repudiaŃi,
figuri, personaje triste în istoria
României...

Dar să revenim. Radu Rosetti,
un analist, un cercetător cu gândire
puternic respirativă, cu largă deschi-
dere pentru un prezent ferecat şi un
viitor ce se vădea sigilat de
nedreptăŃi. Un foarte bun exemplu
pentru cercetătorii şi profesorii de
astăzi, presaŃi de multe din proble-
mele – chiar dacă, uneori, altfel
înveşmântate – cu care Radu Rosetti
era presat în vremea sa. Din astfel
de eforturi, din astfel de politici se
realizează progresul, şi nu altminteri.
Nu din vorbe şi minciuni, din fapte-
le unor politicieni care una spun şi
cu totul altceva fac, neinteresându-i
deloc slujirea naŃiunii, ci doar a pro-
priului lor interes harpagonic, ci din
analize lucide, din politici pe potrivă,
o Ńară, Europa, universul pot prospe-
ra. Dar cum l-a privit Radu Rosetti
pe Alexandru Ioan Cuza, cum a privit
ma rele memorialist circumstanŃele

Clepsidra cu repeti]ie... (II)
– Radu Rosetti despre probleme ale agriculturii }i ale Unirii de la 1859 –

Lecturi de var@

Dan POPESCU

Salutări din România
(din colecŃia domnului Levente Kopandi)

Octavian Băncilă, łărani răsculaŃi
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Vânzarea era însă condiŃionată,

un client sau altul trebuind să cum-
pere la un anume număr, la o anu-
mită cantitate de „pietre bune”, şi „pie-
tre mai slabe”. Diamantele se vindeau
practic în loturi, iar clienŃii nu aveau
posibilitatea de a alege. Se năştea
astfel unul din cele mai mari mono-
poluri din toate timpurile.

Să fii client al „Sindicatului” –
afirmă unii autori anglo-saxoni – este
o mare onoare. Ca s-o obŃii – o
spun tot ei – este chiar mai greu
decât să devii membru titular al
Jockey Club-ului. Nu este suficientă
o bună reputaŃie, mai trebuie să
dispui de o „su prafaŃă financiară”
capabilă să reziste eventualelor
„depresiuni” ale pieŃii. Şi să fii în
măsură – toată vremea – să poŃi apli-
ca politica firmei De Beers: „preŃul nu
trebuie scăzut niciodată”. Mai puŃin
de 300 de societăŃi deŃineau – se
pare – prin anii 1990 „privilegiul” de
a fi clienŃi ai „Sindi catului”. Ele nu
tratează însă direct cu acesta, ci
ajung la el prin cinci super-birouri
de reprezentare, unităŃi care îi
selecŃionează cu o mare exigenŃă,
eliminând din sistem verigile ce
suferă de debilitate, supraveghind
activitatea şi realizând, după caz,
servicii de consiliere tehnică şi finan-
ciară. Pentru „Sindicat” este deci su -
ficient ca el să controleze aceste cinci
unităŃi centrale pentru a controla efec -
tiv întreaga lume a diamantelor.

De mai multe ori pe an, „Sindi -
catul” îşi invita clienŃii la Londra,
pentru a examina loturile preŃioaselor
pietre şi a pune la cale afacerile.
Există o clădire specială unde are loc
„vederea”, clădire deloc austeră, unită
printr-un coridor de sediul sobru al
„Sindicatului” din „Charterhouse Street”.
Sunt două lumi complet diferite. Atmos -
fera glacială, apăsătoare chiar, un dis-
pozitiv de securitate extrem de sofis-
ticat şi pregnant vizibil în localul
„Sindicatului”, unde se face în tot
cursul anului trierea pietrelor. Ambian-
Ńă caldă, lumini mângâietoare, supra-
veghere aproape invizibilă în buildin-
gul unde sunt primiŃi cumpărătorii.
Pe pereŃi, aici – aproape 300 de ta -
blouri şi tapiserii ale unora din cei
mai mari maeştri: cadouri oferite de
clienŃi, dar la ... sugestia „Sindicatului”.

La ora fixată pentru întâlnirea
cu clienŃii, aceştia sunt aşteptaŃi în
holul de intrare al clădirii, decorat în

manieră cubistă şi conduşi cu dis-
creŃie la etajul al doilea. De aici, ei
sunt duşi mai departe în mici birouri
cu supraveghere fotoelectrică şi puşi
să facă opŃiuni în faŃa cutiilor – se -
mănând cu cutiile de pantofi – ce con-
Ńin pliculeŃe cu diamante. Valoarea
cutiilor respective variază între 200
de mii şi 5 milioane de dolari. „C’est
à prendre, ou à laisser” – cum zice
francezul, discuŃia preŃului nefiind în
nici un fel admisă. Şi este bine ca
mai mult să fie „à prendre”, pentru
că refuzurile pot echivala adeseori cu
o veritabilă sinucidere profesională a
mult prea pretenŃiosului client: exclu-
derea din Clubul cel mai puŃin des-
chis al lumii şi, deci, imposibilitatea
de a procura pe altă cale diamante-
le necesare. Afacerea se încheie, dar
cumpărătorul pleacă cu mâinile goale.
Nici o grijă, câteva zile mai târziu,
cutia dorită, achitată, sigilată îi va
parveni printr-un mijloc Ńinut secret
din raŃiuni normale de securitate.
Este vorba de diamante, şi nu de
soldaŃi de plumb...

ClienŃii „Sindicatului” nu se ocu -
pă ei înşişi decât de „pietrele” de
care au nevoie. Ce le rămâne – cum
spuneam, „Sindicatul” îi obligă să
cumpere în bloc – e revândut în
diferite centre ale lumii diamantifere
– Anvers, Tel Aviv, New York sau
Bombay – direct sau prin intermediul
uneia din cele – erau – 18 Burse cu
specific „diamante” din lume, unor
clienŃi de importanŃă mai mică, dar
tot atât de dornici să ajungă la pre -
Ńioasa marfă. Prin asemenea canale,
preŃuitori de prestigiu, comercianŃi
de vază, şlefuitori şi colŃuitori de re -
nume, importatori şi exportatori cu -
noscuŃi, bijutieri dintre cei mai de
seamă, specialişti de mare rafinament
în utilizarea industrială a diamantelor,
de fapt uriaşa armată de oameni ai
diamantelor, se pun în mişcare cu
fiecare transport. Sunt circa 7 mii de
persoane la Anvers – cu câŃiva ani
în urmă am vizitat aici cartierul; 12
mii la Tel Aviv; 3,5 mii la New York.
Ani de-a rândul, ei au colaborat con-
tinuu, constituindu-se în prezent într-
o lume cvasisecretă, familială,
închisă, sudată. Meseria şi preo-
cupările se transmit din tată în fiu,
în familie. Foarte mulŃi din această
lume a negustorilor şi şlefuitorilor de
diamante sunt evrei hasidimi, con-
servând tradiŃiile şi deosebit de reli-
gioşi. Ceea ce explică în parte, după
unii într-o mare măsură, chiar forŃa
şi so lidaritatea mediului diamantifer.

Co dul de onoare al acestui mediu
este celebru: „Mazel un broche”,
„Noroc şi prosperitate”, cuvinte care,
rostite de parteneri, pun punct în
încheierea unor afaceri de sute de
mii şi milioane de dolari, Ńinând locul
celui mai so lid contract parafat de
semnături şi sigilii, oficializat la tribu-
nale şi notariate.

...La Anvers – am fost acolo,
am amintit – cartierul diamantifer s-a
dezvoltat o vreme împrejurul Peli -
kaanstraat-ului, arteră largă, paralelă
pe o bună porŃiune cu linia ferată,
ca o amintire a timpului când aface-
rile diamantifere se tratau îndărătul
unor gherete de către localnici cu
negustori coborâŃi din tren. Acum,
cei din mediul diamantelor preferă să
se întâlnească la una din cele patru
burse ale oraşului. Afacerile mai se -
rioase, însă, se încheie în birouri, câ -
teva etaje deasupra sălilor de bursă,
cu atât mai mult cu cât, contrar bur-
selor de valori, la bursele de dia-
mante nu se stabilesc cotaŃii. Este
vorba, de fapt, de întâlniri între pro-
fesionişti, unde fiecare parte fixează
preŃul tranzacŃiei, căzându-se, de multe
ori rapid, de acord. Pentru această
lume originală şi cvasiimpenetrabilă
a diamantelor, o lume cu interese re -
lativ comune, cu oameni strâns le -
gaŃi între ei, este semnificativ că la
Anvers nici un vehicul nu poate intra
fără permis într-unul sau altul din
„Diamond Center”-uri. Mai este sem-
nificativ şi faptul că oamenii diaman-
telor se preumblă, aici, adesea, cu o
mică sacoşă de piele în mână sau cu
buzunarul umflat de plicuri albe,
aproape „tip”. Dacă cumva, luaŃi de
valul afacerilor, ei rătăceau astfel de
obiecte, nu este motiv de îngrijora-
re, cei ce le găseau le predau oame-
nilor de ordine, care apoi proiectau
pe un ecran sacoşele şi plicurile ră -
tăcite, cu descrierea conŃinutului lor,
în aşteptarea momentului în care pro-
prietarii vor veni să le preia. Şi
astăzi se vădeşte un astfel

Un salt de lungimea unui conti-
nent şi ajungem la Tel Aviv, unde
Bursa diamantelor ocupă mai multe
imobile-turn de câte 20 de etaje şi
comandă – se spune – o cifră de
afaceri de câteva miliarde de dolari,
o bună parte din bugetul statului Is -
rael. Se spune, de asemenea, că la
intrarea în aceste adevărate temple
ale diamantelor controlul este mai
sever decât la intrarea în clădirea
Statului Major al armatei israeliene.
Un ochi electronic decelează noaptea
orice mişcare suspectă la mai mult
de un kilometru de clădiri. Când a

fost inaugurat primul „turn” al Bursei
diamantelor din Tel Aviv, piaŃa dia-
mantelor era în plină depresiune şi
guvernul a fost tentat să-l transfor-
me în spital. Dar preşedintele Fe -
deraŃiei InternaŃionale a Burselor de
diamante s-a opus cu fermitate, în
aşteptarea unor zile mai bune. Opo -
ziŃia i-a reuşit, iar frumoasele zile nu
au întârziat să vină: industria dia-
mantelor din Israel expediază anual
pietre şlefuite în valoare de miliarde
de dolari. În primele rânduri ale cum-
părătorilor se află, deseori, reprezen-
tanŃi ai şeicilor arabi, în căutarea
unei bune investiŃii. Ceea ce
înseamnă, spun negustorii, că „dia-
mantele n-au miros”...

În mod paradoxal, în New York,
„Centrul diamantelor” prezintă un as -
pect specific oriental, chiar incluzând
în comparaŃie Bombay-ul unde
există, de asemenea, un cunoscut
centru al diamantelor. Aici, la New
York, oricare ar fi anotimpul, ziua,
ora din zi şi din noapte, strada
strâmtă cu numărul 47 are aspectul
unei pieŃe persane. Albită de neon, o
mulŃime heteroclită şi grăbită se
mişcă brownian de o parte şi de alta
a străzii, intrând sau ieşind din sedii-
le unor sucursale diamantifere sau
din ma gazine de bijuterii, pe cât de
simple ca aspect exterior, pe atât de
bogate şi fastuoase înăuntru. Sunt
şlefuitori hasidimi, care, după înche-
ierea afacerilor şi lucrului, se preci-
pită spre autobuzul de seară, membri
ai foarte închisului pentru alŃii „Diamond
Dealers Club”, cunoscuŃi negustori
internaŃionali veniŃi să-şi preŃuiască
„pietrele” şi să scoată certificat pen-
tru ele de la „Gemological Institute
of America”, laborator celebru în lu -
mea diamantelor. Mai sunt şi unii să-
răciŃi şi dezmoşteniŃi ai soartei veniŃi
să scoată ceva parale de pe urma
vânzării unor bijuterii de familie.
Acest centru din New York se întin-
de de o parte şi de alta a străzii, în
lungul ei, pe circa 400 m de asfalt,
dar se spune că aici se negociază
cele mai frumoase bijuterii din lume,
se şlefuiesc şi se vând diamante de
multe sau mai multe zeci de carate.

La Anvers se şlefuiesc diaman-
te de mai mică valoare, în jur de un
carat, la Tel Aviv „pietrele” de „punc-
te”, sub sau cu mult sub un carat.
În India, cu precădere la Bombay,
circa 300 mii persoane sunt angaja-
te în fasonarea „pietrelor” foarte im -
pure sau foarte mici, care nu pot fi
şlefuite şi uneori comercializate, în
condiŃii rentabile, în Europa. Dife -
renŃele respective au la bază, pe un

plan hotărâtor, costul mâinii de lucru
extrem de ridicat la New York şi
foarte scăzut, în condiŃiile aceleiaşi
operaŃii, bunăoară, la Surat, lângă
Bombay. De multe ori, aici, operaŃii
delicate de şlefuire, de „curăŃare” a
unghiurilor le fac chiar şi copiii mai
îndemânatici, în vreme ce vânzarea
acestor diamante de calitate slabă se
face în stradă, în faŃa unei mici ba -
lanŃe instalate pe trotuar. Aglome -
raŃia uliŃei face ca, deseori, intenŃio-
nat sau nu, să se producă mici bus-
culade, „pietrele” cad pe jos, se în -
ghesuie să le strângă atât cei care
au fost proprietarii lor cât şi cei care
vor să devină, de multe ori aceştia
din urmă câştigând partida de „lupte”,
oferindu-le spre vânzare primilor. Si -
gur, asemenea secvenŃe din Bombay
şi împrejurimi nu trebuie să facă să
se creadă că în lumea diamantelor
şlefuirea lor este o treabă de mâna
a doua. Dimpotrivă, şi cu atât mai
mult cu cât în aceste operaŃii se
riscă, în afacerile de rangul întâi,
sute de mii şi chiar milioane de
dolari. În fapt, valoarea unui diamant
depinde de greutatea, culoarea, puri-
tatea şi talia sa. Îndepărtarea de pro-
porŃiile ideale, sub toate aceste as -
pecte, ar putea însemna, bunăoară, o
creştere în greutate dar o pierdere în
strălucire, care este urmată, automat,
de imense sume pierdute. În mod
paradoxal, piatra diamantiferă, consi-
derată cu duritatea cea mai mare
este şi cea mai fragilă, la un gest
mai mult sau mai puŃin puternic al
meşterului cu dalta de dimensiuni
minuscule ea putându-se preface în
Ńăndări. Trebuie, deci, ochi, ştiinŃă,
pricepere, meşteşug şi, deloc în ulti-
mul rând, nervi solizi, o perfectă
stăpânire de sine. „Decizia unui şle-
fuitor angajează mulŃi bani. Abia
după aceea intervine abilitatea sa în
a-şi traduce practic propria decizie”,
afirma new-yorkezul Machum Stein,
un nume de referinŃă în lumea şle-
fuirii diamantelor.

Poate tabloul-frescă arătat s-a mai
modificat cu câte ceva în timp, nu
este chiar la zi. Oricum, în linii mari
el rămâne acelaşi. Se spune aşa:
diamantele – o lume de tradiŃii, con-
venŃii, rigoare şi prosperitate, în
umbra severă şi asigurătoare a „Sin -
dicatului”. Incomplet însă. În primul
rând, este vorba de o lume – cei
mai mulŃi dintre cei ocupaŃi în peri-
metrul diamantelor – care a muncit
şi munceşte din greu pentru a smul-
ge pământului aceste minunate pie-
tre. Ea îşi face speranŃe şi are visuri
că va obŃine ceva. Apar şi bunuri la

Secven]e din epopeea diamantelor (III)
Dan POPESCU

Vedere din Tel-Aviv

Vedere din Anvers
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Grupurile care domină 
retailul francez

În perioada ianuarie-iunie 2010,
Linéaires a vizitat 170 de magazine
din FranŃa, pentru a observa preŃul a
102 referinŃe alimentare şi băuturi,
din care 94 branduri importante şi 7
produse marcă proprie. Indicele fie -
cărui magazin corespunde mediei in -
dicilor produselor. Leclerc are indi -
cele cel mai mic (95,3), urmat de
Carrefour (96,3), Auchan (97,1) şi In -
termarché (97,2). În cealaltă extremă,
Monoprix are cel mai ridicat indice
(112,6), precedat de Casino (110,3).

Carrefour
Grupul Carrefour a creat concep-

tul de hipermarket începând cu anul
1963, obŃinând de-a lungul anilor
locul de lider în rândul hipermarke-
turilor. În prezent, este al doilea re -
tailer pe plan mondial şi primul în
Europa. Valorile care fac parte din
strategia grupului sunt inovarea în
dezvoltarea mărcilor private, flexibili-
tatea managementului (care facili tea -
ză adaptarea la condiŃiile locale).

Mărcile cele mai cunoscute ale
grupului sunt: Carrefour Agir, Carre -
four, Carrefour Selection, Reflets de
France, No 1.

Leclerc
În prezent, Leclerc se află pe locul

4 în topul retailor francezi. Grupul
beneficiază de o imagine foarte bună
în rândul consumatorilor datorită ra -
portului preŃ-calitate al produselor sale.
Marca proprie cea mai cunoscută este
«marque Repère» care are aproxima-
tiv 3000 de produse. Alte mărci cu -
noscute regăsite în magazinele Leclerc
sunt «Nos régions ont du talent» şi
« Eco+ ».

Système U
Grupul se poziŃionează pe locul

trei în rândul retailerilor. Între 2001
şi 2009, Système U a avut o evoluŃie
constantă, deŃinând, în 2001, o pon-
dere de 23,6%, iar în 2009 a ajuns
la o cotă de piaŃă de 34,5%. Mărcile
private ale grupului au ajuns la peste
7000 de produse. Acestea sunt: «Les
produits U», «U fraîcheur», «U nutri-
tion», «Looney Tunes» (140 de pro-
duse pentru copii), «cuisines&décou -
vertes» (70 referinŃe), «Les Saveurs U»,
«Bien Vu!» (marcă discount), «U bio».

Auchan
Principiul grupului Auchan este de

a oferi produse pentru o viaŃă din ce
în ce mai ieftină. Este grupul care are
cele mai puŃine mărci private: «pro-
duits Auchan», «Mmm!», «Rik&Rok»,
«Coup de pouce» (900 referinŃe).

Les Mousquétaires
Grupul oferă clienŃilor; în princi-

pal, mărci private care nu includ
numele retailerului. Particularitatea lui
este faptul că a creat o marcă pen-
tru fiecare raion. De exemplu, marca
Paquito este formată din băuturi ră -
coritoare, iar Chabrior pentru gustări.
Alte mrci sunt: Paturages, Labell, Ca -
naillou, Adelie, Solaya.

Monoprix
Retailerul oferă produse cu preŃ

mai ridicat decât ceilalŃi retaileri, însă
preŃurile practicate sunt mai mici decât
cele ale mărcilor naŃionale. Mărcile
regăsite în cadrul magazinelor Mo -

noprix sunt: «M», «Monoprix Gourmet»,
«Monoprix bio», «Dailymonop’», «une
note de», «Bout’ chou».

Noile strategii 
ale hipermarketurilor

Aşa cum am văzut, există o mare
bătălie între hipermarketuri şi dis-
counteri. Dacă până acum câŃiva ani,
clienŃii celor două formate erau difer-
iŃi, în prezent, nu numai consumatorii
cu venituri mici îşi fac cumpărăturile
în magazine discount. 

Penetrarea hard-discounterilor ger -
mani în FranŃa, Marea Britanie şi
Italia a provocat o reacŃie puternică
din partea lanŃurilor de hipermarke-
turi. Cauzând o scădere a coşului
mediu de cumpărături, hard-discoun-
tul a făcut presiuni mari asupra
celorlalte forme de comerŃ.

Astfel, lanŃurile importante de hiper -
marketuri au dezvoltat o serie de
strategii, cu scopul de a recâştiga
poziŃia de pe piaŃă.

Strategii concentrate 
pe preŃuri mici

Mărcile private
Una din reacŃiile hipermarketurilor

pentru a face faŃă evoluŃiei hard-dis-
countului este de a lansa o marcă
proprie. Şi contextul economic nefa-
vorabil a contribuit la aceasta. Con -
sumatorii au devenit din ce în ce mai
atenŃi şi mai sensibili la preŃul pro-
duselor. În FranŃa, mărcile private sunt
prezente în aproape toate raioanele
hipermarketurilor, atât la produse ali-
mentare, cât şi la produse neali-
mentare.

Există mai multe tipuri de mărci
private. În primul rând, avem mărcile
private “clasice”. S-a observat o creş -
tere în fidelitatea clienŃilor pentru
produsele marcă proprie în toate
hipermarketurile. În prezent, mărcile
private au o ofertă mai largă. Apoi,
avem mărcile private «tematice». Un
astfel de exemplu este marca Reflets
de France, care aparŃine grupului Carre-
four. Aceste mărci permit fidelizarea
clienŃilor cu venituri medii. Publici -
tatea pentru aceste produse lasă,
însă, de dorit. În urma unui studiu
s-a constatat că, de cele mai multe

ori, clienŃii nu sunt bine informaŃi în
privinŃa acestor produse.

A treia categorie este marca pro-
prie «economică». Este mai recentă
decât celelalte tipuri de mărci private,
apărând abia după 2004. În primul
semestru al anului 2004, mărcile pri-
vate «economice» au avut o pondere
de 3,2% pe când, în prezent, au o
cotă de piaŃă de 10%. De fapt, s-a
constatat că mărcile private economi -
ce beneficiază de o vizibilitate mai
bună la rafturi şi au o calitate mai
bună, două calităŃi care au atras re -
pede consumatorii. Pentru distribui -
tori, o astfel de strategie îi ajută să
limiteze evoluŃia discounterilor şi să
se adreseze consumatorilor cu veni-
turi mai mici.

Mărcile «Primul preŃ»
Aceste mărci au apărut din cauza

crizei economice. Produsele primul
preŃ au o calitate mai scăzută de cele
mai multe ori, ambalajul în care sunt
prezentate este foarte simplu, însă
preŃul este foarte atractiv pentru că

este cel mai mic din categoria de
produse din care face parte. Aceste
produse sunt o alternativă pentru
produsele vândute de hard-discoun-
teri, având un preŃ foarte mic pentru
o calitate mai scăzută. Scopul aces-
tor mărci este de a fideliza consuma-
torii cei mai atenŃi la preŃurile pro-
duselor. În general, produsele primul
preŃ sunt mai ieftine decât produse-
le discounterilor germani. De exem-
plu, Auchan propune o gamă de pro-
duse care răspunde nevoilor de zi cu
zi ale clienŃilor: produsele marca Pouces.
Auchan propune 1900 de produse
Pouces, la un preŃ cu 40% mai mic
decât cel ale mărcilor naŃionale. 

Strategiile orientate 
spre fidelizarea clienŃilor

Cardul de fidelitate
Una din strategiile adoptate de

marea distribuŃie franceză este aceea
a programelor de fidelitate. Cardurile
de fidelitate sunt gratuite şi nu re -
prezintă nicio obligaŃie pentru consu -

mator. Clientul poate cumula puncte
pe card, în funcŃie de produsele cum-
părate, şi apoi să profite de avanta-
jele oferite (cupoane cu reduceri sau
cadouri). În urma unui studiu realizat
de Secodip, în 2005, s-a constatat
faptul că utilizarea cardurilor de fide -
litate a crescut între 2004 şi 2005 cu
40% în hipermarketuri şi cu peste
80% în supermarketuri. În 2005, 42%
dintre consumatorii francezi au decla -
rat că îşi folosesc cardul de fidelitate
la casă. 

Carrefour are un program de fi -
delizare a clienŃilor care constituie o
armă împotriva discounterilor. În 2005,
a lansat noul său card de fidelitate.
Scopul era acelaşi: să le ofere clien -
Ńilor reduceri importante. Lansat pe
14 aprilie, cardul face parte din noua
strategie a hipermarketului, strategie
concentrată pe preŃuri mici. De ce
această schimbare? Motivul este scă -
derea cotei de piaŃă a hipermarke-
turilor Carrefour cu 0,7%.

Carrefour a constatat că clienŃii şi-
au pierdut încrederea în comercianŃi
şi sunt sceptici în privinŃa campanilor
publicitare. Cu alte cuvinte, ceea ce
aşteaptă ei de la un magazin este ca
acesta să le ofere şansa de a face
economii şi de a le oferi produse în
care pot avea încredere. 

Procedeul de utilizare al cardului
este simplu: există trei tipuri de re -
duceri care îi sunt propuse deŃinăto -
rului cardului. Clientului îi sunt oferite
reduceri exclusive pentru 500 de
produse alimentare şi nealimentare,
în fiecare lună. De asemenea, clien-
tul primeşte cupoane cu reduceri per-
sonalizate în funcŃie de obiceiul de
consum, iar acesta poate alege 25 de
produse din 240 de produse (200
mărci naŃionale şi 40 mărci private).
Unele reduceri sunt cumulate într-un
cont al fidelităŃii şi, pe baza acestu-
ia, se emite lunar un cec de fidelitate.
Posesorii cardurilor primesc periodic
situaŃia cecului şi un caiet de 64 de
pagini cu prezentarea a 300-400 de
produse pentru care pot beneficia de
reduceri.

Evident, scopul grupului Carrefour,
pe lângă fidelizarea clienŃilor, este de
a constitui o bază de date, pentru a
îmbunătăŃi comunicarea cu clienŃii
fideli şi de a analiza obiceiurile de
consum ale clienŃilor. 

(va urma)

Hipermarketurile în confruntarea cu magazinele discount,
cazul pie]ei franceze (I)
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Vedere din Paris
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Printre măsurile care au contribuit

direct la sporirea sectorului servi -
ciilor, şi măsuri unde gradul de ab -
sorbŃie a depăşit 50% până în pre -
zent, amintim măsurile din cadrul Pro-
gramului OperaŃional Sectorial Creş -
terea CompetitivităŃii Economice, Axele
2 şi 3. Prezentarea acestora se vă -
deşte necesară deoarece prezintă
posibilităŃi reale de creştere a sec-
torului serviciilor în Ńara noastră, pe
de o parte, cât au şi un impact di -
rect asupra capacităŃii noastre de ex -
port în domeniul serviciilor. Cele două
axe prioritare, împărŃite pe do menii
majore de intervenŃie şi res pectiv,
operaŃiuni, sunt: 

AXA PRIORITARĂ 2 – Cercetare,
dezvoltare tehnologică şi inovare
pentru competitivitate, cu principalele
Domenii majore de intervenŃie:
- 2.1. Cercetare - Dezvoltare în parte -
neriat între universităŃi / institute de
cercetare-dezvoltare şi întreprinderi,
în vederea obŃinerii de rezultate aplica -
bile în economie, care are ca opera -
Ńiuni specifice:  

• 2.1.1. Proiecte de cercetare în
parteneriat între universităŃi/instituŃii de
cercetare-dezvoltare şi întreprinderi

• 2.1.2. Proiecte C-D de inalt ni -
vel stiintific la care vor participa spe-
cialisti din strainatate
- 2.2. InvestiŃii pentru infrastructura
de CDI (cercetare-dezvoltare-inovare),
cu operaŃiunile specifice  

• 2.2.1. Dezvoltarea infrastructu -
rii C-D existente şi crearea de noi
infrastructuri C-D (laboratoare, centre
de cercetare)

• 2.2.2. Dezvoltarea de poli de
excelenŃă

• 2.2.3. Dezvoltarea unor reŃele
de centre C-D, coordonate la nivel
naŃional şi racordate la reŃele euro -
pene si internaŃionale de profil (GRID,

GEANT)
• 2.2.4. Intărirea capacităŃii admi-

nistrative
- 2.3. Accesul întreprinderilor la activi-
tăŃi de CDI (în special IMM-urile), cu
următoarele operaŃiuni specifice: 

• 2.3.1. Sprijin pentru start-up-
urile şi spin-off-urile inovative

• 2.3.2. Dezvoltarea infrastructurii
de CD a întreprinderilor, cu crearea
de noi locuri de muncă pentru CD

• 2.3.3. Promovarea inovării în ca -
drul întreprinderilor

şi AXA PRIORITARA 3 – Tehnologia
informaŃiei şi comunicaŃiilor pentru
sectoarele privat şi public, cu următoa -
rele domenii de intervenŃie majore: 

- 3.1. SusŃinerea utilizării tehnologiei
informaŃiei, cu operaŃiunile specifice: 

• 3.1.1. Sprijinirea accesului la
broadband şi la serviciile conexe

• 3.1.2. Sprijin pentru autorităŃile
administraŃiei publice locale pentru rea -
lizarea reŃelelor broadband şi a punc -
telor de acces public la internet în
bandă largă (PAPI) în zonele de eşec
al pieŃei

• 3.1.3. Sprijin pentru IMM-uri
pentru realizarea reŃelelor broadband
şi a punctelor de acces public la in -
ternet în bandă largă (PAPI) în zo -
nele de eşec al pieŃei

• 3.1.4. SusŃinerea conectării uni-
tăŃilor şcolare la internet prin conexiu -
ni broadband

- 3.2. Dezvoltarea şi eficientizarea
serviciilor publice electronice

• 3.2.1. SusŃinerea implementării
de soluŃii de e-guvernare şi asigu-
rarea conexiunii la broadband, acolo
unde este necesar

• 3.2.2. Implementarea de sis-
teme TIC în scopul creşterii intero -
perabilităŃii sistemelor informatice

• 3.2.3. Sustinerea implementării
de aplicaŃii de E-Learning

• 3.2.4. SusŃinerea implementării
de soluŃii de e-sănătate şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar - la nivel local

• 3.2.4. SusŃinerea implementării
de soluŃii de e-sănătate şi asigurarea
conexiunii la broadband, acolo unde
este necesar - la nivel central

- 3.3. Dezvoltarea e-economiei, cu ur -
mătoarele operaŃiuni specifice:  

• 3.3.1. Suport pentru implemen -
tarea sistemelor informatice integrate
şi a altor aplicaŃii electronice pentru
managementul afacerilor

• 3.3.2. Suport pentru dezvoltarea
sistemelor de comerŃ electronic şi a
altor soluŃii electronice pentru afaceri

Aşa după cum se observă, cele
două axe prezentate anterior con-
tribuie activ la realizarea creşterii
sectorului serviciilor şi a comerŃului
internaŃional cu acestea. Conform
poziŃiei oficiale a autorităŃilor care
gestionează aceste fonduri, respectiv
Autoritatea de Management din ca -
drul POS CCE, gradul de absorbŃie al
acestor fonduri este estimat, în anul
2013, respectiv la finalul perioadei

pentru alocarea financiară 2007 –
2013, de 90%. 

Desigur, nu au fost doar factori
care să influenŃeze în mod pozitiv
comerŃul cu bunuri şi servicii în ceea
ce priveşte Ńara noastră, aşa cum
aceştia au fost prezentaŃi anterior,
existând şi o serie de factori care au
contribuit la frânarea expansiunii aces-
tui sector. Printre aceştia, amintim:

A. BirocraŃia extrem de dezvoltată,
care încetineşte în mod real orice
iniŃiativă atât în comerŃul cu bunuri,
dar şi cu servicii, inclusiv procesul
de absorbŃie a fondurilor europene,
unul care şi la acest moment, se
desfăşoară cu dificultate,

B. Întârzierea în soluŃionarea ca -
zurilor de corupŃie, aspecte criticate
de către Comisia Europeană în fie -
care raport de Ńară din anul 2007
începând. NesoluŃionarea cazurilor de
mare corupŃie scade foarte mult atrac -
tivitatea economiei româneşti în ceea
ce priveşte investiŃiile străine, cu pre -

cădere investiŃiile în domeniul terŃiar.
C. Insuficienta dezvoltare a infra-

structurii fizice. Aşa după cum a fost
menŃionat şi anterior, serviciile, ca
sector terŃiar al economiei, se ba -
zează în mod direct, în ciuda intan-
gibilităŃii lor, pe pre-existenŃa unei
infrastructuri fizice foarte bine dez-
voltată. Prin infrastructură fizică dez-
voltată se înŃelege atât cea rutieră,
aeriană şi navală – respectiv pentru
suportul transporturilor convenŃionale,
dar şi infrastructura în transporturile
neconvenŃionale, cu referire directă la
reŃelele de comunicaŃii, circuitul de
bază în dezvoltarea economică auto-
htonă prezentă. 

D. Insuficienta soluŃionare a eco -
nomiei ”gri” – evaziunea fiscală este
încă o problemă majoră a economiei
româneşti per ansamblu, cu rever-
beraŃii inclusiv în sectorul serviciilor.
Tocmai datorită acestui motiv, Ro -
mâniei i se cere mereu soluŃionarea,
prin diverse metode, a ponderii ridi-
cate a economiei ”nevăzute” în PIB. 

Considera]ii generale asupra muta]iilor din economia
româneasc@ }i sectorul serviciilor în intervalul 1970 – 2010 (II)

asist. univ. drd. Lucian AlexandruDANCIU, ULBS
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Dintre darurile cele mai de preŃ
pe care El, marele Creator le-a făcut
omului, a fost capacitatea de a vedea
lumea înconjurătoare în culori. După
câte ştiu această calitate a dat-o în
esclusivitate omului. Deşi ca pictor apre-
ciez şi imaginile în alb-negru, temeiu-
rile şi rosturile picturii le văd determi -
nate de resursele divine ale culorii. Po-
sibilitatea de tălmăcire în imagini artis -
tice ale sensurilor optice şi afective ale
culorilor le revine în special pictorilor.

Cel mai important element în această
operă de „tălmăcire”este „Ochiul pic-
torului”. Ochiul acestuia are, spre
deosebire de ceilalŃi oameni, o sen-
sibilitate aparte aceea de a desluşi
un număr mult mai mare de nuanŃe
şi tonuri, dar cea mai importantă cali -
tate este dată de capacitatea combi-
natorie pe care pictotul o intuieşte sau

o ştie din experienŃă acumulată printr-o
perseverentă şi îndelungată „şcolari -
zare” a ochiului. 

Culoarea, devenită „materie primă”
pentru pictor, a început cu timpul să-şi
descopere multiplele proprietăŃi şi re -
surse fizice, chimice dar mai ales
cele afective. 

Lumina este, aliatul cel mai
credincios al culorii. Aceasta
nu se relevă decât prin ilu-
minare, directă, de la o sursă
de naturală sau artificială de
lumină, sau de la lumina inte-
rioară a spiritului creator, dată
de către artist.
Istoria picturii este legată de

felul în care artiştii au dorit să
introducă în tablou lumina.
Încă de la începuturile picturii,
spiritul iscoditor al artistului,
a forŃat limitele posibilităŃilor
de „modelare”a luminii, prin
divizarea acesteia în funcŃie de
cantitate şi suprafaŃă. Astfel în
Renaştere a apărut tehnica
„Clarobscurului” pe care Ge -
nialul Leonardo da Vinci, a

dus-o până la perfecŃiune şi care nici
în zilele noastre nu şi-a pierdut re -
sursele. Această tehnică a determinat
o mare competiŃie, artiştii şi-au dez-
voltat până la maximum puterea de
valoraŃie a culorii prin lumină. S-a
ajuns la virtuozităŃi de neconceput,
exemplul cel mai consacrat fiind
inegalabilul Rembrand. 

Până la revoluŃionara descompu -
nere ştiinŃifică a luminii, în cele 7
culori, realizată în sec.19, împreună
cu exepŃionalele ei deschideri spre
fundamentarea ştiinŃifică a cromatolo-
giei, care a determinat uriaşe modifi -
cări în evoluŃia picturii, drumul aces-
tei arte a fost ascendent, mai ales în
planul tehnicii de valorare a culorii
prin lumină.

Ca o reacŃie sincopatică la această
uriaşă realizare ştiinŃifică, pictura şi-a
reevaluat problemele sale de concep -
Ńie. Impresionismul a pus în practică,
cuceririle noii teorii a culorilor axată
pe „descompunerea” luminii.

Pictura, spunea un artist, este în -
tâietatea culorii asupra desenului. Din

acest punct de vedere întreaga noas-
tră pictură contemporană este împăr -
Ńită în două. Pictorii desenatori şi co -
loriştii. Desenatorii s-au format la Şcoala
lui Ressu şi Baba iar cololoriştii au
urmat drumurile deschise de Pallady
şi Ciucurencu.

Pictura sibiană formată la cele
două şcoli are şi ea reprezentanŃi de
marcă pentru fiecare dintre acestea.
Fiind vorba de culoare mă voi rezu-
ma la Colorişti. 

Din această „grupă” fac parte - e
din punctul meu de vedere, subiectiv

fireşte - pictori de excepŃie începând
cu generaŃia anilor 50: Radu Rhea
Silvia, Simion Florea, Nicolae Iorga.
Vlad Florescu, urmată de generaŃiile
mai tinere ca Mircea Popa, Constan -
tin Ilea, Marius David, Liviu Ciungan,
Eugen Dornescu, Marcela Sandnau-
Froman, Veonica St. Iliesu, Ileana Sel -
bing. Despre creaŃia acestora, despre
specificitatea picturii lor precum şi
despre aportul lor la dezvoltarea con-
ceptului de colorism în pictura ro -
mânească contemporană, în numărul
următor.
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28 august 1963. Cu ocazia unui marş spre Washington, preotul 
Martin Luther King va pronunŃa celebrul său discurs “I have a dream”.

Femeie în negru - Theodor Pallady

Natură moartă cu flori roşii - Theodor Pallady
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