
Selon le dictionnaire Larousse, l'im-
pôt est un « prélèvement que la so-
ciété exige de l'individu en vertu du
principe de solidarité nationale
pour subvenir aux dépenses d'in-
térêt général et aux charges résul-
tant de la dette de l'état. »

Cette définition conduit à
réfléchir sur les liens entre l'im-
pôt et le citoyen, l'impôt et les
dépenses publiques et sur la sol-
idarité nationale.

I- L'impôt et la citoyenneté.
Le droit de vote a été au cours des âges fonction d'un lien

avec un territoire ou fonction de l'impôt versé.
Ainsi, aux élections municipales ne peuvent être électeurs

et éligibles que les citoyens majeurs acquittant un impôt dans
la commune de rattachement. Autrefois pour être électeur ou
éligible, il fallait  acquitter le cens électoral, c'est-à-dire verser
une quotité d'imposition nécessaire. 

„Pentru a
câștiga bani tre-

buie să-i iei de
la cineva”

„Topaze” de 

marcel pagnol

... Așadar,
1934. O zi de
iarnă ca ori-

care alta la munte, cu frig și zăpadă
viscolită. „Da, doarme încă. Lucette,
vino, să mergem”. Bărbatul și femeia
au aruncat o privire pe drum, înainte
să închidă poarta după ei. Doi jan-
darmi „în patrulă” au urmărit din ochi
cuplul de amici ai stăpânului vilei,
care se îndepărta, bărbatul firav, cu
mersul nesigur, femeia, mai tânără,

mai vioaie...
În vila „Le Vieux Logis” („Cabana
veche”) din Chamonix, o casă
cochetă, mare și funcțională,
construită de-a lungul unei stânci,
chiar și spre ora prânzului totul părea
că doarme, șueratul vântului amintind
de o respirație neregulată. Deodată,
un foc de revolver s-a auzit din casă,
un zgomot aproape înăbușit de
rafalele de vânt care înlănțuiau brazii.
Era spre mijlocul amiezii. Aflați cu
puțin timp înainte la fața locului,
polițiștii, încă dezorientați, s-au în-
dreptat spre camera cu pricina și au
forțat ușa. În odaie, lenjerie aruncată
ici și colo, hărți și hârtii în dezordine
pe un birou unde se mai aflau resturile
unui dejun, o sticlă de coniac fin și
câteva cărți de joc.
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“E mai uşor să-ţi
ceri scuze, decât să

ceri voie.”

DE LA EUROPA FIRMELOR LA FIRMELE EUROPENE
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și semnificațiile ei actuale(II)

In-
dustria turismului din în-
treaga lume şi-a dat
întâlnire, ca în fiecare an,
între 4 şi 8 martie la Târgul

de turism la Berlin. Între-
prinderile de turism şi
destinaţiile,  prin instituțiile
reprezentative, specialiștii
în domeniu, au  participat
la câteva zile intense de
lucru, care le-au permis  să
ia pulsul pieţei emitente
g e r m a n e .
Organizatorii târgului de
turism au încredere că vor
fi depăşite cifrele înregis-
trate anul trecut(un total de
10.086 de expozanţi din
188 de ţări şi-au prezentat
produsele şi serviciile la
aproximativ 170.000 de
participanţi, dintre care
110.000 au fost specialişti
din industrie).

Germania și-a arătat forța la
Târgul de turism de la Berlin

Prof. Dan pOpescu

Încântaţi, ne-
am îndreptat
s p r e
MALAYEZIA /
MALAYSIA - o
federaţie cu 9
sultanate eligi-
bile, cu o
suprafaţă de
3 2 9 . 8 4 5
km2, cu o
populaţie de

peste 30 de milioane, constituită
din: malaezieni, thailandezi,
chinezi, indieni, pakistanezi,
adepta religiilor: islam
(predomină), budhism, hinduism,
creştinism, ceea ce explică
interferenţele culturale şi farmecul
turistic (locul 15 în lume ca
afluenţă turistică).

12. conrad rudolf
Haas,  inventatorul ra-
chetelor şi a lnsatoru-
lui de rachete-
rakchetenstock

mOTTO                                                                                                      
Sfatul meu este ca
lumea să trăiască în
pace, să nu mai fie
r ă z b o i .
conrad Haas

Născut la Viena în anul
de graţie 1509, Conrad
Haas  a venit la Sibiu,
pentru prima data, la
vârsta de 42 de ani, pen-
tru a superviza operaţii
de revizie şi modernizare
ale arsenalului armatei.
Şi a rămas aici, în cali-
tate de comandant al Ar-
senalului militar, până la
moartea sa ,în anul
1576.

Conf. Univ. Dr. 
Cornel jucAN, ULBS

continuare in pag. 7

Realităţi 
“in glissando”

Conf. Univ. Dr. 
Virgil NiculA, ULBS

Prof. Univ. Dr.  Elena
mAcAvei, ULBS

VIVE L'IMPOT... !

Prof. Univ. Dr. DHC
Robert lAbbe , ancien
directeur de l’IUT de
Rennes

continuare in pag. 8

continuare in pag. 2

continuare in pag. 6

rennes

Franciza este o posibilitate de afac-
eri atractivă atât pentru deţinătorul
unei afaceri care doreşte să se
extindă, cât şi pentru cei care
urmăresc să-şi demareze propria
afacere. Pentru cel care are o
afacere, franciza reprezintă oportu-

nitatea de dezvoltare şi o cale de
a evita deschiderea de noi unităţi
exclusiv pe cheltuiala proprie. 

Pentru cei ce doresc să-şi deschidă o afacere, franciza con-
stituie un bun mod de a pătrunde pe piaţă, cu riscuri mai
puţine şi cu şanse mai mari de succes.
Prin intermediul francizei, deţinătorul unei afaceri de notori-
etate (francizorul) cedează unei alte persoane (francizatului)
dreptul de a realiza o copie a afacerii sale, în anumite condiţii,
cu precădere financiare. Ei încheie un contract de franciză, în
baza căruia francizatul vinde bunuri, prestează servicii sau
produce bunuri sub brandul francizorului, după reguli stabilite
de acesta.Franciza aduce beneficii ambelor părţi. Francizorul
poate sa-şi extindă conceptul de afacere pe pieţe noi prin in-
termediul capitalului francizaţilor, obţine profit din taxele de
franciză şi cele periodice, îşi face reclamă afacerii prin inter-
mediul francizaţilor, etc.

Forme de organizare ale
activităţilor comerciale

Conf. Univ. Dr.
Lucian belAşcu , ULBS

continuare in pag. 2

THAILANDA –
MALAYEZIA – 

SINGAPORE(II)
O destinaţie turistică

atrăgătoare şi instructivă

KuAlA lumpur

continuare ^n pag. 4-5

Anny Duperey în rolul lui Arlette
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În acest an, numărul rezervărilor
de standuri a crescut comparativ
cu anul trecut, ceea ce
înseamnă, potrivit declaraţiilor
făcute de Messe Berlin, “un indi-
cator economic favorabil care
reflectă cu precizie evoluţia
pozitivă a industriei turismului”.

Industria turismului a
participat la Târgul ITB Berlin,
care în acest an aniversează 50
de ani, cu aşteptări mari datorită
forţei pe care o anunță  pieţele
emitentedin Germania și Marea
Britanie pentru anul în curs. 

Raportul ITB World
Travel Trends Report este în-
tocmit anual de către compania
de cercetare de piaţăIPK Interna-
tional, la comanda târgului
internaţional de turism ITB
Berlin.Potrivit datelor prezentate,
creşterea medie de 3% a turis-
mului emitent european
prevăzută pentru acest an se va
menţine la nivelul anului 2014.
Călătoriile turistice vor continua
să crească de asemenea, la nivel
mondial, potrivit previziunilor IPK. 

În 2015, printre cele mai
puternice pieţe europene gener-
atoare de turism, se numără
Marea Britanie, cu o posibilă
creştere de 7%, precum şi Elveţia
și Polonia  cu o posibilă creştere
de 4% fiecare. Pentru Germania
se prognozează o creştere a
călătoriilor internaţionale de 2%.
Pe de altă parte, în pofida
ameninţărilor teroriste, temerilor
de Ebolaşi scăderii puterii de
cumpărare în mai multe pieţe
emitente, numărul de călătorii
internaţionale va creşte la nivel
mondial între  4% şi 5%, cu alte
cuvinte, nu va fi nicio criză în tur-
ism în 2015.

Principalele tendinţe
menţionate în raport cu privire la
călătoriile efectuate de europeni
în 2014 sunt următoarele: turiştii
au preferat să facă călătorii mai
scurte; au crescut cheltuielile pe
noapte cu peste 4%; rezervările
online au crescut cu 7%;
rezervările prin intermediul
agenţiilor de turism au stagnat;
călătoriile de vacanţă au crescut
cu 5%; turismul urban a înregis-
trat o creştere semnificativă de
10%; călătoriile pentru sporturi de
iarnă  şi turism rural  au înregis-
trat un declin; călătoriile de afaceri
(MICE) au crescut cu 4%;
călătoriile internaţionale în interi-
orul granițelor  Europei au crescut
cu 3%; călătoriile europenilor în
Asia au crescut cu 7%, în Amer-
ica de Nord şi Caraibe cu 6%, iar
în America de Sud şi Pacific cu
5 % .

Mai mult decât atât,
potrivit datelor compilate de IPK,
companiile de turism care au în-
registrat cea mai bună evoluţie în
2014  sunt cele specializate în
rezervările online prin intermediul
smartphone-ului (în special în
Statele Unite, Japonia şi China),
precum şi noii intermediari de
cazare privată.

IPK scoate, de aseme-
nea, în evidenţă creşterea de
58% a călătoriilor în segmentul de
citybreaks şi de 32% a turismului
de aventură în ultimii cinci ani.Pe
de altă parte, vacanţele la
mareau crescut cu 18%, creştere
datorată în principal segmentului
de turiști din Europa de Est.

În acest an, târgul a ben-
eficiat de o largă participare a

ţărilor din Asia şi Orientul Mijlociu
şi a companiilor legate de noile
tehnologii pentru turism.Cererea
de spaţii la târg din partea ţărilor
arabe a fost foarte mare, com-
parativ cu anii trecuți. Mai mult
decât atât, India este una dintre
țările care a ocupat din nou un
pavilion întreg, Afganistan revine
la târg, în timp ce Bangladesh a
participat în premieră. În schimb,
Rusia a anulat cererile pentru mai
multe stand-uri.La rândul lor,
Brazilia şi Argentina au fost
reprezentate în acest an de un
număr mai mare de expozanţi
decât la oricare dintre ediţiile an-
terioare ale ITB Berlin.

România a promovat la
ediţia târgului din acest an natura
şi bisericile fortificate din Transil-
v a n i a .

Cu toate aceste sem-
nale pozitive, destinaţii precum
Grecia, Egipt, Turcia şi Croaţia re-
cunosc deschis că în 2015 vor
suferi o contracţie semnificativă a
sosirilor de turişti ruşi, rezultatul
imediat reflectându-se în  zeci de
mii de locuri care vor rămâne
neocupate care, în verile trecute,
erau rezervate de turiştii din
Rusia.Şi pentru a umple acest
gol, destinaţiile concurente din
Mediterana de Est nu vor face
doar campanii de promovare mai
intense în pieţele emitente din
nordul şi centrul Europei ci, cu
siguranță, vor realiza și reduceri
foarte agresive în următoarele
săptămâni şi luni.

Turcia a ocupat cel mai
mare pavilion la Târgul ITB Berlin
2015, cu un total de 120 de
expozanţi, în principal companii
hoteliere. În 2014, Turcia a primit
36,8 milioane de turişti străini, cu
5,5% mai mult faţă de anul ante-
rior.Sosirile de turişti străini ger-
mani au crescut cu 4,1%,
ajungând la un volum de 5,2 mil-
ioane de turişti care au vizitat Tur-
cia în anul 2014.O bună parte din
turiştii din nordul şi centrul Eu-
ropei se cazează în hoteluri din
ce în ce mai mari şi spectacu-
loase, în multe cazuri pe malul
mării, cu instalaţii sportive,
facilități etc., care în plus sunt
vândute în regim de all inclusive
sau ultra all inclusive.

Aşa cum au afirmat
analiştii la târgul ITB, rezervările
lente cu care se confruntă indus-
tria turismului turcesc în Germa-
nia pentru vară poate fi legată și
de situaţia geopolitică delicată din
Orientul Mijlociu, având în vedere
graniţele extinse pe care le are
Turcia cu Siria şi Irak.Dacă
rezervările nu încep să crească
în următoarele săptămâni, mai
ales după târgul MITT de la
Moscova, care a avut loc între 18
şi 21 martie, s-ar putea declanșa
un război al preţurilor, în cazul în
care se confirmă aşteptările
proaste referitoare la involuția
pieţei emitente ruseşti pentru
2 0 1 5 .

Pentru anul în curs,in-
dustria turceascăa turismului
acceptă deja o scădere puternică
a sosirilor de turişti ruşi, ceea ce
determină un grad de ocupare
scăzut față de anii anteriori, multe
locuri fiind rezervate toată vara de
această piaţă emitentă.

Operatorii de turism din
Germania rămân optimişti cu
privire la comportamentul cererii
pentru Grecia în acest an. Ei
consideră că măsurile anunţate
de guvernul elennu vor afecta
afacerile în turism.Grecia a înreg-
istrat o revenire puternică a turis-
mului internaţional în ultimii doi
ani, ajungând chiar la un record

de vizitatori în 2014. Aceast[
creştere a fost determinată de
îmbunătăţirea infrastructurii hote-
liere şi de preţurile atractive.

Mulți touroperatori ger-
mani au declarat că renaşterea
Greciei ar putea fi un factor deter-
minant al cererii mai slabe pentru
Turcia, și că “2015 va fi anul Gre-
ciei”.Noul prim-ministru grec,
Alexis Tsipras, a anunţat înc-
etarea privatizărilor în sectorul
transporturilor şi turismului în timp
ce a criticat puternic impactul all-
inclusive-ului asupra economiei
Greciei,afirmând că aceste re-
sort-uri împiedică turiştii să
viziteze restaurantele şi maga-
zinele locale. Cu toate acestea,
mai târziu, ministrul adjunct al
economiei, Elena Kountura, a
asigurat că Tsipras a fost inter-
pretat greşit şi că nu va lua nicio
măsură împotriva all-inclusive-
ului, dar guvernul doreşte să
crească calitatea acestei oferte.

La rândul său,
preşedintele asociaţiei de turism
Setedin Grecia, Andreas An-
dreadis, a indicat că se caută un
nou model de all-inclusive, care
să includă oferta din jurul resort-
ului. Andreadis a confirmat, de
asemenea, perspectivele pozitive
pentru 2015.

În 2014, economia Ger-
maniei a crescut cu 1,6%, com-
parativ cu creşterea uşoară de
0,2% pe care a înregistrat-o în
2013, iar pentru anul în curs PIB-
ul Germaniei  se estimează că va
crește  cu 1,1%.Trendul ascen-
dent al economiei germane la
finele anului 2014 s-a datorat în
special cererii interne, care a fost
determinată de creșterea con-
sumului gospodăriilor.

În ceea ce priveşte prog-
nozele pieţelor emitente eu-
ropene pentru 2015,
perspectivele prezintă
fluctuaţii.Institutul IFO estimează
că economia europeană va
creşte  cu 1,1% în 2015, iar cifrele
şomajului pe Vechiul Continent
vor fi reduse foarte puţin, de la
11,6% la 11,3%.În pofida faptului
că Germania şi-a redus prognoza
de creştere economică, econo-
mistul GernotNerb, de la Institutul
economic IFO, afirma cu tărie că
“nu vedem pericolul ca oamenii
să facă economii din motive de
teamă, în 2015, pentru că salari-
ile vor creşte mai repede decât în
2014, iar veniturile private
disponibile vor creşte cu 2,8% în
Germania, ceea ce va da în-
credere consumatorilor”. 

Piaţa forţei de muncă a
fost relativ puţin influenţată de
suişurile şi coborâşurile
economiei şi va continua să se

dezvolte pozitiv”, a declarat Biroul
de Ocupare a Forţei de Muncă
din Germania. “Tendinţa ocupării
forţei de muncă este în mod clar
în trend ascendent“, a adăugat
instituţia. Numărul şomerilor din
Germania a înregistrat în luna
februarie o scădere de 20.000 de
persoane faţă de luna
precedentă, când scăzuse deja
cu 10.000. Acest lucru reduce
numărul total al șomerilor la 2,181
de milioane,  cifra cea mai
scăzută din decembrie 1991,
potrivit Oficiului Federal de Ocu-
pare a Forţei de Muncă. Astfel,
rata şomajului a rămas stabilă
pentru a treia lună consecutiv la
6,5%, cel mai scăzut nivel de la
reunificarea ţării.

În concluzie, potrivit
IFO, recuperarea economică în
Germania se va menţine, deşi rit-
mul de creştere nu va fi la fel de
rapid, dar în schimb economiile
din Franţa şi Italia rămân în spate
în mod semnificativ, iar încred-
erea consumatorilor va avea de
suferit, ceea ce va avea un im-
pact negativ asupra industriei tur-
i s m u l u i .

Pe de altă parte, se
prevede că “economia din Statele
Unite va suferi o redresare
puternică şi cea din China va
creşte cu 7%, astfel că nu vedem
niciun pericol de o nouă rece-
siune la nivel global”.

Analiza destinaţiilor  de
vacanţă ale călătoriilor efectuate
de germani pe tot parcursul anu-
lui permite gruparea acestora  în
trei categorii, cu o pondere
relativă din total foarte similară:
călătoriile în Germania, călătoriile
pe coasta Mediteraneană şi
călătoriile în alte țări.

Conform Analizei de Ca-
latorii 2014 (ReiseAnalyze) real-
izate de Institutul German pentru
Cercetare în Turism(FUR),
călătoria de vacanţă rămâne o
prioritate de consum pentru con-
sumatorul german, care este
influențat în deciziile sale în foarte
mică măsură de situația
economică, mai ales atunci când
este vorba de călătoria principală
pe durata unui an calendaristic.
De fapt, încrederea consumato-
rilor germani marchează maximul
istoric din ultimii şapte ani.

Principalele regiuni emi-
tente de turism în străinătate,
potrivit datelor furnizate de
Destatis sunt: Hesse (Frankfurt),
Bavaria (Múnchen)şi Renania
Nord-Westfalia (Düsseldorf,
Bonn/Köln, Dortmund).Dintre
toate statele federale se remarcă
însă  Berlinul, oraşul cu cea mai
mare densitate a populaţiei în
Germania, cu mai mult de nouă

milioane de pasageri.
O retrospectivă la nivel

mondial ne arată că în lume
există în prezent foarte multe
proiecte în legătură cu turismul,
care constituie o concurență
serioasă pentru Europa în vi-
itor.Piaţa hotelieră globală are în
prezent aproximativ 8.000 de
hoteluri în proiect sau în
construcţie, concret 7.919, care
totalizează cca. 1,33 milioane de
camere, conform statisticilor STR
Global. Aproape jumătate din
hoteluri şi o treime de camere vor
fi construite în Statele Unite.

Statele Unite avea, în
luna decembrie 2014, 3.443 de
proiecte care au ca rezultat
412.878 de camere contractate,
ceea ce reprezintă creşteri de
14,3% faţă de numărul de
camere pe bază de contract de
anul precedent şi de 31,4% din-
tre cele care sunt în faza de
c o n s t r u c ţ i e .

Pe destinaţii, ies în
evidenţă New York, cu 27.009
camere sub contract şi 13.200 în
construcţie, urmat de Houstoncu
16.473 şi 5.134 de unităţi, re-
spectiv Las Vegas cu 12.278 sub
contract şi Washingtoncu 11.623
şi 3440 de camere.

Numai în New York
există 40.000 de camere hote-
liere în proiect, atât sub contract
cât şi în constructie, potrivit STR
G l o b a l .  

RegiuneaAsia-Pacific,
deşi are mai puţine hoteluri în
proiect(2.390 unități), acestora le
revin însă un număr mai mare de
camere(537.726), ceea ce oferă
o idee cu privire la creșterile sem-
n i f i c a t i v e .

În Europa vor fi constru-
ite 892 de hoteluri care vor oferi
141.112 camere noi, pentru
56.413 lucrările fiind deja înce-
pute. Pe ţări, cele care au un
număr mai mare de camere sunt
Marea Britanie (10.577), Rusia
(9.269), Turcia (8.513) şi Germa-
nia (5.585).
Dubai conduce clasamentul
ţărilor care adaugă un număr mai
mare de camere aflate în prezent
în construcţie(până în 2016 va
adăuga 25.000 de camere noi),
înainte de Doha (6.576), Makkah
(5.936) şi Ryadh (5.491), ambele
în Arabia Saudită. Aeroportul
Internaţional din Dubai a înregis-
trat un total de 71 milioane de
pasageri până în septembrie
2014, potrivit celor mai recente
date publicate de Comisia
Internaţională de Aeroporturi
(ACI), cifră care îl plasează în
fruntea listei mondiale de trafic de
pasageri, înaintea aeroportului
Heathrow (Londra).

New YOrK

Conf. Univ. Dr. 
Virgil NiculA, ULBS
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Francizatul are posibilitatea să de-
mareze o afacere proprie sub un
brand cu notorietate, beneficiază
de un grad de autonomie,
primeşte asistenţa tehnică şi
comercială din partea francizoru-
lui şi se bucură de acţiunile de
publicitate intermediate de franci-
zor. Ţinând cont de orizonturile fa-
vorabile pe termen lung, de
sporirea numărului de astfel de
firme, franciza deschide noi dru-
muri în distribuţia bunurilor şi ser-
viciilor. Reacţia firmelor mici este
rapidă la noile condiţii de piaţă, ele
îndreptându-se spre noi soluţii
care să crească interesul şi să
atragă clienţii.
Prin franciză înţelegem toate drep-
turile de proprietate intelectuală şi
industrială referitoare la mărci, em-
bleme, nume comerciale, know-
how, brevete de invenţie, desene
şi modele industriale, drepturi de
autor, cedate francizatului de către
francizor pentru a fi exploatate în
scopul producerii şi vânzării de
bunuri şi prestării de servicii către
consumatori. Şi în cazul francizei,
regăsim mai multe modalităţi de
definire furnizate de literatura de
specialitate. În ţara noastră, fran-
ciza se defineşte ca „un sistem de
comercializare bazat pe o colabo-
rare continuă între persoane fizice
sau juridice, independente din
punct de vedere financiar, prin
care o persoană, denumită franci-
zor, acordă unei alte persoane,
denumite beneficiar, dreptul de a
exploata sau de a dezvolta o
afacere, un produs, o tehnologie
sau un serviciu.” (conf. Art. 1 lit. A
din O.G. nr. 52/1997 din
28/08/1997, republicată în Moni-
torul Oficial, Partea I, nr. 180 din
14/05/1998, privind regimul juridic
al francizei).
Rezumând, franciza constituie o
formă de cooperare contractuală
între un francizor şi un francizat
(persoane fizice sau persoane ju-

ridice, independente din punct de
vedere financiar) prin care primul,
contra unei taxe de intrare în
franciză (drept de intare) şi a unei
taxe anuale raportată la cifra de
afaceri (redevenţă), acordă celui
de-al doilea dreptul de comer-
cializare a bunurilor şi serviciilor
folosind marca, numele, maga-
zinele puternic personalizate, sis-
temele publicitare proprii,
savoir-faire-ul francizorului. 
Sistemul de franciză a apărut în
Statele Unite ale Americii şi a
cunoscut două etape în traiectoria
sa: pe de o parte, începutul sec-
olului al XX-lea: franciza vânzărilor
de automobile şi staţiile pentru dis-
tribuirea benzinei şi a lubrifianţilor;
respectiv, perioada anilor 50-60:
expansiunea fulminantă a fran-
cizei produselor alimentare.
Cele mai cunoscute tipuri de
franciză, atât în economia
americană cât şi în celelalte state
occidentale, sunt: 1). franciza de
producţie sau a mărcilor de fabrică
– Product and Trade Name Fran-
chising (în cadrul căreia produsele
sunt fabricate de către francizor şi
distribuite prin intermediul
francizaţilor); este cazul vânzărilor
de automobile, dar şi al firmelor
profilate pe îmbutelierea şi
distribuţia băuturilor nealcoolice.
2). franciza de distribuţie - Busi-
ness Format Franchising (relaţia
dintre francizor şi francizat se
continuă şi în ceea ce priveşte
gestiunea punctelor de vânzare,
managementul afacerii, strategiile
de marketing etc.); acest tip de
franciză cuprinde restaurantele,
comerţul cu amănuntul, prestaţiile
de servicii etc. Trebuie menţionat
şi faptul că acest tip de franciză
tinde să se dezvolte mult mai re-
pede decât primul, graţie
încasărilor sensibil sporite pe care
le induce. Particularizând, sistemul
francizei de distribuţie se împarte
în trei categorii de francize:
A. Franciza de comerţ cu
amănuntul care cuprinde:
1. magazinele alimentare de
proximitate (convenience store);

2. restaurantele;
3. unităţile de distribuţie a
mărfurilor nealimentare (magazine
specializate pe electrice, electron-
ice, electro-casnice, bricolaj,
echipament de casă, articole
sportive etc.;
4. unităţile de distribuţie a echipa-
mentelor şi service-ul pentru au-
tovehicule.
B. Franciza de agrement şi voiaj
(Leisure and Travel Business) 
C. Franciza prestaţiilor de servicii
către întreprinderi şi populaţie
(Business and Personal Services)
este un segment în plina expansi-
une ca urmare a potenţării
cererilor pentru astfel de servicii
din partea consumatorilor individ-
uali şi a firmelor, dar şi datorită
diversificării din ce în ce mai ac-
centuate a acestora. Potrivit
specialiştilor americani, există
şase tipuri de prestaţii:
1. servicii către întreprinderi;
2. servicii privind locuinţele;
3. servicii de închiriere a diferitelor
tipuri de echipament;
4. serviciile privind închirierile de
autoturisme şi camioane;
5. servicii de spălătorie şi
curăţătorii publice;
6. servicii de educaţie.

În ceea ce priveşte avantajele şi
dezavantajele pe care le oferă sis-
temul de franciză, ele trebuie anal-
izate punându-i în prim plan pe cei
doi parteneri: francizorul şi fran-
cizatul. Dacă ne raportăm la fran-
cizor, în categoria avantajelor,
distingem: este o modalitate
simplă de iniţiere şi extindere a
unei afaceri investind costuri min-
ime; se pot obţine câştiguri ridi-
cate; creşterea notorietăţii
brandului şi ameliorarea imaginii
firmei pe piaţă; informarea
permanentă cu privire la piaţă prin
intermediul francizaţilor; creşterea
cotei de piaţă. În legătură cu deza-
vantajele, trebuie semnalate: in-
ducerea unei imagini nefavorabile
pe piaţă (datorită lipsei de
experienţă sau a unui personal
mai puţin pregătit); acordarea de
asistenţă tehnică şi comercială.
Raportat la francizat, în categoria
avantajelor, remarcăm:
beneficiază de un nume de marcă
recunoscut; foloseşte programe
de pregătire managerială, dar şi
de asistenţă a personalului com-
ercial; beneficiază de programe de
publicitate desfăşurate pe piaţa
locală sau naţională; obţine avan-
taje în procesul de aprovizionare

(produse şi servicii de calitate la
preţuri competitive); de principiu,
costurile de intrare într-o franciză
sunt mai mici decât în cazul unei
afaceri proprii; poate obţine
câştiguri semnificative; riscurile de
faliment sunt mai mici (francizele
garantează succesul dacă nu
există deviaţii de la contractul de
franciză); rata eşecurilor în acest
tip de afacere este de doar 4%, re-
spectiv mult mai scăzută decât în
cazul demarării unei afaceri pe
cont propriu. În legătură cu deza-
vantajele, constatăm: costul fran-
cizei; taxa de intrare într-o franciză
variază în funcţie de serviciile
oferite de la 10.000-20.000 de
dolari până la milioane de dolari în
SUA; În egală măsură, redevenţa
plătită lunar de către francizor
poate să ia valori între 1 şi 20% din
cifra de afaceri (în comerţ
redevenţele sunt de 2-5%, în timp
ce în domeniul prestărilor de ser-
vicii se ridică la 10-20%; îngrădirea
independenţei francizatului;
restricţii cu privire la furnizorii de
materii prime, materiale, echipa-
mente etc; oferirea de programe
manageriale şi de pregătire
necorespunzătoare; limitarea
gamei de produse comercializate.

Conf. Univ. Dr.
Lucian belAşcu , ULBS
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În prezent, aeroporturile viitorului
sunt construite în Orient, lucrări
colosale în care se investesc mil-
iarde de euro şi munca a mii de
muncitori, potrivit proiectelor arhi-
tectonice pe care nu le
descurajează faptul că sunt situate
în deşert sau pe apă. Aceasta este
competiţia aerospaţială a
faraonilor secolului XXI, cu
proiecte care concurează şi pen-
tru a deveni noile hub-uri de inter-
conectare cu toate regiunile lumii.
Situat în Jebel Ali, localitate la sud
de Dubai, în inima oraşului aero-
portuar Dubai World Center, Aero-
portul Internaţional Al Maktoum va
avea capacitate pentru a gestiona
160 de milioane de utilizatori,
aproape cu 30% mai mulţi decât
aeroportul din Atlanta, în prezent
cel mai tranzitat din lume.  Este de
aşteptat ca pentru 2017 această
infrastructură să fie pe deplin
operaţională.Costul total al aero-
portului este de aproximativ
80.000 de milioane de dolari
(peste 58.000 M €).

Dubai îşi propune să devină
hub-ul zborurilor care
interconectează regiunile din Asia-
Pacific, Asia de Sud, Orientul Mi-
jlociu, Africa, Europa şi Australia, în
acest din urmă caz, a aşa numitei
rute a cangurului Australia-Eu-
ropa/Marea Britanie. Aeroporturile
fac parte dintr-un plan mare de ex-
pansiune în regiune. O creştere a
activității în aeroporturi înseamnă,
de asemenea, taxe mai mari pen-

tru aterizare şi venituri din maga-
zinele tip duty-free. În Dubai,
aviaţia generează deja 28% din
PIB-ul oraşului, o cifră care este de
aşteptat să crească la 35% după
ce aeroportul va fi pe deplin
operaţional.

Dubai se confruntă cu o
creştere puternică a ofertei hote-
liere, în special a hotelurilor de 3 şi
4 stele.Conform datelor publicate
de Dubai Corporation for Touris-
mand Commerce Marketing
(DCTCM), oferta va creşte cu
aproximativ 160.000 de camere
până în 2020. 

Revista Forbes a plasat oraşul
Dubai pe al cincilea loc printre cele
mai vizitate în anul 2014 la nivel
mondial. Hotelurile din Dubai au
primit peste 11 milioane de turişti
în 2013, cu aproximativ un milion
mai mulţi decât in 2012, ceea ce
apropie destinaţia de obiectivul
său de a obţine 20 de milioane de
clienţi până în 2020, potrivit De-
partamentului de Turism şi Mar-
keting Comercial din Dubai
(DTCM), dar acest obiectiv nu este
doar de a creşte numărul vizitato-
rilor, ci şi de a menţine standardele
sale ridicate la toate nivelurile ofer-
tei.

Clasamentul plasează Hong
Kong pe al treilea loc, după Dubai
şi Londra, cu un total de 61,8 mil-
ioane de pasageri şi o creştere de
6,1% faţă de aceeaşi perioadă a
anului trecut.

Se remarcă, de asemenea,
creşterea înregistrată de  aeropor-

tul din Taipei (14,1%) la 34,5 mil-
ioane de pasageri, urmată de cel
din Doha (13,3%) la 25,5 milioane
de pasageri şi cel din Bruxelles
(11,3%), cu 20,9 milioane de
pasageri.

În schimb, scade numărul de
pasageri din Bangkok, singurul
aeroport internaţional care
înregistrează date negative, cu 37
milioane de pasageri.

La nivel european, Aeroportul
Charles de Gaulle (Paris) ocupă
locul al patrulea, cu 58 de milioane
de pasageri (+2,9%). Se remarcă,
de asemenea, aeroportul din Am-
sterdam cu 54,2 milioane de
pasageri (+4,1%) pe locul al cin-
cilea, şi pe locul al şaptelea pe
listă, aeroportul german din Frank-
furt, cu 52,6 milioane de pasageri
(+3,3%).

Construcţia Mildfield Terminal
Complex (MTC) face parte din ex-
tinderea Aeroportului Internaţional
din Emiratele Arabe Unite în cadrul
planului Abu Dhabi 2030, cu o
investiţie de 3.000 de milioane de
dolari, cu scopul de a stimula afac-
erile şi turismul. Se estimează că
lucrările vor fi finalizate în 2017, cu
o capacitate pentru 50 de milioane
de pasageri.

Arabia Saudită realizează ex-
tinderea Aeroportului Internaţional
King Khaled în Riad, cu o investiţie
de peste 800 de milioane de dolari
(aproximativ 580 de milioane de
euro). Cu un design original care
aminteşte de cortul unei tabere de
beduini, este de aşteptat ca lu-

crarea să fie finalizată în 2016.
Chiar între Europa şi Orientul

Mijlociu, în Turcia
transcontinentală, va fi construit
noul Aeroport din Istanbul, în Dis-
trictul Arnavutköy, între satele din
Yeniköy şi Akpinar, în apropierea
Mării Negre,al treilea dintre cele
mai populate oraşe ale ţării. Cu o
capacitate anuală de 150 de mil-
ioane de pasageri, acesta
revendică, de asemenea, titlul de
cel mai mare din lume.În prezent,
cel mai mare aeroport din Turcia
este cel din Istanbul Atartürk prin
care trec 34 de milioane de
pasageri anual. 
În pofida crizei care a afectat toate
ţările lumii în ultimii ani, a
schimbărilor climatice, terorismu-
lui, a fenomenolor politice și so-
ciale cu influență negativă asupra
sa,  turismul s-a dovedit a fi o ac-
tivitate economică surprinzător de
puternică şi rezistentă şi cu o ca-
pacitate mare de a contribui la re-
dresarea economică, deoarece
generează miliarde de dolari în ex-
porturi şi crează milioane de locuri
de muncă. Un total de 1.138 mil-
ioane de turişti internaţionali au
călătorit în lume în 2014, număr
care reprezintă o creştere de 4,7%
faţă de datele înregistrate cu an
înainte şi depăşesc cele 1.100 de
milioane estimate de OMT. Aceste
date ne determină să ne încredem
în prognozele organismelor de
specialitate, care nu au dat greș
până în prezent, chiar dacă în an-
umite regiuni ale globului cum este

cazul Federației Ruse, Ucrainei,
Siriei, Egiptului, Tunisiei ș.a., apar
scăderi semnificative referitoare la
circulația turistică,  turismul mon-
dial demonstrând că este o forță
care ne marchează existența și ne
aduce multiple satisfacții.

Dubai conduce clasa-
mentul ţărilor care adaugă un
număr mai mare de camere aflate
în prezent în construcţie(până în
2016 va adăuga 25.000 de
camere noi), înainte de Doha
(6.576), Makkah (5.936) şi Ryadh
(5.491), ambele în Arabia Saudită.
Aeroportul Internaţional din Dubai
a înregistrat un total de 71 milioane
de pasageri până în septembrie
2014, potrivit celor mai recente
date publicate de Comisia
Internaţională de Aeroporturi (ACI),
cifră care îl plasează în fruntea lis-
tei mondiale de trafic de pasageri,
înaintea aeroportului Heathrow
( L o n d r a ) .
Viitorul aeroport Internaţional Al
Maktoum din Dubai

În prezent, aeroporturile
viitorului sunt construite în Orient,
lucrări colosale în care se in-
vestesc miliarde de euro şi munca
a mii de muncitori, potrivit
proiectelor arhitectonice pe care
nu le descurajează faptul că sunt
situate în deşert sau pe apă.
Aceasta este competiţia
aerospaţială a faraonilor secolului
XXI, cu proiecte care concurează
şi pentru a deveni noile hub-uri de
interconectare cu toate regiunile
lumii.
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Lângă birou, întins pe podea,
între pat și calorifer, cu tâmpla
găurită, într-o mare de sânge,
dar încă trăind, zăcea un om. El
se numea Alexandre Stavisky. A
mai rămas în acea agonie lentă
încă vreo 2 ore, în vreme ce
polițiștii – cu comisarul
Charpantier în frunte – își
făcuseră de lucru în camerele
vilei, venind din când în când să
arunce o privire muribundului...
În ziua următoare, la Paris, în
edițiile de prânz, ziarele scriau
că Stavisky, escrocul căutat și
fugărit de poliție, prietenul
miniștrilor, omul „bonurilor” de la

Bayonne, locatarul fastuosului
edificiu de la Claridge, s-a sinu-
cis, murind în dimineața zilei de
9 ianuarie la spitalul din Cha-
monix, fără să fi putut vorbi...
„Cu trei săptămâni în urmă,
publicul ignora chiar și numele
său. Dar, în numai zece zile,
acest nume a ridicat „febra”
Franței la valori aproape să
spargă mercurul termometrului,
agitând Parlamentul, Guvernul,
Parisul și Provincia, bursa,
cetățenii, strada – scria
cercetătorul Gilbert Guillem-
inault, în cartea sa „Les années
difficiles” – „Anii dificili”, Denöel,
Livre de poche, Paris, 1956.
„Fulgerul și tunetul” au fost for-
midabile. În scurtul răstimp, toți
cei care au avut interes să-l
vadă dispărut pe Stavisky au

fost totuși tentați să creadă că
„zgomotul” va fi înăbușit, că is-
toria escrocului va fi „terminată”,
că afacerile respective vor fi
clasate. Eroare imensă,
conchide cercetătorul amintit.
Totul abia începea. Afacerea
Stavisky, abia se năștea... Tim-
pul postbelic (în raport cu
Primul Război Mondial) se et-
erniza de 15 ani încoace. Era
însă timpul antebelic (în raport
cu cel de-al Doilea Război Mon-
dial) pe cale de a se deștepta și
de a bascula Franța începând
din acea după amiază de ian-
uarie, de când corpul lui Alexan-
dre Stavisky se răcea, iar
escrocul trecuse în neant...
Cine a fost și, mai ales, ce a
făcut Alexandre Stavisky, „es-
crocul care a basculat Franța”,
după cum s-a scris, cel mai
adesea și, din păcate, înte-
meiat, despre el? Să derulăm
filmul vieții acestui om fără nici
un scrupul, de un cinism incred-
ibil, considerând pe toți ceilalți
semeni ai săi idioți și buni de
furat – firește, cu excepția sa, el
estimându-se printr-o
inteligență reală și o minciună
bine construită, de multe ori
credibilă, supraom. Să derulăm
filmul vieții acestui om deseori
simpatic și stăpânind aproape
la perfecțiune legile intrinseci
ale escrocheriei: a) acțiunea să
fie bine gândită și
fundamentată; b) tăcerea să-ți
înconjoare faptele; c) relațiile
fastuoase să ți le sprijine; d)
șarmul tău cuceritor să le facă
perfect digerabile în toate medi-
ile necesare.
1. Stavisky, Alexandre, Sașa.
Se naște la Slobodka, în
Ucraina – Rusia,în 20 noiem-
brie 1886. Familie de evrei.
Tatăl său era dentist. Cum tim-
purile în Rusia deveniseră tot
mai nesigure, mai ales pentru
cei care „știau să vadă” – o
economie aproape blocată de
frâne sociale puternice și de
alcătuiri economice pregnant
anacronice în raport cu cele ale
unei Europe industriale în
fulminantă devenire; un sistem
țarist pravoslavnic care nu mai
cupla nici măcar cu imperiile
europene ceva mai democrat-
ice; contraste sociale profunde
ce aduceau după ele zguduiri

într-o gamă largă de exprimare,
de la atentate anarhiste la
pogromuri, de la mișcări
revoluționare „secrete”, de-
scoperite și soldate cu execuții
spectaculoase, la mișcări de
stradă radicalizate și cu un grad
ridicat de generalitate; o int-
electualitate de valoare
contestatară dar străbătută de
dezbinări ce îi diminuau forța
argumentelor și contestațiilor,
etc. – familia Stavisky
emigrează în Franța. Aici, multă
vreme, va locui la Paris, 5 rue
de Renaissance, aproape de
Champs-Elysée, celebrul
cartier la modă. Evreul dentist
rus și familia sa vor fi
naturalizați francezi din 1900.
Într-o Franță a lui „La belle
époque”, a unei eleganțe opu-
lente pentru cei avuți, a unor
străpungeri tehnice spectacu-
loase, a debutului erei automo-
bilului și aeroplanului, a unor
secvențe patriarhale și paseiste
pentru „Franța profundă”. O mie
de tentații, o mie de piedici...
Tânărul Alexandre-Sașa
Stavisky nu are o ocupație pro-
priu-zisă, el declarând că
trăiește din veniturile familiei,
ale tatălui său, dentistul cu
clientelă numeroasă. Acasă ia
numai dejunurile și, din când în
când, aurul pentru proteze, pe
care apoi îl vinde pentru bani de
buzunar. Bani de buzunar mai
mulți, pe lângă cei pe care-i
obține de la amantele sale nu-
meroase care, de regulă, îl și
g ă z d u i e s c .
Una din primele afaceri-es-
crocherii: după o ceartă soldată
cu declarații la poliție, tânărul
Stavisky este așteptat la ieșirea
din comisariat de către bunicul
său, Abraham Stavisky, din
Ucraina natală, „clanul” dentis-
tului emigrând în bloc. „Vino să-
ți arăt ceva” – îi spune bătrânul,
cu o strălucire în ochi. Ideea era
de a exploata și vara teatrul
„Folies-Marigny”, un edificiu
care răsărea în plin Champs-
Elysées, din mijlocul unor cas-
tani. Și care nu fusese utilizat,
până atunci, decât iarna. „Bine,
dar de unde bani?” – a întrebat
Alexandre. De braț cu nepotul,
bătrânul a lăsat să-i apară un
surâs dulce care-i descoperea
gingiile descărnate... O
săptămână mai târziu în „Le
Matin” și în „Le Petit Parisien”
apăreau oferte de muncă afer-
ente reprezentărilor de vară de
la „Folies-Marigny”. Interesații –
administratori, muncitori, con-
cesionari pentru bufetul teatru-
lui, pentru flori, pentru program,
ș.a. – aproape că se înghesuiau
și nu s-au mirat deloc când
Sașa Stavisky le-a spus că tre-
buie să plătească o cauțiune nu
chiar mică pentru a obține slu-
jba. 12 mii de franci au umplut
astfel buzunarele bătrânului și
nepotului, aceștia neavând nici
pe departe intenția de a monta
realmente spectacole. Banii
odată luați de către cei doi
Stavisky – bunic și nepot, plân-
gerile celor păgubiți cu atâta
brutalitate, au început „să
curgă”. Probabil, confruntat și
cu astfel de „neplăceri”,
bătrânul moare, iar Sașa
rămâne singur în fața instanței.
Cu flerul de care a știut să se
servească toată viața, Alexan-
dre a țintit sus și a angajat unul
dintre cei mai buni avocați ai
Parisului din acel timp, maestrul
Albert Clemenceau, fratele
celebrului „Tigru” de mai târziu,

Georges Clemenceau. „Numele
meu este Sașa Stavisky”, și-a
început tânărul escroc „ple-
doaria” de convingere a lui Al-
bert Clemenceau. „Am montat,
împreună cu bunicul meu, o
afacere care a cotit-o rău. Eu,
însă, tatăl meu, aparținem unei
familii onorabile. Puteți să luați
informații...”. Cucerit de argu-
mentele mai mult fermecătoare
decât reale ale tânărului
„pierde-vară”, celebrul avocat a
obținut în fața tribunalului mai
multe amânări succesive, pen-
tru afacerea respectivă din de-
cembrie 1909 Stavisky fiind
condamnat numai în 1914 la 15
zile închisoare – cu suspendare
– și 25 de franci amendă.
Oricum, era o lecție, învățată.
„Ceea ce trebuie să faci – a
înțeles Alexandre Stavisky,
mărturisind-o, cu zâmbetul pe
buze, intimilor săi – este să faci
pe mortul cât de mult timp poți
și, în paralel, să ai relații cât de
multe și cât de sus”.
... Alexandre mai încearcă și
altceva decât pista amantelor
„de serviciu”, avantajoasă pen-
tru el. În 1910 se căsătorește cu
frumoasa și onesta Armande
Sévère, de care însă se va
despărți rapid: ceea ce îi putea
oferi ea nu avea nevoie el. Din
nou, deci, suita amorurilor in-
teresate, foarte interesate.
Plângerile împotriva lui se
înmulțesc, este urmărit, printre
altele, și pentru neglijarea plății
unui automibil. O fișă a poliției
deja îl descrie astfel: „Tipul per-
fect al cavalerului de industrie,
capabil să întreprindă orice, cu
scopul de a obține profit... Știe
să utilizeze, cu o excepțională
abilitate, relațiile și influențele
pe care s-a priceput și se pri-
cepe să le construiască în
mediile cele mai diverse”.
Pentru a scăpa de pușcărie –
„zăbrelele” se profilau
amenințătoare –, Stavisky se
„refugiază” la Bruxelles, de
unde nu revine în capitala
Franței decât la izbucnirea
războiului, a Primului Război
Mondial, și se angajează în
Legiunea Străină. Evident, de
formă, evident pentru „pal-
mares”, deoarece 5 luni mai
târziu reușește să fie reformat...
„Aceasta este! Amoroux, la
treabă!” Amoroux era asociatul
său din acel timp, și ei deschid
împreună, rue Comartin,
„Banca Stavisky și Amoroux”. În
acele timpuri grele și tulburi, de
fapte și gesturi de multe ori pre-
cipitate sub amenințarea
armelor, a sângelui, a morții, a
carnagiilor, Guvernul italian
avansează o comandă de 20
de mii de bombe. Stavisky preia
oferta și contractează execuția
„Casei Darracq” din Suresnes,
încasând imediat de la italieni
500 mii de franci. „Uită” însă să
regleze facturile sale cu „Casa
Darracq”, astfel că banii îi revin
integral, cu o parte din ei, însă,
străduindu-se să șteargă
urmele tenebroasei afaceri.
Firește, doar un episod din
afacerile sale furtunoase.
O nouă amantă – Fanny Bloch,
zisă și Jeanne Darcy – îi aduce
ceea ce Sașa Stavisky nu
dorea în ruptul capului: publici-
tate și „ciulirea” mai tare a ure-
chilor de către poliție. Jeanne
Darcy era o frumoasă femeie
coaptă, atrăgătoare, patroana
unui dancing foarte șic, „Le
Cadet Rouselle”.

Prof. Dan pOpescu
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Face o pasiune pentru tânărul
Stavisky iar acesta profită și
culege orice informație
compromițătoare de la și de-
spre ea: micile combinații în
afara legii, fraudarea fiscului,
automobile neplătite și revân-
dute, etc. În acest angoasant
„leagăn de dragoste”, întâlnirile
devin furtunoase, între
frământatele reprize de amor se
schimbă palme și pumni, iar
Jeanne nu ezită să meargă la
Poliție să-și reclame amantul vi-
olent și sperjur. Jocul continuă
însă – un amic din „pegră”
spunea despre amantul de 30
de ani al femeii de 45 de ani că
„este frumos amantul lui
Jeanne, el îi scoate dinții și tot
ea vine să îi ceară iertare” –
spre satisfacția nedisimulată a
polițiștilor, aceștia aflând mereu
mai mult despre Alexandre
Stavisky. Există însă și cealaltă
parte a monezii. În 1923, de pe
vasul „Valdivia”, un „steamer”
care lega Marsilia de America
de Sud, dispare un pachet gras
de titluri de valoare. Un
funcționar al Băncii emitente
negociază pentru 1 milion de
franci aceste titluri furate, aflate
– cum, necum – în mâinile lui
Stavisky. Ori, acesta nu a fost
deloc îngrijorat, neliniștit, ceea
ce i-a făcut pe unii comisari
corecți să creadă că, încă de
atunci, Alexandre Stavisky se
bucura de protecția unui
comisar de poliție „mânjit”...
2. Oricum, afacerile tenebroase
continuă. Un cec falsificat de
Stavisky – acesta substituind
suma de 600 franci cu cea de
46.200 franci – „merge” fără
probleme la „American Ex-
press”. Chiar Alexandre, însă,

va fi cel care-l va „turna” pe cel
care încasase banii – un oare-
care Popovici – și-i dăduse lui
cea mai mare parte din sumă.
„Popo” se va răzbuna,
denunțându-l, la rândul său, pe
Stavisky. Arestat imediat,
acesta va rămâne închis numai
15 zile. Un lot mare de „permisii
militare”, în alb, găsite la
percheziție, la Alexandre nu va
putea constitui un cap de
acuzare serios, iar cecul cu
pricina, falsificat, va fi furat chiar
de pe masa comisarului
însărcinat cu ancheta... Alexan-
dre scapă ca „peștele alunecos
în apă” și din escrocheriile
„Himmel-farb” unde era
amestecat cu 4 capete de
acuzare: eliberare de cecuri
fără acoperire, fals și uz de fals,
escrocherie, complicitate. Deja
„căpătase lustru” și se putea în-
drepta spre „loviturile se-
r i o a s e ” . . .
Ceea ce Alexandre Stavisky –
zis și Alexandre Sacha (Sașa)
Stavisky, zis și Doisy de Monty
sau Doisy Démont, zis și
Alexandre, zis și Jean Sacha,
după cum se arăta într-un dosar
pregătit atunci pentru celebrul
comisar Pachot, polițistul care-l
va urmări insistent pe Stavisky
și va avea o contribuție
esențială la „căderea” lui – și
face. Poliția va descoperi
curând, într-un pavilion închiriat
de Alexandre, zincuri și urme de
pietre tipografice. Percheziția
amănunțită va conduce pe de-
tectivi la un anume
„Trandafiresco” – un tăinuitor
român-evreu, se pare – unde
Alexandre a avut imprudența să
depoziteze diverse mărfuri:
mătăsuri, ciorapi, bijuterii. Și tot
atunci, un al treilea complice –

Zweifel, făcea parte din „grup”,
– a mărturisit la poliție că a fost
însărcinat de Stavisky să fab-
rice, în România, clișee-plăci ti-
pografice pentru acțiunile
băncilor americane. Alexandre
s-a dat imediat „la fund”. În
acest nedorit dar necesar
„refugiu” va cunoaște pe „fe-
meia vieții lui”, cea pe care o va
iubi din tot sufletul, cea cu care
va face copiii, cea cu care se va
căsători, cea pentru care va
face orice ca să-i fie ei bine –
firește, și lui, cea care însă – nu
doar frumoasă, ci și inteligentă
– îl va ajuta cu sfatul dar și cu
fapta în realizarea acțiunilor
sale în afara legii: Arlette. Încă
neavând 22 de ani împliniți,
elegantă și rafinată, mult mai
inteligentă și mai temeinică
decât „o fată ușurică” la nici 22
de ani, evreică, la fel ca și
Stavisky, Arlette era încă
manechin la Paris, la „Coco
Chanel” atunci când s-a cuplat
cu un Stavisky fugărit – cum
spuneam – de poliție...
Chiar și așa, însă, Alexandre nu
putea rămâne inactiv. „Afacerea
Labbé și Leforcade”, cu cecuri
false și deturnare de 7 milioane
de franci, se afla în plină
desfășurare. Totul părea că
merge bine și Arlette aștepta un
copil. Dintr-o dată, însă, „deza-
stru”. La Marsilia, două din ce-
curile în fals emise de Stavisky
sunt descoperite și oprite de
poliție. Alexandre este arestat,
iar comisarul din Paris care se
ocupa îndeaproape de Stavisky
este anunțat: „Dragă Pachot,
am pus mâna pe rusul tău”. De-
tectivii însă greșesc: ținut, im-
prudent, fără cătușe la mâini,
Stavisky evadează din chiar
cabinetul judecătorului de
instrucție care îl ancheta. O
reîntâlnește pe Arlette căreia îi
spune: „Draga mea, atâta timp
cât nu mă «țin», nu-mi pot face
nimic. Când se vor mai liniști lu-
crurile, ne vom căsători. Îți jur!”
Băncile însă – „Banque Na-
tionale de Credit”, Agence de
Neuilly, ș.a. – îl reclamă tot mai
vehement iar „plasa” se
„strânge”. Intervine dragostea
paternă. Emanuel Stavisky,
dentistul, cere o întrevedere
comisarului Pachot: „Îmi
rămâne un milion, domnule
comisar, este tot ceea ce am.
Mă angajez să rambursez, cel
puțin în parte, pe cei cărora fiul
meu le-a produs pagube. Spun
adevărul, nu vă mint. Vă rog să
mă supravegheați”. Cert este
că, prin aceste spuse, tatăl a
călcat pe urmele băiatului:
„despăgubiri parțiale pentru a
câștiga liniște”. A demonstrat-o
însuși gestul aproape imediat
întrevederii cu comisarul Pa-
chot al dentistului Stavisky: sin-
uciderea, în odaia sa, odată
reîntors acasă. Un om cu
conștiință, totuși...
3. ... Stavisky cel tânăr, deja
cunoscut ca Alexandre și, spera
el, tot mai uitat ca Stavisky,
este, însă, din nou arestat. Ges-
tul respectiv se petrece în
toaleta unei vile unde Alexandre
se închisese atunci când mai
mulți agenți, știind că Stavisky
se află în locuință, pătrunseseră
în casă unde, în sufragerie, se
afla o masă fastuoasă în deru-
lare cu 11 tacâmuri și doar 10
convivi. „Pentru cine este cel
de-al 11-lea tacâm?” au întrebat
polițiștii, văzând că Stavisky
lipsea. Au răscolit casa și l-au
găsit pe Alexandre închis în
toaletă. „Deschide, poliția!”

„Dacă soția mea nu ar aștepta
un copil, a strigat Alexandre,
trăgând zăvorul, fiți siguri că m-
aș fi sinucis la rândul meu, în
ziua următoare morții tatălui
meu”. Încercarea lui Alexandre
de a pleda în om cu remușcări –
„Am oferit această masă de
adio prietenilor mei, înainte de
a mă preda”, a mai încercat el
să adauge – i-a fost demontată
imediat de Comisarul Pachot,
care i-a replicat, conciliind
plăcerea de a-l prinde cu
disprețul pentru un ins laș ca
Alexandre: „Dar mașina de
afară cu rezervorul plin, era
pentru cine?” De fapt, cum a
relevat ancheta, Stavisky și
complicii săi – avertizați de
comisarul Bayard care trecuse
în slujba escrocilor – se
pregăteau să fugă în noaptea
următoare în Elveția...
... Alexandre și cei câțiva com-
plici sunt închiși, iar Arlette este
internată într-o casă de
sănătate, unde va și naște.
Avocații lui Stavisky sunt de cea
mai bună calitate: Paul-Bòn-
cour, Gaulier, Campinchi, Henry
Torrès. Alexandre scrie „scrisori
explicative” la toți cei pe care îi
crede capabili – adică „slabi” –
să îl asculte și să-l ajute astfel:
anume directorului închisorii,
unor judecători, deputați, unor
asociații de binefacere,
etc.Timp de un an și jumătate
va face numai asta. Între timp,
ancheta relevase gravitatea
delictelor, rafinamentul es-
crocheriilor, trendul somptuos
de viață al bandei, fără să
găsească însă banii furați, pe
care, Alexandre, financiar
veros, fin cunoscător al
șiretlicurilor poliției, știuse să-i
ascundă cu pricepere. Oricum,
Stavisky rămâne în închisoare
– aproape nimeni nu-l mai cre-
dea – din iulie 1926, până la
sfârșitul lui decembrie 1927,
când este eliberat „sub
supraveghere”, în „libertate
condiționată” pentru îngrijire
medicală – „o tumoare
abdominală profundă”, cum
menționau certificatele lui
Alexandre. Bolnav, bolnav, dar,
de fapt, Stavisky nu avea nimic.
Se și căsătorește în 20 ianuarie
1928, ceea ce determină ca ra-
portul Poliției să arate: „Nu
seamănă deloc că ar fi fost op-
erat și nu dă deloc impresia că
este bolnav...”
Stavisky se îndreaptă acum
spre turnanta cea mai
importantă a viații sale, la cel
mai de sus nivel. De altfel, în
registrul stării civile, la
căsătorie, el semnase pentru
ultima oară „Alexandre
Stavisky”. De acum încolo vrea
să i se piardă de fapt urma și să
apară ca un om nou, alături de
Arlette, respectiv „Domnul și
Doamna Serge Alexandre” cum
scria pe cărțile lor de vizită. De
acum înainte, în toate
localitățile mondene pe care le
vor frecventa – Biarritz sau Le
Touquet, „plaja din Paris”, etc. –
ei vor fi cunoscuți ca „menajul
Alexandre”. Lansaseră, pe
piață, și o nouă firmă: „Alex – en
gros”, bijuterii, orfevrerie și
obiecte de artă. Se modifica un
„registru”, se valorificau
experiențele deja dobândite,
capitalul de relații, existau și
bani mai mulți, iar țintele erau
pe măsură...
... „Domnul Alexandre” părea in-
epuizabil: frigiderele „Febon”,
societate luxemburgheză ale
cărei brevete au fost cumpărate

de Alexandre, pe urmă Soci-
etatea „Alimentația Generală”,
Palatul Sporturilor din Cannes,
Galeria „Renașterea Franceză”,
„Gazette du Franc”, etc.
Aproape nimeni – chiar și din
Poliție – nu se mai gândea la
Stavisky căruia, iată, aproape i
se pierduse urma. „Domnul
Alexandre” părea un nume de
întreprinzător și investitor menit
să urce la zenit. Își asigurase,
din ce în ce mai mult și concur-
sul unor personalități decorative
pe care le va transforma, vreme
de cinci ani, în „oamenii săi de
paie”. „Mon general... Monsieur
le prefét... Monsieur le con-
seiller d′Ètat... Monsieur le
deputé... Monsieur le
ministre...” îi spunea în glumă,
la ureche, complicele său Hay-
otte, care înțelesese tot jocul.
„Mon pigeon! Tais-toi!” – replica
Stavisky, în „robe de chambre”
și râzând cu gura până la ure-
chi... Era invitat peste tot, avea
„maison, table ouverte” – „casă,
masă deschisă”, devenise un
nume mare în lumea „oamenilor
de lume”. Și mai întotdeauna –
era „de bon ton” – printre
invitații săi precum și printre
membrii consiliilor sale de
administrație avea rezervat un
loc pentru un diplomat sud-
american căruia îi „navlosea”, îi
aronda un grajd cu cai de curse
al cărui proprietar veritabil – nu
încape nici o îndoială – era
chiar „Monsieur Alexandre”.
Totul era pregătit, după toate
regulile jocului – mai ales relații,
relații cât mai multe și cât mai
înalte – pentru afaceri de vârf.
„Spectacolul de excepție”
putea, deci, începe...(va urma)
b i b l i o g r a f i e
Jacques Robichon L ′ a f -
faire Stavisky-1934-Monsieur
Alexandre fait vaciller la Repub-
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La loi du 12 juin 1820 instituait
même le système du double
vote : les électeurs les plus for-
tunés pouvaient voter au col-
lège d'arrondissement et au
collège du département.

Bien entendu le cens électoral
n'était pas démocratique, il
avait pourtant le mérite de lier
les droits civiques au verse-
ment de l'impôt direct pour les
plus riches.

Pour de nombreux écono-
mistes libéraux, l'impôt est le
mal absolu et ils conseillent aux
gouvernants des baisses signi-
ficatives et généralisées des
impôts. Ce qui garantira selon
eux la croissance économique.
Cet acharnement contre l'impôt
s'oppose frontalement au
principe de solidarité nationale
. Pour les plus riches, le lien
entre la citoyenneté et l'impôt
se distend et parfois même il
est rompu pour les ultras qui s'-
expatrient.

Pour les plus pauvres, ce
n'est guère mieux. Leurs
revenus sont tellement bas que
les états considèrent qu'ils
doivent être exonérés de l'impôt
sur les revenus, alors qu'autre-
fois il était possible d’acquitter
l'impôt sous la forme de travaux
spécifiques par exemple de
corvées pour l'entretien de la
voierie. Ils bénéficient des
dépenses d'intérêt général sans
y contribuer directement et per-
dent ainsi  une dimension de la
citoyenneté. S'ils contribuent
par les impôts indirects aux
charges de l'Etat, leur percep-
tion du lien entre le contribuable
et le citoyen est beaucoup plus
floue. L'impôt indirect est lié à
un achat et le client riche ou
pauvre se pense d'abord
comme un consommateur et
accessoirement comme un
contribuable-citoyen. Il protest-
era contre  la vie chère à cause
des taxes sans penser que le
versement de la taxe à la valeur
ajoutée permet à l'Etat de pro-
poser des services collectifs.

Par contre, en cas d'acte dé-
viant, l'individu qui ne peut ac-
quitter sa dette sociale par un
versement se verra «  proposer
» des travaux d'intérêt général
(TIG), une résurgence de l'an-
cienne corvée. Mais alors que
celle-ci était une contribution,
au propre comme au figuré, les
TIG sont d'abord une punition
même si, heureusement, elles
ont un caractère pédagogique
qui renvoie à la citoyenneté.

Pour les riches comme pour
les pauvres, le lien nécessaire
entre la citoyenneté et l'impôt
est de plus en plus lâche.

II- Baisse de l'impôt et des
dépenses publiques.

Lorsque l'impôt est perçu par
le citoyen comme un mal ab-
solu, il doit en tirer des conclu-
sions évidentes.

1- Tout faire pour diminuer
l'impôt.

En France, qui ne pratique
pas l'imposition directe à la
source, la période des déclara-
tions de revenus est révélatrice
du degré de citoyenneté du
contribuable à l'affût de toutes
les astuces lui permettant d'al-
léger l'impôt sur le revenu : c'est
la recherche de l'optimisation
fiscale !

Bien entendu, il utilisera au
mieux la déduction des frais
réels liés à son activité profes-
sionnelle. Le riche résident
dans un coquet pavillon de ban-
lieue situé à 40 kilomètres de
son lieu de travail auquel il se
rend dans une voiture de
grosse cylindrée bénéficiera de
frais professionnels élevés.
Alors que l'ouvrier pauvre logé
dans une tour située près de
son usine disposant d'une can-
tine, ne pourra pas déduire
grand chose de ses revenus.

Certains oublieront des
revenus accessoires, fortuits,
espérant échapper  au
fisc..sans parler des nombreux
avantages en nature déclarés
ou non.

Le contribuable disposera
avec habileté de toutes les pos-
sibilités de réduction de l'impôt
les fameuses  niches fiscales
acceptées par le législateur
après avoir cédé aux lobbies de
toute nature. Des professions
bénéficient de régimes spéci-
fiques : journalistes, ambas-
sadeurs et consuls mais aussi
autrefois les dentelières du Puy
et les fabricants de pipes à St
Claude !

On peut aussi penser à la
Grèce qui ne dispose pas d'un
cadastre suffisant pour asseoir
les bases de l'imposition locale
pour le plus grand bonheur des
riches propriétaires. Les plus
riches et les mieux informés,
parfois élus de la nation, des
« filières » pratiquent le recours
à « l'évasion fiscale » vers la lib-
erté des paradis fiscaux.

Pendant la deuxième guerre
mondiale, les français qui
voulaient quitter le territoire
pour rejoindre la France libre,
utilisaient aussi des filières d'é-
vasion...quelle désillusion ! Le
contribuable avec la con-
nivence des élus prend le pas
sur le citoyen et, l'intérêt partic-
ulier sur l'intérêt général.

2- Tout faire pour diminuer les
dépenses publiques de l'état et
des collectivités locales, quitte
à devenir schizophrène.

On ne peut que souscrire à
la recherche d'une rationalité
des dépenses publiques en
modernisant les processus, en
simplifiant les procédures.
Mais, pour certains, il faut aller
plus loin et privatiser le plus
possible les services publics et
mieux même, ne les rendre ac-
cessibles qu'à ceux qui peuvent
en acquitter le prix. L'éducation,
la culture, la santé, le sport...de-
viennent des marchandises.

Bien entendu, le fonctionnaire
est l'objet de toutes les critiques
drôles parfois, injustes souvent
et incongrues lorsqu'elles vien-
nent de personnes bénéficiant
de rentes de position liées à

l'héritage, à la cooptation
fréquente dans de nombreux
milieux sociaux ou d'élus qui ef-
fectuent des aller et retour entre
le public et le privé au gré des
résultats des élections.

Malheureusement, tous ceux
qui pronent  la diminution des
dépenses publiques, deman-
dent en même temps que l'état
leur permette de mieux se dé-
placer, de leur fournir une
meilleure qualité de vie (ali-
mentation, eau, air, santé) de
prendre en charge de nou-
veaux équipements sportifs,
culturels et surtout de mieux as-
surer leur sécurité contre les
agressions aux biens et aux
personnes.

En France, les manifestations
organisées après les assassi-
nats criminels du début janvier
2015 étaient certes
généreuses, elles défendaient
bien sûr la liberté de la presse
mais elles exprimaient aussi
l'inquiètude face au terrorisme
et le besoin de sécurité. On a
même vu un manifestant em-
brasser un policier !

Le particulier veut continuer à
bénéficier de très nombreux
services publics mais en dimin-
uant le plus possible le nombre
de fonctionnaires pour payer
moins d'impôts
: c'est la quatrature du cercle.  

III- La solidarité nationale et
mondiale.

Avant l'ouverture du forum de
Davos 2015, l'OXFAM, organ-
isme qui lutte contre la pau-
vreté, a publié un rapport qui
révèle que :
– 80% de la population mondi-
ale doit se contenter de 5,5%
des richesses
– 1% des plus riches se parta-
gent 48% de la richesse mondi-
ale
– 85 personnes gagnent au-
tant que 3,5 milliards de per-
sonnes.
–
Les riches investissent dans la
finance, les assurances, l'in-
dustrie pharmaceutique, les
soins de santé et dans le lobby-
ing auprès des états sur des
projets fiscaux, budgetaires,   le
financement des campagnes
électorales et obtiennent en re-
tour des politiques financières
et fiscales qui leur sont très fa-
vorables...Et pendant ce temps
là,les citoyens ordinaires con-
naissant les difficultés de l'em-
ploi continuent de payer la crise
financière mondiale.   Les
écarts des rémunérations entre
les membres d'une même en-
treprise, voir de certains serv-
ices publics, vont de 1 à
plusieurs centaines alors que le
Président Rockfeller préconisait
au plus 1 à 2O !

Alors que les pays occiden-
taux connaissent une relative
opulence, d'autres pays ne
peuvent même pas fournir
d'eau potable aux habitants, ce
qui entraine nombre d'entre eux
à immigrer. Ils se retrouvent
dans des qartiers fragiles où

l'emploi est rare, la misère quo-
tidienne et la délinquance
fréquente. Malgrè les efforts
d'élus, de travailleurs sociaux,
d'associations, de nombreux
habitants se sentent exclus de
la solidarité nationale.

La déclaration des droits de
l'homme et du citoyen d'août
1789 est essentielle pour as-
surer la solidarité entre les indi-
vidus, mais elle ne suffit plus.

Il est temps de réfléchir à une
nouvelle déclaration, celle des
devoirs de l'homme et du
citoyen.

Parmi les articles à écrire
dans ce nouveau texte, il faudra
placer en premier, que tout indi-
vidu a le devoir de contribuer à
la solidarité locale, nationale,
mondiale, en fonction de ses
ressources. Si cet effort n'est
pas entrepris dans les meilleurs
délais, il est à craindre que
cette déclaration universelle
des devoirs de l'homme et du
citoyen n'intervienne qu'après
des mouvements sociaux de
plus en plus violents qui engen-
dreront de nouvelles injustices.

L'intérêt bien pensé des
classes possédantes est que
pour mieux préserver leurs
droits, ils doivent assurer tous
leurs devoirs et le premier d'en-
tre eux est de penser l'impôt
comme le ciment de la solidar-
ité des sociétés et non comme
un mal absolu.
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Prof. Univ. Dr. DHC
Robert lAbbe , ancien
directeur de l’IUT de
Rennes
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A devenit sibian prin adopţie, cu
acte-n regulă. În anul 1961 s-a
descoperit, în Arhivele Statului
din Sibiu, un document manu-
scris al său cu aproape 400 de
file. Manuscrisul aflat şi astăzi în
arhivele Sibiului dezvăluie, fără
nici un dubiu şi drept de tăgadă,
că savantul a dat pentru prima
oară lumii numele rachetelor:
“măciuci cu rachete”, între care
unele puteau exploda chiar şi
sub apă.
În acest document sunt descrise
şi prezentate peste 200 de schiţe
ale rachetelor cu două până la
cinci trepte, proiectul primului
lansator de rachete denumit
“rakchetenstock”, precum şi ghi-
dajul unghiular de reglare a
direcţiei de zbor pe principiul
aripilor stabilizatoare Delta.  
După ce la 1529 a inventat şi
proiectat rachetele cu două şi trei
trepte, acest din urmă model a
fost lansat cu succes, în prezenţa
unui public numeros în anul
1555.  Deschizând o uriaşă tre-
cere în timp  voi face aici pre-
cizarea că acest tip de rachetă
va deveni, după mai bine de 400
de ani “modelul Cape
K e n n e d y ” ! ! !
Nu pot să trec cu vederea faptul
că acest mare vizionar a lansat şi
idea navetei spaţiale moderne. În
total manuscrisul conţine nu mai
puţin de 17 brevete de invenţie şi
o serie de scheme colorate în
roşu, albastru, verde, galben,
maro şi violet, toate devansând
timpul cu peste 400 de ani…                                                                         
În manuscrisul legat în piele se
găseşte scrisă, în germana
medievală, concepţia umanitară
despre societate şi război a mili-
tarului,  chiar Şeful Arsenalului,
cu valoare de postulat:
- “Sfatul meu este ca lumea să
trăiască în pace, să nu mai fie
război, muschetele să fie lăsate
în tecile lor, ghiulelele bombarde-
lor să nu mai împrăştie moarte şi
praful de puşcă să nu mai ia foc.
Astfel îşi păstrează Prinţul banii
şi Armurierul viaţa”.(Fila 377 din
Varia II 374)
Cu ocazia vizitelor  la NASA am
aflat de la ghizi şi din docu-
mentarele (filmate şi prezentate
tridimensional, într-o sală special
amenajată pentru a da senzaţia
participării directe a privitorilor la
scenele de pe acrane) că
“fiecare dolar investit în cosmos
aduce instantaneu pe pământ 8

dolari”!  Şi nu era vorba despre
vreun joc de tip piramidal gen
Caritas, ci de reconfirmarea celei
de a patra teze din lucrarea lui
Hermann Oberth intitulată "Ra-
cheta spre spaţiul interplanetar":
Construcţia şi folosirea acestor
aparate de zbor pot aduce
omenirii inclusiv beneficii eco-
nomice. Şi numai dacă privim
Tabelul lui Mendeleev, cu multi-
tudinea de elemente chimice cre-
ate artificial în spaţiul
interplanetar, ne putem uşor da
seama de valoarea super-uriaşă
realizată prin ieşirea omului în
c o s m o s .
Poate fi, cred eu, chiar  răspunsul
şi,  o explcaţie la  întrebarea,

retorică totuşi, a zilelor noastre :
De ce atunci, adică “acum
aproape 500 de ani” românii au
putut lansa cu succes rachete
proiectate şi fabricate la noi, iar
acum nu?!

H a a s . S u r s a :
http://www.2012en.ro/2011/01/mi
sterul-rachetelor-de-la-sibiu/ra-
c h e t a _ l u i _ c o n r a d _ h a a s /

b i b l i o g r a f i e

• Jucan, C.N., (2012), Postulate
în glissando, Editura Ama Mater
S i b i u
• Todericiu ,D, (2008),  Manu-
scrisul de la Sibiu 1400-1569,Ed-
itura Academiei

Conf. Univ. Dr. 
Cornel jucAN, ULBS

În secţia de fabricaţie a navetelor spaţiale

marele actor american, steve mcQueen(1930-1980), în 
filmul cu tentă economică “The Thomas crown Affair”(1968)
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Limba oficială este
malaeziana.  Federaţia
Malayezia are două capitale:
PUTRAJAYA, cu unele
instituţii administrative, şi
KUALA LUMPUR, centrul
politic, financiar, economic,
comercial şi cultural al ţării.
Această zonă din sud-estul
Asiei a fost locuită în urmă
cu 8.000 de ani. Populaţia
exilată din Insula Sumatra a
fondat, în secolul XV, oraşul-
stat Malacca ce va intra în
posesiune portugheză şi
olandeză. Britanicii au
înfiinţat o aşezare în Insula
Singapore (1819), au colo-
nizat şi alte insule din zonă
şi Penang. În a doua
jumătate a secolului al XIX-
lea, au emigrat, în această
zonă, chinezi. Japonezii au
invadat teritoriul în 1941, au
ocupat Singapore pentru
poziţia sa strategică. După
încheierea celui de Al Doilea
Război Mondial, Malayezia
şi-a câştigat independenţa
faţă de Marea Britanie şi, în
1963 s-a constituit Federaţia
Malayezia. Este membru
ONU, din 1957, membru
SEATO, ASEAN. România
este reprezentată diplomatic
la nivel de ambasadă din
1969.
Din deceniul 8 al secolului
XX a început un proces ac-
celerat, surprinzător de dez-
voltare economică,
Malayezia devenind unul
dintre „tigrii asiatici” din
generaţia a II-a, alături de
Thailanda şi Indonezia, cu
un ritm de creştere
economică de 5 %.
Performanţele economice
sunt legate de industriile
extractivă, petrolieră,
metalurgică neferoasă, con-
structoare de maşini,
electronică şi electrotehnică,
montaje de autovehicule,
subansamble IT, textilă,
alimentară, turistică. PIB-ul

(în 2013) este de 525.000
miliarde $ (locul 28 în lume),
17.500 $ / locuitor (locul 60
în lume). După încasările din
turism, se află pe locul 11. 
O explicaţie a
performanţelor economice
deosebite, ce au surprins pe
mulţi analişti internaţionali,
se află în faptul că ţara a
avut  şansa unor prim-
miniştri longevivi, de înaltă
competenţă, ce au elaborat
şi au pus în practică  strate-
gii economice de mare
eficienţă. Spre exemplu, lui
MAHATIR BIN MOHAMMAD
ce a condus guvernul timp
de 22 de ani, şi lui ABDUL-
LAH AHMAD BADAWI   li se
datorează unele dintre mar-
ile performanţe edilitare şi
social-economice. Am aflat
că,  tradiţional, guvernul con-
duce prin  coaliţie (nu există
opoziţie), patru partide fiind,
în proporţii diferite, în funcţie
de rezultatul alegerilor,  im-
plicate în actul guvernării,
sub deviza: Unitate – Dez-
voltare – Prosperitate. În ul-
timul timp ţara a fost grav
afectată de tragedia acci-
dentelor a  trei avioane.
Politic, Malayezia este
monarhie parlamentară,
membru în Commonwealth.
Şeful statului este unul din-
tre cei 9 sultani eligibili –
Yang di Pertuan Agong III,
cu un nume format din 14
cuvinte: Almu’ Tasimu Billahi
Muhibbuddin Tancu......
Ne-am continuat traseul tur-
istic şi, în drum spre Insula
Penang, am poposit, scurt
timp, în oraşele TRANG şi
ALOR SETAR. Ne-a sur-
prins GEORGETOWN (cap-
itala insulei) cu clădirile
moderne şi hotelurile ele-
gante, cu zgârie nori
spectaculoşi, unii dintre
aceştia sunt folosiţi ca
parcări. Am vizitat zona
colonială a oraşului - înte-
meiat pe vremea regelui bri-
tanic George al V-lea.
Ne-am „îndulcit” la maga-

zinele de prezentare ale
fabricilor de cacao şi de
cafea, am admirat
frumuseţea ţesăturilor de
batic într-un magazin de
prezentare. În zona Penang
ne-am bucurat vizitând şi fo-
tografiind în spectaculoase
rezervaţii de fluturi şi de
păsări.
Ne-am continuat drumul
spre KUALA LUMPUR. Fru-
moasa şi moderna capitală
este şi cel mai mare centru
economic, comercial, cul-
tural şi vestit centru universi-
tar şi de cercetare în Asia de
Sud-Est. Turnurile Gemene
PETRONAS şi Turnul TV, în
care am urcat, fotografiind
imaginea panoramică a
oraşului, domină arhitectura
oraşului şi sunt construcţii
emblematice în superbul
oraş. Am aflat că Turnurile
Petronas au fost inaugurate
în 1996, au 452 m şi 88 de
etaje. Minunea tehnic-
inginerească Petronas a
fost, până în 2004, cea mai
înaltă clădire din lume.
China, în Shanghai, cu Cen-
trul Financiar (înalt de 492
m, cu 101 etaje),  Emiratele
Arabe Unite, în Dubai, cu
Burj Khalifa (înalt de 825 m,
cu 168 de etaje), o altă
clădire din Taiwan (Taipei
101)  au depăşit această
performanţă. China are în
proiect clădiri care să le
întreacă pe toate. 
Oraşul ne-a fermecat  prin

arhitectura ultramodernă şi
prin interferenţele culturilor şi
civilizaţiilor malaeziene, thai-
landeze, indiene, chineze,
puse în evidenţă prin
arhitectură şi prin spectacole
de muzică şi dans, la unul
dintre ele am participat şi
noi.
Am ajuns în Peştera
Maimuţelor, ornată cu tem-
ple indiene, am admirat
reprezentarea multimilenarei
culturi spirituale hinduse. În
moschei (ţara este predomi-
nat islamică) am privit cu in-

teres şi plăcere podoabele
lăcaşului musulman şi multi-
colorele mozaicuri. În tem-
plele budhiste am admirat
bogăţia şi frumuseţea
rafinată a decoraţiilor cu
semnificaţii sacre. În tem-
plele chineze taoiste am
simţit  transpunerea  sacră a
adorării zeităţilor. În China-
town-uri  ca şi în alte
bazaruri am ameţit privind
bogăţia ofertelor comerciale.
Muzeele vizitate ne-au indus
respectul pentru istorie şi
pentru tradiţii. 
La 25 de km distanţă de
Kuala Lumpur, se află capi-
tala administrativă PUTRA-
JAYA, construită de la zero,
în timp record, fondată în
1995, dată în folosinţă în
1999 şi, prevăzută  a fi
definitivată în 2015.  Este un
oraş surprinzător de frumos,
un oraş-parc, cu vegetaţie
luxuriantă, cu construcţii ce
se întrec în frumuseţe şi
originalitate, cu o imensă
moschee, cu elegante şi ul-
tramoderne clădiri adminis-
trative. 
Traseul ne-a permis să
ajungem şi în sultanatul
Malacca / Melacca, unde am
vizitat fosta cetate, am privit
admirativ ricşele împodobite
cu ghirlande de flori ca pe
vremuri, n-am avut, însă,
timp, să ne plimbăm şi noi cu
ele.
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- va urma -

comunicare
Comunicarea “Solidary
and social market econ-
omy. Present interest in
Leon Bourgeois and
Charles Gide”(“Econo-
mia solidară şi socială.
Actualitatea gândirii lui
Leon Bourgeois şi a lui
Charles Gide”) circa 25
pagini, prezentată spre
finele anului trecut, de
profesorul Dan Popescu
la Sesiunea
Internaţională de
Comunicări a Institutului
de Economie Naţională
al Academiei Române,
Bucureşti -Espera 2014-,
a fost preluată de
reţeaua internaţională El-
sevier şi publicată recent
în “Procedia Economic
and Finance”. Tema
comunicării constituie o
preocupare de mai mulţi
ani a profesorului român,
o premieră în analizele
teoretice şi investigaţiile
economice din România.
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