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Cardul de credit
Cardul de credit re -

prezintă o altă strategie
de fidelizare utilizată de
hipermarketuri, care pro-
pun un serviciu suplimen -
tar clienŃilor lor. Această
strategie a fost adoptată
de grupuri precum Auchan,
Carrefour sau Casino. De
exemplu, cardul de credit
Casino oferă acces la

nişte facilităŃi de plată (dacă dosarul cleintului
este acceptat de banca cu care colaborează
Casino), permite acumularea punctelor S’Miles
(puncte acumulate pe card care oferă clientului
dreptul la cupoane de re ducere sau cadouri).
Utilizarea opŃio nală a creditului se face în
funcŃie de nişte condiŃii speciale; de exemplu,
pentru cumpărături în valoare de 500 €, rata
va fi de minim 25 €.

Hipermarketurile 
în confruntarea cu 
magazinele discount,
cazul pie]ei franceze (II)
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„Este o gravă impoliteŃe
să dai sfaturi celui care
nu Ńi le-a cerut”. 

Victor Eftimiu
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Criză în Ńară, criză în afară. În
Ńară, ce să mai vorbim, suntem
în crize de toate felurile de peste
două decenii. Europa, la rândul
ei, scârŃâie din toate încheie-
turile, bântuită mai nou de nălu-
ca revenirii crizei datoriilor. Iar
so luŃionarea acesteia nu este o
chestiune de luni, ci de ani,
întrucât, potrivit ministrului ger-
man de externe – „nu există
nicio scurtătură”. De ce „scurtă-

tură” ar putea beneficia atunci România pentru a reîn-
via speranŃa într-un trai mai bun?

Mergem pe mâna finanŃiştilor autohtoni şi aflăm ast-
fel de la Claudiu Doltu, secretar de stat din Ministerul
FinanŃelor, că „există practic două soluŃii: creşterea pro-
ductivităŃii sau banii altora”. 

Caracteristica primordială a
societăŃii actuale este reprezen-
tată de dorinŃa şi necesitatea
stringentă în a căuta modele şi
soluŃii optime în aproape toate
domeniile de activitate. Între aces-
tea se evidenŃiază ca şi proble-
mă fundamentală domeniul con-
ceperii, producŃiei şi consumu-
lui de bunuri şi produse agro-
alimentare. 
Parcă în ciuda problemelor

fundamentale, apar pe piaŃă invenŃii din ce în ce mai
„trăsnite”. Am să fac referire la un articol din acest an
din Daily Mail ce m-a suprins cu o prezentare a noilor
frigidere prezentate la târgul tehnologic de la Las Vegas.
Dacă frigiderele cu televizor nu erau de ajuns, iată acum
frigiderele sunt vorbitoare şi au Internet, twitter, came-
re web, telefon, etc. 

PUNCTUL
PE EUROPA

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

Tudor Vianu

Alexandru Ioan Cuza (1820-1873). Născut la Huşi. Iar cine ştie
cum arată Huşiul astăzi, îşi poate închipui uşor cum arăta târgul
respectiv în 1820. De aici, dintr-un orăşel mediocru chiar şi pen-
tru acel timp – desigur, conacul era mai arătos – a pornit Al. I.
Cuza, Domnul Unirii Principatelor de la 24 ianuarie 1859. Domnitor
al Principatelor Unite (1859-1862) şi apoi al Statului NaŃional
Român (1862-1866). Omul care a iniŃiat – alături de primul minis-
tru Mihail Kogălniceanu – şi a contribuit esenŃial, în aceeaşi for-

mulă, la realizarea unor schimbări fundamentale, vitale putem spune, în plan socio-econo-
mic şi politic pentru România. 

Început de septembrie 1939. Debutul celui de al doilea Război Mondial (Germania nazistă invadează Polonia la 1 septembrie 1939, apoi în zilele urmă-toare Anglia şi Regatul Unit declară război Germaniei).

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

Dan POPESCU

Emil DAVID

Lecturi de var@

O solu]ie imposibil@ 
- s@ tr@ie}ti din banii altora

continuare ^n pag. 4 - 5

continuare ^n pag. 3

continuare ^n pag. 2
continuare ^n pag. 6

Importan]a extinderii
tehnologiilor moderne
în economia rural@

româneasc@

Europa a experimentat
pentru prima dată mone-
tarismul în secolul al XVI-
lea, sub influenŃa doctrine -
lor mercantiliste, care ve -
deau în accumularea de
metale preŃioase sursa pros-
perităŃii naŃuinilor. Din pă -
cate foarte slab înzestrată
cu aur şi argint, Europa era
obligată să caute diverse

soluŃii pentru a se îmbogăŃii. Englezii, graŃie unui
sistem de contracte, obligau orice importator să
cumpere pe aur produse engle zeşti înainte de a părăsi Anglia. Francezii, datorită
lui Colbert, fabricau la preŃuri scăzute produse manufacturiere garantate de stat
pentru a fi mai competitive în străinătate. 

Solilocvii de Duminic@
Culoarea II

Petru-Ovidiu DUMBR~VEANU pag. 8

dr. Lucian BELAŞCU,
ULBS

asistent univ. drd.
Alin OPREANA,
ULBS

continuare ^n pag. 7

Dezvoltarea teoriei monetariste }i
impactul asupra politicilor economice

- Keynes versus monetari}ti -

Londra
Ion Săloşteanu - Natură statică

Radu Rosetti

conf. univ. dr. R@zvan
Sorin {ERBU, ULBS
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Frigiderul chiar reŃine informaŃii

despre stilul de viaŃă al utilizatorului
şi sugerează produse sănătoase, şi re -
Ńete. Mai mult, frigiderul poate trans-
mite pe telefon când eşti la cumpă-
rături imagini din interior unde are
instalată o cameră video şi chiar
poate să îŃi transmită sms când au
expirat anumite produse sau dacă
lipsesc anumite produse. 

Vrem nu vrem în ciuda desco-
peririlor care ne uimesc şi marchea-
ză istoria mai mult sau mai puŃin,
resursa „hrană” sau efectul opus „foa-
mete” sunt termeni pe care îi întâl-
nim din ce în ce mai des de la stu-
diile oamenilor de ştiinŃă până la dis-
cursul politicienilor. ImportanŃa cât şi
necesitatea conceperii şi dezvoltării la
scară largă a unor soluŃii noi şi efi-
ciente este justificată pe de o parte
de starea majoră de degradare a me -
diului înconjurător, o consecinŃă re -
zul tată în urma folosirii în mod con-
tinuu şi intensiv a unor procedee şi
mijloace neconcordante din varii punc-
te de vedere, ca de pildă cel al men-
Ńinerii sănătăŃii şi echilibrului ecosis-
temelor naturii, de exploatare a re -
surselor oferite de natură si dirijare
a multiplelor procese de producŃie
agro-alimentară, iar pe de altă parte
de utilizarea şi epuizarea unor surse
de energie, materii prime şi resurse
naturale care au fost şi înca sunt
folosite ca şi baze în aplicarea teh-
nologiilor şi procedeelor de produc-
Ńie intensiv aplicate cu precădere în
ultimul deceniu.

Fondatorul teoriei bioeconomice,
Nicholas Georgescu-Roegen surprin-
de monumental această situaŃie scri-
ind „Legea entropiei nu-l ajută pe eco-
nomist să spună exact ce se va în -
tâmpla mâine, anul viitor sau peste
câŃiva ani. La fel cu îmbătrânirea unui
organism, acŃiunea Legii Entropiei prin
intermediul procesului economic este
relativ lentă, dar ea nu încetează
niciodată. În consecinŃă, efectul ei nu
devine vizibil decât prin acumularea
pe perioade lungi [...] Curios este fap -
tul că nici măcar după această apa-
riŃie economia politică nu dă semne
de recunoaştere a rolului pe care îl
joacă resursele natural în procesul
economic.” Şi dacă economia politi-
că totuşi tratează subiectul dar nu dă
alarma, foarte puŃine state întreprind
acŃiuni cu succes în această direcŃie.
Nici la noi în Ńară situaŃia nu este cu
diferită şi sunt prea puŃine proiecte
la nivel naŃional ale căror rezultate să
merite menŃionate. Poate cel mai me -
diatizat a fost proiectul “Economia
bazată pe cunoaştere„ prelungit până
în 2013 al cărui obiectiv general este
acela de a facilita participarea comu-
nităŃilor dezavantajate din punct de
vedere al accesului la informaŃie la so-
cietatea bazată pe cunoaştere, în acord
cu strategia guvernamentală de inte-
grare în Uniunea Europeană. Proiectul
iniŃiat de Guvernul României, prin Mi -
nisterul ComunicaŃiilor şi Tehnologiei
InformaŃiei, cu sprijinul Băncii Mon -
dialea îngiŃit foarte multe fonduri iar
efectele sunt aşteptate să răs -
plătească eforturile. Proiectul îşi pro-
punea să contribuie la extinderea
accesului la tehnologiile moderne
informaŃionale şi de comunicaŃii şi la
îmbunătăŃirea cunoştinŃelor de utiliza-
re a calculatorului pentru cetăŃenii
comunităŃilor selectate, dezvoltarea şi
promovarea serviciilor de e-guvernare,

moder nizarea procesului educaŃional
precum şi la promovarea comerŃului
electronic şi adoptarea soluŃiilor ino -
vative în mediul de afaceri. Rezul -
tatele nu sunt încă pe măsura sume-
lor alocate, existânt încă multe loca-
Ńii dotate prin acest proiect în care
pe calculatoare se pune praful în loc
să declanşeze un proces ireversibil
de imbunătăŃire a calităŃii vieŃii… Fac
aceste trimiteri şi încerc să atrag citi-
torilor dar şi autorităŃilor asupra
mediului rural pentru că atât soluŃia
depăşirii momentului actual dar şi
soluŃia pe termen lung poate să vină
de aici.      

Cu precădere începând încă din
ultima jumătate a secolului trecut
înnoirile ştiinŃifice şi tehnice au creat
un fundament important pentru ridi-
carea nivelului material al oamenilor,
aspect remarcat şi dezbătut cu vehe-
menŃă în cadrul unuia din cele mai
prolifice sectoare de activitate umană
şi anume sectorul agro-alimentar. 

Nu de puŃine ori lumea contem-
porană a fost confruntată  cu proble-
me arhicunoscute ce fac parte din
domeniul preocupărilor legate de inten-
sitatea consumului de materii prime
epuizabile, de surse de energie epui-
zabile, lupta împotriva dăunătorilor
agricoli, lupta pentru combaterea foa-
metei, pentru o mai bună orânduire
economico-socială la nivel planetar,
pentru salvarea patrimoniului genetic
al Terrei reprezentat de speciile vege-
tale şi animale din care multe sunt
ameninŃate cu dispariŃia totală. Astfel,
în societatea actuală se vorbeşte
continuu despre alegerea, dezvoltarea
şi punerea în practică a unor noi
tehnologii cum ar fi Biotehnologia,
un procedeu aplicabil în domeniul
agricol care conform ConvenŃiei pri-
vind Protocolul de la Cartagena este

definită drept „orice procedeu tehnic,
în care se folosesc sisteme biologi-
ce, organisme vii sau derivatele lor,
cu scopul de a modifica produse sau
procese cu utilitate specifică” sau
curentul opus acesteia, agricultura
organică ce presupune folosirea unor
sisteme de management de produc-
Ńie care în primul rând ameliorează
calitatea şi sănătatea ecosistemului,
biodiversitaŃii etc., aceste noi soluŃii
ridicând totodată şi o serie de între-
bări şi incertitudinii cu privire la po -
sibilele impacte mai ales de natură
negativă pe care îl pot produce asu-
pra mediului înconjurător, implicit asu -
pra omului. 

Cu trei secole în urmă, unul din-
tre cei mai renumiŃi pionieri ai gas-
tronomiei franceze afirma la un mo -
mendat, citez „Spune-mi ce mănânci
ca să iŃi spun cine eşti”, un aforism
prin intermediul căruia, încă din pe -
rioada respectivă încerca să ne suge-
reze faptul că în esentă alimentaŃia
reprezintă, pe lângă alte nenumărate
aspecte, un act fundamental, vital şi
cotidian jucând rolul de suport al
unor obiceiuri sociale. 

De-a lungul secolelor, evoluŃiei
omenirii, a societăŃilor din care fac
parte diversele popoare ale lumii, în
prezent şi în viitorul apropiat omul v-a
fi pus din nou în fata unor dificul-
tăŃi, însă de data aceasta miza va fi
mult mai mare şi mai importantă. Şi
în ce sens mai mare şi mai impor-
tantă? După cum exprima antropolo-
gul Claude Levi Strauss „ Hrana tre-
buie să fie nu numai bună de mân-
cat ci şi să ne dea de gândit” ne
indică faptul că alimentele nu tranzi-
tează printr-un proces simplu doar
corpul ci are şi anumite consecinŃe
durabile asupra organismului, consti-
tuŃiei corporale, a prosperităŃii omu-

lui. În acest mod ajungem la ideea
că noii oamenii va trebuii să nu mai
fim indiferenŃi faŃă de ceea ce con-
sumăm şi în mod inevitabil va trebui
să selectăm şi să dezvoltăm un pro-
ces şi o paletă de produse alimenta-
re care să poată fi capabile să asi-
gure cererea de produse alimentare
atât pe plan local, regional, cât şi
mult mai important pe plan mondial
şi în acelaşi timp să prezinte efecte
benefice asupra organismului. Tocmai
de aceea punerea în practică şi apli-
carea la scară largă a unui procedeu
complex cum este Biotehnologia şi
implicit comerŃul cu produse şi orga-
nisme modificate genetic presupune
un efort considerabil de atenŃie, de
utilizare la nivel maxim  a beneficii-
lor aduse de această nouă tehnolo-
gie (reducerea considerabilă a costu-
lui externalităŃilor, creşterea producti-
vităŃii agricole, implicit toate acestea
având un efect imediat în comertul
cu produse agro-alimentare) şi de mi -
nimizare a posibilelor efecte negative
ce ar putea survenii în cazul aplică-
rii acestei tehnologii.

Dacă vom reuşi creşterea gradu-
lui de absorbŃie a fondurilor europe-
ne, bine-nŃeles cu atingerea obiecti-
velor acestor proiecte dar şi concen-
trarea strategiei naŃionale spre mediul
rural pentru a creşte gradul de infor-
mare a persoanelor de aici prin inter-
mediul implementării Tehnologiei Infor -
maŃionale şi ale ComunicaŃiilor, eco-
nomia României va cunoaşte o tra-
iectoie favorabilă.

În vreme ce în alte state au un
stadiu avansat al cunoaşterii în do -
meniile amintite, este a devenit o
condiŃie a dezvoltării să creştem şi la
noi nivelul de interes, de cunoaştere
şi de inŃelegere profundă faŃă de o
serie de probleme globale, cum sunt

şi acelea legate de implicaŃiile econo-
mice ale comerŃului cu produse mo -
dificate genetic, standarde şi strategii
de reglementare aplicate sau care ar
putea fi aplicate în cadrul comerŃului
cu organisme modificate genetic, esti-
mării ale unor posibile efecte sau
rezultate economico-financiare apăru-
te în urma cu o serie de plante mo -
dificate genetic, cărora din nefericire
se acordă încă prea puŃină atenŃie,
cercetare şi încercare de soluŃionare pe
o perioadă cât mai durabilă a acestor
probleme care devin pe zi ce trece tot
mai acute. Platfoma „ecooperative.ro”
dezvoltată în cadrul UniversităŃii „Lucian
Blaga” din Sibiu, tocmai aceasta îşi
propune, să încurajeze acest tip de
comerŃ cu produse bio, eco, cu po -
duse naturale din mediul rural dar şi
să ofere informaŃii utile locuitorilor
acestor zone, totuşi efectul va fi
obturat până statul nu acordă atenŃia
cuvenită acestui mediu, până Inter -
netul în bandă largă întârzie să fie
adoptat în toate zonele sau instituŃii-
le responsabile nu vor lucra în inte-
resul poporului român. 

Rândurile scrise în urmă cu mai
mult de 40 de ani de Nicholas Geor -
gescu-Roegen sunt şi astăzi de actua-
litate: „ConştiinŃa acestori adevăruri nu
îl va determina pe om să devină mai
puŃin nerăbdător şi mai puŃin înclinat
spre cerinŃe deşarte. Numai nevoia cea
mai cumplită îl poate obliga să se
comporte altfel.” 
(Această lucrare a fost cofinanŃată din
Fondul Social Euro pean, prin Programul
OperaŃional Sec torial Dezvoltarea Re -
surselor Umane 2007-2013, proiect
numărul POSDRU/89/1.5/S/63258 ”Şcoa-
la postdoctorală pentru biodiversitate
zootehnică şi biotehnologii alimenta-
re pe baza ecoeconomiei şi bioeco-
nomiei necesare ecosanogenezei”).
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Domnia sa dezvoltă însă ideea în

spiritul glumeŃului aforism cu cei
patru evanghelişti care au fost trei –
Luca şi Matei. Adică, din două soluŃii
nu putem discuta decât de una,
întrucât creşterea productivităŃii e re -
zultatul creşterii investiŃiilor de capi-
tal, iar acestea nu avansează decât pe
măsură ce economisirea creşte, aşa
încât România nu se poate aştepta la
nimic spectaculos în această privinŃă
cel puŃin în următorii 20 de ani.

Dezvoltarea noastră economică ră -
mâne aşadar legată doar de... banii
altora. Iar banii aceştia de unde pot
veni? Fie din investiŃii străine directe,
fie prin absorbŃia fondurilor euro -
pene, fie din împrumuturi.

ViaŃa pe datorie nu merită s-o
mai punem la socoteală. Am trăit-o,
o trăim din plin pe pielea noastră şi
o vor trăi şi generaŃiile viitoare care
cu siguranŃă că ne vor judeca aspru
pentru nesocotinŃa cu care am ama -
netat viitorul.

Despre fondurile europene, care
puteau constitui singura pârghie forte
de a susŃine cheltuielile statului şi
activitatea economică în ansamblu,
am scris pe larg într-unul din edito-
rialele trecute. De aceea, mă limitez
acum să reproduc doar concluzia
unui reputat analist economic, prof.
univ. Daniel Dăianu: „Incapacitatea Ro-
mâniei de a absorbi fonduri europene
pare a fi un eşec mai grav decât nea-
derarea la SpaŃiul Schengen. Să avem
în vedere că aceste fonduri ar fi adus
la bugetul public şi la bugete private,
în medie, peste 4 la sută din PIB-ul
anual, începând cu 2009 şi ar fi in -
dus modernizarea în economie. Rezul -
tatul lamentabil arată nu numai vicii ale
dispozitivului imaginat şi construit ini-
Ńial, ci şi metehne ale administraŃiei
publice centrale şi locale, corupŃie şi
legături certate cu legea. Blestemul
formei fără fond a cuprins România,
cu grave consecinŃe pentru economie”.

Urmând, deci, raŃionamentul secre -
tarului de stat din finanŃe, rămâne,
cel puŃin deocamdată, ca singură so -
luŃie salvatoare pentru România, obiş-
nuită să trăiască din banii altora,
investiŃiile străine directe. Adică, mai
pe şleau spus, să ne punem iar Ńara
pe tarabă, la vânzare.

Apar însă şi aici două probleme
extrem de complicate.

Prima ar fi că proporŃiile înseşi
ale crizei mondiale i-au făcut pe marii
investitori strategici mai prudenŃi şi
mai strânşi la pungă. Să ne amintim
de vremurile nu prea îndepărtate, de
boom economic, când banii erau mulŃi
şi ieftini. În 2008, de pildă, indica-
torul de investiŃii străine directe urca
în Ńara noastră până la 10 miliarde
de euro. Cu un mare impuls de credi -
bilitate dat de intrarea în Uniunea
Europeană şi cu o nevoie imensă de
dezvoltare, România era pe atunci o
Ńară emergentă foarte atractivă. Astăzi,
când banii sunt peste tot în lume pu -
Ńini şi scumpi, indicatorul de investiŃii
străine directe în ce ne priveşte este
în cădere liberă, ajungând la abia 1,9
miliarde de euro. Orice mare investi-
tor ia acum în calcul o sumedenie de
parametrii: ce potenŃial are economia,
care sunt nevoile ce trebuie acope -
rite, cum arată infrastructura, sănăta -
tea şi educaŃia, care e calitatea vieŃii,
ce face statul şi mai ales, cum ac -
Ńionează el, cât de sigur este mediul
de afaceri şi ce predictibilitate are
sistemul legislativ. Or, la noi, toate
aceste criterii de performanŃă care
fac sau nu fac o Ńară atractivă pen-
tru intrarea capitalului străin au fost
tratate cu o condamnabilă indiferenŃă
în toate guvernările tranziŃiei.

Şi ajungem astfel la cea de-a

doua problemă complicată în ceea ce
priveşte atragerea investiŃiilor străine:
calitatea ofertei. Adică – ce mai avem
de oferit investitorilor străini, pentru
că tot ce a fost mai atractiv s-a „eva -
porat” până în anul 2007. De atunci,
câte companii din portofoliul Mini -
sterului Economiei au mai fost priva-
tizate? Nici una, chiar dacă, de vreo
doi ani a intervenit Fondul Monetar
InternaŃional cu un calendar foarte
exact de privatizări. Ce fel de privati -
zări? Ale unor companii de stat uriaşe,
ce-i drept, aparent atractive, dar je -
fuite şi aduse în stare de faliment de
cohorte de „băieŃi deştepti” care, ani
în şir, nu şi-au văzut decât interese-
le personale.

Conduse într-un mod neprofesion-
ist, neprincipial şi haotic, fără strate-
gii şi planificări pe termen mediu sau
lung de către yes-mani politruci, aces-
te companii de stat au devenit din „perle
ale coroanei” economiei şi industriei
româneşti, datornici irecuperabili ai
statului şi faliŃi demni de ruşine.

Să luăm doar două nume sonore
din calendarul de privatizări urgente
întocmit de FMI şi asumat de Guver -
nul României: Oltchim şi Hidroelectrica.

Oltchim Rm.Vâlcea, mândria petro-
chimiei româneşti de altădată şi
ultimul bastion al ei, a ajuns din cel
mai mare plătitor de impozite şi divi -
dende, în numai 4 ani de zile, cu
datorii de 1,13 miliarde lei, obligată

să-şi trimită angajaŃii în şomaj şi să-
şi restrângă la o treime activitatea.
Toate acestea pentru că, cineva, când-
va, a decis să vândă Petrom-ul la
pachet cu rafinăria Arpechim Piteşti,
singurul furnizor de materii prime
pentru combinatul vâlcean.

Noul proprietar a închis rafinăria
fără nicio explicaŃie, şi de aici a înce -
put drama unei companii fanion a in -
dustriei româneşti. Cine o va cumpă -
ra fără Archim, va constata că şi-a
azvârlit banii pe fereastră.

Hidroelectrica este un alt caz tipic
românesc prin care cel mai ieftin
producător de energie autohton a
fost stors de profituri anuale de sute
de milioane de euro şi pus în situa -
Ńia de a-şi declara insolvenŃa. O com-
panie care nu face altceva decât să
scoată şi să vândă energie electrică
din apă gratuită, a reuşit „performanŃa”
de a acumula în ultimii 6 ani veni-
turi nerealizate de peste 1 miliard de
euro prin vânzări pe sprânceană la
preŃuri de dumping, la care se adaugă
cel puŃin 500 milioane euro bani chel -
tuiŃi aiurea. Adică nu chiar aiurea,
pentru că ei s-au dus în buzunarele
angajaŃilor prin cele 70 de categorii
de sporuri şi beneficii, pe lângă sa -
lariul de bază, inventate de managerii
companiei. AŃi auzit vreodată de „spor
pentru consemn la domiciliu”, sau
„spor de complexitate”, sau „indem-
nizaŃie scufundare”, sau „prime jubi -

liare”, sau „ajutor personal nelocalnic”?
AŃi auzit ca un şofer să aibă un sa -
lariu brut lunar de 9.900 lei? AŃi auzit
ca un salariat disponibilizat să bene-
ficieze de 48 de salarii compensa -
torii, iar o persoană pensionată să pri -
mească echivalentul a 12 salarii?

Toate aceste abuzuri incredibile se
petrec la Hidroelectrica, companie care
deşi s-a declarat în stare de insol-
venŃă, datoare fiind cum spuneam cu
peste 1,5 miliarde de euro, şi-a per-
mis luxul de a mai plusa în 2012,
faŃă de 2011, cheltuielile cu persona -
lul cu încă 20 milioane lei!

Ei bine, aceste două companii de
stat româneşti secătuite se află în pre-
zent în fruntea listei de privatizări din
calendarul comun FMI – Guvernul
României.

Întrebare: ce investitor strategic, de
oriunde ar fi el, va fi dispus să-şi
arunce banii în aceste găuri fără fund?
Şi care va fi preŃul la care vom ceda
în cele din urmă aceste ruine ale unor
companii româneşti cărora le mai evo -
căm doar cu nostalgie faima inter -
naŃională?

Iar concluzia amară este în ton cu
această nostalgie: nu sperăm în creş -
terea productivităŃii, nici în fonduri
europene gratuite, dar nici măcar în
investiŃii străine. Pentru că, de fapt,
nu mai avem ce vinde pentru a ne
amăgi că vom mai putea trăi o vre -
me... din banii altora.

Emil DAVID
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O solu]ie imposibil@ - s@ tr@ie}ti din banii altora

Combinatul Oltchim, Râmnicu Vâlcea.

Poiana Braşov
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urmare din pagina 1
A consolidat Unirea şi autonomia

statului naŃional român, punând te -
melie dezvoltării moderne a Ro -
mâniei. Din două Ńărişoare înapoiate
în care „îşi făceau mendrele, aproa-
pe cum vroiau”, şi turcii, şi ruşii, şi
austriecii, şi englezii, şi prusacii, etc.
a reuşit o Ńară cu perspective. Un
drum imens parcurs în doar 7 ani.
Cu toate calităŃile şi defectele lui,
este evident că, astăzi, Cuza, ne lip-
seşte, iar absenŃa lui, chiar şi virtua-
lă, iată, ne doare atât de mult...

Pentru Radu Rosetti, în cartea
sa de amintiri, Cuza este un perso-
naj de frunte, un om emblematic.
Memorialistul îi examinează atent
mediul din care provine, cum l-a in -
fluenŃat acest mediu pe Cuza, exami-
nează atent formarea viitorului dom-
nitor. Urmăreşte să-i desluşească în -
suşirile dar şi minusurile, defectele
care, din păcate, nu au putut fi aco-
perite, înăbuşite de aceste însuşiri.
Oricum însă, calitate rară astăzi, a
fost onest cu Ńara şi poporul său şi
le-a pus deasupra sa, nu dedesubtul
său şi să se aşeze pe ele, cum se
mai întâmplă acum. Când a trebuit
să plece Cuza, când a fost să plece,
şi-a respectat promisiunea şi a ple-
cat fără împotriviri penibile, deşi o
bună parte din popor îl dorea pe mai
departe. Aşadar, în viziunea lui Ro -
setti, cine era Cuza, cine a fost Cuza,
cum a rămas şi rămâne în eternita-
te? Să lăsăm, dar, pe marele memo-
rialist Radu Rosetti să ne explice, să
ne releve, să ne amintească, eu re -
zervându-mi doar dreptul autorului
acestor rânduri şi al observatorului
de situaŃie de a interveni atunci când
crede de cuviinŃă...

Iată liniile generale ale portretu-
lui. „...Cuza era nu numai un bărbat
cu minte excepŃional de ageră, dar
firea îl mai înzestrase cu mari însu-
şuri de bărbat de stat. Era foarte
simpatic, ştia să se facă popular şi
iubit şi să păstreze iubirea acelora
cu care se găsia în contact. Avea un
caracter pe cât de franc şi de des-
chis îl poate avea un conducător de

oameni, era stăpân pe darul de a şti
şi de a putea să se hotărască repe-
de şi să se Ńie de hotărârea luată,
care dealtmintrelea era aproape tot-
deauna cea bună. Absolut neînfricat,
avea pentru primejdie acelaşi dispreŃ.
Era prieten bun şi credincios, cu
totul lipsit de fudulie şi de fumuri;
vechilor prieteni, rămaşi în situaŃiuni-
le cele mai umile, li arăta aceleaşi
atenŃiuni ca înainte de domnie; avea
oroare de pompă şi de ceremonial”.
Avea imensă dragoste de Ńară şi de
popor, de cei nevoiaşi pe care îi în -
Ńelegea şi căuta în felul său să îi aline.
„Din nenorocire, mai scrie Radu Ro -
setti, era cinic şi nu avusese parte
de creştere în adevăratul sens al
acestui cuvânt. Adică, dacă ştia, ca
aproape toŃi boierii de atunci, să se
poarte foarte bine într-un salon, nu

fusese învăŃat să-şi stăpânească pati-
mile, poftele şi aplecările fireşti. Dacă
Cuza ar fi avut parte de o asemenea
creştere îngrijită, ar fi fost un bărbat
cu totul excepŃional”, conchide me -
morialistul.

Să ne apropiem, acum, de acest
„portret în ulei”, portret iscălit Radu
Rosetti. Să ne apropiem pentru a-i
observa detalii care să ne ofere posi-
bilitatea ca, din nou depărtându-ne,
să-l înŃelegem mai bine pe Alexandru
Ioan Cuza în gândurile şi faptele sale.
De unde, dar, să fi luat Cuza educa-
Ńia, creşterea de care ar fi avut nevo-
ie? – se întreabă Rosetti. Şi conti-
nuă: „De la Ńiganii părinteşti? Căci,
afară de prea puŃine excepŃiuni, de la
mâna Ńiganilor şi Ńigancelor (care slu -
jeau la conac, n.n.) în vremea copi-
lăriei lui Cuza primeau copiii boieri-

lor întâia lor creştere. Cu totul mic
era acei copii care erau crescuŃi de
străini culŃi, în stare să li dea o edu-
caŃiune în accepŃiunea ce o dăm
astăzi acestui cuvânt, iar părinŃii pri-
mului domn al Principatelor Unite
erau departe de a dispune de mijloa-
ce îndestulătoare pentru a creşte ast-
fel pe copiii lor”. Şi continuă: „Ei erau
de treabă, care se vede că inculcară
fiului lor principii de cinste persona-
lă, dar nu dispuneau, ei înşişi, nici
de creştere îngrijită, nici de cultură,
nici de mijloace însemnate. Au avut
norocul ca natura să înzestreze pe
Cuza cu o fire care avea parte de
multe instincte frumoase, cu o minte
excepŃional de deschisă, cu avânturi
generoase şi cu rari aptitudini pen-
tru conducerea oamenilor. Dar, în
schimb, ea a făcut dintr-însul un

bărbat care, prin cinismul ce-l arată
în unele privinŃi, prin robirea către
poftele şi slăbiciunile sale, nu era, ca
cea mai mare parte din membrii de
atunci ai boierimii noastre, decât un
copil al naturii”.

Şi mai arată Radu Rosetti că
nici în casa părintească, nici în pen-
sionatul lui Cuenin, unde a învăŃat şi
a fost educat, o şcoală mai bună
decât s-ar putea crede, dar limitată,
şi nici la Paris, unde a trăit câŃiva
ani, mai mult petrecând decât învă -
Ńând, „n-a avut el (Cuza, n.n.) de unde
să înveŃe să-şi stăpânească instincte-
le şi poftele şi să se desfacă de
unele obiceiuri care, mai ales după
ce a urcat treptele scaunului dom-
nesc, înfăŃoşau un contrast izbitor cu
situaŃia la care ajunsese”. De fapt,
„încă înainte de domnie avea reputa-
Ńia unui stâlp de cafenele şi a unui
crai... Îi plăcea mult sexul frumos,
avusese înainte de domnie legături
cu câteva femei uşuratice din socie-
tate, dar li prefera profesionalele. Era
un lucru obşteşte cunoscut că-şi pe -
trecea nopŃile în localurile de petre-
cere din Iaşi şi GalaŃi. Îndată ce se
urcă pe scaunul domnesc, nu lipsiră
femei interesate de societatea mare
care să brigheze situaŃia de «aman-
tă oficială a domnului»... Amorurile
de care Cuza a avut parte au fost
dealtmintrelea toate venale, cel mai
interesat şi, totodată, cel mai lipsit de
credinŃă fiind acel care a Ńinut aproa-
pe tot timpul domniei şi chiar după
cădere, cu acea care îl făcuse să
creadă că copiii altuia sunt copiii lui...
Legăturile sale cu amanta în titlu nu-l
împiedecau dealtmintrelea ... să frec-
venteze toate femeile uşoare din Bu -
cureşti şi chiar să le aducă în pala-
tul domnesc, care, în această privin-
Ńă, devenise un loc rău famat...”

Cred că trebuie avute în vedere
câteva circumstanŃe atenuante în a
prelua astfel de aprecieri ale lui Radu
Rosetti, în fond, după cum sublinia-
ză şi alŃi nu puŃini istorici, valabile în
bună parte. Totuşi... Iată, inclusiv cei
foarte apropiaŃi nu-i reproşau lui
Cuza infidelităŃile în sine – acest

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

Lecturi de var@

“Proclamarea Uniri” - Teodor Aman

Mihail Kogălniceanu, primul ministru al lui Cuza. Ion Creangă. IlustraŃie la “Moş Ion Roată şi Vodă Cuza”.

Dan POPESCU
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lucru era frecvent în epocă, dacă ar
fi să ne gândim doar la viaŃa amo-
roasă a celor doi împăraŃi francezi,
Napoleon şi Napoleon al III-lea, la
obiceiurile astfel ale altor domni şi
mari boieri români, de exemplu cele-
brul IenăchiŃă Văcărescu, frumos,
mândru, inteligent, sensibil, poet, de
care Doamna Domnului său se îna -
morase aprins şi de unde „poesia
poporană” „IenăchiŃă Văcărescu/ Şe -
de'n portă la Dudescu/ Cu binisu-i
de atlaz./ More Domna de necaz” –
ci amploarea şi frecvenŃa lor fără
limite. Acestea îi „sleiau puterile”, îl
disturbau uneori de la treburile dom-
niei şi, în unele chestiuni, îl împiedi-
cau să judece drept, fiind slab şi
mult influenŃat şi de amante şi de
camarilă. De camarilă, deoarece,
după cum arată chiar Radu Rosetti,
„împrejuru-i (lui Cuza, n.n.) mişuna
o camarilă de creaturi cu moravuri la
fel ca ale stăpânului, din care prea
puŃini îi erau credincioşi, iar şi mai
puŃini aveau pentru ban acelaşi dis-
preŃ ca el. Această camarilă – scrie
tot Rosetti – era alcătuită din aman-
ta în titlu, cu unele neamuri, din
Neculai Docan, un văr al lui Cuza,
din Librecht, aventurier belgian sau
luxembrughez, devenit favoritul şi
factotumul său, din care făcuse un
director general al poştelor şi tele-
grafelor, şi încă din alte câteva per-
sonagii din acelaşi soi...” Se ştiu
însă timpuri în care asemenea lucruri
să nu existe? Să ne gândim la ale
noastre de acum?

Şi încă în acelaşi sens. Cuza era
căsătorit încă de tânăr cu Elena
Rosetti Solescu, o rudă îndepărtată
de a lui Radu Rosetti, devenită Elena
Doamna, admirabilă, bună, calină, mi -
loasă, generoasă. Cuza aflase în ea
toate virtuŃile care fac podoaba unei
femei, mai mult decât inteligenŃă. Iar
„marea ei afecŃiune pentru el o făcea
să treacă peste purtarea lui, arătând
în această privinŃă o surprinzătoare
lipsă de demnitate care îl încuraja să
urmeze pe calea apucată”. Desigur
că Radu Rosetti are dreptate, dar nu
este memorialistul oarecum subiectiv
vorbind de verişoara sa depărtată,
atunci când pune „în cârca” domni-
torului, bărbat destoinic şi brav, atâ-
tea de multe păcate amoroase care,
de altfel, se pare, totuşi, că nu depă-
şeau cadrul epocii? De fapt, nu doar
ele i-au fost obstacole lui Cuza, ci şi
o întreagă pleiadă de împrejurări
interne şi externe. Eu înclin mai mult
spre această variantă.

Iată, Cuza aparŃinea, „cu bună
samă”, cum scria chiar Rosetti, boie-
rimii, familia lui era fără îndoială
veche, ocupase funcŃiuni de seamă
şi era înrudită şi încuscrită cu fami-
liile cele mai mari. „Totuşi, ea nu fă -
cea parte din acel număr prea res-
trâns de neamuri având pretenŃia să
formeze singure ceea ce, la mijlocul
veacului trecut, era privit ca alcătuind
«aristocraŃia sau boierimea mare».
Aceas ta era constituită dintr-un nu -
măr de vreo treizeci de familii, parte
de origine indigenă, parte de origine
grecească, care, în cele două veacuri
trecute, izbutind să monopolizeze
slujbele cele mai înalte şi puterea
politică în Ńară, adunase averi însem-
nate. Pentru cei mulŃi din membrii
acestei mari boierimi, Cuza nu era
decât un parvenit; mulŃi dintr-înşii
votaseră pentru el, dar acest vot fu -
sese dat într-un moment de însufle-
Ńire patriotică (de care în curând s-au
căit), pentru că nu se vedea cum să
se ajungă altfel la unire în opinia lor,
deci noul domn era lipsit de autori-
tate. În curând, însă, au putut con-
stata că el este foarte hotărât să şi-
o impue”.

De fapt, Cuza venise pe scaunul
Ńării „cu nume bine stabilit de jude-
cător integru şi de ocârmuitor drept
şi vrednic. Apoi mai era cunoscut ca

bărbat de o deosebită energie...”
Noul domn fu îndată bine văzut de
popor, care „nu întârzie să simtă că
pe scaunul Ńării de acuma are un
prieten şi un ocrotitor. În schimb,
abia fusese ales şi clasele privilegia-
te care îl alesese, căci numai ele ale-
geau (Moldova numărând, sub legea
electorală a ConvenŃiei, numai vro
mie şapte sute de alegători), dar
care simŃise că nu cu ele va merge
noul domn, începeau să-l trateze ca
duşman. Şi, într-adevăr, el era de
mai înainte hotărât să schimbe cu
desăvârşire situaŃia umilă şi obijdui-
tă în care se afla Ńărănimea, adică
masa naŃiunii, restituindu-i măcar parte
din drepturile ce i se cotropise şi să
silească clasele privilegiate ca şi ele
să ieie parte la sarcinile publice”. Si -
gur că sunt multe lucruri de adău-
gat, altele de privit cu oarece îndo-
ială, dar sesizăm aici mult din acea
forŃă imensă, „mată”, care l-a răstur-
nat din scaun pe Alexandru Ioan
Cuza... Este adevărat că, scrie chiar
Radu Rosetti, „lui Cuza şi Ko -
gălniceanu li revine fără îndoială fala
de a fi fost fruntaşii luptei care a dat
Ńăranului român stăpânire deplină
asupra unei mici părŃi din pământul
ce-l străpânise odinioară strămoşii
lui şi care-i fusese răpită printr-un
lung şir de cotropiri lăsându-i la
sfârşit numai un slab drept de uzu-
fruct asupra unei întinderi minime,
drept contestat şi acela şi exercitat
numai în schimbul unor istovitoare
corvezi. Foştii privilegiaŃi făcuse tot
ce putuse, întâi pentru a întârzia şi
apoi pentru a împiedica cu desăvâr-
şire sau cel puŃin a reduce la un
minimum hoŃia, cum o numiau ei,
proiectată de Cuza şi Kogălniceanu
în scop – tot aceştia ziceau – să-şi
întemeieze o popularitate nesănă -

toasă”. În realitate, astfel de ultime
spuse, nu doar Rosetti, ci mulŃi le
apreciază ca veritabile bazaconii... Să
mai spunem, totuşi, că – Rosetti ne
arată – „printre aceşti opozanŃi la un
act de dreptate şi de prevedere –
reforma agrară – erau nu numai unii
din barbaŃii cei mai culŃi din Ńară,
dar şi alŃii de bună credinŃă ce a
rămas nedesminŃită până la sfârşitul
vieŃii lor, barbaŃi al căror simŃ de
echitate şi de dreptate, mai puŃin so -
cială, ci oficială, mergea adesea până
la ridicol. Deci, adăugăm, să nu cău-
tăm să aflăm dihotomia clară alb-negru,
ci să luăm în calcul şi nuanŃele...

Ar mai fi de spus referitor la
felul cum a fost înlăturat Cuza, ceva
care ar aduce mai multă lumină ast-

fel. În rezumat, funcŃionărimea era
venală, rea, „se fura de sus până
jos”, dar, „de unde ar fi putut oare
nenorocitul de Cuza să adune, în
această Ńară, pradă de veacuri a celei
mai grozave corupŃiuni şi aproape
analfabetă, numărul trebuincios de
funcŃionari destoinici şi cinstiŃi cerut în
chip imperios şi urgent de o organi-
zare europeană a statului român...?...
Însă avea fără îndoială şi domnitorul
partea lui de răspundere în această
stare de lucruri”. Oricum, Cuza, după
cum relevă memorialistul, repetăm,

„era personal cinstit şi dezinteresat,
dar era în schimb cinic, avea o idee
proastă de omenire şi era foarte rău
încunjurat de bărbaŃi cinici ca şi el,
apoi pe deasupra cei mulŃi din ei mai
fiind necinstiŃi şi lacomi... Era nea -
dormit în ceea ce privia relaŃiunile cu
străinătatea, şi nimene n-a apărat
demnitatea acestei Ńări, atunci vasa-
le, cu mai mare vrednicie decât a
apărat-o el în situaŃiunile cele mai
dificile. (Dar) mai era şi leneş, punea
puŃin interes pentru mersul adminis-
traŃiunii, al justiŃiei şi al finanŃelor.
ViaŃa de excese ce o ducea, slăbin-
du-i organismul, contribuia la «lăsa-
rea în voia lui Dumnezeu» a întregii
ocârmuiri interne”. „Având despre oa-
meni îndeobşte cea mai proastă păre-

re, când i se semnalau abuzuri şi i se
cereau măsuri de represiune, Cuza răs-
pundea: La ce? Doară altul care l-aş
pune în locul lui n-ar fi mai cinstit”.

...Or, toate acestea îl costau
grav pe Cuza în pofida a ceea ce
adusese şi aducea ca beneficiu
social, neapreciat de toŃi, de altfel,
Cuza fusese votat Domn în ambele
Principate – Rosetti o afirmă şi el –
„sub condiŃiunea ca după ce reali-
zează ceea ce fusese convenit – or,
Cuza a realizat mult mai mult şi am
văzut cu ce efecte atât de diferit

interpretate – va abdica şi va lăsa
locul unui principe străin, capabil să
relaxeze, să înlăture din dezbinare,
să pacifice viaŃa politică atât de zbu-
ciumată a României acelui timp, să
aibă un dialog de pe poziŃii mai mult
recunoscute cu marile puteri europe-
ne şi mondiale. Cuza „fusese unul
din cei dintâi care, în Divanul ad-
hoc, scrie Radu Rosetti, s-a rostit
pentru domnul străin, angajamentul
luat de el după aducerea lui în scaun
(fiind): că va fi gată să-l părăsească
în favoarea unui domn străin, lu -
crând din toate puterile în acest
scop, îndată ce va fi cu putinŃă”. Din
multe direcŃii şi luând în calcul mai
multe puncte de vedere, venise, se
pare, momentul. Fostul pârcălab de

GalaŃi, cu marile lui calităŃi şi defec-
tele pe care le avea, se vădea depă-
şit de situaŃie...În noaptea de „11
fevruar” 1866, la palat fiind de gardă
batalionul comandat de maiorul Di -
mitrie Lecca – până atunci un „apro-
piat”, de altfel, al lui Cuza, precum
colonelul Haralambie şi prefectul Ale -
xandru Beldiman, ambii acum în
complotul împotriva sa –, ofiŃerii de
vânători – „berbanŃi” şi ei în alte
împrejurări – au pătruns în iatacul
domnului, domn pe care l-au găsit cu
amanta lui „en titre” şi „pe care l-au
făcut să-şi semneze abdicarea pe
spinarea celui mai voluminos din ei”.
Cuza aproape că nu a protestat. „Fe -
meia, care deşi era departe de a-i fi
cu credinŃă, ştiuse să câştige o pe cât
de mare, pe atât de răufăcătoare în -
râurire asupra lui, fu invitată să se îm -
brace, un sublocotenent prezentându-i
cămeşa de zi, cu cuvintele: «Doamnă,
iacă cămeşa Domniei Voastre». Domnul
fu dus deocamdată la casa lui Cio -
cârlan, apoi fu trecut peste graniŃă, la
Predeal, de unde se îndreptă spre
Viena, pentru a nu se mai întoarce
în Ńară...” Aşa s-a termi nat domnia
lui Cuza, un final trist pentru el...

...„Nu încape îndoială, scrie tot
Radu Rosetti, că multe greutăŃi a
avut să înfrunte Carol I şi că numai
prudenŃei, răbdării, perspicacităŃii şi
stăruinŃei cu care era înzestrat a
datorit învingerea lor”. Dar – mai
arată marele boier Radu Rosetti –
Cuza a săvârşit lucrurile mari ce i le
datoreşte Ńara numai prin el însuşi,
lipsit fiind de ajutorul ce naşterea sa
(princiară, regală, n.n.) îl dădea lui
Carol I. Dacă a ştiut să câştige spri-
jinul şi încrederea lui Napoleon al III-
lea, este meritul lui, fiindcă a ştiut
cum să se poarte cu el. Zeu că nu
este pentru ce să ni fie ruşine de
boierul nostru moldovan şi că în
rândul acelor care, în mai puŃin de
un veac, au făcut din două provincii
vasale şi robite de turci, din nişte
comitate stăpânite de unguri, dintr-
un crâmpei de Ńară răpit de Austria
şi din altă jumătate de Ńară furată de
muscali, aceste toate locuite de un
popor rupt în trei crâmpeie, România
întregită, moldovanul nostru stă la
loc de frunte, cinstit de toŃi”. Să-l
credem, dar, pe Radu Rosetti, a evo-
cat un itinerar atât de dramatic şi
are pe deplină dreptate. Având în
vedere astfel de aprecieri, consider
necesar să subliniez că, deşi situaŃii-
le, în esenŃă, sunt diferite, orice ase-
mănare sau deosebire faŃă de anu me
personaje politice ale prezentului este
absolut întâmplătoare...

Alexandru Ioan Cuza Elena Cuza

Vedere din Bucureşti în a doua jumătate a secolului XIX.
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Strategii orientate spre rapiditate

Casieria automată
Anul 2007 a fost marcat de apa -

riŃia casieriilor automate. Conceptul
este următorul: cu «self check-out-ul»,
clientul scanează el însuşi produsele
şi plăteşte pentru ele. Aceste case se
adresează în special consumatorilor
care cumpără puŃine produse, putând
astfel evita perioadele de vârf (46%
dintre consumatori îşi fac cumpără-
turile în timpul săptămânii, în timp
ce 15% merg la cumpărături în week-
end) şi câştigă timp. PreŃul unei case
automate este de 20.000 euro, iar o
asistentă poate supraveghea 4 case
automate şi poate ajuta clienŃii. 

Cumpărături online
Informatica şi Internetul au de -

venit indispensabile în ziua de azi.
Mai mult de jumatate dintre francezi
deŃin cel puŃin un calculator şi au
acces la Internet. Astfel, comercianŃii
au profitat şi de acest aspect. Sce -
nariul este următorul: consumatorul
poate vedea, alege, compara şi co -
manda produsele de care are nevoie
de acasă şi poate să le primească
acasă. Livrarea la domiciliu este foarte
avantajoasă. Dacă coşul de cumpără-
turi ajunge la valoarea de 100 euro,
livrarea costă, în general, 5 euro. În
ciuda avantajelor, francezii nu sunt
atraşi de această modalitate de a face
cumpărături (93% dintre francezi încă
nu au utilizat livrarea la domiciliu).

Adaptarea la noile tendinŃe 
ale pieŃei

• Raionul Self-Discount din hiper -
marketul Auchan

Aşa cum am văzut, scăderea puterii
de cumpărare a determinat consuma-
torul să frecventeze magazinele dis-
count. Spre deosebire de Carrefour,
care deŃine supermarketul Ed, Casino
care deŃine Leader Price şi Les Mous -
quetaires care deŃine Netto, Auchan
nu a integrat în cadrul grupului un
magazin discount. Totuşi, Auchan a
trebuit să adopte o strategie pentru
a face faŃă concurenŃei. Pentru a
realiza acest lucru, grupul a ales să
creeze propria gamă de produse
primul preŃ marca «Coup de Pouce».
Apoi, Auchan a prezentat o soluŃie
pentru a nu îşi pierde clienŃii. Astfel,
grupul a decis amenajarea unui spa -
Ńiu self-discount în interiorul hiper-
marketurilor Auchan. Scopul acestui
concept este de a realiza “convie Ńui -
rea” circuitului de distribuŃie cel mai
rentabil pe mp cu modelul economic
cel mai rentabil. 

Un raion self-discount Auchan este
o zonă de 300 m2 situat în interiorul
aceluiaşi hipermarket. Acest raion pro -
pune 500 – 700 referinŃe de produse
discount. Produsele nu aparŃin unei
mărci anume şi sunt de cele mai multe
ori prezentate în cutii de carton.

Acest concept a fost dezvoltat
pentru clienŃii care vor să se serveas-
că ei înşişi şi să aleagă cantitatea pe
care o doresc. În această zonă, con-
sumatorul regăseşte ambianŃa cu care
a fost obişnuit în magazinele hard-
discount. Interesul principal al con-
ceptului este de a oferi produse la
preŃuri mai mici pentru a capta aten -
Ńia consumatorilor. Auchan consideră
că o parte foarte mică din consuma-
tori este formată din clienŃi care sunt

clienŃi exclusivi ai discounterilor.
Grupul a găsit modalitatea de a com-
bina cele două formate comerciale
sub acelaşi acoperiş. 

Astfel, raioanele self discount ale
hipermarketului Auchan sunt:
- Mai economice: produsele oferite
au preŃuri mai mici decât cele pre -
zen tate la celelalte raioane. În plus,
clienŃii aleg ei înşişi cantitatea exac-
tă din produsul de care au nevoie.  
- Mai practice: zona self-discount este
reperabilă cu uşurinŃă în magazin da -
torită culorii portocalii care este do -
minant şi permite captarea atenŃiei
mai multor clienŃi. De asemenea, ra -
ionul propune game de produse mai
restrânse, fapt ce permite regruparea
mai multor produse necesare vieŃii
de zi cu zi. 
- Mai ecologice: conceptul a permis
reducerea cantităŃii de ambalaje inutile.

Conceptul a fost dezvoltat în 2004 şi
a fost testat pentru prima dată la
Leers, în nordul FranŃei, în iunie 2004.
Apoi, raioanele self-discount au fost
introduse în majoritatea hipermarke-
turilor Auchan. Implementarea con-
ceptului a fost rapidă.

A trebuit să se facă nişte sacrificii
la anumite elemente pentru ca acest
raion să poată fi pus la dispoziŃia
clienŃilor. Posibilitatea de a vinde  pro -
duse la preŃ mai mic se datorează
diminuării cantităŃii de ambalaje, rea -
provizionarea distribuitorilor de către
furnizori de 3-4 ori pe săptămână,
absenŃa mărcilor naŃionale.

Amenajarea raionului lasă impre-
sia unui supermarket în cadrul unui
hipermarket. 

• Marca Carrefour Discount

Carrefour, al doilea mare retailer
al lumii după Wal-Mart Stores Inc.,
a început să reducă cu 15% numărul
de produse alimentare în hipermarke-
turile sale din FranŃa. Ajustarea sor-
timentaŃiei este esenŃială pentru plan-
ul prin care Carrefour încearcă să
crească vânzările şi să recâştige cota
de piaŃă pierdută.

În ianuarie 2010, odată cu publi-
carea primelor rezultate globale, Lars
Olofsson, CEO Carrefour, prezenta prin-
ci palele direcŃii pe termen mediu şi
lung în politica comercială mondială
a grupului. Compa nia încheia 2009

cu o pierdere de 0,5% din cota de
piaŃă pe seg mentul hipermarket în FranŃa,
cea mai importantă piaŃă, ce gene -
rează peste 25% din vânzările sale.

În 2009, acesta a decis să intro-
ducă pe rafturi marca proprie Carre -
four Discount pentru a atrage con-
sumatorii atenŃi la cheltuieli şi pentru
a construi o imagine mai buna pen-
tru companie, în ceea ce priveşte po -
litica de preŃ. În luna iunie 2010,
retailerul a decis să o listeze şi în
magazinele sale din Spania. La sfârşi -
tul lui 2009, gama Carrefour Discount,
care conŃinea 423 de referinŃe, a
ajuns să deŃină o pondere de 4% în
volum şi 2% în valoare, din catego-
ria produse proaspete.

Brandul Carrefour Discount este co -
mercializat în cele aproximativ 1.200
de magazine ale retailerului: Carrefour,
Carrefour Market, Carrefour City şi
Carrefour Contact. Potrivit reprezen-
tanŃilor companiei, de la începutul
anului 2010, Carrefour a început să
îşi recupereze cota de piaŃă.

Din cauza crizei economice, puterea
de cumpărare a devenit principala
grijă a 61% din gospodăriile france -
ze. De aceea, Carrefour vrea să ofere
consumatorilor o soluŃie. Făcând parte

din politica de hard discount a gru -
pului, marca Carrefour Discount pro -
pune peste 400 de referinŃe, aco -
perind nevoile esenŃiale de zi cu zi
ale francezilor. Din această gamă, 83%
sunt produse alimentare, iar 17%,
produse nealimentare.

Carrefour Discount oferă consuma -
torilor o alternativă pentru produsele
discounterilor. Totuşi, Carrefour nu
s-a limitat în cheltuielile pentru publi -
citate. Produsele Carrefour Discount
au apărut sub formă de afişe, publi -
citate în presă, spoturi TV etc. Gru -
pul a cheltuit 347 milioane euro pen-
tru publicitate în 2009.

Anumite produse Carrefour Dis -
count au înlocuit 32% din mărcile
naŃionale, 17% din produsele marca
Carrefour şi 12% din produsele primul
preŃ marca No1. Strategia aleasă de
Carrefour a fost de a lansa produse
la preŃuri mici, promovate de o cam-
panie publicitară agresivă. Pe termen
scurt, această strategie este un sacri -
ficiu pentru Carrefour. Cu toate aces -
tea, grupul mizează pe faptul că aces-
te produse generează un trafic mai
ridicat în magazin.
Logo-ul mărcii este o combinaŃie în -
tre logo-ul grupului şi cuvântul dis-

count. Design-ul ambalajului sublinia -
ză valorile gamei de produse: un logo
simplu, uşor de reperat şi modern.
Ambalajul este simplu, cu un fundal
alb, lucru ce sporeşte vizibilitatea pro-
duselor pe rafturi.

Campaniile publicitare lansate 
de Carrefour

Carrefour FranŃa a lansat o cam-
panie publicitară la nivel naŃional de
comparare a preŃurilor pentru 25 de
produse marca proprie Carrefour, cu
preŃurile practicate de concurenŃii Lidl
Schwarz Group şi Casino Leader Price.
Deloc surprinzător, hypermarketurile
Carrefour şi supermarketurile Carrefour
Market sunt mai ieftine pentru un
coş zilnic cu 25 de produse decât
concurenŃii săi. În anunŃul campaniei,
produsele costă în total 31,32 euro
la un supermarket Carrefour, 32,42
euro la Lidl şi 38,60 euro la Casino
Leader Price. Potrivit retailerului, stu -
diile privind preŃurile s-au efectuat în
perioada 30 Septembrie-7 Octombrie
“de către un terŃ independent” în 33
de magazine Lidl, 30 magazine Casino
Leader Price, 36 magazine Carrefour
şi 34 supermarketuri Carrefour Market.

Ziarul Le Figaro sugerează că
această campanie este o schimbare
de strategie pentru Carrefour FranŃa,
deoarece până în prezent s-au obŃi -
nut de la publicitatea comparativă, în
schimb dădeau în judecată pe com-
ercianŃii care comparau preŃurile lor
cu cele din Carrefour. Această miş-
care vine la mai puŃin de trei săptă -
mâni după ce retailerul Leader Price
a fost obligat să plătească o amendă
de 300,000 euro celor de la Carre -
four pentru o campanie publicitară
comparativă din luna aprilie 2010.

Interesant este faptul că, produse-
le din coşul Carrefour sunt numai pro-
duse care poartă brandul Carrefour
Discount, deşi eticheta nu este vizi -
bilă în reclame. Gama Discount a
fost introdusă pentru a lupta împotri-
va creşterii discounterilor, încercând
egalarea nu numai ca şi preŃ, dar şi
ca ingrediente şi calitate. Se aşteaptă
ca acest lucru să minimalizeze riscul
legal al acuzaŃiilor cu privire la com-
pararea diferitelor nivele de calitate.
Carrefour a declarat ca această cam-
panie de publicitate urmează strict
codul consumatorilor care reglemen -
tează publicitatea comparativă şi evită
folosirea sloganurilor înşelătoare.

Hipermarketurile în confruntarea cu magazinele discount,
cazul pie]ei franceze (II)
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Plătibile în aur, aceste bunuri con-

tribuiau la sporirea stocului de meta -
le preŃioase al naŃiunii. Conchistadorii
spanioli şi portughezi plecau în Ame -
rica de Sud pentru a aduce metale
preŃioase şi pentru a îmbogăŃii astfel
în mod considerabil Spania şi Portu -
galia. Aurul adus în Spania a provo-
cat însă o veritabilă criză economică.
Creşterea economică s-a încetinit şi a
apărut inflaŃia. Profitând de rezervele
sale, Spania a multiplicat baterea de
monede de aur, contribuind astfel al
devalorizarea acestui material mone-
tar de referinŃă şi la intesificareacreş-
terii preŃurilor.

Monetarismul este extensia con-
temporană a teoriei cantitative a mo -
nedei, care stabileşte o relaŃie (macro-
economică) directă între nivelul masei
monetare, nivelul ofertei de bunuri şi
de servicii şi nivelul preŃurilor. Din
această relaŃie se deduce că variaŃi-
ile masei monetare nu influenŃează
decât nivelul general al preŃurilor şi
deci valoarea nominală a celor mai im-
portante mărimi ale economiei. Aportul
esenŃial al monetarismului la teoria
cantitativă a monedei constă într-o
aprofundare a relaŃiilor pe termen scurt.
VariaŃiile masei monetare provoacă (cu
intervale de ajustare destul de scurte)
o modificare a activităŃii economice
care precede cu câteva luni o modifi -
care a preŃurilor. Reînnoirea analizei
monetariste în secolul XX i se dato -
rează lui Milton Friedman. În lucrarea
A Monetary History of the United
States, 1867-1960, Milton Friedman
şi Anna Schwartz (1963) arată că
relaŃia monetaristă, care există între
cantitatea de monedă şi preŃuri este
întemeiată din punct de vedere em -
piric. Astfel, rata de creştere a masei
monetare înregistrează un maxim cu
cel puŃin un an înainte de punctul
inferior al fiecărui ciclu. Cu toate
aceste, există fluctuaŃii considerabile
în decalajele dintre variaŃiile monetare
şi punctele de inversare ale ciclurilor
economice. De aici, cei doi autori
conchid că ideile keynesiste nu sunt
confirmate de faptele istorice.

Monetarismului este o şcoală de
gândire macroeconomică care pune ac -
centul pe următoarele patru aspecte
principale: (1) neutralitatea monetară
pe termen lung, (2) nonneutralitatea
monetară pe termen scurt, (3) dis-
tincŃia dintre ratele dobânzilor reale
şi nominale, (4) rolul agregatelor mo-
netare în cadrul analizei politicilor.

Acesta este în special asociat cu
scrierile lui Milton Friedman, Anna
Schwartz, Karl Brunner, şi Allan Meltzer,
cu contribuabili precoce afara State -
lor Unite, inclusiv David Laidler, Parkin
Michael, şi Alan Walters. Unii jurnalişti
- în special cei din Marea Britanie -
au folosit termenul pentru pentru a
sprijini doctrina care susŃine existen -
Ńa pieŃelor libere, dar utilizarea este
necorespunzătoare; mulŃi dintre sus -
Ńinătorii pieŃei libere nu se consideră
ca fiind monetarişti. (McCallum, 2009)

O economie are la bază existenŃa
pe termen lung a neutralităŃii mone -
tare, care se referă la faptul că o
creştere exogenă cu N la sută a
stocului de bani ar fi urmată în cele
din urmă, după toate ajustările care
au loc, de o creştere de N la sută a
nivelului general al preŃurilor, fără
efecte asupra variabilelor reale (de
exemplu, consumul, producŃia, preŃu -
rile relative ale produselor individua -
le). În timp ce majoritatea econo -
miştilor consideră că pe termen lung,
neutralitatea este o caracteristică a
economiilor de piaŃă actuale, sau cel

puŃin se apropie de situaŃia actuală,
nici un alt grup de economişti nu
subliniază această afirmaŃie la fel de
puternic precum fac monetariştii. De
asemenea, unii obiectează faptul că,
în practică, băncile centrale, în ulti-
ma decadă, au urmărit politici care
au necesitat, mai mult ca oricând,
modificări exogene în oferta de bani.
Această obiecŃie este corectă în fapt,
dar irelevant: problema esenŃială este
dacă cererea şi oferta venite din par -
tea consumatorilor şi întreprinderilor
reflectă preocuparea numai pentru
cantităŃile care stau la baza de bunuri
şi servicii care sunt consumate şi pro-
duse. Dacă da, atunci economia are
proprietatea de neutralitate pe termen
lung, şi astfel s-ar explica reacŃia des-
crisă mai sus în ceea ce priveşte
modificare ipotetică în oferta de bani.
Alte concepte privind neutralitatea,
inclusiv ipotezele privind rata natura -
lă, sunt menŃionate mai jos.

Pe termen scurt nonneutralitatea
monetară se obŃine, într-o economie
cu o neutralitatea monetară pe ter-
men lung, în cazul în care ajustările
de preŃuri la o schimbare a cantităŃii
de bani au loc numai treptat, astfel
că există efecte temporare asupra pro-
ducŃiei reale (PIB) şi ocuparea forŃei
de muncă. Cei mai mulŃi economişti
consideră că această proprietate realis -
tă, dar o şcoală importantă de eco -
no mişti, partizanii aşa-numitul ciclu real
de afaceri, neagă acest lucru.

Continuând cu lista noastră, ratele
reale ale dobânzii reprezintă ratele do-
bânzii nominale ajustate pentru a Ńine
cont de inflaŃia aşteptată, aşa cum în
mod raŃional, oamenii îşi optimizează
alegerile atunci când aceştia fac com-
promisuri între prezent şi viitor. Cu
două secole în urmă, în jurul anului
1800, bancherul britanic şi econo-
mistul Henry Thornton a recunoscut
distincŃia dintre ratele reale şi nomi-
nale ale dobânzilor, iar economistul
american Irving Fisher a subliniat
acestă diferenŃă la inceputul anilor
1900. Cu toate acestea, distincŃia a
fost adesea neglijată în analiza macro-
economică până când monetarişti au
început să insiste asupra importanŃei
sale în cursul anilor 1950. Keynesiştii
nu au fost împotrivă, în principiu,
dar în practică modelele lor de multe
ori nu recunosc distincŃia şi au anal-
izat politica monetară în funcŃie de
nivelul predominant al ratelor nomi-
nale ale dobânzilor. ToŃi monetariştii
au subliniat indezirabilitatea combat-
erii inflaŃiei prin mijloace nemonetare,
cum ar fi controlul salariilor şi a

preŃurilor sau intervenŃii ale statului,
pentru că acestea ar crea denaturări
ale pieŃei. Ei au subliniat, cu alte
cuvinte, că inflaŃia în curs de des-
făşurare este, din punct de vedere
natural, fundamental monetară în na -
tură, un punct de vedere diferit de
cele mai multe opinii keynesiste.

În cele din urmă, monetariştii ori -
ginali au subliniat rolul agregatelor
monetare, cum ar fi M1, M2 şi  baza
monetară în domeniul analiză a po -
liticii monetare, dar detaliile diferă
între Friedman şi Schwartz, pe de o
parte, şi Brunner şi Meltzer, pe de
altă parte. Recomandarea faimoasă a
lui Friedman a fost că, indiferent de
condiŃiile macroeconomice actuale, sto-
cul de bani ar trebui să să crească",
lună de lună, şi într-adevăr, în mă -
sura în care este posibil, zi de zi, cu
o rată anuală de X la sută, în cazul în
care X este un număr între 3 şi 5.
"(Friedman, 1962) Brunner şi Meltzer
au sprijinit, de asemenea, normele de
politică monetară, dar au recunoscut
şi atractivitatea normelor active care
se referă la faptul ratele de creştere
a cantităŃii de bani influenŃează con -
diŃiile economice. De asemenea, aceş-
tia s-au concetrat, în principal, asupra
bazei monetare, ajustate pentru a re -
flecta modificările rezervelor minime
obligatorii, întrucât Friedman a fost mai
mult preocupat de M2   sau M1 şi,
într-adevăr, a căutat să realizez schim-
bări majore în legislaŃia bancară, cum
ar fi existenŃa unei rate de 100% a
rezervelor minime obligatorii pentru

depozitele, concepute pentru a face
agregatul ales mai uşor de controlat.

Regula de creştere constantă a
cantităŃii monetare a lui Friedman, a
atras o mai atenŃie decât alte aspecte
la fel de fundamentale ale monetaris-
mului, astfel aducând astfel înŃelege -
rea şi aprecierea monetarismului. În
special, aceasta a dus la neglijarea
comparativă a lui Friedman a ipote -
zelor "acceleratorului" sau a "ratei na -
turale", potrivit căreia nu există pe
termen lung o relaŃie inversă între
inflaŃie şi şomaj, astfel că pe termen
lung curba Phillips este verticală. Punctul
de vedere al inexistenŃei relaŃiei in -
verse a fost promovat şi de către
Brunner şi Meltzer. Prin urmare, s-ar
putea spune că cele două propoziŃii
fundamentale monetariste sunt (1) ca
miscarile ciclice în venitul nominal
sunt atribuite în principal mişcărilor
în stocul de bani şi (2) că nu există
nici o relaŃie permanentă între şomaj
şi inflaŃie.

Ascensiunea monetarismului până
la recunoaşterea intelectuală a înce -
put odată cu scrierile despre teoria
monetară de bază ale lui Friedman şi
ale altor economişti de la Universi -
tatea din Chicago pe cursul anilor
1950, scrieri care au fost influenŃate
de adeziunea lor la principiile funda-
mentale neoclasice. Cea mai remar-
cabila din aceste serii a fost adresa
prezidentială a lui Friedman către Aso-
ciaŃia Economică Americană în 1967,
publicată în 1968 ca "Rolul politicii
monetare." În această lucrare Fried -
man a dezvoltat ipoteza ratei naturale
(pe care a determinat-o în mod clar
doi ani mai devreme) şi a folosit ca
un punct forte în argumentarea pen-
tru existenŃa unei reguli unei rate
constante de creştere, în cadrul po -
liticii monetare. Aproape simultan,
Edmund Phelps, care nu a fost un
monetarist, a dezvoltat un anunŃ sim-
ilar privind teoria inexistenŃei relaŃiei
între inflaŃie şi şomaj, şi, în câŃiva
ani, evenimentele din economia mon-
dială, au oferit condiŃiile aparent dra-
matice pentru suportul empiric.
(McCallum, 2009)

La sfârşitul anilor 1970 şi înce -
putul anilor 1980, după un deceniu
de creştere a influenŃei, reputaŃia mo-
netarismului a început să scadă pen-
tru trei motive principale. Una a fost
încrederea în creştere, bazată pe inter -
pretări plauzibile de experienŃă, că ce -
rerea de bani este, în practică, extrem
de "instabilă", deplasându-se în mod
semnificativ şi imprevizibil de la un
trimestru la altul. Al doilea a fost
creşterea în economia aşteptărilor ra -
Ńionale, care a împărŃit analiştii anta -

gonisti la activismul lui Keynes în
tabere distincte. (O mare parte a mo -
netariştilor au îmbrăŃişat imediat ipo -
teza aşteptărilor raŃionale) Al treilea a
fost celebrul "experiment monetariste"
al Rezervei Federale din 1979-1982. 

În timpul anilor 1970, inflaŃia a
crescut în Statele Unite, precum şi în
multe alte naŃiuni industriale, la ni -
veluri fără precedent pe o bază mul-
tianuală în perioadele de relativă pace.
Aceasta a avut loc ca o consecinŃă a
diferitelor "şocurilor" - creşterile de
pre Ńuri la petrol, războiul din Vietnam,
şi în special dispariŃia 1971-1973 a
sistemului de la Bretton Woods a
cursurilor de schimb fixe (în sine
cauzate în mare măsură de nerespec -
tarea de către Statele Unite ale Ame -
ricii a menŃinerii parităŃii aur-dolar).
Aceste aspecte au adus băncilor cen-
trale o nouă responsabilitate majoră,
şi anume, aceea de a oferi o ancoră
nominală pentru monedele naŃionale
şi să înlocuiască standardul bazat pe
aur. Federal Reserve a anunŃat de
mai multe ori în cursul anilor 1970
că intenŃionează să aducă inflaŃia sub
control, dar diversele încercări nu au
avut succes. Apoi, pe 06 octombrie
1979, Fed, sub preşedinŃia lui Paul
Volcker, a anunŃat şi a pus în apli-
care un nou set de proceduri care
implicau revizuire în mod drastic a
operaŃiunilor şi care au unele carac-
teristici proeminente în comun cu
recomandările monetariste. În special,
Fed a încercat să atingă Ńinte speci-
fice lunare pentru rata de creştere a
M1, cu procedurile de operare care
a Ńintit controlul asupra unui agregat
monetar îngust şi controlabil, rezer -
vele nonborrowed (de exemplu, rezer -
vele bancare minus împrumuturi de
la Fed). Obiectivele M1 au fost des-
tinate pentru a aduce inflaŃia la un
nivel redus de la niveluri de două
cifre la valorile nespecificate, dar mult
mai reduse. Măsurile luate în perioa-
da octombrie 1979 – septembrie 1982
au determeninat reducerea ratei in -
flaŃii până la niveluri acceptabile şi
ie şirea din cea mai puternică rece-
siune după anii 1930.

Analiza teoriei monetariste nece-
sită o analiza factorilor care deter-
mină cererea de monedă  a modali-
tilor de reglare a ofertei de bani, pre-
cum şi al controlului creditului. În
continuare sunt prezentate criticiile
formulate de monetarişti în ceea ce
priveşte politicile economice preco -
nizate de Keynes şi de keynesişti.
Pentru o mai mare claritate a expu -
nerii se disting două domenii, cel al
politicii bugetare şi iscale şi cel al
politicii monetare.

asistent univ. drd. Alin OPREANA, ULBS

Dezvoltarea teoriei monetariste }i impactul asupra politicilor economice
- Keynes versus monetari}ti -

J. M. Keynes Milton Friedman

Bretton Woods, Statele Unite



Miracolul dumnezeiesc al luminii
convertit în culoare a cuprins, din
cele mai îndepărtate timpuri, deopo -
trivă, imaginaŃia creatoare a picto-
rilor, poeŃilor dar şi a muzicienilor. 

Cei mai mari poeŃi ai neamului
nostru precum Mihai Eminescu, Tudor
Arghezi, Lucian Blaga, George Baco -
via, Alexadru Macedonski, Nichita Stă-
nescu, şi lista ar putea continua, au
lăsat patrimoniului literaturii noastre
capodopere în care culorile topite în
lumina spiritului lor au devenit bunuri
de inestimabilă valoare culturală.

IniŃierea unei discuŃii despre sem-
nificaŃia culorilor ar contribui la clari -
ficarea unor criterii valorice ce permit
conturarea personalităŃii artistului.

Toate culorile determină prin can -
titate, suprafaŃă, şi durată de re -
ceptare, efecte fiziologice şi psiholo -
gice. SemnificaŃiile, expresivităŃiile lor,

diferă de la un popor la altul şi chiar
de la un individ la altul. În cele ce
urmează încerc o succintă prezentare
ale acestora.

Roşu: efecte fiziologice: creşte pre -
siunea sangvină, activeză respiraŃia,
dă senzaŃia de căldură; efecte psiho-
logice: culoare caldă, stimulator gene-
ral, irită, excită, mobilizează. Este speci -
fică tipului de individ activ, ofensiv-
agresiv, competitiv.

Portocaliu: efecte fiziologice: acce-
lerează pulsaŃiile inimii, favrizează se -
creŃia gastrică; efecte psihologice: cu-
loare caldă, degajă optimism, veselie
este o culoare sociabilă, dă impresia
de sănătate.

Galben: efecte fiziologice: stimu -
lează nervul optic, influenŃează funcŃio-
narea normală a sistemului cardio-
vascular; efecte psihologice: culoare
caldă, dă senzaŃia de intimitate, învio -
rare, culoare dinamică. Este considerată
culoarea cea mai veselă; stimulează
vederea şi calmează psihonevrozele;
exprimă spontaneitate şi presupune
la comunicabilitate.

Verdele: efectele fiziologice: scade

presiunea sanguină, dilată vasele ca -
pilare; efecte psihologice: relaxare, li -
nişte, meditaŃie, bună dispoziŃie. Culoare
rece, odihnitoare liniştitoare şi calman -
tă; exprimă concentrare, siguranŃă per -
sistenŃă, îndrăzneală, caracterizează ti -
pul pasiv, echilibrat.

Albastru: efecte fiziologice: scade
presiunea sangviniă şi a pulsului, cal -
mează respiraŃia; efecte psihiologice:
culoare rece odihitoare, îndeamnă la
calm, concentrare şi linişte interioară:
îndeamnă la nostalgie şi dor. Exprimă
linişte satisfacŃie, iubire şi afecŃiune.

Violet: efecte fiziologice: intensi-
fică activitatea cardiovasculară, accele-
rează respiraŃia; efecte psihologice: Cu-
loare rece descurajatoare, Exprimă tris -
teŃe, penitenŃă, melancolie. Dă senza-
Ńia de gravitate.

Negru: efecte fiziologice: reducerea
activităŃii metabolice, repaus; efecte psi -
ho logice: nelinişte, deprimare, înduio -
şare, despărŃire, doliu.

Albul: efecte fiziologice: contacŃia
pu pilei şi a muşchilor globulari ai ochi-
lor; efecte psihologice: puritate, linişte
sobrietate, virtute dar şi răceală.

Artiştii, în general, Ńin cont de aces-
te semnificaŃii pe care le dirijează în
creaŃiile lor. De-a lungul anilor mulŃi
pictori, dar mai ales teoreticienii care
s-au născut din rândurile acestora,
au descoperit câteva legi ale armoni-
ilor cromatice, care stau la baza în -
tregii creaŃii picturale. 

Până la formularea ştiinŃifică a aces-
tora, o bună parte din pictori le-au
folosit prin intuiŃie dintr-un anume in-
stinct. Tot din instinct, ciobanul, prin
găurile fluierului său scoate sunete
care devin armonii, dar nu poate, de
pildă, cânta un poem simfonic, or,
orice tablou este un poem simfonic.
Acesta nu poate fi conceput din in -
stinct. Prin amestecul fizic sau optic
prin alăturarea culorilor se obŃin acor -

durile cromatice, adică armonia. Aceasta
este pusă evidenŃă de contrastele cro -
matice, pe care le amintesc doar în
treacăt, deoarece aprofundarea lor ar
depăşi spaŃiul pentru un simplu so -
lilocviu. Aşadar, după cum urmează,
contrastele cele mai uzitate sunt: con -
trastul complementar; închis-deschis;
de calitate, simultan şi succesiv; cu -
lorii în sine şi cald-rece.

Aceste contraste au fost folosite
de către întreaga pictură de la impre-
sionişti încoace. Pictorii români, din a
doua parte a secolului 19 care s-au
format la şcoala impresionisă, au in -
trodus în pictura lor, selectiv aceste
contraste realizând armonii inedite şi
în deplină concordanŃă cu sentimen -
tele şi trăirile lor în faŃa marelui
spectacol al naturii şi vieŃii.
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