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„Exist@, atunci când exist@,
o anumit@ ru}ine de a fi
fericit la vederea atâtor
oameni în mizerie” 
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Am c@utat în ultima vreme, obsesiv aproape, în presa
na]ional@ }i interna]ional@, în declara]iile unor oameni
politici care decid soarta omenirii, un r@spuns cât mai
limpede la întrebarea: „Cât este de mondial@ criza mon-
dial@?” Aten]ie, nu doresc s@ aflu, asemenea altor con-
fra]i într-ale gazet@riei, când se va declara ob}tescul
sfâr}it al recesiunii planetare, pentru c@ aici opiniile
seam@n@ cu completarea unui buletin de pronosticuri
sportive, ci cât de cuprinz@toare este anvergura cataclis-
mului economic }i financiar }i în ce m@sur@ î}i pune
amprenta pe o ]ar@ sau alta. {i de ce mai mult pe una
decât pe alta?
Aleg ast@zi din noianul de }tiri contradictorii doar trei
care pot contura un r@spuns lipsit de prejudec@]i.

O veste rea pentru români: 
caprele vecinilor 

tr@iesc bine

PUNCTUL
PE EUROPA

Emil DAVID
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„Ideile sunt fonduri care nu aduc câ}tig }i dobând@ decât în mâinile
talentului”

Rivarol

...%n 5 martie 1798, Talleyrand }i Bonaparte vor avea de la Directorat decizia de a
cuceri Egiptul potrivit planurilor concepute între 1776 – 1779. Iar debarcarea trebuia
s@ aibe loc cel mai târziu în debutul lui iulie din cel pu]in trei motive: a) corpul expe-
di]ionar s@ nu fie handicapat de rev@rsarea Nilului; b) corpul expedi]ionar s@ benefi-
cieze de vânturile dominante favorizând traversarea din Fran]a (de la Toulon, etc.) la
Alexandria, în Egipt; c) corpul expedi]ionar s@ beneficieze de condi]ii favorabile pentru
a urca pe cursul Nilului. Timpul presa }i a început, practic, o curs@ contracronometru
pentru finalizarea preg@tirilor acestei uria}e întreprinderi.

Ca în orice rela]ie epo -
peic@, românii au a tre-
cut de la dragoste la
ur@ în rela]iile cu banca.
Acum, singura variant@
care se întrevede este
indiferen]a

Nu }tiu cui îi (mai) sunt
dragi b@ncile dar }tiu c@
acele reclame la credite
în care tot e roz }i fru-

mos, au reprezentat pe bun@ dreptate rela]ia cu
b@ncile din anii boomului credit@rii. Pentru prea
mul]i români b@ncile le-au schimbat via]a }i nu
acum realizeaz@ c@ nu neap@rat în bine. %n
fond, asta înseamn@ o rela]ie care te-a marcat.
E drept, }i în perioada roz frustr@rile erau
prezente dar aveau alt catalizator decât ura de
acum. Atunci, când volumul creditelor se dubla
(au fost perioade în care aproape se tipla) de
la un an la altul, frustrarea ap@rea pentru c@
b@ncile nu acordau atât de repede mai mul]i
bani solicitan]ilor. 

Pia]a bunurilor de larg consum este definit@ ca fiind
o familie de produse, având caracteristici sau func]ii
echivalente, }i un volum de vânzare, în cantitate }i
cifr@ de afaceri, ale acelora}i produse, într-un spa]iu
dat, pentru o perioad@ dat@.
Principalele instrumente ale unei pie]e destinate
publicului larg sunt: fabrican]ii cu pie]ele }i pro-
dusele lor; distribuitorii cu firmele }i magazinele lor;
consumatorii non-profesionali care cump@r@ pro-
dusele. Putem considera, cu mici excep]ii, c@ aces-
te instrumente se aplic@ tuturor pe o pia]@ }i c@ ele

reprezint@ legea. Cei trei actori care intervin pe o pia]@ au suferit, în ultimii
cincizeci de ani, muta]ii foarte importante (accelerate în anii 80 }i 90).
A compara fabrican]ii de ast@zi cu cei de acum cincizeci de ani este ca }i
cum am compara ziua cu noaptea. Ace}tia, în num@r mic, care existau în
acea perioad@ }i care exist@ înc@, s-au schimbat fundamental. 

Cu bancherii la psiholog

Dan POPESCU

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

Ethnic and structural aspects
within the regionalization process

and management of territorial
capital in Romania (IV)

Reasons Sus]inerile care
înso]esc propunerea legislativ@
din partea liderilor UDMR sunt
reprezentative pentru înghe]area
în paradigma determin@rii etnice
post-Trianon: minoritatea etnic@
trebuie protejat@ de drepturi
colective }i discriminare pozi-
tiv@, în lipsa acestora devenind
o minoritate „oprimat@”. accom-
panying the legislative proposal
coming  from leaders of UDMR
(Democratic Union of the

Hungarians in Romania) are representative for freezing
the ethnic paradigm of post-Trianon: ethnic minority must
be protected by collective rights and positive discrimina-
tion, failing to become a minority "oppressed".

prof. univ. dr. 
Eugen IORD~NESCU
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Napoleon Bonaparte, expedi]ia în Egipt.
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Solilocvii de duminic@
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„Contabilitatea trezoreriei
întreprinderii. Situa]ia 

fluxurilor de trezorerie” (II)
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Despre s@r@cie }i bog@]ie
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Ludwig van Beethoven (16 decembrie 1770, Bonn - 26 martie 1827, Viena)
compozitor german, recunoscut ca unul din cei mai mari compozitori 

din istoria muzicii. Beethoven este considerat un compozitor de tranzi]ie 
între perioadele clasic@ }i romantic@ ale muzicii. 

El a l@sat posterit@]ii opere nemuritoare

Istorie economic@

dr. Lucian BELA{CU

Pia]a bunurilor de larg consum
în contextul rela]iei produc@tor-

distribuitor-consumator (I)
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urmare din pag.1
Reasons Sus]inerile care înso]esc
propunerea legislativ@ din partea lider-
ilor UDMR sunt reprezentative pentru
înghe]area în paradigma determin@rii
etnice post-Trianon: minoritatea etnic@
trebuie protejat@ de drepturi colective
}i discriminare pozitiv@, în lipsa aces-
tora devenind o minoritate „oprimat@”.
accompanying the legislative proposal
coming  from leaders of UDMR
(Democratic Union of the Hungarians
in Romania) are representative for
freezing the ethnic paradigm of post-
Trianon: ethnic minority must be pro-
tected by collective rights and positive
discrimination, failing to become a
minority "oppressed." Desigur, }i
r@spunsurile liderilor români au r@mas
înghe]ate în acela}i timp istoric:
apari]ia unor enclave de administrare
cu popula]ie majoritar apar]inând unei
minorit@]i etnice pune sub semnul
întreb@rii unitatea statului na]ional }i
drepturile „majorit@]ii”. Of course, also
answers of Romanian leaders have
remained frozen into the same historic
period: the emergence of administra-
tion enclaves with a majority popula-
tion belonging to ethnic minorities
questions the unity of the national
state and the rights of ”majority”. 
Din p@cate, aceste sus]ineri }i contra-
sus]ineri blocheaz@ dezbaterea mai
mult decât necesar@ asupra viitorului
}i eficien]ei politicilor de dezvoltare
regional@, optimizarea abord@rilor
privind administrarea coerent@ a capi-
talului teritorial, etc. Unfortunately,
these claims and counter-claims block
the debate that is more than neces-
sary on the future and efficiency of
regional development policies, opti-
mizing approaches for coherent man-
agement of territorial capital, etc. 
Even Chiar aceast@ propunere legisla-
tiv@ este sus]inut@ sau comb@tut@ în
afara cadrului general al politicilor
europene de dezvoltare regional@. this
legislative proposal is supported or
disputed beyond the general frame-
work of European regional develop-
ment policies. 
Astfel, schema de reglementare NUTS
permite modificarea semnificativ@ pen-
tru componen]a teritorial@ a uneia sau
mai multor regiuni, dac@ este destinat@
s@ reduc@ disparit@]ile dintre regiuni de
dezvoltare apar]inând aceluia}i stat }i –
în mod explicit – dac@ reduce disper-
sia popula]iei în regiunile vizate. Thus,
the regulatory NUTS scheme allows
significant modification for the territori-
al structure of one or more regions, if
designed to reduce development dispar-
ities among regions in the same state
- explicitly – if this reduces dispersion
of population in the regions concerned. 
Trecerea de actualele 8 regiuni de dez-
voltare statistice la cele 16 regiuni de
dezvoltare statistice nu reduce dispersia
popula]iei la nivel regional }i are drept
efect cre}terea disparit@]ilor regionale.
Switching from the current 8 develop-
ment regions to the 16 statistic regions
of statistic development does not
reduce the regional population disper-
sion and has as an effect the increas-
ing of regional disparities. Astfel: Thus: 

- raportul minim maxim pentru popu-
la]ie dep@}e}te 1/3,5 minimum maxi-
mum ratio for the population exceeds
1/3,5; 
- raportul minim/maxim pentru nu m@rul
mediu de salaria]i dep@}e}te 1/17 min-
imum/maximum ratio for average num-
ber of employees exceeds 1/17; 
- raportul minim/maxim pentru profitul
brut dep@}e}te 1/29 minimum/ -
maximum ratio for gross profit exceed-
ing 1/29; 
- raportul minim/maxim pentru
suprafa]@ dep@}e}te 1/88 minimum/
maximum ratio for area exceeding 1/88. 
Referring to better economic structure
of land, the project ignores even the
minimal spatial data, such as those on
transport corridors and easy access to
locations. It is clear that a better and
balanced structure of a territory is not
as to occur if transportation networks
connecting counties that are members
of a statistic region are rarified of poor
quality. Din nefericire, cele 16 propuse
regiuni statistice ar avea probleme
majore de transport în mai mult de
jum@tate din cazuri. Unfortunately, the
16 proposed statistical regions would
have major transportation problems in
more than half of cases. Chiar regiunea
de interes pentru UDMR con]inând
jude]ele Covasna, Harghita }i Mure} –
acum în componen]a Regiunii 7 Centru,
împreun@ cu jude]ele Alba, Bra}ov }i
Sibiu -, ar deveni una dintre cele cu
probleme importante interne de leg@tur@
auto }i feroviar@ între jude]e }i capi-
talele acestora, în special datorit@
reliefului majoritar montan }i contactu-
lui minor cu autostr@zile }i culoarele de
transport european }i paneuropean.
Even the region of interest for UDMR
(Democratic Union of the Hungarians in
Romania), Covasna, Harghita and
Mures – now belonging to Region 7
Centre, together with the counties of
Alba, Brasov and Sibiu - would become
one with major problems regarding
internal motorways and railway link
between counties and their capitals,
mainly due to major mountain land-
scape and the contact and minor con-
tact with the highways and pan-
European transport corridors. Tot din
acest punct de vedere, crearea unei
regiuni care s@ cuprins@ exclusiv
Municipiul Bucure}ti, este complet în
afara viziunii coerente de dezvoltare

regional@.\froAlso from this point of
view, creating a region to contain only
Bucharest Municipality is completely
out of coherent vision for regional
development. Municipiul Bucure}ti –
capitala României, cu o popula]ie de
peste 2 milioane de locuitori - ca }i
multe alte mari ora}e, este sufocat în
propriu teritoriu. Din punct de vedere al
dezvolt@rii loca]iilor industriale }i a
zonelor reziden]iale, Bucure}tiul pur }i
simplu „sa rev@rsat” peste comunele
din jur. Bucharest - Romania's capital,
with a population of over 2 million
inhabitants - and many other cities, is
smothered in its own territory. In terms
of development of industrial sites and
residential areas, Bucharest is simply
"overflowing" the surrounding villages.
În acest moment, dezvoltarea unei zone
metropolitane este de maxim@ urgen]@,
pentru c@ lipsa de coordonare infra-
structural@, dar mai ales lipsa de
resurse suficiente în localit@]ile din jur
pentru infrastructura urban@ }i de afac-
eri, a creat un adev@rat blocaj de dez-
voltare. At this time, the development
of a metropolitan area is of extreme
emergency because lack of infrastruc-
ture coordination and especially lack of
adequate resources in areas surround-
ing urban infrastructure and business,
has created a true blocking develop-
ment. Din punct de vedere al bazinului
de interes pentru for]a de munc@, aces-
ta se întinde pe un radius de zeci de
kilometrii în jurul ora}ului, ins@ trans-
portul public urban sau transportul fer-
oviar nu sunt acum gândite pentru a
face fa]@ unui astfel de aflux de per-
soane }i m@rfuri. In terms of the basin
of interest to workforce, it covers a
radius of ten kilometers around the city,
but urban public transport and rail
transport are still not designed to meet
such an influx of people and goods.
Lipsa unei politici coordonate }i a unei
finan]@ri consistente va duce la perma-
nentizarea situa]iei, un blocaj ‚semnifica-
tiv de dezvoltare }i o cre}tere a cos-
turilor de produc]ie }i locuire. Dac@
Municipiul Bucure}ti de unul singur va
deveni o regiune statistic@, vom avea
probabil o Zon@ Metropolitan@ Bucure}ti
care va include buc@]i din mai multe
regiuni, cu toate complica]iile }i bloca-
jele de finan]are de rigoare, cu decala-
je }i neconcordan]e semnificative în
ceea ce prive}te obiectivele de dez-

voltare }i acoperirea lor financiar@. Lack
of coordinated policy and a consistent
funding situation will lead to a perma-
nent situation, significant development
suppression and increased production
and housing costs. If Bucharest by
itself will become a statistic region, we
will probably have Bucharest
Metropolitan Area which will include
pieces from several regions, with all
complications and the emerging financ-
ing blockages with gaps and significant
differences with regard to development
goals and their financial coverage.
Fiecare prim@rie va continua s@
finan]eze ca }i pân@ acum infrastructur@
edilitar@, drumuri, etc. Each municipali-
ty will continue to fund municipal infra-
structure as before, roads, etc. pe teri-
toriu s@u, cu toate implica]iile negative
de gestiune spa]ial@. on its territory,
with all the negative implications of the
management space. 
Situa]ia valorilor minime }i maxime în
cadrul celor 16 noi propuse regiuni de
dezvoltare, din punct de vedere al pop-
ula]iei înregistrate statistic, al num@rului
mediu de salaria]i raporta]i în bilan]uri
contabile în 2008 (f@r@ companiile cu
activitate na]ional@) }i al profitul brut
din exploatare raportat bilan]uri con-
tabile în 2008 (f@r@ companiile cu activ-
itate na]ional@) }i suprafa]@ este
urm@toarea: Situation of minimum and
maximum values within the 16 pro-
posed new development regions, in
terms of population recorded statistical-
ly, the average number of employees
reported in balance sheets in 2008
(excluding national business compa-
nies) and gross operating profit report-
ed balances accounting in 2008
(excluding national business compa-
nies) and the surface is: (tabelul 1)
Around the proposed new structure,
poverty pole seems to be in Giurgiu -
Teleorman, which would hold the
national minimum (and at some indica-
tors the EU minimum) for many eco-
nomic indicators relevant to local and
regional development. Giurgiu-
Teleorman would be unlikely to reduce
disparities, regardless of the growth
model that Romania would practice.
Even after the Soviet model of econom-
ic growth (“maximum mobilization of
capital and labor”- extensive growth
model), implemented by the socialist
regime in our country, this new region

would have serious difficulties because
it registers a minimum of population,
minimum of employees and third place
in the queue in terms of area (after
Bucharest, Boto}ani, Suceava), indicat-
ing a low presence of natural resources
in the territory. In terms of investment,
unfortunately, Giurgiu and Teleorman
recorded a bad situation both to FDI
(foreign direct investment) and capital
or industrial investments in general. 
Thus, the changes of territorial alloca-
tions within statistic regions would con-
figure an increase of regional disparities
and re-concentration of the minims in
from the Northern Eastern part of
Romania to the Southern part.
Romania’s passing from the 8 statistic
regions to 16 such entities without
juridical personality and without them
being constituted into administrative-ter-
ritorial units, does not at all lead to a
more balanced structure of territorial
capital management, still, moreover,
leaves unsolved matters of principle for
regions’ operation, whatever these are
constituted upon legal or analytical  cri-
teria. Besides, any change of this kind
leaves furthermore unsolved essential
matters regarding the administration of
territorial capital and regionalization,
such as:
- Which is the „intermediate power”
between national level and NUTS 3 or
LAU ("Local Administrative Units"),
whereas level NUTS 1 (so called
macro-regions) and NUTS 2 (regions)
have only a statistic existence?
- How are the principles of decentral-
ization and subsidiary applied if there is
no functional or administrative joint
between the Government – national
budget and the next administrative-ter-
ritorial level, being in force to function
as an administration entity of the pub-
lic budget (so called „chief account-
ant”)?
- How will there be ensured the inter-
est and mobilization level to develop
statistic regions, if there is no connect-
ing functional formula from developing
efforts to results and available budget
(for example by introducing some taxes
or fees for the regional level and, as a
consequence, reducing taxation at
national level   – explicitly – he share
of national allotment to finance region-
al development projects)?
- How will there be determined and
kept the politic interest for regional
development and good administration
of the territorial capital since for this
level there is  no political responsibili-
ty, because there is no competition and
political delegation at the level of
NUTS2?
- How will we succeed in the acceler-
ated development onto different priority
domains in different statistic regions,
while the national law does not allow
the assignment of regional/local facili-
ties to assure the „guidance” of the
investment capital towards domains or
regions which are declared to be of pri-
ority interest?
Of course, the list of basic questions
could be at least several times longer,
still – unfortunately – the public and
po litical debate in Romania regarding
regionalization and effective and efficient
management of territorial capital.

dr. Eugen IORD~NESCU

Ethnic and structural aspects within the
regionalization process and management

of territorial capital in Romania (IV)
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1. Într-un interviu – fluviu g@zduit de
un cotidian românesc, ambasadorul
Republicii Cehe la Bucure}ti ne anun]@
c@ ]ara sa nu mai are demult nici un
fel de probleme cu criza financiar@ }i,
prin urmare, î}i va revizui prognoza
de cre}tere economic@ în acest an. De
la 1,5 la sut@, la cel pu]in 3 la sut@!
Urmând ca, anul viitor, s@ conteze pe
înc@ o dublare a ritmului de cre}tere.
Mai mult, suntem informa]i c@ Cehia
}i-a stabilit o strategie de evitare a
eventualelor replici ale crizei în care
nu se ia în calcul nici un împrumut
de la forurile financiare interna]ionale.
2. Ve}ti incredibil de bune vin }i din
Turcia, ]ar@ care va înregistra în 2010
o cre}tere economic@ de 7 la sut@,
una dintre cele mai mari din lume.
Numai în cel de-al doilea trimestru din
acest an produsul intern brut al stat-
ului s-a majorat cu 10,3 la sut@ com-
parativ cu perioada similar@ din 2009,
iar pe acest fond de dinamism
s@n@tos, Bursa de Valori din Turcia a
înregistrat o cre}tere de 31 la sut@ în
acest an. Într-un succint „remember”
al evolu]iei economice în Turcia, se
men]ioneaz@ c@, în 2001, aceast@ ]ar@
a fost afectat@ de o criz@ financiar@ de
propor]ii, fapt ce a determinat reorga-
nizarea economiei. În urma m@surilor
adoptate de guvern, statul a înregis-
trat o cre}tere economic@ constant@,
singurul an de recesiune fiind 2009,
ca urmare a climatului mondial.
Acum, oficialii de la Istanbul anun]@
c@ statul va înregistra un surplus
bugetar. De remarcat c@, la fel ca }i
Cehia, Turcia nu are }i nu inten -
]ioneaz@ s@ încheie acorduri de împru-
mut cu Fondul Monetar Interna]ional
}i Banca Mondial@.
3. Dincolo de grani]ele b@trânului con-
tinent, dintr-un alt col] de lume, presa
interna]ional@ detaliaz@ propor]iile unui
alt „fenomen” economic. Brazilia, c@ci
desprea ea este vorba, dup@ ce a
înfruntat în 2008 o recesiune trec@ -
toare, anun]a în 2009 ie}irea din ea,
urmând ca anul acesta s@ înregistreze

o cre}tere economic@ de 7,5 la sut@.
Între altele, începând din 2003, peste
20 de milioane de brazilieni au ie}it
de sub pragul s@r@ciei, venitul mediu
este în continu@ cre}tere iar }omajul
în sc@ dere, toate aceste schim b@ri
antre nâ nd o dinamic@ spectaculoas@ a
consumului intern. Câtu}i de pu]in
întâmpl@tor, Brazilia s-a transformat, pe
cont propriu, în to]i ace}ti ani ap@ -
s@tori pentru al]ii, dintr-o democra]ie
instabil@, într-un stat puternic, a }aptea
economie a lumii, cu un cuvânt
important de spus la nivel mondial.
Concluzia, dureroas@ pentru noi, este
c@ pân@ }i criza mondial@ se mani-
fest@ selectiv, nu love}te la întâmplare.
Ea î}i alege victimele, are, cum ar
spune nenea Iancu, fali]ii ei.
României, pentru c@ nu a avut norocul
}i puterea s@ se salveze prin ea îns@}i,
victim@ a unei tranzi]ii bolnave }i a
unor reforme mimate, nu-i mai
r@mâne acum decât s@ îmbr@]i}eze
dramatic strategia austerit@]ii pe ter-
men nelimitat. Doza nici m@car nu ne-
o putem stabili noi, ci ne-o dicteaz@
al]ii, cei care ne-au îndatorat. Culmea
este c@ nici m@car cei ce ne ofer@ azi
austeritate pe pâine nu sunt
încredin]a]i c@ ea ne va ]ine de foame
}i ne va salva într-un orizont previz-
ibil. În fond, ei nu vor decât s@ fie
siguri c@-}i vor recupera din România
banii cu dobânzile de rigoare. Cel
pu]in asta reiese pregnant din avertis-
mentul recent al ambasadorului SUA
la Bucure}ti, Mark Gitenstein: „Nu
uita]i c@ o parte semnificativ@ din cei
20 miliarde de euro provin de la FMI
}i o parte important@ din ace}tia sunt
banii contribuabililor americani. Vrem
ca ace}ti bani s@ fie returna]i }i s@ fie
îndeplinite condi]iile. A}adar, sus]inem
eforturile FMI”.
În aceste condi]ii, singura alternativ@
pentru români este austeritatea f@r@
limite, chiar dac@ acela}i ambasador
recunoa}te c@ m@surile de austeritate
au ca scop stabilizarea, îns@ nu stim-
uleaz@ cre}terea economic@, stabilind o
paralel@ cinic@ cu situa]ia din America:
„În SUA cheltuim aproape un trilion de
dolari pentru stimulente }i îmi place s@
cred c@ aceast@ abordare a salvat

probabil economia american@ }i pe cea
mondial@ de la depresiune”.
Dar pe noi cine }i ce ne salveaz@?
Tot scormonind prin sacul cu pove]e
din b@trâni, politicienii no}tri au
descoperit sfatul cel în]elept: ca s@ ne
fie bine, trebuie s@ ne fie mai întâi
r@u! Formul@ sacrosant@ lansat@ cu
ani în urm@ de Petre Roman }i echipa
lui, redescoperit@ }i îmbr@ ]i}at@ acum,
dup@ dou@ decenii, de al]i corifei ai
politicii române}ti. Mai exact spus, o
consacr@ acum, ca pe o idee genial@,
Traian B@sescu, Emil Boc, Mugur
Is@rescu, }.a. {i-au t@iat cei pomeni]i,
}i cei pe care nu ne îng@duie spa]iul
tipografic s@-i mai numim, cei mai
mul]i prezen]i în topul miliardarilor
români, dar }i al]ii suficient de abili ca
s@ nu-}i afi}eze averile în „clasa-
mente” oficiale, }i-au t@iat propriile
salarii sau î}i vor amputa pensiile în

rând cu cei supu}i azi unor nesfâr}ite
curbe de sacrificiu? Nu ne spune
nimeni pentru c@ ar fi }i mai greu s@
se g@seasc@ un r@spuns conving@tor.
Ba, dac@ ar fi s@ ne reamintim un
episod recent, dl. Is@rescu, care ne
d@ ast@zi lec]ii de austeritate la TV, a
fost primul care a reac]ionat ostil la
ideea reducerii salariilor din BNR,
argumentând c@ domniile lor nu sunt
bugetari. Dar ce sunt? Sau îi prote-
jeaz@ statutul special de „mân@ forte
a FMI” în România?
Vedem în toate acestea recunoa} terea
e}ecului final al unei tranzi]ii
n@ucitoare }i aberante în care unicul,
supremul scop a fost ca, din ea, s@
se îmbog@]easc@ în timp – record
doar unii, în dauna altora, cei mai
mul]i. Este }i o explica]ie a pr@ pastiei
f@r@ fund care desparte azi elita oli-
garhic@ româneasc@ de muritorii de

rând }i de foame. De aceea, credem
c@ dac@ ne-am osteni s@ fim cinsti]i
cu noi în}ine, m@car acum în ceasul
al 12-lea, adev@rata formul@ relansat@
în prezent cu discursuri sfor@itoare pe
pia]a ideilor de criz@, ar trebui s@ sune
pu]in altfel: Ca s@ NE fie bine, trebuie
s@ V~ fie r@u !
Vorbind de fatidica împletire a crizei
economice globale cu formidabila
noastr@ capacitate de autodistrugere,
un editorialist inteligent }i lucid pre-
cum Grigore Cartianu punea deun@zi
degetul pe o ran@ deschis@ }i dure -
roas@, prevestind: „România va de veni
o for]@ atunci când vor ie}i în fa]@ mai
pu]ini palavragii }i mai mul]i oameni
serio}i. Aceste rânduri se vor un
omagiu adus muncii, ambi]iei, tenac-
it@]ii }i inteligen]ei”.
Din p@cate, ne mul]umim s@-i oma -
giem pe al]ii...
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O veste rea pentru români: 
caprele vecinilor tr@iesc bine
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urmare din pag.1
În postul de manager P.D.G. – am
spune ast@zi, generalul Bonaparte
înconjurat de o echip@ de speciali}ti
de foarte bun@ calitate.
[inta – obiectiv, chiar într-o prim@
etap@, se v@dea foarte dificil@. Trebuia
concentrat în mai multe puncte de
plecare, un corp expedi]ionar de mai
multe zeci de mii de oameni (peste
50 mii), cu arme }i „bagajele” core-
spunz@toare, care urma s@ fie trans-
portat la circa 3.000 km. distan]@ de
metropol@, oferindu-i mijloacele de
trai nu doar pe timpul c@l@toriei ci }i
pentru „primele m@suri orchestrate”
pe p@mântul egiptean al faraonilor.
Evident, imperativul unei organiz@ri
deosebit de complexe...
...Dup@ cum eviden]ia profesorul
Michèle Battesti, specialist@ în secolul
XIX al istoriei franceze, trupele expe-
di]iei trebuiau concentrate în jurul a
trei poli principali, anume sudul
Fran]ei, pe urm@ Italia Occidental@ }i
Corsica. Ace}tia au fost ale}i func]ie
de pozi]ia lor strategic@, de capaci-
tatea de transport de aici spre punc-
tul de debarcare, de resursele v@dite
în acest scop, atât materiale cât }i
financiare. Era, totu}i, un risc: o
anume descentralizare ce putea duce
la e}ec în m@sura în care ea implica
frac]ionarea transportului în 4 con-
voaie, concret acestea urmând s@
plece de pe coasta Provensei, de pe
lâng@ Genoa, de la Civitavecchia }i
din Corsica. Or, jonc]iunea acestor
convoaie s-ar fi putut traduce prin
distrugerea expedi]iei, cu prec@dere
în cazul interven]iei Marinei Regale
(engleze). Nu s-a petrecut îns@ astfel,
fiind vorba }i de }ans@ dar }i de rute
}i timpi stabili]i în a}a fel încât flota
francez@ s@ aibe parcursul „curat”
pân@ la debarcarea prev@zut@.
...S-a pus embargo, în toate porturile
de îmbarcare, pe toate navele comer-
ciale disponibile. Dup@ cum men -
]ioneaz@ revista francez@ „Histoire”,
trebuiau în fapt transportate - }i s-au

transportat ca atare – circa 500 de
mii de oameni, respectiv peste
32.730 solda]i ai armatei Orientului,
peste 12.900 oameni echipaje ale
navelor flotei }i peste 3.000 de
oameni ai navelor din convoi.
Trebuiau îmbarca]i - }i s-au îmbarcat
– 1.230 de cai, din care circa 700
erau pentru trupele de cavalerie. Mai
erau 80 de perechi de boi destina]i
s@ tracteze artileria de asalt. În plus,
fuseser@ duse pe vase animale (p@s@ -
ret, boi, oi) menite s@ îmbun@t@]easc@
ra]iile de hran@ pentru ofi]eri }i
solda]i. Au ajuns în Egipt, la
Alexandria, 171 piese de artilerie, din
care 35 de tunuri de asalt, 72 tunuri
de campanie, 24 de obuziere, 40 de
mortiere, toate asigurate cu muni]ie
pentru circa 300 de trageri. Mai fus-
eser@ înc@rcate sute de c@rucioare, de
sc@ri de asalt, aproape 600 de mii de
saci de p@mânt, mii }i mii de lope]i,
târ n@coape, securi, precum }i 27 de
forje din care 20 forje de campanie.
Ce mai fuseser@ aduse pe vase? Iat@,
16 mii de perechi de bocanci, 1.000
de perechi de cizme, 16 mii de
c@m@}i, 10 mii de perechi de ciorapi,
etc. În plus, ]inând seama de propen-
siunea tradi]ional@ a francezilor pentru
vin, aproape 1 milion litri de vin, din
care 4.800 sticle de Vin de Bour -
gogne, pentru rezerva lui Bonaparte,
120 mii de ocale de alcooluri tari. Pe
pun]i se mai aflau 160 tone de hran@
pentru fiecare vas, din care 500
grame de biscui]i pe zi }i pe an. În
ce privea apa, aceasta era pe vase,
dar figura doar în eviden]e secrete
pentru a fi prezervat secretul desti-
na]iei, al locului de ancor@ al expe-
di]iei. Nu lipseau circa 300 de femei
la bord, so]ii, prostituate camuflate,
sp@l@torese, croitorese, etc.
Un asemenea transport de o astfel de
anvergur@ a fost asigurat de 280 de
nave ce f@ceau parte din flota de
transport, de fapt navele rechi z -
i]ionate, cu o capacitate total@ de
47.300 „tonneaux” (1 tonneau
echivala cu 2,83 m3). Alte 12 vase
compuneau flota de r@zboi, toate
înarmate cu tunuri performante. La
acestea se ad@ugau 7 fregate, 9 nave
ce transportau armamentul, 5 bricuri,
}.a. Mai pot fi consemnate „navele
u}oare” apte pentru naviga]ia pe Nil.
Pe urm@ savan]ii, mul]i veni]i ulteri-
or, despre care vom aminti mai târz-
iu... Totul nu era, îns@, decât o avan-
gard@ a Marii Armate Napoleoniene
care va opera între 1805 }i 1814...

... Erau generalii care au supraveg-
heat nemijlocit îmbarcarea men]io -
nat@. Printre ei, generalul de divizie
Berthier, ce va deveni faimos, de 45
de ani, dar }i al]i 9 generali de
divizie printre care remarca]ii de mai
târziu Desaix }i Kléber. Vârsta medie
a celor 9 – 39 de ani. Peste to]i,
îns@, }i de la Paris }i nu de la
locurile de îmbarcare, supraveghea,
coordona }i ordona, superviza de
fapt toate preparativele expedi]iei,
Napoleon Bonaparte, de numai 29 de
ani. Știa tot, imagina tot }i trans-
mitea la to]i ce trebuia f@cut. Și nu
erau nici telegrafie f@r@ fir, telefoane
sau alte instrumente care au u}urat
mult misiunile deta}amentelor de
transmisiuni de mai târziu. Într-o ast-
fel de opera]ie, Napoleon }i-a pus în
lumin@ aproape întreaga m@sur@ a
valorii sale de strateg, militar, man-
ager }i economist de excep]ie,
relevându-se la el, str@lucit ofi]er de
carier@, statmajorist dar }i de lupt@,
combinarea fericit@ a unei viziuni
globale }i prospective a unei situa]ii,
cu sensul ascu]it }i punctual pentru
detalii, chiar pentru cele mai mici
detalii. Transportul cailor era dificil,
impunea amenajarea pe vase a unor
grajduri, asigurarea de furaje care au
fost pachetate cu presa pentru
struguri. Mai dificil chiar se v@dea
transportul alimentelor, necesar a fi
men]inute în stare de a fi consumate,
asigurându-se, practic, pentru câteva
luni hrana unui or@}el de circa 50 de
mii de locuitori. Au mai fost prob-
leme ridicate }i rezolvate privind
transportul ca atare al muni]iei, în
condi]ii specifice. Pe urm@ de
recrutare a echipajelor, asigurarea ast-
fel de oameni potrivi]i, }.a. Privind
atent la toate cele ar@tate ne d@m
seama de ce a câ}tigat Napoleon
multe din r@zboaiele sale purtate
împotriva unor armate comandate de
generali cu ifose }i preten]ii, încre-
meni]i în proiecte pe care nu le
în]elegeau, cu morga doar a unor
nume mari aristocratice mo}tenite din
tat@ în fiu, cu cariere sub]iri în care
„arseser@”, f@r@ argumentele necesare,
etapele, de fapt ignoran]i, sclifosi]i,
anafalbe]i }i penibili. Dar s@ revenim.
...De la Toulon, ancora va fi ridicat@
în 19 mai 1798. O zi întreag@ a fost
necesar@ pentru a ie}i din rad@ 40
de nave de r@zboi, }i 130 de nave
de transport. Reunindu-se cu navele
pornite }i din celelalte puncte de
îmbarcare, toat@ flota expedi]iei se

va g@si, în forma]ie aproape com-
plet@, în fa]a Maltei, în 9 iunie. Doar
2 zile au fost necesare pentru ca
Malta s@ fie cucerit@, f@r@ m@car un
foc de pu}c@ sau o ghiulea de tun,
la 11 iunie. Bonaparte va ridica
ancora de aici la 18 iunie cerând
cap-compas Alexandria, în Egipt. Va
avea din nou }ans@, aceea}i provi-
den]ial@ }ans@ care l-a înso]it în
întreaga sa carier@. Cum secretul
debarc@rii la Alexandria fusese
foarte bine p@strat, nefiind f@cut@
nici o indiscre]ie, }i cum englezii
}tiau de preparativele francezilor
pentru o anume expedi]ie pe care o
presupuneau îns@ la Neapole, în
Sicilia, în Portugalia, în Irlanda, dar
nu în Egipt, o important@ flot@
englez@ condus@ de amiralul Nelson
a fost trimis@ în Mediterana s@
atace }i s@ distrug@ flota expe-
di]ionar@ francez@. {i cum englezii
erau }i viteji pe mare }i buni navi-

gatori, rezultatele unei astfel de con-
frunt@ri le puteau fi fatale fran -
cezilor... Oricum, se }tie c@ flotele
aproape c@ s-au încruci}at, dar o
cea]@ groas@ }i aproape provi-
den]ial@ pentru francezi, le-a f@cut
s@ nu se observe una pe alta.
Totodat@, sim]ind, totu}i, ceva
despre Alexan dria, Nelson a atins
portul egiptean cu 48 de ore înainte
de Napoleon. Neluând în calcul c@
un convoi se deplasa mult mai încet
decât o flot@ exclusiv de r@zboi, a
plecat rapid de aici în alte c@ut@ri
vizând pe francezi... Astfel, încât,
ace}tia, au putut ancora în siguran]@
în rada portului Alexandria la 1 iulie
1798. Optimismul }i veselia dom-
neau la bordul tuturor navelor. „Cu
to]ii erau parc@ galvaniza]i de marea
încredere inspirat@ de c@tre generalul
}ef al expedi]iei, tân@rul Napoleon
Bona parte”, scria Michèle Battesti.

(va urma)
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Dan POPESCU

Napoleon Bonaparte, expedi]ia în Egipt.
O opera]iune economic@ performant@ (II)

Istorie economic@
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urmare din pag.1
Un fabricant al anilor 60 era un
industria} cu întreprinderi care pro-
ducea pentru pie]ele na]ionale sau
regionale. El î}i vindea produsele cu
un serviciu comercial integrat, prin
intermediul re]elelor de distribu]ie
care erau, fie proprii, fie legate con-
tractual pe termen lung. Fabricantul
era cel care de]inea puterea, iar dis-
tribuitorii aplicau ordinele sale. El le
spunea consumatorilor de unde s@-i
cumpere produsele }i îi considera pe
ace}tia mai degrab@ clien]ii s@i decât
distribuitori. Era vorba, în esen]@, de
a produce }i de a avea o re]ea de
distribu]ie pentru a-}i desface rapid
marfa. Concuren]a nu era important@
}i succesul era legat mai mult de
istoria fabricantului decât de perfor-
man]a sa din momentul respectiv.
Ast@zi, vremurile s-au schimbat, }i
rapiditatea schimb@rilor a provocat o
mul]ime de pagube. Putem m@sura
aceast@ evolu]ie constatând c@, în
realitate, foarte mul]i fabrican]i nu mai
produc. Atunci când, pentru a defini
o profesie, folosim înc@ unele cuvinte
a c@ror defini]ie nu mai are nimic de-
a face cu realitatea, putem în]elege
dificult@]ile de adaptare demonstrate
din totdeauna de fabrican]i. Un exem-
plu interesant poate fi dat în leg@tur@
cu articolele de sport. În 1985,
Adidas era, f@r@ îndoial@, liderul mon-
dial. În cinci ani, Adidas a fost ajuns@
din urm@ }i întrecut@ de doi „fabri-
can]i”: Nike }i Reebok. Îns@, cei doi
fabrican]i nu produc nici unul din
produsele pe care le comercializeaz@,
ei le concep }i le vând. Nu au ca
grij@ decât s@ elaboreze produse care
s@ plac@ consumatorilor, s@ comunice
}i s@ satisfac@ nevoile distribuitorilor.
Ei sunt în totalitate separa]i de func]ia
industrial@, în principiu grea. Au furni-
zori care sunt fabrican]ii Asiei de
Sud-Est }i clien]i care sunt dis-
tribuitorii lor. În acest fel, sunt capa-
bili de a reac]iona foarte repede la
mi}c@rile pie]elor lor. Acum cinzeci de
ani, fabrican]ii lucrau la scar@ region-
al@ }i na]ional@, în timp ce ast@zi sunt
obliga]i s@-}i desf@}oare activitatea la
scar@ european@ sau mondial@. Iat@
cum toate pie]ele destinate marelui
public, ale c@ror produse pot c@l@tori
f@r@ a produce daune, au devenit
mondiale. Aceasta înseamn@ c@ pro-
dusele trebuie s@ fie concepute la
nivel mondial, }i c@ numai variantele
acestor produse vor permite adapt@ri
locale. Totodat@, aceasta înseamn@ c@
întreprinderile trebuie s@ produc@ un
maximum de cantitate la un cost
minim, cu riscul de a nu mai fi com-
petitive. Pentru aceasta, ele fabric@ }i
vor fabrica produse pentru to]i aceia
care vor putea sa le solicite comenzi
în cantitate suficient@. Astfel de
evolu]ii arat@ de fapt c@ în ceea ce
prive}te fabrican]ii se ajunge la o spe-
cializare pe meserii. Separ@m ceea ce
]ine de comer] }i de marketing de

ceea ce ]ine de industrie plecând de
la principiul c@ comercial-marketing-
ul este cel care cump@r@ de la indus-
tria}i. Astfel, nu mai vorbim de „fab-
rican]i”, ci de „m@rci” pe de o parte
}i „industria}i” pe de alt@ parte (une-
ori ambele în acela}i timp). Acest
lucru a reprezentat o revolu]ie în
mentalit@]ile întreprinderilor care exis-
tau în anii 60 }i 70, motiv pentru
care le-a fost foarte greu s@ se
adapteze. În schimb, întreprinderile
care s-au creat dup@ nu au probleme
deoarece, de la început, }i-au impus
principiul separ@rii respective.
Muta]iile în ceea ce prive}te m@rcile
nu se opresc aici. Într-adev@r,
înainte, m@rcile îi considerau pe con-
sumatori clien]ii lor, iar distribuitorii
nu erau decât o band@ de transmisie.
O parte dinte ele aplic@ în continuare
acest  sistem, }i putem observa c@,
în general, ele sunt cele care
p@streaz@ integrarea industriala.
M@rcile estimau c@ doar consumatorii
aveau puterea de a alege }i de a
spune, eventual, „nu”. Ast@zi îns@,
trebuie s@ considere c@ înaintea con-
sumatorilor se afl@ distribuitorii care

au puterea de a alege }i de a spune
„nu” m@rcilor. Astfel, s@ ne imagin@m
c@ o marc@ posed@ 70& dintr-o pia]@
colaborând cu to]i distribuitorii, din
care unul ar de]ine, la rândul s@u,
50& din pia]@. Daca acest dis-
tribuitor, dintr-un motiv sau altul
decide s@ înl@ture din raioanele sale
marca respectiv@ pentru a o înlocui
cu o alta sau dac@ marca decide s@
nu mai lucreze cu acel distribuitor,
cu siguran]@ c@ marca va pierde cote
de pia]@ considerabile putând ajunge
la extrem@, pân@ la 50&. Evident, }i
distribuitorul va pierde în acest caz
dar nu a}a de mult. În fapt, exem-
plul de mai sus, chiar dac@ este
exagerat (deoarece, practic, nici un
distribuitor nu de]ine, singur 50&
dintr-o pia]@), are menirea de a ar@ta
c@ m@rcile care administreaz@ cote de
pia]@ traduse prin volume, se
reg@sesc ast@zi în fa]a distribuitorilor
care administreaz@ }i ei, cote de
pia]@ care se traduc prin volume.
Odinioar@, marca avea, practic, con-
trolul total al cotei sale de pia]@.
Pentru a ne convinge, este suficient
s@ consult@m lucr@rile de marketing

care erau elaborate întotdeauna pen-
tru m@rci }i în care distribu]ia ocupa
doar o mic@ parte. Puteam citi c@
m@rcile trebuie s@ aleag@ o distribu]ie
care s@ fie conform@ cu obiectivele
lor de cot@ de pia]@. Îns@, este vital
pentru m@rci s@ în]eleag@ c@ aceste
„teorii”  nu mai sunt adaptate la
realit@]ile actuale. Într-adev@r, struc-
turile distribu]iei destinate marelui
public sunt de a}a manier@ încât
m@rcile nu mai pot spune c@ ele aleg
un distribuitor, dar trebuie sa caute
o formul@ de distribu]ie care s@
accepte sa le ajute în atingerea
obiectivelor. Ceea ce este mai impor-
tant, într-o astfel de situa]ie, este de
a în]elege c@, consumatorul, care era
interlocutorul privilegiat al m@rcilor,
trece în realitate pe cel de-al doilea
loc, în spatele distribuitorului. Cu rare
excep]ii, (în principal pentru produse-
le haute de gamme), consumatorul
merge la unul sau mai mul]i dis-
tribuitori pentru a alege între
diferitele produse, m@rci }i pre]uri, }i
alegerea va depinde, înainte de toate,
de aceleia a distribuitorului. Ceea ce
înseamn@, de asemenea, c@ m@rcile

trebuie s@ studieze pia]a distribuito-
rilor înaintea aceleia a consumato-
rilor. Constatând, anumite m@rci au
fost uimite pentru c@ metodele lor de
gândire le f@ceau s@ considere dis-
tribuitorii drept unelte de marketing.
Totu}i, de pe urma fluxurilor finan-
ciare, este clar c@ marca vinde exclu-
siv distribuitorilor care au devenit în
totalitate independen]i }i, mai ales, c@
trebuie s@-i analizeze pe distribuitori
în func]ie de criteriile lor economice
}i în func]ie de pia]a lor. Cu toate
acestea, rela]ia cu consumatorii tre-
buie s@ r@mân@ permanent@. Toate
m@rcile indic@, normal, c@ comunic@
pentru ca consumatorii s@ le cumpere
produsele. Îns@, dac@ a comunica
este necesar, trebuie s@ ad@ug@m
ast@zi: „pentru ca consumatorii s@
poat@ cump@ra produsele în maga-
zine, trebuie s@ le }i g@seasc@ în
liniarul acestora”; deoarece produsele
unei m@rci nu mai sunt automat în
liniarele pe care ea le prev@zuse (a nu
pl@ti, de exemplu, o tax@ de raft
atrage dup@ sine excluderea produsu-
lui din liniarul unui magazin).

(va urma)

dr. Lucian BELA{CU

Pia]a bunurilor de larg consum
în contextul rela]iei produc@tor-

distribuitor-consumator (I)
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„Dulce este somnul lucr@torului,
fie c@ m@nânc@ mult, fie c@
m@nânc@ pu]in, dar bel}ugul
bogatului nu-i d@ r@gaz s@
doarm@.”

(Ecclesiastul 5, 11)

S@racii îi pot îmbog@]i pe boga]i }i
boga]ii îi pot s@ r@ci pe s@raci. Necre -
dincio}ii ar fi tenta]i s@ în]eleag@ prin
aceasta exploatarea s@racilor de c@tre
boga]i. Cei ce cred în Hristos, cei ce
tr@iesc în Hristos v@d în aceast@ afir-
ma ]ie altceva }i anume: cel s@rac
materialice}te poate, prin în@l]imea }i
cu r@]ia duhului s@u, s@ înal]e, s@
îmbog@]easc@ duhovnice}te un om
mai bogat materialice}te, }i, dim-
potriv@ un bogat, nenorocit din punct
de vedere moral, fire}te c@-l s@r@ -
ce}te, îl pustie}te duhovnice}te pe
s@racul care in tr@ în contact cu el.
Fiecare dintre noi nu nu mai c@ este
„vinovat pentru toat@ lumea”, ci îi
înrâure} te pe to]i, indiferent de po -
zi]ia social@. În lume se rostogolesc
mereu, val dup@ val, în chip nev@zut
pentru ochii privitorului superficial,
energiile morale }i duhov nice}ti ale
oamenilor lua]i în parte, care sunt nu
numai pentru sine, ci }i pentru toat@
lumea fabrici de bine sau r@u, „con-
ductori” ai luminii lui Hristos sau ai
întuneri cului diavolesc.
Pofta de bog@]ie }i divi nizarea ei este
o otrav@ atât pentru persoan@, cât }i
pen tru societate. Când bog@]iei i se
aduc jertfe omene}ti, când demnita -
tea cea mare }i nemuri toare a omu-
lui }i scopul vie]ii lui pe p@mânt sunt
uitate, atunci omul înceteaz@ a mai fi
fiin]@ eclesial@. Pofta de bog@]ie se
manifest@ nu numai la cei boga]i sau
la cei care se îmbog@]esc, ci tot atât
de des }i la cei s@raci, care invidiaz@
situa]ia material@ mai bun@ a altora.
Esen]a duhului cre}tinesc pentru fie -
care om, indiferent de pozitia lui so -
cial@, este libertatea de orice împ@ -
timire fa]@ de bog@]ia cea stric@cioas@
}i slobozit în Hristos, li ber duhov -
nice}te atât de zgârcenia egoist@, cât
}i de in vidia egoist@ .
S@r@cia care tr@ie}te în invidie }i
respir@ ucidere nu este binecuvântata
s@r@cie evanghelic@. Este o s@r@cie în -
grozitoare. Totodat@, bogatul smerit,
care se consider@ un simplu „iconom”
(Luca 16,1) al acestei bo g@ ]ii }i dis-
pune de ea în mod just, bineîn]eles c@
nu poate fi so cotit printre boga]ii de
care Mântuitorul a zis: vai lor! Nu, ci
pe ace}ti boga]i îi a}teapt@ nu vai, ci
bucurie, }i aceast@ bucurie e ve}nic@.
Niciun fel de bun material }i niciun fel
de lips@ a bunurilor materiale nu este
bun sau r@u în sine. Numai marxis-
mul, urmând buddhismului, înal ]@
aspectul material al existen]ei la
nivelul de categorie a binelui moral }i
a r@ului moral. Pentru cre}tini, binele
}i r@ul constau nu în cele exterioare,
ci tot ce este în lume devine bun sau

r@u în func]ie de motivele }i hot@rârile
l@untrice ale omului; atât binele, cât }i
r@ul sunt mi}c@ri pur l@untrice, duhov -
nice}ti, care creeaz@ în om fie un iad,
fie un rai. Iar lu mea dinafar@
reprezint@ numai periferia mani-
fest@rilor omului }i bineîn]eles dac@
omul e luminos, }i sfâr}itul vie]ii lui
o s@ lumineze.
Mântuitorul a numit r@u nu bog@]iile
materiale în sine, ci n@dejdea în
bog@]ie, adic@ a-]i organiza to tul în
jurul ideii de bun@stare material@.
Evanghe lia subliniaz@ în fel }i chip
netemeinicia unei ase menea bog@]ii }i
unei asemenea n@dejdi. Aceas ta este
casa cl@dit@ pe nisip, acesta este
bogatul care pr@znuie}te luminat în
toate zilele sale }i nu în]elege c@ îl
pânde}te moartea nea}teptat@. Apoca -
lipsa vorbe} te despre acest fel de
bog@]ie în cuvinte cât se poate de
limpezi: „...sunt bogat, m-am îmbo -
g@]it, }i de nimic nu am nevoie, }i
nu vezi c@ tu e}ti cel tic@los, }i vred-
nic de plâns, }i s@rac, }i orb, }i gol!”
(Apocalips@ 3, 17). Inversate expresi-
ile acestea ar putea s@ spun@ ceva
despre un om s@rac materialice}te }i
bogat în sim]@minte bune }i lumi -
noase, plin de abnega]ie, dar care
vede doar s@r@cia sa }i nimicnicia sa
p@mânteasc@. Dac@ to]i ace}ti oameni
s-ar p@ trunde pân@ la cap@t de
aceast@ viziune adev@rat@ asupra rea -
lit@]ii, cât de mult s-ar schimba via]a
lor; cum s-ar destr@ma }i cum ar
pieri toate cumplitele teorii care-i
dezbin@ pe oameni, }i cum s-ar
înst@pâni doar atitudinea corect@ fa]@
de valorile vie]ii. 
Bog@]ia poate fi un dar binecuvântat
al lui Dumnezeu. {i s@r@cia la fel.
Bog@]ia poate fi un blestem pentru
om. {i s@r@cia la fel. S@r@cia devine
blestemat@ atunci când pro letarizeaz@.
Proletarizarea s@r@ciei îi r@pe}te harul

sufletu lui care petrece în s@r@cie, îi
r@pe}te c@ile duhovnice}ti de
dobândire }i p@strare a binecuvânt@rii
acesteia. Proletarizarea harului înseam-
n@, de asemenea, însingurare, exclu -
dere a s@racului în virtutea s@r@ciei
lui. Aceast@ proletari zare este s@l@ -
}luire a duhului antihristic în oamenii
s@raci, }i ea a început, bineîn]eles,
nu odat@ cu Karl Marx }i nu odat@
cu liderii socialismului timpuriu. Apa -
ri]ia ei este o manifestare general@ a
p@catului în lume, atât în lumea
boga]ilor, cât }i în lumea s@racilor.
Nu numai s@racul pro letarizeaz@ s@r@ -
cia prin atitudinea sa gre}it@ fa]@ de
s@r@ cie, ci }i bogatul, la rândul s@u
proletarizeaz@ s@r@cia prin atitudinea
gre}it@ fa]@ de propria bog@]ie }i fa]@
de s@r@cia altora. 
Calea con}tiin]ei cre}tine contempo-
rane trebuie s@ fie ac]iunea ideolog-
ic@ }i mai mult decât atât, pnevma-
tologic@ (purt@toare de duh), bine
definit@ împotri va proletariz@rii s@r@ -
ciei atât din partea s@racilor în}i}i,
cât }i din partea boga]ilor. Aceast@
ac]iune trebuie s@ fie lupt@ sfin]it@
pentru cea mai mare valoare a lumii,
care este sufletul omenesc, }i lupta
aceasta trebuie purtat@ doar prin per-
sonalitatea uman@ vie, prin unirea
unor asemenea personalit@]i umane
vii în Hristos }i prin afir marea prin
propriul exemplu a temeiurilor de
via]@ pe care le m@rturisim.
În lume nu exist@ dou@ tabere, a cap-
itali}tilor }i a proletarilor, cum vrea
con}tiin]a exterioar@ s@ prezinte
lucrurile. În lume sunt trei tabere:
s@racii atei, bo ga]ii atei }i  cre}tinii,
atât s@raci, cât }i boga]i material-
ice}te. Aceasta este harta etic@ a
lumii. Cre}tinii nu se îm part în s@raci
}i boga]i, întrucât s@racii con}tienti -
zeaz@ avantajele s@r@ciei lor, iar
boga]ii, incomoditatea bog@]iei lor }i

faptul c@, în orice caz, ea este lipsit@
de statornicie }i ca atare, de ade v@ -
rat@ însemn@tate. Pentru primele dou@
categorii nu exist@ problema so cial@ }i
nici nu poate exista, fiindc@ la ei
ac]ioneaz@ principiul luptei }i al
absolutei neîmp@c@ri, adic@ fie al
r@zboiului, fie al p@cii pur diplomatice,
lipsite de orice putere real@. Cea de-a
treia este desigur cea mai redus@ ca
num@r în lume, deoarece apartenen]a
cereasc@ }i de demnitate la ea este
expresie a credin]ei cre} tine nu ver-
bale }i nici ideologice, ci duhovnice}ti,
concrete. Din aceast@ autentic@ reali-
tate a duhului poate cre}te ideologia
vie]ii sociale cre}tine.
Cre}tinul este o persoan@ care se
ostene}te, indiferent de bog@]ia ori
s@r@cia sa. în orice pozi]ie social@ }i
fi nanciar@ s-ar afla, cre}tinul este un
ostenitor în lucrarea vie]ii. întru su -
doa rea fe]ei î}i agonise}te pâinea ma -
teri al@ }i pâinea duhovniceasc@ spre
via]a ve}nic@ în Hristos. Categoric în
acest sens Apostolul Pavel spune
„Dac@ cineva nu vrea s@ lucreze, acela
nici s@ nu m@nân ce” (II Tesa loniceni
3, 10). Cine are pâinea material@ f@r@
efort, f@r@ s@ se lupte cu „spi nii
p@mântului” ( Facere 3, 18), ca de
exemplu rentierii, acela dac@ este
cre}tin nu r@mâne inactiv, ci dobân -
de}te pâine pentru al]i oameni }i prin
însu}i acest fapt dobânde}te pâinea
duhovniceasc@ pentru sine }i pentru
al]ii. Cre}tinul care posed@ averi nu
este niciodat@ lene}, ci el trude}te
întotdeauna. 
De aceea cre}tinii sunt to]i într-o sin-
gur@ tab@r@: bo ga]i }i s@raci, de seam@
}i de rând ca pozi]ie p@mân teas c@ }i
nici nu s-ar putea altfel. Cre}tinii sunt
lipsi]i atât de invidie, cât }i de dispre].
Cel situat mai sus }i cel si tuat mai jos
sunt la egalitate în planul ve}niciei }i
de aceea este cu neputin]@ invidia fa]@

de cel mai sus situat }i dispre]ul fa]@
de cel mai jos situat. Dup@ m@sura
tru dei lor }i a voii lui Dumnezeu f@r@
de care nimic nu se s@vâr}e}te nici în
cer, nici pe p@mânt, cre}tinii ajung la
o situa]ie financiar@ de folos }i mân-
tuitoare.
Patimile oamenilor ce au pierdut
asem@narea cu Dumnezeu n-au decât
s@ se dezl@n]uie împrejur }i s@ încer -
ce s@-l abat@ pe cre}tin într-o tab@r@
ome neasc@ sau alta, unde factor de
coeziune nu este dra gostea, ci solidar-
itatea întemeiat@ pe urm@rirea inte -
rese lor josnice }i adeseori criminale.
Cre}tinul nu î}i vin de libertatea
duhovniceasc@ ce se înal]@ deasupra
lumii, pentru blidul de linte al lumii
mereu în schimbare }i nu î}i constru-
ie}te fericirea pe suferin]a altora.
Pentru Biserica lui Hristos nu exist@
nici boga]i, nici s@raci. Mai bine zis ei
exist@, îns@ doar în alt plan. Al tele
sunt însu}irile bog@]iei, respectiv
s@r@ciei, în Biseri c@. Boga]i sunt cei
s@raci cu duhul }i s@raci cei ce se
îmbog@]esc cu valorile lor p@mân te}ti.
În privin]a boga ]ilor, în Biseric@ exist@
obiceiul acesta: ei o slujesc. Ast fel,
s@racii sunt considera]i vrednici s@ fie
ajuta]i, iar bo ga]ii vrednici s@ slu-
jeasc@. Psihologia bisericeasc@ este
diametral opus@ psihologiei lumii
deoarece s@racii slujesc, iar boga]ii
primesc serviciile lor ca pe ceva dato -
rat. Remarca bil este faptul c@ }i în
afara hotarelor p@mântului se îm -
pline}te aceast@ lege a Bisericii: sfin]ii
care au plecat de pe p@mânt, se roag@
pentru oamenii p@c@to}i care tr@ iesc
pe p@mânt }i prin aceasta slujesc
mântuirii lor.
În sens duhovnicesc slujirea este prin
excelen]@ lucrarea boga]ilor, iar în
sens pur p@mân tesc bog@]ia, puterea,
pozi]ia social@ sunt pentru con}ti in]a
cre}tin@ întotdeauna legate de princip-
iul slujirii }i nicidecum de cel al
desf@t@rii vie]ii p@mânte}ti.
Biserica este pe p@mânt }i în cer, prin
excelen]@, slu jitoarea a tot ce-i neaju-
torat }i împilat. Adev@ra]ii slujitori ai
Bisericii nu se lingu }esc niciodat@ pe
lâng@ cei boga]i, chiar dac@ ace}tia fac
danii Bisericii }i construiesc biserici.
Slujitorii Bisericii r@mân impar]iali fa]@
de bog@]ie }i s@r@ cie, f@r@ s@ cad@ nici
în cealalt@ extrem@, condamnând
bog@]ia ca atare. Biserica }tie c@ nu
dup@ situa]ia sa ex terioar@ va fi jude-
cat omul, ci dup@ treapta cur@]iei
inimii sale }i dup@ treapta iubirii fa]@
de Dumnezeu }i de om, iubire expri-
mat@ prin fapte.
Boga]ii atei nu ]in }i nu au ]inut nicio-
dat@ cont de omul s@rac. Ei cedeaz@
numai în fa]a presiunii materiale a
s@racilor. Prin împietrirea inimii lor }i
prin }ederea lor pe bog@]ia cea
putrezit@ ( Iacob 5, 2), ei dezl@n]uie
pati mile cele mai josnice ale s@racilor
}i în egoismul lor sunt propov@duitori
ai ateismului. Slujitorii Bisericii trebuie
s@ r@mân@ credincio}i duhului ei }i s@
nu-i lingu}easc@ pe cei boga]i, încura-
jându-le f@]@rni cia }i t@când la
f@r@delegile lor.
Boga]ii vor intra în împ@r@]ia
cerurilor numai atunci când o s@-i
c@l@uzeasc@ s@racii. F@r@ s@raci,
boga]ii nu se pot mântui. Doar dac@
î}i deschid mâinile pentru s@raci,
deschide }i Dumnezeu pentru ei
por]ile cerurilor. Dumnezeu  ne-a dat
bog@]ia pentru a cump@ra cerul cu
ea }i bogat nu este cel ce a câ}tigat
mult, ci cel care a împ@r]it mult.

Pr. drd. Ioan RADU

Despre s@r@cie }i bog@]ie
BISERICA ŞI ECONOMIA
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urmare din pag.1
Adic@ singura întrebare era „câ] de
mul]i bani pot lua de la banc@?”, }i
abia apoi, ca un ecou târziu }i slab,
în cel mai bun caz, „cât cost@ ace}ti
bani?”. Pentru mu]i faptul c@ b@ncile
înc@ mai aveau ceva elemente de
control, de temperare a creditului,
impuse unele de BNR, altele de
eventuale proceduri birocratice ban-
care, a constituit marea frustrare a
acelor ani. {i cred c@ mul]i î}i
amintesc pelerinajele din acea
perioad@ de la o banc@ la alta cu
întrebarea de mai sus }i cu încer-
carea de a g@si variante astfel încât
suma s@ fie tot mai consistent@.
Pentru aceasta s-a mers pân@ acolo
încât acceptarea unui risc valutar
dublu a ajuns s@ nu fie doar o
întâmplare excentric@ ci o op]iune
des întâlnit@. {i ca în orice rela]ie,
dup@ consim]@mânt, urmeaz@ prob-
lemele. Nu are importan]@ c@ ele au
fost catalizate de factori externi,
adic@ nu atât de banc@ sau de client,
cât de context. Conteaz@ cum a ]iunt
rela]ia atunci când au ap@rut tensiu-
nile. {i nu a ]inut! E drept, factorii
externi au fost extrem de drastici. S@
lu@m situa]ia unui bugetar – clien]i
foarte agrea]i de b@nci în condi]iile în
care veniturile lor erau transparente
}i locul de munc@ stabil  - care a
mers cu expunerea maxim@ admis@
de 70& pe un salariu mediu pe

economie de 1800 acum sau 1600
în urm@ cu doi ani. T@ierea de 25&
i-a redus veniturile spre 1300 iar
rata ini]ial@ era la vreo 1100. Cu cei
200 de lei r@ma}i, bugetarul nostru
vede negru în fa]a ochilor }i pe bun@
dreptate acuz@ rela]ia cu banca. Dac@
mai descoper@ o infidelitate în con-
tractul de credit, de genul comi-
sioanelor abuzive pentru care banca
nu este dispus@ s@-}i asume nici o
responsabilitate (adic@ s@-l scad@ din
marj@) }i nici nu vedem o urm@ de
regret pe fa]a bancherului, divor]ul
nu poate fi decât unul cu scandal.
Contractul este îns@ în favoarea
b@ncii }i a}a vom avea o genera]ie
întreag@ de clien]i frustra]i }i
bancheri care nu }tiu decât s@ ]in@
cu din]ii de un contract pe care
clien]ii l-au semnat în perioada în
care erau prea îndr@gosti]i ca s@ fie
lucizi. Clien]ii }tiu c@ pierd, bancherii
nu. %n fond asta este singura deose-
bire. Bugetari ca în exemplul de mai
sus, dar }i al]i clien]i la anaghie au
ajuns s@ nu mai pl@teasc@ aceste
credite a}a c@ deocamdat@ 1 din 4
clien]i este restan]ier. Suma total@ nu
este fatal@, dar privind aceast@ rela]ie
în urm@toarele 6 luni: salariile nu vor
cre}te, infla]ia este prezent@, iarna
este în fa]@, oportunit@]ile lipsesc,
bani tot mai pu]ini, restan]e deja
prezente. E combina]ia perfect@ pen-
tru dublarea num@rului de r@u platni-
ci. Ce victorie mai au atunci b@ncile?

Dac@ mai ad@ug@m }i procesele
declan}ate prin Ordonan]a 50 (dar
care se pot câ}tiga de c@tre clien]i
pe baza unei legisla]ii deja exis-
tente), bancehrii vor începe s@ aib@
cea mai riscant@ meserie. Se vor
ocupa doar de exercitarea de pre-
siuni asupra clien]ilor, de lichidare
de active }i restructure, iar acor-
darea creditelor va fi o amintire.
Deja majoritatea sucursalelor ban-
care au ajuns s@ acor de un credit
pe lun@ ceea ce le descalific@ din
stard pentru supra vie]urie. Vom
vedea multe loca]ii abandonate
chiar dac@ argumentul c@ e nevoie
de o re]ea mare pentru a gestiona
aceste credite de consum date cu
generozitate e valabil. {i aceast@
valabilitate are limitele ei }i când
profiturile vor fi de câteva milioane
de lei cum a avut pe trimestru trei
cea mai mare banc@ din ]ar@, cine
î}i va mai permite atâta generozi-
tate imobiliar@. Con secin]ele acestei
rela]ii este abandonul credit@rii
inclusiv pentru clien]ii corporate
pentru c@ toate neajunsurile se vor
pune pe ace}ti clien]i condamna]i
fatal s@ r@mân@ în aceast@ rela]ie,
„de dragul copiilor”, a afacerilor
pornite }i finan]ate. {i în acest caz
îns@ abandonul - adic@ falimentul }i
insolven]a – este posibil. Abia
atunci, cu clien]ii retail ajun}i r@u
platnici iar cu cei corporate execu-
ta]i silit, vom ajunge o ]ar@ orfan@

de credite. De aceea, pentru a nu
afecta pe termen lung stabilitatea

acestei ]@ri, bancherii trebuie cât
mai repede du}i la psiholog. 

Dan SUCIU

Cu bancherii la psiholog

Pentru îndeplinirea în bune condi]ii a
obiectivelor ce-i revin, contabilitatea
trezoreriei trebuie s@ fie organizat@ }i
condus@ în mod corespunz@tor. În
acest scop trebuie s@ se ]in@ seama
de influen]a urm@torilor factori:
a) Structura elementelor de tre-
zorerie. În structura trezoreriei intra:
titluri de plasament, disponibilit@]ile
în conturi la b@nci }i în cas@, în lei
}i în devize, creditele bancare pe ter-
men scurt }i alte valori de trezorerie.
În contabilitate, elementele de struc-
tur@ ale trezoreriei sunt reflectate cu
ajutorul diferitelor conturi sintetice de
gradul I }i II }i a conturilor analitice.
b) Locul unde se afl@ valorile de tre-
zorerie, care pot fi: casieria unit@]ii,
b@ncile, ter]e unit@]i sau persoane.
Se folosesc eviden]e operative }i
conturi sintetice adecvate locurilor
unde se afl@ valorile de trezorerie.
c) Formele decont@rilor f@r@ numerar
prin intermediul conturilor deschise
la b@nci, cu instrumentele de decon-
tare adecvate, necesit@ nu numai
folosirea de conturi sintetice ci }i
înregistr@ri contabile diferite.

1.3. STRUCTURA TREZORERIEI
Trezoreria înreprinderii cuprinde
investi]iile financiare pe termen scurt
precum }i casa }i conturile deschise
la trezoreria statului }i b@nci comer-
ciale. Trezoreria întreprinderii asigur@
eviden]a existen]ei }i mi}c@rii titlu -
rilor de plasament (investi]iilor finan-
ciare pe termen scurt), a disponi-
bilit@]ilor din conturi bancare, a cred-
itelor bancare pe termen scurt, a nu -
merarului din casierie, a acreditive lor,
avansurilor de trezorerie, viramen -

telor interne }i a altor valori similare. 
Gestiunea trezoreriei are rolul de a
asigura un nivel optim al numeraru-
lui }i echivalen]elor acestuia, a volu-
mului resurselor financiare existente
în conturi bancare, a creditelor
ob]inute pe termen scurt, a valorilor
de încasat, a investi]iilor pe termen
scurt considerate avantajoase firmei,
în vederea asigur@rii unui nivel optim
de lichiditate.
Prin trezorerie se estimeaz@ capaci-
tatea întreprinderilor de a genera
numerar }i echivalente de numerar.
În func]ie de sursa de provenien]@ }i
de destina]ia lor, ac]iunile }i obli -
ga]iunile se împart în doua categorii:
- ac]iuni }i obliga]iuni cump@rate în
scopul vânz@rii }i ob]inerii unui venit
- ac]iuni }i obliga]iuni proprii, ce
includ ac]iunile emise de societate,
vândute }i apoi r@scumparate în
scopul revânz@rii la un pre] avanta-
jos sau acord@rii salaria]ilor proprii,
}i obliga]iunile emise de societate în

scopul ob]inerii unui împrumut pe
obliga]iuni. În momentul ramburs@rii
creditului obliga]iunile sunt
r@scumparate }i anulate.
Disponibilit@]ile b@ne}ti se prezint@
sub forma numerarului din casieria
societ@]ilor, a depozitelor bancare în
conturile curente de lei sau valut@ }i
sub forma unor valori de încasat
cum ar fi cecurile de încasat,
efectele de încasat }i efecte remise
spre scontare.  
Numerarul din casieria societ@]ilor se
prezint@ în lei sau valut@ }i  alte val-
ori (timbre fiscale }i po}tale, bilete
de tratament }i odihn@, tichete }i
bilete de c@l@torie, alte valori). 
Prin conturile curente la banc@ se
eviden]iaz@ disponbilit@]ile în lei sau
valut@ ale întreprinderii existente în
conturile bancare. Prin aceste conturi
se înregistreaz@ toate opera]iunile
b@ne}ti între societate }i banc@. În
debitul acestor conturi sunt evi-
den]iate încas@rile (crean]e de la

clien]i sau debitori diver}i, depuneri
de numerar, primirea unui credit
bancar, etc.) iar în creditul conturilor
sunt reflectate toate pl@]ile (datorii
c@tre furnizori, creditori diver}i,
bugetul statului, ridic@ri de numerar,
ramburasare rate credite, etc). Soldul
final al unui cont este în mod curent
debitor, reprezentând disponibilul
existent la un moment dat, dac@ sol-
dul este creditor exprim@ creditele
acordate de banc@ }i nerambursate.
Extrasul de cont este documentul ce
atesta tranzac]iile în lei sau valut@.    
Depozitele la termen sunt consider-
ate instrumente de trezorerie dac@
scaden]a este mai mic@ de un an.
Acreditivul este o modalitate de
decontare de regul@ impus@ de furni-
zor, care asigur@ acestuia mijloacele
b@ne}ti pe m@sura livrarii unor
bunuri sau prest@ri de servicii.
Acreditivul reprezinta disponibilit@]ile
b@ne}ti ale cump@r@torului virate
într-un cont distinct la dispozi]ia

furnizorului }i destinate achit@rii obli -
ga]iilor fa]@ de acesta, pe m@sura li -
vrarii de m@rfuri, execut@rii de lucr@ri
sau prest@rii de servicii. El poate fi
alimentat }i din credite bancare pe
termen scurt, dac@ cump@r@torul nu
dispune de lichidit@]i proprii.
Deschiderea acreditivului trebuie co -
mu nicat@ b@ncii furnizorului prin
inter mediul b@ncii cump@r@torului,
odat@ cu condi]iile în care el se real-
izeaz@.
Pentru încasarea sumelor prev@zute
în acreditiv, furnizorul trebuie s@
prezinte b@ncii de care apar]ine doc-
umentele din care s@ rezulte înde -
plinirea condi]iilor din acreditiv pen-
tru livrarea bunurilor }i prestarea
serviciilor.
Acreditivele pot fi deschise la banc@
în lei sau în devize. Deoarece în
cazul acreditivelor deschise în devize
intervin active b@ne}ti în valute
str@ine, acestora li se aplic@ acelea}i
cerin]e privind eviden]a lor cât }i
acelea}i reguli privind rela]ia dintre
leii române}ti }i unit@]ile monetare
str@ine ca }i disponibilit@]ilor b@ne}ti
p@strate în devize în b@ncile cum -
p@r@torilor. Principalele etape privind
derularea decont@rilor pe baz@ de
acreditive sunt:
- încheierea unui contract comercial
prin care partenerii au convenit de -
contarea pe baz@ de acreditiv;
- deschiderea acreditivului în lei sau
în valut@ pe baza ordinului dat de
c@tre client b@ncii sale;
- livrarea bunurilor, concomitent cu
întocmirea documentelor aferente;
- utilizarea efectiv@ a acreditivului;
- intrarea în posesia bunurilor pe
baza documentelor prezentate de
c@tre client.             (va urma)

stud. Adina-Elena LAZ~R

„Contabilitatea trezoreriei întreprinderii.
Situa]ia fluxurilor de trezorerie” (II)
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În perioada }ederii mele în Los
Angeles principalele preocup@ri, în afara
celor legate de stricta existen]@ de zi cu
zi, mi le-am îndreptat spre „ostenelile
spiritului” cum îi pl@cea s@ spun@ lui
Tudor Vianu, osteneli în domeniul val-
orilor prin care opera de art@ se
raporteaz@ la o valoare suprem@, aceea
a valorii adev@rului. Am început, din
martie din 1993, s@ consemnez în jur-
nalul meu, intitulat de la început,
Solilocvii de Duminic@, acele idei care,
confuze la început, mi s-au limpezit
prin decantare organic@, treptat, prin
contactul direct cu arta }i cultura
Americii în care aceasta se inter-
secteaz@ cu valoarea Adev@rului în art@.

Spectrul larg al domeniilor în care
se manifest@ valoarea (economie,
politic@, societate, teorie, estetic@,
moral@, etic@, religie, artistic@) atrage
de la sine o tratare diferen]iat@, spe-
cific@, în func]ie de modul în care
acesta devine un bun de folosin]@
material@. Un tablou de Picasso, (spre
exemplu) este un bun estetic pentru
iubitorul de art@, dar poate s@ aibe }i
valoare comercial@ pentru negustorul
de art@, s@ devin@ bun comercial,
sau valoare sentimental@ pentru fami-
lie, devenind bun familial. 

Arta, }i nu numai, are capacitatea
de a subsuma un lucru al ei, în sfera
unei alte valori, pe care teoreticienii o
numesc subalternarea actelor de val-
orificare. Opera de art@ este un bun
realizat nu unul dat, produs care se
întâlne}te cu o dorin]@ a publicului pe
care încearc@ s@ i-o satisfac@. Sunt
opere care r@spund numai dorin]elor
economice }i care nu se constituie ca
valori estetice. 

Exist@ atâtea produse de art@ c@te
dorin]e sunt. Cele care satisfac
numai dorin]ele economice într@ în
sfera co mer ]ului, devenind marf@.
Locurile consa crate unde marele pub-
lic american poate întâlni arta sub
form@ de produs comercial sunt
Târgurile de art@. Cele mai multe din-
tre acestea se or ganizeaz@ în aer liber,
în general în parcuri.

Clima din Los Angeles permite,
datorit@ lipsei totale de precipita]ii, ca
cel pu]in 10 luni pe ani s@ se
desf@}oare astfel de manifest@ri.
Multe din cele peste 170 de ora}e
satelit ale acestui uria} megalopolis,
g@zduiesc într-o regie abil dirijat@,
adev@rate festivaluri de art@, unde se
îmbin@ armonios latura comercial@ cu
cea de crea]ie artistic@. În Beverly
Hills, pe Rodeo Drive are loc de dou@

ori pe an, în mai }i în octombrie,
celebrul Târg-Festival de Art@, sub
genericul „Affaire in the Gardens arts
show” care este o form@ frumos far-
dat@ a unui târg ordinar de poduse
care vizeaz@ pe alocuri }i arta.

Acolo am v@zut, spre deziluzia
mea, felul în care este privit@ arta,
atât de publicul larg cât }i de cel
avizat, de pe cele dou@ aspecte defin-
itorii ale sale, de valoare estetic@ intrin-
sec@ }i de valoarea de întrebuin]are
(deci marf@). Foarte multe p@reri pe
care le aveam despre rolul artei în
statul cel mai pragmatic din lume, mi
s-au schimbat total. O mul]ime de
întreb@ri ale c@ror r@spunsuri le-am
aflat în parte sau deloc, îmi persist@ }i
în prezent în memorie.

Cine poate spune unde se afl@
grani]a dintre valoarea estetic@ }i cea

comercial@? Ce for suprem stabile}te
criteriile dup@ care se poate face
departajarea? Istoria artelor cunoa}te
r@sturn@ri spectaculose între valoarea
artistic@ }i cea economic@, comer-
cial@. Cezanne, spre exemplu, în 1895
a v@ndut un peisaj de pe Muntele St.
Victoire, cu 15 franci, bani care i-a
ajuns s@-}i cumpere o farfurie de
mâncare de varz@ }i o sticl@ cu bere,
iar dup@ aproape un secol acesta s-
a vândut la câteva milioane de dolari.

„Micu]a Picasso” un produs tipic
al acestui tip de comer] cu arta, a
vândut un tablou, dup@ declara]iile ei,
cu 400.000 de dolari. Apare între-
barea: cu cât se va vinde aceast@
lucrare peste 100 de ani? Se va mai
vorbi despre aceast@ artist@ care a
debutat comercial excep]ional? Cu
siguran]@ de]in@torii tabloului marelui

Cezanne au f@cut o mare afacere, dar
cei care s-au gr@bit, inclusiv Bill
Clinton, s@ investeasc@ în „opera”
micu]ei pictori]e de origine român@,
Alexandra Nechita, vor avea probabil
o mare dezam@gire. 

De curând presa sibian@ vorbea
la modul laudativ despre un fel de
mo gulu] medie}an care a achizi]ionat
o lucrare celebr@ a marelui pictor
român Nicolae Grigorescu cu
150000 de euro. Dac@ pre]urile
exprim@ valoarea operelor, atunci de
banii pe care îi încaseaz@ „Micu]a
Picasso” pe o pictur@ a sa, alt
mogul poate cump@ra dou@ lucr@ri
de Nicolae Grigorescu }i mai r@mân
bani pentru vreo 50 de tablouri ale
unor pictori din „divizia A” a picturii
române}ti contemporane. Ce paradox
devenit realitate?!

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU

SOLILOCVII DE DUMINIC~

B@t@lia de la Narva la 19 noiembrie 1700, dintre armata regelui Carol al XII-lea al Suediei care a învins armata rus@ condus@ de Petru I al Rusiei.

Despre America - Însemn@rile unui pictor. Ostenelile spiritului

“Car cu boi” - Nicolae Grigorescu

„Affaire in the Gardens arts show” - Beverly Hills

"Healing Efforts" de
Alexandra Nechita


