„Omul poate stãpâni
natura cât timp þine
seama de legile ei.”
Grigore ANTIPA
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CA UN FAPT BANAL,
LA PAS PRIN NAPOLI CENTRAL
Dan Alexandru
POPESCU

Mã aºteptam ca Napoli sã fie o experienþã însoritã!
De care, între noi fie vorba, aveam atâta nevoie, într-o
lunã relativ primãvãraticã ºi în þarã. 6-8 grade la
Bucureºti, 13-14 grade pe coasta tirenianã. Un soare
cald ºi binevenit, cu efecte imediate asupra psihicului.

Deşi nu am avut o iarnă, anul acesta, cu
multă zăpadă, ca pe vremuri, au fost perioade relativ lungi de temperatură scăzută,
până spre minus 14 grade. Călătoria în
sudul Italiei - cu o natură verde tot anul,
palmieri, măslini, cactuşi, portocali, mandarini şi, în general, cu tot ceea ce înseamnă

vegetaţie mediteraneeană înflorită pretutindeni, o mare prietenoasă şi un cer cvasipermanent senin - are darul de a-ţi mai
încărca bateriile, până la sosirea primăverii
calendaristice şi la noi. Un zbor fără
probleme, două ore de traseu, timp în care
am băut o bere şi am citit.
continuare în pag. 4,5

Prof. univ. dr.
Lucian BELAŞCU,
ULBS

Lect. univ. dr.
Alma PENTESCU,
ULBS

STRATEGII
DE VÂNZARE
SPECIFICE
FORMATELOR
CU PREDOMINANÞÃ
ALIMENTARÃ
Comercianþii cu amãnuntul
au diverse modalitãþi de a
rãspunde nevoilor clienþilor prin
organizarea ºi proiectarea
magazinelor de vânzare cu
amãnuntul. În continuare, vom
prezenta tipologia magazinelor
de vânzare cu amãnuntul cu
predominanþã alimentarã care
reprezintã tot atâtea diferite
tipuri de strategii de vânzare în
ceea ce priveºte comercializarea
bunurilor ºi serviciilor.

Din punct de vedere managerial,
înţelegerea diferitelor tipuri de magazine de
vânzare cu amănuntul este importantă
deoarece acestea au un impact semnificativ
asupra afacerii. Astfel, fiecărui tip de magazin
îi este caracteristric o strategie specifică de
vânzare cu amănuntul. În domeniul retailului,
mai multe sisteme de clasificare ale
comerţului cu amănuntul au fost dezvoltate
de către instituţiile guvernamentale pentru a
colecta şi analiza mai eficient datele legate
de acest tip de afaceri. Unul dintre primele
sisteme de clasificare a fost Codul de
clasificare industrială standard (SIC) care a
fost dezvoltat pentru Biroul de recensământ
al SUA în 1930 şi foloseşte coduri speciale
pentru a identifica tipurile de comercianţi.
Acesta a servit ca bază pentru dezvoltarea
ulterioară a sistemelor de clasificare respectiv
a unor baze internaţionale, cum ar fi
Clasificarea standard internaţională
industrială a tuturor activităţilor economice
(ISIC) ale Naţiunilor Unite, NAICS (Sistemul
de clasificare industrială din America de Nord)
sau NACE (Nomenclature statistique des
activités économiques dans la Communauté
Européenne) a Uniunii Europene (a se vedea
figura 1). În aceste scheme de clasificare li
se atribuie retailerilor coduri ierarhice în funcţie
de tipurile de produse şi servicii pe care le
vând. Cu toate acestea, trebuie menţionat că
comercianţii care vând aceeaşi categorie de
mărfuri nu concurează neapărat direct. Prin
urmare, aceste scheme de clasificare sunt
utilizate în principal pentru colectarea datelor
şi analiză statistică cu scopul de a oferi
informaţii despre dezvoltarea diferitelor entităţi
de vânzare cu amănuntul la nivel naţional şi/
sau internaţional.
continuare în pag. 2,3

dr. Vasile
BRĂTIAN, ULBS

DESPRE TEORIA
REÞELELOR ÎN
ACCEPÞIUNEA
LUI BARABÁSI

În cele ce urmează vom da
câteva repere cu privire la
teoria reţelelor, un construct
ştiinţific de mare actualitate,
mai ales dat fiind faptul
reconfigurării acesteia la
începutul deceniului trecut
de către Albert Barabási,
cetăţean român.
Înainte de a succeda în
demersurile noastre cu privire
la descrierea teoriei reţelelor,
considerăm necesar a
preciza încă de la început ce
înţelegem prin conceptele de
reţea, teorie, model.
Prin conceptul de reţea
înţelegem un sistem în care
elementele componente ale
acestuia sunt discernabile
(există privilegii statutare la
nivelul elementelor componente ale sistemului) şi
unde regăsim accesibilitate
universală a informaţiei din
sistem ( informaţia depusă
în sistem sau generată de
sistem este accesibilă celorlalte componente ale
sistemului). Prin conceptul

de teorie înţelegem un
sistem de enunţuri despre
realitate, iar prin conceptul
de model înţelegem o
reconstrucţie a realităţii.
Este bine cunoscut faptul
că teoria reţelei este o construcţie care are ca fundament un domeniu al matematicii care studiază proprietăţile grafurilor (teoria
grafurilor din matematică).
Naşterea teoriei grafurilor în
matematică i se datorează
lui Leonhard Euler şi poate
fi atribuită, din punct de
vedere istoric, momentului
în care acesta a redactat o
soluţie matematică la problema ridicată de locuitorii
din Königsberg, un oraş din
estul Prusiei, care îşi puneau întrebarea dacă este
posibil să se treacă peste
cele şapte poduri ale oraşului astfel încât să nu se
treacă de două ori peste
acelaşi pod.
continuare în pag. 8

1 RON

Paula
COTARCEA

IMPRESII DIN
VIAÞA REALÃ

OM
SÃRAC,
OM BOGAT
Stăm în izolare, respectăm ordonanţele şi
încercăm să trecem mai
uşor peste această perioadă de pandemie. Inevitabil, printre alte activităţi, se strecoară în viaţa
noastră şi televiziunile.
Schimbăm canalele şi,
de câteva zile, suntem
asaltaţi de tumultul de
ştiri legate de infracţionalitate. Atâta violenţă,
atâta cruzime, lipsă de
empatie, lipsă de respect
şi toleranţă 0…
continuare în pag. 8

DIMITRIE CANTEMIR,
PERSONALITATE
UNIVERSALÃ
Dan POPESCU

- Făclia de obârşie huşană
care a luminat în lume -

Un om a luminat în lume: românul,
moldavul Dimitrie Cantemir. Născut la
Silişteni – Fălciu, lângă Huşi, în 1673. Un
prunc, atunci, ca toţi pruncii, dar cu un
destin strălucit. Iniţial, familie de răzeşi
înstărită, a devenit fiu de voevod. Ce a contat

însă cel mai mult au fost strădaniile lui. În
opinia mea, în anii contemporani, Cantemir este insuficient studiat din perspectiva
vremurilor noastre, din perspectiva vremurilor ce vor veni, cel puţin cât le putem
prevedea.
continuare în pag. 6,7

Mănăstirea Dimitrie Cantemir
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Lucian BELAŞCU
Alma PENTESCU

urmare din pagina 1
Cu toate acestea, pentru
managerii ce activează în retail,
aspectele strategice ale diferitelor
tipuri de magazine cu amănuntul au
o importanţă primară. Prin urmare,
pentru elaborarea strategiei şi
analiza competitivă, clasificarea
entităţior de vânzare cu amănuntul
în funcţie de caracteristicile
strategiilor pe care retailerii le
utilizează în vânzarea de bunuri şi
servicii este importantă, astfel de
tipuri de instituţii de vânzare cu
amănuntul fiind denumite formate
de vânzare cu amănuntul. Acestea
din urmă sunt configuraţii specifice
ale mixului de marketing cu
amănuntul care se menţin constant
în timp (de exemplu, tipul de design
şi atmosfera magazinului, mărfurile
oferite, serviciile furnizate, politica de
preţuri, tipul locaţiei, abordarea
publicităţii şi promovării etc.) (fig.1)
Teoriile evoluţiei retailului
O serie de teorii explică structura
actuală a industriei de vânzare cu
amănuntul şi prezic dezvoltarea
viitoare a formatelor de vânzare cu
amănuntul (a celor actuale şi noi).
Roata vânzării cu amănuntul şi ciclul
de viaţă al comerţului cu amănuntul
sunt două teorii deosebit de
importante. Roata vânzării cu
amănuntul elaborată de McNair
în1931 reprezintă un cadru bine
stabilit pentru explicarea dezvoltărilor
în ceea ce priveşte întreprinderile de
vânzare cu amănuntul. Teoria
sugerează că formatele de vânzare
cu amănuntul parcurg cicluri. Motivul
este că, pe măsură ce comercianţii
cu amănuntul îşi îmbunătăţesc
strategiile pentru a creşte marjele de
vânzări şi profit, noile forme de
comercianţi ce practică EDPL
("preţuri mici în fiecare zi") îşi ocupă
rapid locul în piaţă. Roata de vânzare
cu amănuntul constă în trei etape:
(1) În prima fază, "inovatorii" din retail
apar deseori ca operatori cu preţuri
mici. Astfel, ciclul începe cu întreprinderile de vânzare cu amănuntul
ce practică preţuri mici şi niveluri
reduse de servicii. (2) A doua fază se
numeşte "tranzacţionare" şi este
specifică retailerilor care doresc săşi extindă afacerile şi să atragă mai
mulţi clienţi, să îmbunătăţească
cantitatea şi calitatea mărfurilor
tranzacţionate, să ofere mai multe
servicii şi să deschidă puncte de
desfacere în locaţii mai convenabile.
Acest lucru duce la o creştere a
costurilor de operare şi a preţurilor
şi oferă noilor concurenţi oportunităţi
de a intra pe piaţă cu strategii
caracterizate prin preţuri reduse. (3)
A treia fază se caracterizează printr-o
creştere a concurenţei în servicii de
toate tipurile şi printr-o convergenţă
în ceea ce priveşte mixul de marketing al retailerilor pe măsură ce se
maturizează. Acestea devin vulnerabile la concurenţii noi care intră pe
piaţă cu preţuri mici. În ceea ce
priveşte conceptul de ciclu de viaţă
al comerţului cu amănuntul, acesta
se referă la succesiunea de etape
identificabile pe care le parcurge un
model de vânzare cu amănuntul: (a)
În etapa de dezvoltare, noul format
este introdus pe piaţă. Regăsim o
diferenţă în combinaţia strategică a
întreprinderilor de vânzare cu
amănuntul existente deoarece cel
puţin un element al mixului de
marketing este modificat în noul
format. (b) În faza de introducere,
vânzările şi profiturile sunt reduse,
dar în creştere. Costurile şi riscurile
sunt mari deoarece succesul pe
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termen lung nu este asigurat în
această etapă. (c) Faza de creştere
se caracterizează prin creşterea
rapidă a vânzărilor şi a profiturilor.
Companiile existente îşi extind
pieţele şi îşi fac apariţia noi
concurenţi cu acelaşi format de
vânzare cu amănuntul. Spre sfârşitul
acestei etape, accelerarea creşterii
începe să scadă şi poate apărea
presiunea asupra costurilor. (d)
Următoarea etapă este caracterizată
de maturitatea formatului de vânzare
cu amănuntul ce este provocată de
saturaţia pieţei, cauzată, la rândul
său, de un număr mare de firme ce
operează cu acelaşi format de
vânzare cu amănuntul şi de
concurenţa noilor formate. Creşterea
vânzărilor scade şi marjele de profit
ar trebui să fie reduse pentru a
stimula achiziţiile. Odată atinsă
maturitatea, obiectivul principal este
de a împiedica afacerea să scadă şi
de a se menţine profitul cât mai mult
timp. (e) În stadiul final (declin),
volumul vânzărilor scade, iar
preţurile şi profitabilitatea se
diminuează. Companiile pot încerca
să evite declinul, de exemplu, prin
repoziţionarea formatului de vânzare
cu amănuntul, însă multe companii
abandonează formatul cu totul şi
încep să introducă noi formate pentru
a-şi păstra clienţii sau pentru a atrage
alţii noi. În contextul ciclului de viaţă
cu amănuntul, fenomenul eroziunii
magazinelor este definit ca o
diminuare a atracţiei şi a capacităţii
unei companii de vânzare cu
amănuntul de a atrage clienţii în
timp, din cauza schimbărilor în
condiţiile interne şi externe ale
companiei. Ca proces de selecţie
într-un mediu dinamic, noile formate
de vânzare cu amănuntul care
satisfac nevoile clienţilor noi fac ca
formatele de retail existente să
devină caduce. Pentru a evita
declinul şi supravieţuirea, companiile de vânzare cu amănuntul
trebuie să se adapteze condiţiilor în
schimbare de pe piaţă şi să îşi
repoziţioneze conceptele de vânzare
cu amănuntul.
Formele comerţului cu
amănuntul cu
predominanţă alimentară
În ultimele decenii, comerţul cu
amănuntul a suferit modificări
substanţiale. Noii actori din comerţul
cu amănuntul general au intrat pe
piaţă prin extinderea sortimentelor
şi serviciilor. În egală măsură, comercianţii cu amănuntul tradiţionali
accesează şi ei produse în afara
liniilor lor tradiţionale, adică mărfuri
generale şi oferă alte tipuri de servicii.
Aceste evoluţii indică faptul că este
dificil să se delimiteze cu precizie
formatele de vânzare cu amănuntul
în formate de comerţ cu amănuntul
respectiv în întreprinderi de comerţ
generale. În acest sens, vom
prezenta diferitele tipuri de magazine
şi câteva formate non-magazin. În
tabelul de mai jos redăm o imagine
de ansamblu asupra caracteristicilor
celor mai importante formate de
vânzare cu amănuntul. (fig.2)
Ca format de vânzare cu amănuntul, superetele au fost sub
presiune o bună perioadă de timp,
chiar dacă au fost cândva formatul
tradiţional al magazinului de cartier
în comerţul cu amănuntul. Cu toate
acestea, acest format de magazin
foarte mic, având mai puţin de 400
mp, şi care oferă un sortiment limitat
de produse alimentare şi articole
conexe de uz zilnic, rămâne important pe unele pieţe, cum ar fi în
regiunea Asia-Pacific. Din cauza
constantelor pierderi de cote de
piaţă, multe întreprinderi comerciale

de pe pieţele occidentale au renunţat
la superete în favoarea eficientizării
alte tipuri de lanţuri de magazine. Cu
toate acestea, prin eforturile
susţinute, ale unor companii ce
activează în retail, cum ar fi Edeka
sau Rewe, care au în portofoliu
supermarketuri, dar care operează
în piaţă şi cu superete, acest format
de vânzare cu amănuntul este în curs
de revitalizare. Astfel de retaileri au
schimbat poziţionarea formatelor
magazinelor de dimensiuni mici prin
utilizarea strategiilor de tranzacţionare în ceea ce priveşte mixul de
marketing cu amănuntul aplicat în
aceste magazine. Această strategie
de poziţionare a superetelor ca o
formă de vânzare cu amănuntul de
proximitate orientată către vecinătate
presupune prezenţa magazinului în
cartier, cu un design modern de
instore, o reînnoire a strategiilor de
sortiment şi de obicei preţuri mai
mici; toate aceste elemente au dus
la o nouă relevanţă pentru acest
format de magazin. Mai mult, în
trecut, una dintre problemele
principale ale superetelor a fost
productivitatea magazinelor; tocmai
de aceea mulţi comercianţi au
modificat şi structura de proprietate.
Astfel, în prezent, în cele mai multe
cazuri, îşi operează acest tip de
magazine ca sisteme de franciză sau

lanţuri voluntare, tocmai pentru a le
garanta rentabilitatea.
Supermarketurile
convenţionale
Supermarketurile convenţionale
sunt magazine cu autoservire care
asigură o gamă largă de produse
alimentare, inclusiv alimente
proaspete şi produse conexe. Ponderea mărfurilor generale oferite în
acest format de vânzare este limitată
(între 10% şi 25%); formatul acoperă,
de exemplu, produse de asistenţă
pentru sănătate şi frumuseţe.
Supermarketurile convenţionale
sunt, de obicei, situate în oraş
respectiv în cartiere şi au dimensiuni
cuprinse între aproximativ 400 mp şi
1.000 mp. Jucătorii importanţi care
gestionează supermarketurile din
Europa sunt Sainsbury's, Edeka,
Rewe, supermarketul Ahold "ah" sau
Intermarché, iar din SUA Kroger şi
Albertson. Acest format de vânzare
cu amănuntul a fost formatul principal pentru cumpărăturile alimentare şi a reprezentat majoritatea
vânzărilor cu amănuntul de produse
alimentare timp de câteva decenii.
Cu toate acestea, se confruntă cu o
concurenţă intensă din partea noilor
formate care oferă facilităţi
comerciale mai convenabile, mai
multe linii de produse şi sortimente
mai variate respectiv preţuri mai mici

ca urmare a costurilor de operare
mai mici. Companii precum Rewe
sau Edeka au încercat să-şi
repoziţioneze supermarketurile şi,
astfel, să-şi îmbunătăţească poziţiile
concurenţiale, marşând pe prospeţime şi sortimente de bună
calitate, introducând mărci de nivel
mediu până la nivel superior şi
îmbunătăţind atmosfera magazinului pentru a oferi plăcere în
experienţa de cumpărături.
Supermarketurile
Supermarketurile au o concentrare mare pe zona de alimente şi
sunt mai mari şi mai diversificate
decât supermarketurile convenţionale. Mărimea lor variază între
1.000/1.500 mp şi 5.000 mp şi au
servicii extinse, cum ar fi: zona de
delicatese, brutărie, raion de peşte
şi fructe de mare şi un spaţiu alocat
mărfurilor generale ce are o pondere
cuprinsă între aproximativ 20% şi
40% şi care oferă posibilităţi extinse
de cumpărături unice.
Formate de vânzare
cu amănuntul
de dimensiuni mari
În ultimele decenii, formatele de
vânzare de dimensiuni mari au
câştigat cote de piaţă semnificative
în comerţul cu amănuntul. Aceste
formate de vânzare cu amănuntul
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Sortimentul de bază constă din
produse alimentare cu o rată de rulaj
ridicată. Magazinele nu oferă servicii
(nu există asistenţă, personal din
vânzări, etc.), iar designul şi
atmosfera magazinului sunt foarte
simple. De cele mai multe ori,
produsele sunt vândute direct din
cutii/ambalaje sau cutii tăiate şi sunt
prezentate pe paleţi; se comercializeză doar o gamă limitată de
mărci de producători şi se pune
foarte mult accentul pe vânzarea
mărcilor de magazin cu preţuri mici
(în felul acesta preţurile sunt mai
puţin comparabile între diferiţii
comercianţi din industrie). Harddiscounterii îşi completează sortimentele cu o selecţie săptămânală
de marfă generală care este vândută
la preţuri foarte mici şi este puternic
promovată prin publicitatea pe hârtie
(distribuirea de pliante către
gospodării). Aceste articole provin
dintr-o varietate largă de categorii de
produse (de la computere personale
şi mobilier la accesorii pentru
locuinţe) şi adesea nu au nicio
asociere cu mărfurile obişnuite
comercializate de către magazin.
Produsele nealimentare, în multe
cazuri, sunt propuse exclusiv cu
scopul de a creşte traficul din
magazin şi au de obicei un adaos
comercial mai mare decât
produsele alimentare.
Formate non-magazin
în comerţul cu
amănuntul alimentar

sunt denumite şi "comercianţi cu
amănuntul de talie mare". În timp ce
tendinţa către formate de vânzare cu
amănuntul atât de mari s-a dezvoltat
mai mult sau mai puţin similar în
contextul internaţional, anumite tipuri
de formate au fost mult mai extinse
în anumite ţări. Dintre acestea,
hipermarketurile, originare din
Franţa, sunt cele mai mari. Mărimea
lor variază de la 9.000 mp la 30.000
mp (de exemplu, Carrefour şi
Auchan). Modelul german (de
exemplu, Real sau Kaufland) tind să
fie mai mici, cu dimensiuni în jurul a
5.000 mp. În timp ce aceste formate
europene au o pondere mai mare
de produse alimentare (cuprinse
între 60% şi 70%), în SUA formatul
"supercentre" (de exemplu Walmart,
Kmart, Target) variază între 14.000
mp şi 21.000 mp şi comportă un
sortiment mai larg de mărfuri
generale. Astfel, ponderea mărfurilor
generale este mai mare şi este
cuprinsă între 60% şi 70%. Marile
formate de vânzare cu amănuntul
urmează, de obicei, o strategie
agresivă, orientată spre promovare
şi cu preţuri mici. Magazinele sunt,
în general, amplasate în locaţii
izolate sau integrate în/sau aproape
de centrele comerciale. Arhitectura
este de obicei orientată către costuri
scăzute cu un design simplu al
magazinului şi o atmosferă de
magazin orientată funcţional; oferă
o gamă largă de produse alimentare
şi mărfuri generale şi, prin urmare,
oportunităţi unice de cumpărături,
clienţii achiziţionând coşuri de
cumpărături mai consistente. De
asemenea, o altă caracteristică a
acestor formate de magazin este
aceea că au o arie de piaţă mai mare
decât formatele de magazine mai
mici (de exemplu, supermarketurile),
adică clienţii sunt dispuşi să conducă/să se deplaseze pe distanţe
mai lungi pentru a vizita aceste tipuri
de magazine. Prin urmare, aceste
magazine oferă facilităţi importante
de parcare. Datorită costurilor lor de

operare reduse şi a combinaţiei de
produse alimentare cu mărfuri
generale cu marjă mai mare care
permit o strategie de preţuri deseori
agresivă şi comoditate la cumpărături (de exemplu, în ceea ce priveşte
sortimentul larg şi profund), în
ultimele decenii, formatele de
vânzare cu amănuntul mari au
câştigat cote de piaţă importante, în
principal în detrimentul supermarketurilor convenţionale. În unele ţări,
precum Franţa, a fost atins un punct
de saturaţie, iar operatorii de
hipermarketuri caută modificări ale
conceptului pentru a-şi menţine
cotele de piaţă.
Magazinele de
proximitate (comoditate)
Magazinele de proximitate sunt
situate, de obicei, în locaţii uşor de
accesat, cum ar fi în zonele foarte
frecventate sau în localităţile din
apropierea zonelor urbane. Sunt
deschise pe intervale extinse (până
la 24 de ore, în funcţie de legislaţia
locală sau naţională). Magazinele au
suprafeţe mici, iar facilităţile sunt
limitate, cu o atmosferă de cumpărare modestă şi un nivel mediu de
servicii. Magazinele de proximitate
pot fi operate ca unităţi de sine
stătătoare (de exemplu, Tesco
Express, 7-Eleven, Auchan, Coop
Pronto), dar sunt adesea asociate cu
benzinării (de exemplu, Shell Shops,
BP sau Aral Stores, Esso Shops).
Sortimentul foarte limitat al acestor
magazine este orientat către
alimente. O proporţie ridicată a
vânzărilor constă în cumpărături de
impuls, cele mai multe în domenii
precum gustări, băuturi răcoritoare,
bere şi vin, produse din tutun sau ziare
şi reviste. Cumpărătura medie în
magazinele convenţionale este
mică, iar preţurile sunt de obicei
peste medie. Magazinele de
proximitate se concentrează pe
uşurinţa cumpărăturilor. Acestea
oferă cumpărături rapide, permiţând
astfel clienţilor să cumpere cu

uşurinţă, să ridice mărfurile într-un
timp scurt, fără a fi nevoie să caute
într-un magazin mare sau să aştepte
la cozi lungi la case. De asemenea,
oferă "comoditate mentală", deoarece sortimentul este limitat, ceea ce
permite clienţilor să îşi aleagă rapid
produsele.
Magazinul hard-discount
Supermarketul hard-discount
aplică o strategie foarte agresivă
"preţuri mici în fiecare zi", cu preţuri
de până la 20%-30% sub cele ale
supermarketurilor convenţionale.
Ele oferă o mică selecţie de articole
şi, prin urmare, sunt denumite şi
"magazine cu linii limitate" sau
"magazine cu sortiment limitat". În
ceea ce priveşte Aldi, ca cel mai
cunoscut exemplu, magazinul tipic
are aproximativ 1.000 de referinţe
sau unităţi de stocare (SKUS).

Ponderea dominantă a comerţului
cu amănuntul este generată de
formatele de magazin. Cu toate
acestea, există mai multe formate
care nu se identifică cu un magazin.
De exemplu, canale de comandă la
distanţă, cum ar fi cataloagele, pot fi
utilizate
pentru
distribuirea
mărfurilor. În timp ce aceste formate
capătă în general importanţă,
ponderea produselor alimentare
oferite prin canalele de comandă:
poştă/curier rămâne încă destul de
limitată. Pentru mărfurile proaspete
(de exemplu produse agricole,
produse de panificaţie, carne sau
peşte), utilizarea standurilor din piaţă
sau a vânzărilor din camioane şi
autoutilitare este un mod tradiţional
de distribuţie pe care, de exemplu,
producătorii mici îl folosesc pentru a
ajunge la clienţii lor ca o formă
specifică de vânzare directă. Datorită
contactului strâns şi personal cu
clienţii lor, aceşti furnizori au adesea

un portofoliu relativ constant; totuşi,
costurile asociate vânzării directe
sunt foarte mari şi, prin urmare, la fel
şi preţurile. Comerţul prin distribuitoare automate constituie o
alternativă. Produse precum gustări
şi băuturi răcoritoare sunt depozitate
într-un aparat şi distribuite clienţilor
atunci când aceştia introcuc bani sau
folosesc un card bancar.
În concluzie, peisajul comerţului
cu produse alimentare s-a schimbat
profund în ultimele decenii.
Concurenţa a crescut din cauza mai
multor factori, inclusiv fuziuni şi
achiziţii şi internaţionalizarea
companiilor de vânzare cu amănuntul. În plus, principalele formate
de vânzare cu amănuntul din acest
sector s-au schimbat şi ca urmare a
evoluţiilor legate de progresul
tehnologic şi de cele ale
răspunsurilor la schimbările în
comportamentul clienţilor. Chiar
dacă s-au dezvoltat noi canale de
vânzare cu amănuntul (online) ca
urmare a dezvoltărilor în tehnologia
informaţiei şi comunicaţiilor, formatul
de magazin offline (clasic) rămâne
cel mai important canal pentru
vânzarea produselor alimentare.
Evoluţii importante rezultă din
perspectiva noilor formate de
magazine care au fost dezvoltate şi
au câştigat cote semnificative de
piaţă. Cele mai importante în acest
context sunt legate de creşterea
formatelor de vânzare cu amănuntul
orientate spre reduceri, cum ar fi
formatele de mari (de exemplu,
hipermarketurile). De asemenea,
magazinele de proximitate devin din
ce în ce mai importante. Pentru a
rămâne competitivi, tot mai mulţi
comercianţi atrag şi comercializează
mărfuri în afara strategiei lor
tradiţionale. Acest fenomen se referă
la "migraţie de categorie"; de
exemplu, hard-discounterii oferă
mărfuri generale ca oferte speciale
în promoţii săptămânale sau
semestriale pentru a genera trafic în
magazine şi pentru a-şi îmbunătăţi
marjele de profit. O altă tendinţă
importantă este aceea că retailerii
de produse alimentare îşi extind
sortimentul obişnuit pentru a creşte
vânzările şi marjele. De exemplu,
hard-discounterii şi-au extins
sortimentele de bază în ultimii ani
prin adăugarea de carne proaspătă
sau alimente congelate (adaptare
după Joachim Zentes, Dirk
Morschett, Hanna Schramm-Klein,
Strategic retail management, 2011).
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urmare din pagina 1
Controlul temperaturii, la aterizare, în contextul măsurilor luate
împotriva propagării noului coronavirus. Compania Alibus asigură
legătura dintre aeroportul internaţional Capodichino, centrul oraşului
(unde se află gara) şi staţia terminus, portul din Napoli, 5 euro biletul;
ajungi relativ repede, în maxim
jumătate de oră, microbuzele
circulând la intervale regulate.

Cred cã oraºul
Napoli este cunoscut
mai ales pentru douã
lucruri, unul bun ºi
unul rãu, cum s-ar
zice: pizza ºi Mafia.
Microbiştii poate m-ar contrazice,
mizând şi pe vizibilitatea clubului lor
de fotbal, S.S.C. Napoli, pe vremea
când juca acolo "El pibe de oro"
("Copilul de aur"), numărul 10 al albalbaştrilor, Armando Diego
Maradona. Dar şi acest aspect s-a
dovedit legat de Mafie, jucătorul fiind
acuzat de încrengături dubioase şi
de consum de droguri, primind, în
final, o condamnare cu suspendare.
Rămâne însă prezent în sufletele
napoletanilor, chipul fiindu-i
reprodus pe magneţi sau imprimat
pe fularele clubului, care, în anii '80,
datorită jocului său spectaculos, a
devenit unul dintre cele mai mari
din Europa. Să revenim. Oferta de
combinaţii de pizza este, ca în orice
oraş italian, una bogată, dar clasica
pizza napoletana are la bază un
număr redus de ingrediente: nelipsitul ulei de măsline extravirgin,
piuré de tomate din agricultura
locală, mozzarella ("di bufala
Campana") şi verdeţuri proaspete,
busuioc sau oregano. Gustul
desăvârşit al acestora face toată
diferenţa! O pizzetta simplă costa
între 1 euro şi 1,50 şi este la îndemâna oricui, servită pe bufeturile
stradale. Pizzeriile mai cunoscute
propun diverse variante, fără ca
preţurile să fie excentrice: 10-12
euro şi mănânci pe săturate.
V-aş putea recomanda nişte
adrese, dar unde ar mai fi farmecul
descoperirilor specifice oricărei
călătorii? Mai bine luaţi la pas oraşul
şi vă opriţi singuri în faţa localului
care vă îmbie cu produsele şi
ambianţa lui. Sau, dacă vă este
prea foame, renunţaţi la filtre şi fiţe
şi intraţi în prima pizzerie! Pe
Tripadvisor sunt bine cotate Antica
Pizzeria da Michele, la limita
cartierului Forcella, colţ cu Corso
Umberto I şi Pizzeria I Decumani
sau cea a familiei Gino e Tot?
Sorbillo, una dintre cele mai vechi
din centrul istoric, pe Via dei
Tribunali. Nu o să găsiţi meniuri
sofisticate, dar ceea ce comandaţi
va fi autentic şi suculent. Garantat!
Nici perioada de şedere în local nu
trebuie să depăşească cu mult
terminarea felului de mâncare,
întrucât restaurantele abundă de
trecători hămesiţi şi de turişti
pofticioşi, gata oricând să vă ia locul.
Serviciul merge struna, iar graba
este o caracteristică culturală a
italienilor. Unii dintre noi, românii,
chiar am moştenit-o, pe linie
indirectă! Totul se poartă în viteză:
circulaţia maşinilor şi a motocicletelor, comerţul, felul haotic în care
traversezi străzile (aici te convingi că
trecerile de pietoni sunt doar pentru
decor), de ce nu ar fi şi servitul

mesei? Oricum pizza rece nu este
atât de bună. ştiu că paharul de vin
incită la reverie, dar o poţi face, la
fel de bine, la o terasă amenajată
pentru asta.
Am început cu pizza, poate cea
mai cunoscută şi accesibilă "marcă
înregistrată" a italienilor, care a
devenit o mâncare globală. Din
păcate, la fel putem spune şi despre
fenomenul mafiot, care s-a exportat,
cu mare succes, în toate colţurile
lumii, iar sudul Italiei, cu precădere,
a căzut pradă acestei triste celebrităţi. Vreme de 30 de ani,
Camorra, mafia locală, a terorizat
întreg oraşul Napoli şi împrejurimile
sale (regiunea Campania). "Surorile" ei se numesc Cosa Nostra,
puternic implantată pe insula Sicilia
(poate cea mai prezentă în imaginarul colectiv) şi 'Ndrangheta,
acţionând în zona Calabriei. Dar
toate sunt fenomene internaţionale,
cu ramificaţii geografice dintre cele
mai diverse. You just follow the
money, ar spune specialistul. O
carte publicată de jurnalistul
Roberto Saviano şi apărută la
editura Mondadori din Milano, în
anul 2006, intitulată cât se poate de
sugestiv Gomorra: viaggio nell'impero economico e nel sogno di
dominio della camorra (un termen
rezultând din încrucişarea numelor
Gomora, cetatea din Vechiul
Testament şi Camorra, denumirea
organizaţiei mafiote napoletane;
ultima ediţie în limba engleză:
Gomorrah, Picador / Pan Macmillan, London, 2019, 295 p.),
transformată şi într-un serial
omonim de succes (coproducţie
Cattleya şi Sky Italia, 2014, patru
sezoane), dezvăluie faţa ascunsă a
acestui flagel extrem de complex,
pe care autorul îl numeşte simplu,
într-unul din capitole, "the System".
Cartea s-a vândut în milioane de
exemplare, a fost tradusă în câteva
limbi şi a obţinut importante
distincţii, dar i-a atras lui Saviano
ameninţări cu moartea din partea
mafioţilor, trăind, din acel moment,
sub protecţia neîntreruptă a poliţiei
şi a carabinierilor (şapte agenţi îl
urmează pretutindeni la evenimentele publice, nedormind mai
mult de o noapte - două într-o
singură locaţie). Mâna Sistemului
este deopotrivă vizibilă şi invizibilă:
nu sunt referinţe explicite la crima
organizată, dar "peste 50 % dintre
afacerile din Napoli aparţin mafiei"
(Gomorrah, ed. cit., p. 50). Nu am
văzut niciun souvenir de vânzare cu
vreo aluzie la Camorra, desi poate
ca m-aş fi aşteptat, fiind o trimitere
larg răspândită; nici nu cred că este
foarte sănătos să o pomeneşti în
gura mare sau măcar în glumă.
Locuitorii nu ar aprecia deloc acest
interes "turistic" pentru un lucru care
a adus o faimă profund negativă şi
aproape exclusivă oraşului (portul
din Napoli se află în "top 5 în ceea
ce priveşte crima organizată la nivel
internaţional", cf. aceleiaşi cărţi, vezi
"Introducerea" lui Misha Glenny, p.
xvi). În librării găseşti însă titluri care
dezbat subiectul, precum proaspăt
apăruta biografie a lui Salvatore
Riina, Il capo dei capi. Vita e carriera
criminale di Tot? Riina (de Attilio
Bolzoni e Giuseppe d'Avanzo, BUR
Rizzoli La Storia-Le Storie, Milano,
2019, 268 p.), unul dintre cei mai
sângeroşi şefi ai mafiei siciliene,
Cosa Nostra.
Corleonez, a dus un război violent
împotriva autorităţilor, timp de 23 de
ani şi a ordonat asasinarea a numeroşi procurori, judecători şi poliţişti, fiind prins abia în 1993, la
Palermo (moare în anul 2017, de

cancer, în închisoare). Îmi amintesc
de o replică de film a personajului
care-l întruchipa pe Tot? Riina:
"Forţa noastră este foamea. O porţi
în sânge toată viaţa", veritabilă
mărturisire de credinţă (Il Capo dei
Capi, mini-serial, Canale 5). Iar întrun documentar pe France 24, aud
următoarea afirmaţie: "Banul redă
vederea orbilor", ce-i aparţine unui
tânăr din cartierul Scampia, spre
periferia nordică a oraşului Napoli,
lângă Secondigliano, ambele
cunoscute ca adăpostind o
populaţie defavorizată şi vulnerabilă
în faţa traficanţilor şi a mafiei bine
organizate. Librăria se află în
apropierea pieţei Bellini, un loc de
întâlnire pentru intelectuali şi artişti,
găzduind restaurante şi terase
frumoase; puteţi încerca diverse
specialităţi, dar, un lucru inexplicabil
pentru mine, nu şi pizza! De altfel,
cu capul plin de filme şi de ştiri
senzaţionale - multe dintre ele, din
păcate, adevărate -, eşti înclinat să
vezi la tot pasul gangsteri deghizaţi,
mai ales că nici cartierele lor, ticsite
de clădiri vechi şi nezugrăvite, alei
înguste, tenebroase, mizerie şi
comerţ dezordonat (se spune că
există, totuşi, o ordine în orice
dezordine, aşa o fi) nu au darul săţi liniştească simţurile. Iar după
căderea nopţii, cu atât mai puţin!
Postez, pe Twitter, scurte imagini de
seară din cartierul Forcella, o zonă
populară aflată mult timp sub
controlul Mafiei napoletane, cu un
trecut legat de crime şi trafic de
droguri. La lumina zilei pare mai
prietenos, încercând astăzi să-şi
repare identitatea. Saint Ciro,
patronul Sudului, veghează!
Este, clar, un oraş mai murdar şi
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mai tonic decât altele din Italia, însă
patrimoniul cultural are o valoare
incomensurabilă. Pe lângă vestigiile istorice şi monumentelesimbol ale oraşului (Cattedrale
metropolitana di Santa Maria
Assunta sau Duomo San Gennaro,
nenumărate biserici, Castel Nuovo,
Palazzo Reale etc), la numai 50 de
minute cu trenul din Stazione di
Napoli Centrale, aflată în Piazza
Garibaldi (2,80 euro biletul normal),
se află un imens areal arheologic
datând din epoca romană, remarcându-se anticele oraşe Herculanum (Herculaneum) şi Pompei,
vestit pe bună dreptate & UNESCO
World Heritage Site! Ah, ce senzaţie
nemaipomenită, să păşeşti în
templul lui Apollo, ale cărei fundaţii
au fost puse în secolul VI î.Hr., să
admiri pe interior Terme del Foro şi
să savurezi o portocală roşie şi
coaptă, cumpărată de la negustorii
ambulanţi din afara parcului, în
forumul în care, pe vremuri, se strângeau nobili şi cetăţeni romani. O
colecţie de mozaicuri, fresce şi
statuete erotice pompeiene se află
bine pusă la păstrare în Muzeul
naţional de arheologie din Napoli /
Museo archeologico nazionale di
Napoli (la etajul 2), deci nu le căutaţi
inutil printre ruinele în aer liber! De
asemenea, tot aici găsim şi celebrul
mozaic reprezentându-i în luptă pe
Alexandru cel Mare, regele Macedoniei şi pe Darius al III-lea, regele
perşilor, de care-mi amintesc cu
plăcere, dintr-un manual de istorie
din liceu (mozaicul, expus în mărime naturală, fiind adus din Casa del
Fauno, una dintre locuintele
aristocratice cele mai luxoase din
istoria Republicii romane). Intrarea

la scavi di Pompei este 16 euro, iar
la muzeul din oraş, 18 euro.
Înainte de a petrece câteva ore
plimbându-te prin labirintul de
străduţe bolovănoase, vă sfătuiesc
(fiind la rândul meu sfătuit) să urcaţi
mai întâi pe muntele Vezuviu, unde
veţi avea posibilitatea să înconjuraţi
craterul său imens, imaginându-vă
doar pentru o clipă ce a însemnat,
pentru oamenii din acele timpuri,
să audă zgomotele înfundate ale
pământului, apoi să-i simtă furia,
copleşiţi de zdruncinături, de pietre,
lavă şi cenuşă. Se întâmpla în anul
79 î.Hr. Ce groaznic sfârşit, despre
care aflăm din corespondenţa lui
Plinius cel Tânăr, senator,
guvernator roman şi scriitor. şi ce
extraordinar recurs al istoriei, prin
descoperirile arheologice făcute şi
recuperarea trecutului. Un nou
început pentru Pompei, cel înecat
şi dezgropat, cu noi toţi drept
locuitorii şi admiratorii lui eterni. La
vulcan puteţi ajunge cu un microbuz
(la fel de bătrân ca unele dintre
ruine, probabil), o jumătate bună de
oră, punctul de plecare fiind gara
din Pompei; mai precis, din faţa
centrului turistic zonal. Un spectacol
inedit, Vezuviul fiind considerat încă
un vulcan activ, deşi ultima sa
erupţie devastatoare datează din
secolul al XVII-lea (1631). Astăzi, în
perimetrul considerat periculos
trăiesc câteva sute de mii de
persoane, iar în împrejurimi alte
câteva milioane, potenţiale explozii
fiind atent monitorizate. Activitatea
vulcanului a fost mai intensă şi în
perioada celor două războaie
mondiale, erupţia din martie 1944
distrugând mai multe sate. Mici
bucăţi de rocă vulcanică, culese în
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timpul plimbării, se vor constitui în
tot atâtea cadouri pentru unii buni
prieteni, încercând astfel să limitez
achiziţia de kitsch-uri universale.
Daca doriţi totuşi un souvenir
personalizat, puteţi cumpăra o sticlă
de vin alb, roşu sau rosé, de calitate
rezonabilă, Lacrima Cristi del
Vesuvio (Denominazione di origine
protetta, Portici, 2018), cu numai 5
euro, chiar de la poarta craterului,
aceeaşi sticlă vânzându-se însă cu
un preţ triplu la Capri, spre exemplu.
Normal, schimbăm registrul.
Agitaţie mare în gara centrală din
Napoli, aş spune ca în orice gară,
dar zumzetul şi forfota par specific
italieneşti. Caut pe Google locaţia
exactă şi dau o tură repede pe la
boutique-ul clubului de fotbal S.S.C.
Napoli (mă aşteptam să fie ceva mai
mare), pentru a-i cumpăra baieţelului meu, pe comandă telefonică,
un fular promoţional al meciului cu
F.C. Barcelona, de săptămâna
viitoare, în optimile Champions
League. şi un echipament oficial,
pentru vârsta lui, pe care sper să-l şi
poarte! Trec de la una la alta. Am
menţionat, mai devreme, puzderia
de biserici din Napoli: italienii sunt
oameni religioşi din fire (paradoxal,
dar chiar şi marii mafioţi pozează în
buni samariteni) şi îi vezi cum intră
şi se roagă, aparent fără vreun motiv
special. În dom, privesc cum o
mămică îşi ridică în braţe copilul şi
îi bagă mânuţa în vasul cu apă
sfinţită de la intrare. Apoi murmură
ceva şi îşi fac amândoi cruce.
Doamne-ajută! Catedrala adăposteşte moaştele lui San Gennaro (Sf.
Ianuarie), protectorul oraşului
Napoli, martirizat în anul 305, odată
cu ultima mare persecuţie a
creştinilor, în vremea împăratului
Diocleţian. Este celebrat pe 19
septembrie. Ca un fapt banal, trimit
mereu cărţi poştale acasă, aşa e
tradiţia în familie. Pentru a le
expedia, trebuie să le timbrez. Am
descoperit astfel că mi-au vândut
timbre ale unei companii private,
care deţine un număr limitat de cutii
poştale (de negăsit, la faţa locului).
Dacă încerci să le depui la
societatea de stat Poste italiane, nu
ţi le acceptă. S-ar putea deci ca
vederile să nu ajungă, în ciuda
asigurărilor verbale. Mă rog,
privatizări ? l'italienne... Vând cu
seninătate un produs insuficient
acoperit pe piaţă, deci atenţie la ce
cumpăraţi!

…ªi ajungem, în
sfârºit, la ziua
rezervatã vizitãrii
insulei Capri, un
obiectiv obligatoriu
de bifat pe lista
atracþiilor regionale.
Îmbarcarea se face din portul Molo
Beverello, situat mai jos de centrul
oraşului, principala staţie maritimă
de călători. Preţul biletului de vapor
(Campania regionale marittima Caremar) este de aprox. 25 de euro
dus - întors şi aveţi ocazia de a
petrece o întreagă zi într-un loc de
vis. Este cu adevărat remarcabil ce
au putut realiza pe acel relief stâncos:
o arhitectură plăcută ochiului, de bun
gust, nu conteneşti să fotografiezi
orice casă, curte sau plan de peisaj.
Te simţi un mic răsfăţat, într-o lume
cochetă, boemă şi artistică prin
excelenţă. Frumuseţea naturală, dar
şi cea creată de mâna omului (nişte
case splendide, înconjurate de curţi
pe măsură) îţi transmit exact acel

sentiment baudelairian de lux,
calme et volupté. Unul perfect firesc,
în acest cadru poetic. Preţurile sunt
pe măsură, dar dacă doriţi să găsiţi
şi lucruri mai ieftine, vă rămâne să
părăsiţi centrul staţiunii Capri şi să
luaţi drumul suratei sale, Anacapri,
de cealaltă parte a insulei. Micuţ,
desăvârşit, pastelat şi însorit, ca un
giuvaier, ajungeţi acolo cu 2 euro
(sau 2.50, după caz), înghesuiţi întrun minibus. O maşină ciudată,
urâţică foc, dar îşi face treaba şi se
strecoară cu mare agilitate pe
străduţele - cam de dimensiunile
unui trotuar - şarmantelor localităţi.
Te rogi ca nu cumva să producă
şoferul vreun accident, iar tu să fii
prins sardea între ceilalţi călători,
care gândesc la fel. Nu vă alarmaţi!
Probabil că face asta de zeci de ani
şi o face bine. Nu cred că există
carcasă nelovită, regula casei

impunând să nu-ţi iei autoturism
mare, pentru că nu ai avea de ce.
Modelele întâlnite îşi fac simplu
treaba, departe de ideea de a-ţi
scoate în evidenţă vehiculul de
transport. Oricum, deja rezidenţa
administrativă pe insulă înseamnă
un anumit statut social şi o anumită
bunăstare economică.
Capri şi Anacapri sunt două piese
din aceeaşi colecţie memorabilă de
primăvară - vară, mizând pe eleganţă
şi rafinament, etalate într-un mod cât
mai firesc cu putinţă. Yves Saint
Laurent spunea că "moda trece, dar
stilul este etern". Stilul capri se
regăseşte nu numai în vestimentaţia
de vacanţă, ci şi în felul oamenilor
de a gusta viaţa. Atmosfera din jurul
micilor afaceri locale îţi dezvăluie o
multitudine de forme, esenţe şi culori
izvorând dintr-o veche tradiţie a
ospitalităţii (vezi Mariella Gardella,
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Capri Style, Idea Books, 2006). Un
telescaun te poartă pe cel mai înalt
vârf al insulei, de unde îţi vei
impresiona prietenii şi fanii de pe
reţelele sociale cu nişte poze
panoramice excepţionale. În circa 12
minute (up and down: 12 euro)
ajungi sus, pe terasa versantului
stâncos numit Monte Solaro, unde
te poţi bucura în voie, desigur, de
binefacerile soarelui mediteraneean. În lunile ianuarie - februarie
şi parţial în martie, majoritatea
comerţurilor sunt închise, dar cu puţin
noroc, găsiţi o sticlă de Limoncello,
Meloncello sau alte lichioruri de
producţie locală la un preţ relativ
bun, ţinute de sezon estival sau,
pentru un buget sensibil mai mare,
obiecte frumos lucrate şi pictate, din
faianţă sau porţelan. Insula Capri
rămâne destinaţia perfectă unde să
te relaxezi, după tumultul vieţii napo-

letane. Şi unde te poţi desfăta în voie
din spiritul cultural şi artistic al Italiei
meridionale. O savoare de neuitat.
P.S. De neuitat s-a dovedit şi
întoarcerea acasă, cu 24 / 48 de ore
înainte de declanşarea epidemiei de
coronavirus (covid-19) în nordul
Italiei. Telefoane şi mesaje de la
rude, isterie care răzbate din televizoare, griji şi emoţii inerente. Coadă
deja la check-in pentru zborul de
Bucureşti, remarc un grup foarte
numeros de liceeni, toţi cu măşti de
protecţie respiratorie pe faţă. Mă uit
mai atent în jurul meu, pe la celelalte
cozi din aeroport şi foarte puţini
călători sunt cu gura şi nasul acoperite. De la o zi la alta însă, numărul
cazurilor creşte spectaculos. Alertă
generală! Pe Otopeni încă nu au
instalat filtre sau aparate de verificat
temperatura. Ce va urma, nu se ştie.
22 februarie 2020
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Dimitrie Cantemir a trăit destul
de puţin, 5 decenii, a decedat de
diabet, se pare. La noi, la români,
şi nu doar „non multa, sed multum”.
Ceea ce înseamnă, în traducere
liberă, că nu este esenţial, prin
comparaţie, cât de mult trăieşti, ci
ceea ce faci în viaţă. De multe ori,
geniile, de un fel sau altul, au ars şi
ard prea repede. Imensul, strălucitul Mihai Eminescu a trăit doar
39 de ani. Istoricul şi revoluţionarul
ilustru, cu viziune europeană,
Nicolae Bălcescu, doar 33 de ani,
dar cât a făcut pentru România şi
ce a rămas de la el. Marele scriitor,
dramaturg I. L. Caragiale, numai
60 de ani. Domnitorul Al. I. Cuza,
sub auspiciile căruia s-a făurit
Unirea din 1859, numai 53 de ani;
marele rege Carol I, care a domnit
aproape 50 de ani, printre altele a
dezvoltat foarte bine mai multe din
reformele lui Cuza care a domnit
mai puţin de 7 ani, fiind detronat
de o conspiraţie: ştie oare cineva
ce ar fi putut construi Cuza dacă ar
fi domnit, în timp, de 7 ori mai mult?
Dar să revin. Regele Ferdinand,
Întregitorul, a trăit doar 62 de ani,
etc. Au ars repede asemenea genii
dar nu s-au stins. Au continuat să
lumineze pe urmă, luminează
acum şi vor lumina, cu siguranţă,
peste veacuri...
zzzzzzzz
Dimitrie Cantemir a fost Domn
al Moldovei în două rânduri: vreo
două luni în 1693 şi apoi, în 17101711, cu misiuni foarte grele pe
umerii săi. Se afirmase deja ca un
mare cărturar în Moldova, dar şi la
Constantinopol. Încă de tânăr, în
Moldova, vorbea latină, greacă,
slavă, studiase teologia, artele, mai
ales istoria ş.a. Ceea ce spune ceva
despre posibilităţile de a fi educat
în Moldova în acea vreme. Se
exprima simplu, modern, citise
imens, interpreta profund şi riguros,
scria strălucit. A devenit unul dintre
marii cărturari ai Imperiului
Otoman căruia i-a indicat balize
esenţiale, istorice, culturale,
sociale, politice.
Vremuri frământate l-au dus apoi
în Rusia, recunoscut şi aici, prin
activitatea sa, ca un strălucit savant.
A fost prinţ al Moscovei într-o vreme
de mare emergenţă a civilizaţiei
europene în imperiu. Iar fiul său sa afirmat şi el astfel, rămânând cu
toţii în istoria culturală şi nu doar, a
marelui vecin de la răsărit. A fost
membru al Academiei de ştiinţe din
Berlin - cu totul remarcabil - care ia comandat lucrări de seamă, pe
care românul le-a scris în latineşte,
lucrări traduse apoi în engleză,
germană, în rusă, în română, în
turcă, în beneficiul Europei, al
Turciei, al Rusiei şi al lumii. Pe
scurt, într-o Europă şi o lume (mai
ales America) ce începeau să fie
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ale iluminismului, Cantemir a fost
recunoscut ca un mare cărturar al
umanismului european. El fiind,
deopotrivă, un excepţional enciclopedist, un etnograf şi geograf de
mare talie, un remarcabil filozof, un
strălucit istoric, un lingvist de seamă, dar şi muzicolog şi compozitor.
Ce mai putea să fie oare pentru a
întruni acest calificativ de "mare
personalitate universală", un
calificativ acordat de însemnate
instituţii de istorie şi cultură europene şi mondiale din Anglia, din
Germania, din Statele Unite, din
Rusia, din Franţa, etc.? Consider
că, pentru a-l califica astfel, ceea
ce am amintit este suficient. Cum
arătam, s-a format în Moldova
dar şi la Constantinopol, unde s-a
aflat un timp relativ îndelungat, de
circa 22 de ani. A studiat la Înalta
şcoală a Patriarhiei de aici, cât şi
pe lângă profesori particulari de
formaţie culturală şi europeană.
Aflarea lui D. Cantemir în mediul
elitei otomane de la Constantinopol, în bibliotecile imperiului,
ale sultanilor, i-a oferit posibilitatea
unor mari acumulări. Deopotrivă,
în tabăra otomană a participat la
diferite campanii militare, ceea ce
i-a permis să înţeleagă mai bine
atât forţa cât şi slăbiciunile în creştere ale marelui imperiu, tot mai
decalat în laturi fundamentale de
puteri occidentale ce se pregăteau
în deceniile următoare să meargă
cu paşi hotărâţi pe drumul revoluţiei industriale. Şi-a dat mai bine
seama de infrastructuri înapoiate,
de slăbiciunea unor linii de aprovizionare a armatei, de arhaismul
unor structuri militare, urbane,
rurale, al unor structuri statale ce

transformau tot mai mult acest
imperiu într-un colos cu picioare
economice, militare, tehnice,
sociale, de lut. Ulterior, a cercetat
şi în Rusia, la Petersburg, la
Moscova, unde s-a aflat de multe
ori cu observaţii în centrul vieţii
politice, dar şi în faţa unui veritabil
tezaur de volume, însemnări,
documente, pe care a ştiut cum să
le valorifice. Ce remarcabil savant.
Vom încerca, în cele ce urmează,
câteva dezvoltări în direcţiile
arătate. Accentuând pe cele din
domeniul economic.
zzzzzzzz
Dimitrie Cantemir a publicat mai
multe lucrări care au generat, care
justifică pe deplin aprecierile,
calităţile şi calificativele amintite.
Prima lucrare importantă a sa este
„Divanul sau gâlceava înţeleptului
cu lumea” (1698). Ea degajă o teză
filozofică principală a lui Cantemir,
anume că omul trebuie să renunţe
la plăcerile lumeşti şi să-şi consacre viaţa aducerii la îndeplinire a
preceptelor religioase creştine:
truda, generozitatea, iertarea,
cinstea, mila, ş.a. Autorul combate
imoralitatea, combate egoismul.
Vodă Cantemir nu acceptă lăcomia
boierilor. El vedea posibilitatea
îndreptării prin reforme: să primeze
munca, activităţile şi nu hapsânii.
În toate acestea se vădesc legături
cu economia, fiind vorba mai ales
de întărirea instituţiei statului, dar
şi a domnitorului, a unui domnitor
mânat de bune intenţii desluşite la
un nivel avansat al vremurilor sale.

Dimitri Bantaº Kamenskii (1788-1850) în
dicþionarul "Slovar destopamiatnih lindei Russkoi Zemli"
(dicþionarul oamenilor însemnaþi ai þãrii ruseºti),
Moscova, 1836, vol. III (dupã ªtefan Cioban) scrie:

"Dimitrie Cantemir, cel mai învãþat bãrbat în Rusia
în timpurile lui Petru cel Mare. Cunoºtinþele lui
vaste în limbile persanã, arabã ºi turcã, veselia
desãvârºitã în conduitã ºi convorbiri, i-au atras
iubirea tuturor societãþilor a cãror podoabã a fost".

Va tipări tot Cantemir, în 1700,
volumul „Imaginea tainică a ştiinţelor sacrosancte”. El sesizează,
în acest cadru, „o ordine cauzală a
naturii”, oricum în consens dar
relativ independentă de intervenţia
nemijlocită a divinităţii. Se apropie
astfel de fiziocraţi dar şi de John
Looke, de W.Petty şi de Adam
Smith. Un an mai târziu va apărea
„Micul compendiu de logică
generală” promovând acelaşi tip
de teze. Exegeţii lui Dimitrie
Cantemir apreciază că acest prim
grup de scrieri ale voievodului
moldav se încheie cu romanul să-i spunem aşa - „Istoria Ieroglifică„ (1705). O teză însemnată
aici, în aceeaşi direcţie de gândire,
este cea privind superioritatea în
cunoaştere a experienţei, a
experimentului, a observaţiei directe, a simţurilor, faţă de speculaţiile
abstracte. Va scrie: „cel mai de pe
urmă al meu cuvânt este ca adunarea (n.n. în sens de orânduire)
aceasta chedzi răi şi-au vrăjit, de
vreme ce numele fiindu-i adunare,
altora cu lucrul este strămutare şi
slava titlului de monarhie, iar fapta
este de tiranie”. Critică fărădelegile
unele mai ales ale stăpânirii şi dă
dovadă de înţelegere faţă de ţărani,
„albine harnice”. Parcă ar fi trăit
Cantemir în timpurile noastre. Iată,
dar, idei moderne, care se înscriu,
într-un fel, la porţile dar şi în
interiorul mercantilismului şi chiar
al clasicismului economic. Cărturarul nostru se vădeşte astfel, de
timpuriu, într-o pleiadă a economiştilor şi filozofilor europeni de
cea mai bună valoare.
Având, dar, stabilit un sistem de
examinare, de analiză logică,
metodologică, bine conturat,
modern pentru nivelul timpului său,
Vodă Cantemir continuă perseverent cu pasiune, demersul său
publicistic, preocupându-l Moldova, dar şi Imperiul Otoman, Rusia, dezvoltarea şi progresul în
general. Va publica, astfel, trei
lucrări foarte importante, în speţă,
descrierea statului vechi şi contemporan al Moldovei, „Descriptio
Moldoviae” (prima prezentare
interdisciplinară - geografie, demografie, etnografie, cartografie,
psihologie colectivă, etc. a Moldovei). Pe urmă „Istoria măririi şi
decăderii imperiului otoman”,
„Historia Incrementorum atque
Decrementorum Aulae Othomanicae” ambele în 1716, redactate în limba latină, la cererea
Academiei de Ştiinţe din Berlin, cât
şi în 1723, redactat tot în latină
„Hronicul vechimei a romanomoldo-valahilor”. Sunt lucrări de
căpătâi care-i confirmă marea
valoare în cele mai înalte cercuri
ale curţii şi aristocraţiei otomane,
ale imperiului ţarului Petru I-ul, cel
Mare, ale cercurilor ştiinţifice
germane, ale diplomaţiei şi curţilor
regale ale altor ţări europene, ale
Moldovei, în cercurile savanţilor
vremii, ale marilor universităţi
europene ale timpului etc.
Cercetătorii români Virgil Cândea
şi Dan Sluşanschi dar şi alţii din
România cât şi din Republica
Moldova, au un rol fundamental în
descoperirea şi traducerea în
limba română, (au fost, totodată,
traduse în secolele XVIII şi XIX în
engleză, germană, franceză, ş.a.)
a volumelor amintite. Iată-l, dar, pe
Cantemir afirmat, cum spuneam,
ca un mare cărturar umanist, ca un
mare cărturar în domeniul

civilizaţiei orientale, turco-arabopersane, în domeniul civilizaţiei
ruse, şi, deloc lipsit de însemnătate, dimpotrivă, în domenii ce
ţineau de istoria, cultura şi
civilizaţia poporului român dar şi a
latinităţii în ansamblul ei.
zzzzzzzz
Dar ce idei esenţiale, mai ales
istorico-economice, cuprind lucrările la care ne referim? Iată „Descrierea Moldovei”. Continuând şi
dezvoltând în mod strălucit lucrări
şi idei ale marilor cronicari, Vodă
Cantemir se referă la efectele
suzeranităţii turceşti în Moldova, la
presiunea negativă pe care tributul
a pus-o pe dezvoltarea ei. Cantemir
arată astfel că de la 4.000 de
galbeni plătiţi de Bogdan, fiul lui
Ştefan cel Mare, tributele şi
peşcheşurile pe care Moldova le
plătea Porţii au crescut la 12.000
de galbeni în vremea lui Petru
Şchiopul iar, apoi, la 65.000 de
taleri împărăteşti. Ceea ce a avut
ca efect atât sporirea birurilor
asupra ţăranilor, sărăcirea lor ca
plătitori însemnaţi, a meşteşugarilor, negustorilor, cât şi secătuirea vistieriei ţării. Se adaugă năvălirile turceşti, abuzurile sultanilor
care intrau cu ienicerii în cetate „şi
despuiau tezaurul, atât cel public
cât şi pe cel privat al Domnitorului”.
Dintr-o astfel de perspectivă, se
relevă o amplă argumentare
istorică privind nevoia de reformă
a statului feudal, a înlăturării acestei
suzeranităţi, nevoia progresului
economic şi social al Moldovei. De
pe poziţii avansat mercantiliste,
prestigiosul cercetător al istoriei şi
realităţilor moldave şi româneşti, în
general, subliniază necesitatea
dezvoltării statului ca atare, de a-şi
acoperi nevoile şi a amplifica
exportul. Va scrie D. Cantemir:
„Munţilor noştri nu le lipseşte nici
bogăţia obişnuită a munţilor, adică
mineralele. Numai din pricina
cumpătării domnitorilor şi a lipsei
de săpături în munte nu s-a putut
face săpături mai înainte. În vremea
noastră lucrul îl împiedică cunoscuta lăcomie a turcilor şi teama ca
nu cumva, săpând după bogăţii,
să-şi piardă o dată cu ţara şi truda
şi roadele ei”. A fost o practică des
întâlnită în România, inclusiv în Al
Doilea Război Mondial, când
mareşalul Ion Antonescu, punea în
rezervă trupe româneşti de pe
Frontul de Est, pentru a putea fi
utilizate apoi pe Frontul de Vest.
Oricum, Dimitrie Cantemir promovează conceptul unui stat producător, puternic, cu activităţi rafinate,
cu ţărani şi meşteşugari,cu oameni
satisfăcuţi, care să sporească
exportul ca o cale de atragere de
resurse băneşti.
zzzzzzzz
În acelaşi registru metodologic,
D. Cantemir abordează o problemă mult mai complexă: creşterea şi descreşterea în timp a
Imperiului Otoman. Nu mai era
vorba de o ţărişoară, ci de un
imperiu cu adânci rădăcini în timp
şi căruia cercetătorul „vedea” că i
se subţiază fibra: economic, politic,
geopolitic, social, etc. În secolul
XVIII şi în perspectivă, devenea tot
mai mult un imperiu împotriva
„firii”. A insistat asupra posibilităţilor
popoarelor asuprite de imperiu de
a-şi redobândi libertatea. Iată un
factor al căderii - şi mai sunt şi alţii,
nu puţini. Cantemir studia şi expunea în acest cadru biografia a 19
sultani otomani, de la Osman,
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...Aliat cu Petru cel Mare, pe care
îl vedea un veritabil pilon al
creştinătăţii, capabil să mobilizeze

ţările, oştile creştine în luptă cu
flamura verde cu semilună a
islamului, şi Petru şi Dimitrie
Cantemir vor pierde lupta de la
Stănileşti pe Prut, în 8-9 iulie 1711.
În fapt, s-a luptat o oaste turcotătară de peste 200 mii de oameni
cu o alta ruso-română de numai
40 de mii de oameni. Pe Cantemir
îl aştepta acum gâdele, pentru
trădare şi necredinţă. Va accepta,
deci, el şi întreaga familie să
meargă cu Împăratul Petru în Rusia, unde va primi moşii însemnate
în apropiere de Moscova, bunuri
imobile la Moscova şi Petersburg.
Căsătorit iniţial cu o cantacuzină,
frumoasa Casandra, fiica domnitorului Şerban Cantacuzino,
decedată în 1712, Cantemir va face
o a doua căsătorie cu una din
cneaghinele ruse, Anastasia

Trubeţskaia. Era încă tânăr. Va
deveni prinţ al Moscovei, o
persoană importantă, un sfătuitor
de seamă, un cărturar, în continuare strălucit, la Curtea ţarului pe
care o lumina cu priceperea, ideile
şi poveţele sale. Se va sfârşi din
viaţă la 21 august 1723 în satul
Dimitrievka (după numele său
Dimitrie) al moşiei sale de lângă
Moscova. Familia sa îi va duce mai
departe renumele... După Cantemir în Moldova şi Brâncoveanu în
Muntenia, în virtutea suzeranităţii,
puterea otomană, neîncrezătoare
în fidelitatea domnilor autohtoni, va
debuta şirul jenant - cu unele
excepţii - al domniilor fanariote în
Principate... Oricum, prin opera sa,
Dimitrie Cantemir a fost şi rămâne
contemporanul nostru.
Să ne imaginăm că mulţi dintre
prinţii români care au stat la Stambul, la Moscova, St. Petersburg sau
prin alte părţi ale lumii, în loc să se
ţină de intrigi, de plusarea "haraciului", de zaifeturi, de minciuni şi
de scoaterea ţărilor române, a
României la mezat, în scopul de a
obţine domnia, bogăţii, bani,
avantaje, privilegii, ar fi făcut, nu tot,
dar măcar câte ceva din ceea ce a
făcut Cantemir: să studieze, să
scrie, să uimească o lume cu
mintea şi cunoştinţele sale. Ar fi fost
mult mai bine pentru toţi.
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sofisticate prevenim şi distrugem viruşii, microbii. Şi încă. În
condiţii de pandemie se impun
restricţionaţi foarte sever cei
care nu vor să fie educaţi: reacţii
violente, interlopi, bătăi, furturi,
spargeri, şmecherii de tot felul.
Este bine că se iau măsuri astfel.
Mai este o chestiune. Nu
bătrânii, "cei peste 65 de ani",
trebuie să fie victimele "colaterale" ale COVID-19. Nu trebuie
să fie, de fapt, nimeni. Revenind
la "bătrâni", ei fac boala mai
pregnant, cu o finalizare, mai
des, fatală. Ca urmare, trebuie
"suprevegheaţi" mai atent. şi
asta e bine. Autoizolarea,
distanţa comunitară dintre
persoane, igiena şi alte recomandări oficiale pentru toţi au
fost şi sunt strict necesare,
obligatorii. Ei, bătrânii, însă, nu
trebuie, nu pot fi "excluşi",

ignoraţi în personalitatea lor,
"terminaţi" astfel, deoarece nu
altcineva ci Dumnezeu dă viaţa
la oameni. Nu sunt admise
discriminări în acest fel. Ei,
"bătrânii" şi-au plătit "anticipat"
în decursul anilor pensiile lor,
din cotizaţiile încasate de
instituţiile corespunzătoare. Că
sunt prea mulţi în lume? Că
banii de pensii – plătiţi în timp
de ei – nu prea mai sunt? Nu
este problema lor, nu este vina
lor. Alţii, competenţi, ar trebui să
aprecieze în acest cadru. Deşi,
cam întârzie...
Să ne amintim că în Germania nazistă, eutanasierea,
practicată la un moment dat de
Hitler, pentru cei bolnavi şi
neputincioşi, a fost considerată,
nu doar la Nurnberg, ca o
odioasă crimă... În acest sens

considerăm foarte corect, foarte
echilibrat, cuvântul Preşedintelui României, Klaus Iohannis,
ferm şi limpede: nu se poate.
Apreciem că acei care au făcut
declaraţiile în discuţie, le-au
făcut fără reflecţie şi clarificările
necesare, pripit. Poate că
tocmai din acest motiv se vădesc
atât de eronate. Sigur că
pandemia ne-a creat o situaţie
extrem de dificilă. şi urmează
criza economică în lume, şi,
evident, în România, la fel de
dură. Dar, sperăm cu toţii,
solidari, să ieşim din ele.
Ar mai fi un detaliu. Nu doar
pe noi, România, ci pe multe
alte state - China, Italia, Spania,
Statele Unite, Franţa, Rusia etc.,
pandemia COVID-19 ne-a găsit
fără instrumentarul necesar
prevenirii şi vindecării ei: testa-

toare, măşti, mănuşi, combinezoane, aparate de respirat, etc.
Atât pentru medici, personalul
sanitar, vânzători, alţi oameni din
prima linie a luptei, cât şi pentru
cetăţenii obişnuiţi.Trebuie văzut
astfel şi raportul cantitate-preţ...
Au decedat în acest fel,
asistente, medici, brancardieri,
infirmiere şi cetăţeni. Ulterior,
lucrurile s-au mai îndreptat, dar
nu de tot. Avem nevoie de testări
de amploare. Să sperăm,
altminteri nenorocirea va trece
foarte greu... În lume, în general,
poluarea favorizează nu doar
acest tip de îmbolnăviri. După
cum efecte patologice, chiar
morbide generează dihotomia
naţională, comunitară, dar şi
mondială, această dihotomie
bogaţi - săraci, atât pe partea
săracilor dar şi, paradoxal, pe
partea bogaţilor.

Enciclopedia Britannica, ediþia 11-a, volumul 5:

Dimitrie Cantemir - "Demetrius or Demeter
Cantemir was known as one of the greatest linguists
of his time, speaking and writing eleven languages
and being well versed in Oriental schollarship"
ţărilor române. Susţine ideea
marelui Miron Costin: originea
latină comună a tuturor dialectelor
româneşti, unitatea de neam a
românilor. Se spune că pentru
realizarea acestui volum, Dimitrie
Cantemir a folosit peste 150 de
izvoare române şi străine, în limbile
latină, greacă, polonă şi rusă. Iată,
dar, în viziunea acestui strălucit
cercetător universal, neamul
românesc nu doar la răscruce de
drumuri şi interese europene, ci
efectiv, de la un moment dat, alături
de alţii, în centrul unei Europe în
consistentă venire şi devenire.

întemeietorul Imperiului Otoman,
până la Ahmet al III-lea, contemporan cu autorul. Vor fi nu puţine
răscoale interne. Va începe declinul, şi apoi decăderea: instituţii
statale şi publice, armata, viaţa
Palatului Imperial, moneda, instituţiile de învăţământ, etc. Falsul şi
poleiala înlocuiau realul. Deopotrivă, Cantemir urmăreşte, în evoluţie, ideile ecleziastice, muzica,
literatura populară, etc. Să nu uităm
că a publicat „Coranul” în rusă şi
latină, că a publicat, în turcă, o
„Carte de notaţii muzicale”, că a
compus muzică în stil turcesc, etc.
Se ridicase imens dar baza i se
subţiase Imperiului Otoman, relevă
savantul român. Economia era
folosită, mult peste puterile ei, în
favoarea războaielor, cât se poate
de dese. Meşteşugurile, „pâinea” chiar şi nedospită - aveau de
suferit, sistemul de promovare în
administraţie şi armată aproape că
nu mai avea un liant naţional, în
domeniul religiei otomane între
„faţadă” şi real deosebirile se
adânceau. Banul public era folosit
cu precădere pentru îmbogăţirea
unora ceea ce secătuia vistieria
imperiului. Cu numeroşi inamici
imperiali, instabilitatea politică era
imensă şi se vădea ca un obstacol
în calea progresului. Acest mare
cărturar al umanismului, acest
susţinător atât de erudit al
convergenţei civilizaţiilor, cum îl
numea G. Călinescu, înţelegea săşi realizeze astfel examinările.
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Se vădea, dar, o excepţională
analiză a acestei imense construcţii
care fusese - şi încă era, în vremea
lui Cantemir - Imperiul Otoman.
Englezul istoric Edward Gibbon, cu
al său renumit „Istoria declinului
şi a prăbuşirii imperiului roman”
(1794) îi datorează, consider, mult
lui Cantemir sub aspectele stilului
şi metodologiei de lucru. Dar să
revin. O altă lucrare a marelui român, „Hronicul vechimei a romano-moldo-valahilor” (vlahilor)
(1723) cuprinde istoria românilor
de la Traian până la întemeierea

P.S. Pandemia de Coronavirus 19, ridică în continuare
grave, foarte grave probleme.
Pentru toate ţările. Să dea
Dumnezeu să fie bine. Să ne
gândim, însă, cât am dat la
"Sănătate", la "Dezvoltare", în
toate economiile Terrei, şi cât la
"Înarmare", la "Războaie", la
confruntările de interese, etc.
Cred că este nevoie de o
modificare de direcţie, mai bine
spus de paradigmă în evoluţia
lumii. Evident, nu am fost şi - din
păcate - nu suntem aproape
deloc pregătiţi astfel. Deşi unii
dintre noi au afirmat şi afirmă
încă de ani în urmă: "Pandemiile, un pericol iminent". Nu o
afirmă facil, ci pe baza unui
studiu, a unor reflecţii profunde...
Nenorocirea a venit cu valul, şi
pleacă, dacă pleacă, cu
picătura. Nu cu bombe şi arme

sursa foto revista culturala Leviathan
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Vasile BR{TIAN

urmare din pagina 1

media legăturilor dintre noduri.
Dacă media este reprezentativă,
atunci o medie sub unu exprimă
faptul că reţeaua este divizată în
aglomerări mai mici care nu
comunică, iar dacă media este
peste unu reţeaua este o aglomerare uriaşă de care aparţin
toate componentele acesteia.
"Descoperirea lui Erdös şi a lui
Rényi, a acestui moment deosebit
de apariţie a unei aglomerări
uriaşe printr-o tranziţie sau filtrare,
a fost un eveniment major în teoria
grafurilor, nu doar pentru că a
prezis, în mod incredibil, că ajunge
o singură cunoştinţă pentru a
forma o societate, ci, mai degrabă,
pentru că înaintea celor doi, teoria
grafurilor nu operase cu reţele
sociale sau grafuri aleatorii
(Barabási, 2017, pg. 25)".
Erdös şi Rényi realizează o
trecere de la grafurile regulate
(fiecare nod are acelaşi număr de
legături), la grafurile aleatorii, unde
legea care guvernează este legea
numerelor mari, cea mai cunoscută
repartiţie fiind repartiţia normală. Cu
toate acestea, dacă reţeaua este
sub forma unei aglomerări foarte
mari atunci, chiar dacă legăturile se
formează la întâmplare, toate
nodurile vor avea aproximativ
acelaşi număr de legături (media
este reprezentativă).
Acestea fiind spuse, noua teorie
a reţelelor, realizată de Barabási,
în deceniul trecut, se delimitează
de teoria reţelelor aleatorii şi este
construită în principal având la

sursa foto wikipedia

Euler a oferit o demonstraţie
matematică riguroasă cu privire la
imposibilitatea acestui deziderat,
având la bază o construcţie logică
fundamentată pe noduri care sunt
conectate prin legături. Explicaţia
dată de acest mare matematician
este de o simplitate genială,
"nodurile cu un număr impar de
legături constituie fie punctul de
plecare, fie cel de sosire al
traseului. Un traseu care străbate
toate podurile poate avea doar un
singur punct de plecare şi doar
unul de sosire. Prin urmare, un
asemenea traseu nu poate exista
într-un graf care are mai mult de
două noduri cu un număr impar de
legături. Deoarece graful din
Königsberg avea patru asemenea
noduri, traseul dorit nu poate fi găsit
(Barabási, 2017, pg.18)".
Următorul nivel în teoria reţelelor
este atribuit de către Barabási lui
Paul Erdös şi lui Alfred Rényi, care
au cercetat modul în care se
formează reţelele, punând astfel
bazele teoriei reţelelor aleatorii, cu
influenţe majore regăsite chiar şi
astăzi în modelarea matematică a
reţelelor. Această teorie implică
faptul că legarea nodurilor din
cadru reţelei se face la întâmplare,
funcţionând după principiul
aleatoriului (întâmplării). În astfel
de reţele, caracterizate de aleatoriu,
ceea ce este reprezentativ este

Reþele

urmare din pagina 1
Marele psiholog Alfred Adler
susţinea ideea conform căreia
“familia este comoara copilului”.
Aşadar familia este un factor
determinant în realizarea unei
persoane, este cea care formează
adultul de mai târziu. Familia,
relaţia dintre părinţi, educaţia
părinţilor sunt într-o strânsă
legătură cu viaţa copilului, de la
aceştia învaţă să fie independenţi,
să se înţeleagă cu ceilalţi, să
respecte reguli, să-şi creioneze o
stimă de sine. Părinţii sunt modele
de urmat pentru copii, însă, care
sunt urmările în cazul în care părinţii
nu pot îndeplini sarcina de a oferi
o educaţie sănătoasă?
Există zone ale ţării în care românii trăiesc într-o sărăcie cruntă, nu
sunt locuri de muncă, deci, nu au
posibilităţi pentru a-şi creşte copiii.
Astfel sunt nevoiţi să părăsească
ţara, să muncească până la
epuizare pentru a-şi putea întreţine

familia lăsată acasă. Ce lasă în
urma lor? Copii lipsiţi de afecţiunea
părintească, copii retraşi în carapacea lor, copii cu tulburări emoţionale şi de comportament, copii
cu adevărate traume sufleteşti. Ne
uităm la ştiri şi judecăm. Oameni
disperaţi pe care nici măcar frica
de moarte (COVID-19) nu-i mai
sperie. Folosesc diverse tertipuri
pentru a ieşi din ţară ca să poată
asigura un venit familiei (nu vorbim
aici de acele persoane care trec
graniţele ţării şi comit infracţiuni,
practică prostituţia, interlopi, clanuri
mafiote, exploatează copiii în
cerşetorie, etc). Există atâta discrepanţă socială. Unii folosesc televiziunea pentru a-şi afişa cadourile
opulente primite de la iepuraş,
maşinile şi casele luxoase, mâncărurile alese, în timp ce alţii suferă
din pricina sărăciei. Sunt copii care
dorm nemâncaţi, copii ai căror
părinţi sunt dependenţi de alcool,
copii care muncesc de la vârste
fragede pentru a-şi putea depăşi
condiţia socială, copii care cerşesc,

VINERI 24 APRILIE 2020

bază următoarele repere prezentate în cele ce urmează.
În sociologie, Stanley Milgram
(fiul unui ungur şi a unei românce
care au imigrat în Statele Unite),
profesor de psihologie experimentală la Harvard, descoperă că
într-o reţea socială, puterea
acesteia se află în legături şi fiecare
persoană (nod) este în medie la
şase grade de separare faţă de
orice altă persoană (nod) al reţelei.
Dacă pentru reţelele aleatorii este
necesară o singură legătură pentru
a forma o aglomerare foarte mare,
un număr mai mare de legături pe
noduri face ca distanţele dintre
noduri să scadă în medie la şase
legături în reţelele sociale. În
lumina acestei noi descoperiri,
lumea devine foarte mică, fiecare
este doar la şase noduri distanţă
faţă de oricare altă persoană (nod)
al reţelei. Acest rezultat remarcabil
poate fi remarcat şi observat în
orice reţea, fiecare reţea este
caracterizată de câteva grade de
libertate şi astfel fiecare reţea
devine o lume foarte mică, fiecare
element al reţelei fiind doar la câţiva
paşi distanţă de orice alt element
al acesteia.
În cadrul acestor lumi mici,
importante sunt legăturile slabe,
lucru demonstrat de Mark Granovetter. Concluzia la care ajunge
acesta este că sunt mici aglomerări
în care fiecare nod este legat de

celelalte noduri, dar sunt unele
noduri care au legături cu alte
noduri componente ale altor mici
aglomerări, reprezentând o legătură slabă, dar care sunt în fapt punţi
de legătură pentru realizarea unei
aglomerări uriaşe. În acest sens,
s-a dezvoltat chiar şi un indicator,
coeficientul de aglomerare (realizat de Duncan Watts şi Steven
Strogatz), care ne spune cât de
apropiat este cercul de noduri (un
număr aproape de 1 ne spune că
toate nodurile au legătură între ele).
O altă descoperire importantă în
teoria reţelelor este existenţa haburilor. Malcolm Gladwell constată
că în reţelele sociale sunt câţiva
oameni care au o capacitate extraordinară de a-şi face noi cunoştinţe, numiţi conectori şi care pot
căpăta în teoria reţelelor denumirea de hub-uri. Acest fapt, suprapus peste legea 80-20 a lui Pareto
ne spune că tocmai acestea, care
sunt foarte puţine, au în fapt cea
mai mare importanţă în structura
reţelelor.
Ca urmare a elementelor prezentate mai sus, Barabási trage
concluzia şi demonstrează matematic că pattern-ul care descrie
reţelele este sub forma distribuţiei
polinomiale, conturând astfel noua
teorie a reţelelor. "Distribuţia
gradelor dintr-o reţea aleatorie
urmează o curbă de tip clopot,
unde majoritatea nodurilor au

sau copii crescuţi în centre de
plasament în urma abandonului.
Copii frustraţi, lipsiţi de iubire,

privaţi de educaţie, nevoiţi să
trăiască în condiţii mizere, unde
oare duc toate acestea?

acelaşi număr de legături şi noduri
cu un număr foarte mare de legături nu există. ...O reţea aleatorie
este similară unei reţele rutiere
naţionale, unde nodurile sunt oraşele, iar legăturile sunt autostrăzile
mari care le leagă. ...Prin contrast,
distribuţia polinomială a gradelor
într-o reţea fără scală prezice că
majoritatea nodurilor au doar
câteva legături, ţinute împreună
doar de vreo câteva hab-uri puternic legate (Barabási, 2017, pg. 93)".
Conchidem spunând că, dacă în
natură predomină repartiţia normală, Barabási construieşte o nouă
teorie a reţelelor în care predomină
repartiţia polinomială (sistemele
care sunt caracterizate de autopoiesis sunt sisteme descrise de
repartiţia polinomială), obţinânduse în acest fel un mare progres
ştiinţific şi o creştere a inteligibilităţii
procesului care generează reţeaua.
O nouă teorie a reţelelor.
Bibliografie:
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Bucureşti.

Colegiul
de redacþie
Redactor şef coordonator:

DAN POPESCU
EUGEN IORDĂNESCU
NICOLAE EŞANU
LUCIAN BELAŞCU
VASILE BRĂTIAN
PAUL LUCIAN
VIRGIL NICULA
DAN ALEXANDRU
POPESCU
RĂZVAN ŞERBU
EDUARD STOICA
PAULA COTARCEA
editor

sursa foto graiul maramuresului

Paula COTARCEA

Impresii

sursa foto inspire magazine

8

GRUPUL DE PRESĂ
CONTINENT
CAMERA DE COMERŢ,
INDUSTRIE ŞI AGRICULTURĂ
A JUDEŢULUI SIBIU
“DE TOATE PENTRU TOŢI”
SC TRIBUNA SRL
ISSN 1841-0707
Tel. 0269/21.81.33,
fax. 0269/21.01.02,
e-mail rondul@rdslink.ro
Articole la: euroeconomiaxxi@gmail.com
Articolele apărute în revistă exprimă
punctele de vedere ale autorilor, care
pot fi diferite de cele ale redacţiei.

