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Inditex reprezintã un grup global de retail din domeniul modei care
opereazã în peste 200 de pieþe din întreaga lume, în ambele emisfere.
Grupul este format din opt mãrci / lanþuri de magazine: Zara, Pull &
Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home ºi
Uterqüe. Fiecare brand îºi opereazã direct magazinele fizice ºi online
într-un mod perfect integrat. Compania a fost fondatã de Amancio Ortega
Gaona în 1963 cu sediul în A Coruna, Spania, producând ºi vânzând
haine pentru bãrbaþi ºi femei. Activitatea sa include distribuþia cu
amãnuntul a îmbrãcãmintei, încãlþãmintei, accesoriilor ºi produselor
textile de uz casnic prin diferite magazine cu format comercial destinate
diferitelor sectoare vizate ale publicului.
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Dorel Morândău

Douã secole de
progres ºi catastrofe

Vârsta industrialã

 - câteva consideraþii -

RãscruceaRãscruceaRãscruceaRãscruceaRãscrucea
ºtiinþeiºtiinþeiºtiinþeiºtiinþeiºtiinþei

 Ultimul an a fost unul determinant pentru întreaga economie
mondialã ºi nu puþine au fost domeniile care au trecut prin schimbãri
radicale, companiile fiind forþate sã se adapteze rapid la un nou fel de
a gândi ºi acþiona. Comportamentul consumatorului s-a schimbat
peste noapte, deoarece problemele de sãnãtate ºi siguranþã au devenit
brusc un factor de cumpãrare. S-a vãzut, în mod evident, o adaptare
tehnologicã, care în mod normal ar fi durat ani, în câteva luni.
Efectele continue, economice ºi sociale, ale COVID-19 vor fi
resimþite chiar ºi dupã ce pandemia dispare.

Dan POPESCU

Operaþiile estetice
sau "falsa" fericire

„Trupul omenesc
este frumos

numai în mãsura
în care oglindeºte

sufletul.” 
Constantin Brâncuºi
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Realitatea zilelor noastre depăşeşte orice
previziune făcută cu câţiva ani în urmă.

Lect. univ.
dr. Alma

PENTESCU,
ULBS

continuare în pag. 4,5,6
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Lucian BELAŞCU
urmare din pagina 1

Compania ş i-a început
activitatea introducând un nou
concept de design în modă: în loc
de îmbrăcăminte care să poată fi
folosită / să reziste o lungă
perioadă de timp, au oferit o mare
varietate de articole, la preţuri
accesibile.  La început, în 1963,
activitatea de bază era fabricarea
rochiilor, iar din 1975 brandul Zara
a fost deschis ca magazin în A
Coruna (Galicia, Spania), oraşul în
care se găsesc acum birourile
centrale ale companiei.

Extinderea internaţ ională a
grupului a început în 1988,  cu
primul magazin implantat în
străinătate, în Oporto, Portugalia.
În prezent, magazinele grupului
Inditex pot fi găsite în locaţii precum
Fifth Avenue din New York, Piazza
Duomo din Milano, Regent Street
şi Oxford Street din Londra, Zeil din
Frankfurt, Nanjing West Road din
Shanghai, Shibuya din Tokyo,
Nişantaşi din Istanbul, Myeong-
dong din Seoul şi Kärntner Straße
din Viena. Strategia de extindere a
grupului a prevăzut, în anii 1990,
deschiderea sau achiziţia de filiale
pentru a gestiona diferite colecţii:
Bershka, Pull and Bear, Massimo
Dutti şi Stradivarius. În mai 2001,
Inditex s-a transformat într-o
companie cotată la bursă, fiind
evaluată la 8 miliarde USD (la acel
moment 9 miliarde EUR). De
asemenea, în 2006, Inditex a
câştigat Wharton Infosys Business
Transformation Award pentru
implementarea inovatoare şi de
succes a tehnologiei informaţiei,
care avea drept scop reducerea
drastică a timpului necesar pentru
a obţine noi mărfuri de la etapa de
proiectare la cea din magazin. În
2008, Inditex a lansat Uterqüe, noul
brand de accesorii al companiei.
Trei magazine emblematice
inaugurale au fost deschise în
Madrid (Calle Serrano), Barcelona
(Passeig de Gracia) şi La Coruna.
La 22 septembrie 2008, Inditex şi-
a deschis magazinul cu numărul
4.000 în Ginza din Tokyo, consi-
derată una dintre cele mai
importante zone comerciale din
lume.

Graficul nr. 1 - Numărul
de magazine
aparţinând grupului Inditex,
în anumite ţări din Europa,
în anul 2020

Sursa: www.statista.com
După cum se remarcă şi din

Graficul 1, cele mai multe maga-
zine aparţinând grupului Inditex
sunt deschise în Spania. În ceea
ce priveşte România, sunt
deschise, la nivelul anului 2020,
139 de magazine. Scopul

companiei de retail este de a crea
valoare prin proiectarea unor
produse de modă atrăgătoare,
create respectând normele etice,
de înaltă calitate, orientate către
tendinţe şi care să fie accesibile
tuturor. În acelaşi timp, INDITEX îşi
propune să maximizeze ciclul de
viaţă al fiecărui articol pe care îl
vinde şi, totodată, al materialului
utilizat în producţie. Pentru a realiza
acest lucru, acţionează cu atenţie
şi responsabil, în fiecare etapă a
procesului de modă. Având la
dispoziţ ie peste 176.000 de
profesionişti, grupul poate să
anticipeze cu exactitate, prin
echipele de proiectare şi apro-
vizionare, nevoile clienţilor. Pentru
a realiza acest lucru, au construit
un model de afaceri unic, care este
centrat pe client. Este caracterizat
de flexibilitate, receptivitate, dura-
bilitate şi inovaţie. Aceste atribute
pătrund în fiecare verigă din lanţul
valoric, de la proiectare şi producţie
la operaţ iuni de logistică ş i
magazin, toate acestea fiind
coordonate meticulos. Acest lucru
este posibil datorită faptului că mai
mult de jumătate din fabricile
utilizate pentru producţie sunt
aproape de sediul companiei, din
Spania. Obiectivul împărtăşit de
toate aceste echipe este acela de
a crea valoare economică, socială
ş i de mediu, astfel încât să
maximizeze impactul pozitiv asupra
tuturor părţilor interesate. Obiecti-
vele de creştere economică ale
companiei sunt astfel fuzionate cu
obiective sociale ş i de mediu
ambiţioase, toate cu scopul comun
de a evolua către o economie
circulară. Pe termen mediu,
compania îşi propune să parcurgă
o serie ambiţioasă de etape şi
angajamente, până în 2025. Aceste
obiective includ utilizarea doar a
materialelor şi proceselor certifica-
te, durabile, cu scopul de a atinge
nivelul zero al emisiile nete până
în 2050. Compania Inditex susţine
că modelul de angajament este
inspirat de oameni şi pentru oa-
meni, deoarece oamenii sunt cea
mai importantă parte a companiei.
Principiile unei mentalităţ i
antreprenoriale, un refuz de a se
conforma şi o sete implacabilă de
îmbunătăţire sunt elemente care
definesc, cultura organizaţională a
grupului. Iar valori esenţ iale
precum inovaţ ie, creativitate,
diversitate şi incluziune sunt la fel
de relevante astăzi precum au fost
la început. Grupul Inditex lucrează
în permanenţă la dezvoltarea
continuă a acestui model durabil,
având alături o echipă de
profesionişti din 172 de naţionalităţi
diferite şi culturi, religii, etnii şi
gusturi foarte diverse.

Etapele lanþului
valoric

în cadrul INDITEX

Etapa de proiectare
Procesul de proiectare este

condus de peste 700 de designeri
care stau la baza creativităţii care
diferenţiază grupul Inditex de ceilalţi
concurenţi. Accentul este pus pe
analiza preferinţelor clienţilor şi
consolidarea angajamentului faţă
de sustenabilitate, prin selectarea
proceselor ş i materiilor prime
optime. Acest efort creativ este
tangibil în toate colecţiile, care sunt
actualizate constant pe tot
parcursul sezonului, în vitrinele
magazinelor şi în cele peste 350
de "poveşti" de modă pe care le
crează în fiecare an, constituind o

forţă creativă unică în industria
modei. Contactul constant între
magazin şi echipele online şi de
designeri, împreună cu un accent
pe capacitatea de reacţie, permit
companiei să identifice ş i să
răspundă preferinţelor clienţilor pe
măsură ce apar. Căutarea activă a
designerilor pentru materiale şi
procese mai durabile ajută la
creşterea standardelor de calitate
şi la direcţionarea companiei către
un model de economie circulară.

Etapa de fabricaţie şi
aprovizionare

 Cu produse fabricate în principal
în regiunile din Spania se asigură
flexibilitatea necesară pentru a
adapta producţ ia la cererea
clienţilor. Grupul are capacitatea de
a realinia oferta comercială la orice
schimbare potenţială a tendinţelor,
ajustând imediat numărul de
articole de îmbrăcăminte pentru a
satisface cererea reală. Acest lucru
minimizează surplusul şi asigură
o gestionare responsabilă a
stocurilor, în tandem nu numai cu
obiectivele de vânzare, ci şi cu
strategiile de durabilitate.

Etapa logistică şi
de distribuţie

Această etapă este reglată
constant pentru a se adapta la
deciziile de vânzare. Fiecare
marcă îş i operează propriile
instalaţii logistice centralizate, unde
primeşte şi stochează inventarul
pentru distribuţie de două ori pe
săptămână către magazinele şi
depozitele online din întreaga lume.
Această integrare eficientă a
magazinului ş i a operaţ iunilor
online cu procesele de depozitare,
transport ş i distribuţ ie este
rezultatul unui sistem patentat de

gestionare a stocurilor, bazat pe
tehnologia de identificare a
frecvenţei radio (RFID), care
urmăreşte fiecare articol de
îmbrăcăminte. Acest sistem le
permite clienţilor să cumpere fără
probleme, online sau în magazin,
şi să se bucure de o experienţă de
cumpărături integrată, care
prezintă o inovaţie tehnologică
constantă, adaptată nevoilor lor.

Magazine / Online
Orice experienţă de achiziţie - fie

online, fie în magazin - este încadrată
de căutarea calităţii. Mai exact, în
magazinele fizice, obiectivul este ca
toţi cei care intră să se bucure de o
adevărată experienţă în cele mai
bune locaţii, pe cele mai populare
străzi comerciale din întreaga lume.
O atenţie minuţioasă este acordată
designului arhitectural şi serviciului
pentru clienţi din magazinele fizice.
Online, fiecare dintre mărci se
străduieşte să ofere aceeaşi
experienţă de cumpărare, în orice
moment şi în orice loc, prin
dispozitive mobile, oferind clienţilor
posibilitatea de a primi achiziţiile lor,
oricum le convine cel mai bine.

Graficul 2 ilustrează foarte bine
situaţia anului trecut, de la debutul
pandemiei de COVID-19, când
marea majoritate a magazinelor au
fost nevoite să pună accent pe
magazinele online în detrimentul
celor fizice, majoritatea închise în
perioadele de carantină.

Graficul nr 2 - Vânzările
grupului Inditex pe
magazine fizice şi online,
în perioada 2019-2020

 Sursa: https://www.inditex.com/
d o c u m e n t s / 1 0 2 7 9 / 6 4 8 1 7 5 /
2020_Results_v2.pdf/270b31a8-
def3-c53e-73a9-91200087e0d2
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Rezultatul acestui sistem
complicat este capacitatea de a
oferi calitate, modă şi comoditate,
încadrate de cele mai înalte
standarde de durabilitate ş i
siguranţă a produselor. Toate
acestea sunt susţinute de munca
desfăşurată în culise pentru a
îndeplini obiectivele de dezvoltare
durabilă şi angajamentul privind
transparenţa şi dialogul constant cu
părţile interesate. Scopul final este
acela de a avea un impact pozitiv
asupra clienţilor, societăţii, indus-
triei, comunităţilor şi mediului.

Inditex astãzi

Aceste fundaţii sunt esenţiale
pentru ca Inditex să reuşească în
condiţiile de concurenţă acerbă din
sectorul de retail al modei, care s-
au intensificat odată cu apariţia
noilor tehnologii. Este un sector
care, la fel ca în toate domeniile
economiei şi societăţii din întreaga
lume, a suferit impactul pandemiei
Covid-19, la începutul anului 2020.
Colaborarea, la acel moment, atât
cu Organizaţia Internaţională a
Muncii, cât şi cu alte astfel de
organizaţii - a dus la căutarea şi
găsirea de modalităţi de susţinere
a lanţului de aprovizionare, la
fabricarea echipamentelor de
protecţie şi dedicarea capacităţilor
logistice de care grupul dispune,
pentru a sprijini efortul tuturor în
lupta cu Covid-19. su
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Este evident faptul că, Covid-19
a fost un moment esenţial pentru
acest sector. În timpul fazei post-
pandemice conducerea compa-
niei este de părere că va avea
nevoie de soluţii inovatoare pentru
a se adapta la schimbările inter-
venite în obiceiurile de cumpărare,
astfel încât să rămână alături de
clienţi şi să îi susţină în tot ceea ce-
şi doresc. În tandem, această nouă
fază oferă o oportunitate unică de
a dubla eforturile pentru a deveni o
afacere mai durabilă, specifică
unei economii circulare. Amprenta
internaţională a Inditex, ce are în
componenţa sa un grup divers de
mărci, se concentrează pe
producţia durabilă, angajamentul
de a integra magazinul ş i
operaţiunile online şi investiţii
constante în noi tehnologii. După
cum se poate observa în graficul 3,
în cadrul grupului Inditex, la nivelul
anului 2020, cele mai mari vânzări
provin de la Zara, urmând Berska,
Massimo Dutti, Pull&Bear,
Stradivarius, Oysho şi Uterque.

Graficul nr. 3 - Ponderea
vânzărilor nete ale
grupului Inditex la nivel
global, în funcţie de mărcile
ce fac parte din grup,
în 2020 (%)

Sursa: www.statista.com

Referinţe bibliografice:
www.inditex.com, 2021

Grafic 3

Alma PENTESCU
urmare din pagina 1

Înţelegerea modului în care se
pot desfăşura factorii politici şi
economici va fi esenţială pentru
luarea în considerare a investiţiilor
şi strategiilor viitoare. Deşi este
dificil de planificat în jurul agendelor
politice în continuă schimbare,
ceea ce merită luat în considerare
este modul în care modificările de
politică propuse ar putea afecta
spaţ iul comercial. Traiectoria
pandemiei va forma, fără îndoială,
peisajul economic din întreg anul
2021. Managerii din sectorul de
retail vor trebui să înţeleagă că o
redresare economică la nivelurile
de traiectorie prepandemică va
necesita destul de mult timp.
Regulile jocului vor trebui probabil
să fie revigorate şi va fi necesară o
acţiune îndrăzneaţă şi diferenţiată
pentru a se distinge de competiţie.
Marile magazine au beneficiat de
schimbări în comportamentul
consumatorilor, precum ş i de
desemnarea lor ca servicii esen-
ţiale. Alţii, cum ar fi îmbrăcămintea
şi magazinele universale, s-au
luptat de la debutul pandemiei cu
reducerea costurilor ca strategie
de supravieţuire.

Criza creată de pandemia de
coronavirus a lovit în mod deosebit
şi industria modei. Deşi cumpă-
răturile online au crescut, nu a fost
suficient pentru a şterge daunele
provocate de închiderea magazi-
nelor şi grijile economice, care au
determinat oamenii să reducă

cheltuielile cu bunuri neesenţiale.
Se consideră că veniturile din
această industrie, la nivelul anului
2020, au scăzut cu mai mult de o
treime, echivalentul a până la 640
miliarde dolari din vânzări pierdute.
Comportamentele, preferinţele şi
schimbările de mentalitate pe care
oamenii le-au adoptat în timpul
pandemiei vor duce la schimbări
permanente, la adoptarea accele-
rată a comerţului electronic şi
creşterea cererii de mărci orientate
către scopuri şi mod durabil.

Potrivit BCG, 81% dintre
consumatorii americani consideră
că pandemia va duce la o
recesiune, iar mai mult de jumătate
îşi fac griji cu privire la finanţele
personale ş i, în consecinţă,
intenţionează să cheltuiască mai
puţin pe modă. O concentrare
sporită pe valoare este deja evi-
dentă - mai mult de patru din zece
consumatori spunând că se
aşteaptă ca mărcile să ofere
reduceri sau alte promoţii odată cu
redeschiderea magazinelor. În
întreaga lume, oamenii au migrat
către cumpărăturile online şi au
comandat diverse produse, mulţi
dintre ei pentru prima dată -
tendinţe care se aşteaptă să con-
tinue. Criza COVID-19 a determinat
ca oamenii să fie mai conştienţi de
durabilitate şi mediu şi a stârnit
interesul pentru cheltuielile pentru
sănătate ş i bunăstare, dar ş i
elemente esenţ iale, cum ar fi
îmbrăcămintea casual, îngrijirea
pielii şi produsele de uz casnic.

Schimbarea sentimentelor şi

comportamentelor consumatorilor
are, aşadar, implicaţ i i majore
pentru brandurile de modă:

- Consumatorii vor cumpăra mai
puţin şi vor alege mai atent atunci
când o vor face. Deşi cheltuielile
generale vor scădea, va creşte
interesul pentru îmbrăcăminte
casual, îmbrăcăminte activă,
categorii de casă şi produse de
înfrumuseţare, în detrimentul unor
altfel de categorii, precum genţi de
mână şi îmbrăcăminte formală.

- Schimbările intervenite pe ca-
nalele de distribuţie se vor acce-
lera. Vânzările prin intermediul
reţelelor digitale şi sociale vor
creşte - canalele digitale de pe
pieţele cheie reprezentând o por-
ţiune destul de mare din vânzările
totale. Pentru a atrage atenţia
clienţilor, mărcile vor trebui să îşi
consolideze prezenţa online prin
personalizare, construirea comu-
nităţii şi interfeţe şi livrări superioare
de cumpărături online.

- Cu mai mulţ i oameni care
cumpără online, rolul magazinelor
cu amănuntul se va schimba.
Locaţiile emblematice vor rămâne
în scopuri de imagine de marcă,
dar este posibil ca majoritatea
locaţiilor fizice să fie mai mici, să
vândă mărfuri personalizate pentru
fiecare zonă şi să fie configurate
pentru a prelua ş i comenzile
online. Unele vor servi şi ca hub-
uri pentru activităţi comunitare.

- Cererea va creşte pentru acele
mărci care au în vedere o
accentuare a responsabilităţii din

punct de vedere ecologic şi social.
- Consumatorii se vor aştepta la

mai mult. Oamenii vor dori como-
ditate, inclusiv o experienţă intuitivă
de cumpărături online şi livrări
rapide. Pe măsură ce consumatorii
se îndreaptă spre social media şi
către forme de comunicare mai
individualizate prin mass-media,
companiile vor trebui să ofere cum-
părătorilor mesaje mai oportune,
relevante şi personalizate.

- Acţiunile pe termen scurt ale
unei companii ar trebui să se
concentreze pe operaţ iuni de
dimensionare corectă, inclusiv
regândirea canalelor de vânzări.

- Companiile trebuie să conso-
lideze legăturile cu platformele
multibrand, cum ar fi Asos şi Zalan-
do, care continuă să accelereze,
alături de giganţi ai comerţului
electronic precum Amazon ş i
Alibaba, care au devenit tot mai
puternici în timpul pandemiei.

- Companiile care deţin puncte
de vânzare cu amănuntul trebuie
să efectueze o analiză aprofundată
a locaţiilor şi să le închidă pe cele
cu performanţe reduse. Pentru
magazinele rămase, este posibil
să fie nevoie să renegocieze chiria
şi să regândească aspectele şi
personalul pentru a îmbunătăţi
profiturile.

- Mărcile cu un lanţ de aprovi-
zionare puternic vor fi într-o poziţie
mai bună pentru a profita de
redresare odată ce economiile vor
începe să revină. Deoarece viitorul

pe termen scurt ar putea fi încă
instabil, trebuie să încheie parte-
neriate strânse cu furnizorii pentru
a rămâne cât mai flexibili posibil,
pentru a reduce costurile, pentru a
reduce timpul necesar pentru a
obţine inventarul pe piaţă şi pentru
a creşte partajarea riscurilor.
Mărcile şi furnizorii trebuie să vină
cu soluţii reciproc avantajoase
pentru a minimiza anulările şi alte
ajustări ale comenzilor.

- Realizarea unei reproiectări a
organizaţiei bazate inteligenţă
artificială, este un alt mod prin care
mărcile îşi pot face modelul de
operare mai rapid. Adoptarea
inteligenţei artificiale va fi una dintre
cele mai semnificative schimbări
ale industriei modei în următorul
deceniu şi una dintre cele mai mari
provocări ale acesteia.

- Companiile trebuie să inves-
tească în domenii care să le per-
mită să creeze avantaje, construind
organizaţia, capacităţile şi proce-
sele de care au nevoie pentru viitor
şi pe care le pot folosi pentru a
valorifica oportunităţile de extindere
şi câştigare a cotei de piaţă.

Referinţe bibliografice:
" Bianchi, F. et al., 2020.

Fashion's big reset, s.l.:
www.bcg.com

" www.bcg.com, 2020.
www.bcg.com:https://
www.bcg.com/publications/2020/
fashion-industry-reset-covid
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Dan POPESCU

urmare din pagina 1

"Oare nu are mai
multã dreptate acel
care zice cã obiectul
îngrijirii publice e omul
care produce nu lucrul
cãruia îi dã fiinþã?"

Mihai Eminescu

1. Astfel îşi intitulează tematica
sa un număr recent din revista
franceză "L'Histoire - Les
Collections"(nr. 91, avril-juin,
2021). O temă de care mă ocup
şi eu de peste 5 decenii. Iar
numeroase din ideile respective
ni se interferează, de multe ori
fiind identice. Iată, însă, capitolele
din revistă: "Ce este industria?"
1. Aţi spus "Revoluţie"? (sub-
capitole, printre care "Industrialul
Ev Mediu", "Legenda aurită a
inventatorilor", "Maşina de vapori
demitizată", "Marx, Toynbee şi
"revoluţia industrială"") ; 2. Cum
industria a bulversat lumea
(subcapitole printre care "Ce s-a
petrecut în Marea Britanie?", "Ce
datorează Lancashire Indiei",
"Apa şi lemnul, modelul francez",
"Petrocraţia", "Cum am intrat în
Anthropocen" etc.). 3. "O lume
muncitorească" (subcapitole
printre care "Naşterea "working
class"", "Femeile ş i copiii,
gleznele muncitorilor", "Inepui-
zabilul lanţ de montaj", "Moartea
lentă - plumbul, inamicul public",
"De ce se revoltă muncitorii",
"Sfărâmaţi maşinile!", "În grevă!",
"Greva durează dacă femeile (de
acasă) rezistă", "Numericul:
revoluţie falsă?" etc. Autori de
marcă - Fr. Jarrige, Catherine
Verna, Julien Vincent, F. Bensi-
mon, Timothy Michell, E. Hobs-
bawm, Xavier Vigna, G. Car-
nino etc).

O temă de mare actualitate pe
care doar incapabilii, ignoranţii
sau semidocţii nu o văd sau, chiar
mai rău, o contestă. Nu ai nici
cum să nu vezi şi nu ai nici cum
să conteşti un factor fundamen-
tal, vital al progresului nu doar
economic, ci uman ca atare.
Adaug la toate acestea, şi la
altele, o anume definiţie, largă, pe
care românul C. Dobrogeanu-
Gherea, este drept, într-o
manieră mai literară, o dă
progresului industrial: "...şi nici
într-o societate rustico-idilică
poate fi idealul nostru şi al ţării.
Acolo, unde fierbe viaţa şi lupta,
acolo unde strigătul strident al
sirenii cheamă mulţ imea
muncitoare la muncă, acolo unde
massele muncitoare în mine
răscolesc măruntaiele pămân-
tului, unde ciocane uriaşe
spulberă blocuri de oţel, unde
pădurea de coşuri înălţată spre
cer anunţă izbânda şi victoria
muncii omeneşti asupra naturii,
unde vapoare uriaşe spintecă
oceanele, acolo unde în oraşele
gigantice se zbat şi se izbesc
pasiunile, se lovesc şi se cioc-
nesc ideile, se plămădeşte
cultura formidabilă de azi şi cea
imensă de mâne, acolo unde
fierbe şi spumegă lupta uriaşă
dintre muncă şi capital, din care

trebuie să nască o lume nouă...
acolo şi numai acolo poate fi
idealul nostru şi al ţării.

Toată frământarea şi lupta şi
zbuciumul uriaş şi neîncetat de
acolo nu sunt durerile cari
vestesc apropierea morţii, ci sunt
frământările uriaşe şi durerile
naşterii... Acolo naşte viitorul"
(Constantin Dobrogeanu-Gherea,
"Neoiobăgia", Editura Librăriei
Socec a Comp, Bucureşti, 1910,
p.494) ...Într-un fel sau altul, o
asemenea definiţie, relativ ar-
haică, poate puţin forţată, se
vădeşte, în bună parte, înveşmân-
tată sau nu, valabilă şi astăzi. Era
- şi este - un mesaj în eternitate
pentru oameni al venerabilului
industrialist Gherea.

2. Din mănunchiul de proble-
me, numeroase şi multe foarte
complexe, abordate în "L'His-
toire", dar şi de către cei ce se
ocupă în plan teoretic şi practic
de chestiunile dezvoltării,
industrializării, ale dezvoltării
industriei, de chestiunile dezin-
dustrializării şi ale reindustria-
lizării, de problematica multie-
conomicului şi socialului pe care
o generează industria,  de
problematica naţionalului şi
multinaţionalului, precum şi de
cum influenţează industria
socialul, în cele ce urmează ne
vom opri la câteva: a) ce în-
seamnă, de fapt, industrie,
semnificaţiile etimologiei cuvân-

tului; b) revoluţia industrială,
clasică dar şi în noi forme şi noi
condiţ i i, oricum ca o linie
continuă; c) câte ceva din
complexitatea problemei şi
redundanţe în perspectivă.

3. a) O definiţie a Larousse-ului,
din 2021, precizează că industria
desemnează ansamblul activi-
tăţilor economice care produc
bunuri materiale prin transfor-
marea şi punerea în operă de
materii prime. Terţ ialitatea
pregnantă în ultimele decenii în
Europa de Vest - precum şi în
Statele Unite - a diminuat aici
asemene procese, în vreme ce
ele au devenit pronunţate în Asia.
Totuşi, procesele respective
rămân omniprezente în lume,
chiar şi în Europa vestică şi
America. Constituie,  mai mult ca
niciodată, baza vieţii noastre
materiale şi a relaţiilor pe care le
întreţinem cu lumea.

Să poposim, însă, asupra
vorbelor. Cuvântul "industrie"
derivă din latinescul "industria".
Cuvânt care se regăseşte, apoi,
în cele mai mute limbi europene,
"industria", în spaniolă şi italiană,
"Industry" în engleză, "Industrie",
în germană, "industrie", în
româneşte, "industria" în ruseşte
etc. Se referă, cu precădere, la
activităţile din sectorul secundar,
distincte de activităţile de tip
agricol - sectorul primar - şi de
cele de tip comercial, unele

servicii, fireşte - terţiarul. Au
apărut mecanizările şi automa-
tizările complexe, ulterior cua-
ternarul, cu cibernetizările şi
informatizările sale, au apărut
elementele de mecanică
cuantică, nuclearul cu toate ale
sale etc. Este o structurare care
s-a impus cu precădere după
1945 - vezi "societăţile industriale
şi postindustriale". Şi nu a inclus,
nu include, în mare, generalitatea
şi specificitatea ca atare, în
dinamică, ale sectorului indus-
trial, şi transformările de lungă
durată ale activităţilor productive.
şi mai sunt.

Dacă în secolul XX, industria se
referea mai ales la o producţie de
masă obţinută în cadrul unor vaste
uzine concentrate prin sisteme
productive raţionalizate, lucrurile
s-au modificat în bună măsură.
China mai ales, dar şi India,
Indonezia, Brazilia, Mexicul, state
africane se vădesc tot mai mult
la un asemenea nivel, acoperind
prin producţie, la preţuri reduse
şi exporturi ample, o importantă
cotă din plaja cu precădere a
bunurilor de consum. Pentru
ţările dezvoltate ale lumii,
industria a dobândit un sens nou,
de altfel întrezărit încă de prin
secolul XVIII: abilitarea tot mai
înaltă de a face un lucru tot mai
complicat. De a-l face cu
aplicaţie, cu precizie. Economiile
dezvoltate au trecut însă mai
toate prin acel stadiu de evoluţie

(industrială) anterior amintit, ele
concentrându-se acum pe
industrii de vârf, pe tehnică de
vârf, pe specialişti supercalificaţi.
şi din acest vârf,  controlează,
practic, întregul sistem industrial
al lumii, pace sau război.

Sigur că mai multe din
doctrinele lui Lenin cu "dictatura
proletariatului" şi nu doar - chiar
el făcând, totuşi, paşi înapoi prin
"noua politică economică (nep-
ul)" de la începutul anilor 1920 -
au fost, în puncte importante, prin
exterminările practicate într-un fel
sau altul, realmente criminale.
Aşa au fost. De felul celor ale
colonialiştilor, ale americanilor
yankey împotriva indienilor,
acţiunile  lui Lenin uneori mai
ample. Dar este greu să nu îi dai
dreptate lui Ulianov atunci când
în teoria sa asupra industrializării
s-a referit la grupa A - produ-
cătoare de mijloace de producţie
- şi la grupa B - producătoare de
bunuri de consum. Iar în grupa A
s-a referit la sectorul I, producător
de mijloace de producţie pentru
producerea mijloacelor de pro-
ducţie şi la sectorul II, producţia
de mijloace de producţie pentru
producerea bunurilor de consum.
Relevând însemnătatea dezvol-
tării prioritare - prin investiţii
prioritare - a grupei A iar, în cadrul
acesteia, a sectorului I. Aplicarea
a fost nu o dată defectuoasă, însă
Lenin nu a solicitat neglijarea
până la ignorare a sectorului II şi
a grupei B. Faptul acestei ignorări
a costat imens, o bună perioadă,
populaţia Rusiei. Este, însă, drept
că şi şcoala lui Lenin era mult
superioară - în ani de învăţământ
şi calitate a lor - şcolilor ciracilor
săi, mult inferioare, ascunzându-
se de multe ori incapacitatea în
spatele ultra imperativului de a
îndeplini, pe scară ierarhică,
ordinele cum erau ele ale şefilor
şi şefuleţilor. Nu era un sistem
participativ, ci ultra autoritar, iar
această realitate a generat,
printre altele, o însemnată risipă
de resurse şi decalaje majore în
ceea ce a privit ş i privea
amplificarea nivelului de trai
general al populaţiei. Nu  existau
banii necesari nici ca să cumperi
din import. Dimpotrivă, de multe
ori exportai şi o mare parte din
ce resurse agricole şi alimentare
aveai. Totuşi, un astfel de tip de
industrializare s-a vădit în bună
parte cu efecte pregnant pozitive
în domeniul militar, făcând din
URSS a doua mare putere a
lumii; el a iradiat masiv pe
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întreaga zonă economică.
Ar mai fi un termen ce trebuie

amintit: "industrialismul". Un
termen ce ne apropie de o anume
civilizaţie generată, pe tot spectrul
economic şi social, de dezvol-
tarea industriei. Trecându-se
frontierele de la un stat la altul şi
abordându-se chestiunea global,
o anume teorie - componentă -
a globalismului. În sensul strict,
industrialismul, pus în circulaţie
de marele Saint-Simon (1760-
1825) are definit sistemul său
filozofic în "Catéchisme des
industriels". Un sistem filozofic
abordat ca o lege a progresului,
ca o încredere în progres, în
maşinism, în marea producţie (fie
ea de vârf, chiar dacă mai mică),
care aduc după ele fericire, li-
bertate şi emancipare. Iată obţi-
nute idealuri sociale, de libertate
umană nu neapărat prin revoluţie,
prin războaie, ci prin dezvoltare.
"Paradisul este în faţa noastră,
este terestru", scria faimosul
cercetător francez încadrat prea
uşor în rândul socialiştilor utopici
(alături de tot francezul Charles
Fourier, cel cu falansterele, şi de
englezul Robert Owen).

4. Era o concepţie pozitivă pe
care unii istorici (Jules Michelet,
de pildă) au privit-o în epocă ca
un factor de pervertire a sufletului.
Nici vorbă. Eronat. Saint-Simon
a fost un cutezător futurolog,
gândind şi imaginându-şi viitorul
în termenii unui prezent care nu
stătea pe loc ci evolua spre mai
bine. Prin muncă, prin eforturi.
"Totul trebuie să se facă pentru
industrie". "Clasa industrială
trebuie să ocupe primul rang
pentru că ea este cea mai impor-
tantă din toate; pentru că ea se
poate lipsi de celelalte clase, dar
nici una din aceste clase nu se
poate lipsi de ea; pentru că ea
subzistă prin propriile forţe, prin
munca personală... Într-un cu-
vânt, totul se face prin industrie...
". Un mare vizionar, domnul
Saint-Simon, chiar dacă ar trebui
să înlocuim industrie ca atare
prin industrialism, prin ciberne-
tizare şi informatizare etc. Poate
uşor exagerat. Ce-i putem
reproşa astăzi lui Saint-Simon?
Dincolo de faptul că lumea de
acum s-a construit ş i se
construieşte, ca mai mereu, şi
prin sânge, prea puţine...

5. b). Revoluţia, revoluţiile
industriale. Nu cred că trebuie
musai să identificăm revoluţia
industrială, dezvoltarea industriei,
industrialismul chiar, cu maşi-
nismul. Prin conţinutul şi efectele
lor sunt mult timp înaintea sa.
Scriam în cartea mea "Universul
în alb negru", Edit. Albatros,
Bucureşti, 1987, că Evul Mediu
reprezintă un timp esenţial al
creaţ i i lor tehnice. Că zeiţa
Demeter şi nimfele au fost puse
serios la treabă pentru a servi
omul. Că energia vântului şi a
mareelor dobândiseră rezolvări
cât se poate de ingenioase
pentru producţie chiar înainte de
Evul Mediu. Şi îl abordasem pe
Genghis-Han ca un precursor al
informaţiei rapide, sistemul său
de comunicare cu ş i între
luptătorii săi înlesnindu-i, în bună

măsură, mai multe din marile
sale victorii. Că au fost. Dar, din
toate aceste perspective com-
plexe, strălucitorul în civilizaţie
Imperiu Roman? Pe primul loc
chiar... Aşadar, o linie de
continuitatea cu verigi care, din
loc în loc, din când în când, au
potenţat şi potenţează sensibil
această linie. Revoluţia indus-
trială de la lemn la cărbune şi
metal, maşinismul? O astfel de
verigă, fundamentală, desigur, dar
înscrisă în acelaş i lanţ de
continuitate. Un proces  care, prin
răspândirea lui şi mai apoi, prin
consolidarea, evoluţia lui şi tre-
cerea la alte procese - elec-
trificarea, petrolul, automatizarea,
cuaternarul, informatizarea etc. -
ne-a făcut şi ne face să vorbim
aceeaşi limbă. Atât în plan
economic: profit, beneficiu,
cheltuieli, învestiţii, pierderi, bilanţ,
competiţie, randament, calificare,
reinvestire etc., cât şi în plan
tehnic. A fost şi este această
dezvoltare - nu doar industrială,
dar industrială mai ales, a fost şi
este limba ei (şi mă refer şi la
celelalte domenii - agricultură,
transporturi, construcţii etc. -
legate prin mii de fire de industrie),
un numitor comun al unei lumi
diverse. Spre o lume - în nu puţine
planuri - globală dacă nu unică.
Din timpuri mai vechi, până în
zilele noastre şi mai departe.

Dar să revenim la revoluţia
industrială. Spuneam mai demult
că, prin importanţa şi reverberaţiile
ei, a contat mai mult decât o
revoluţie socială, ca atare, cel
puţin în deceniile de început,
amplificând contraste sociale şi
aprinzând fitilul unor mişcări
politice. A apărut pe fondul marilor
manufacturi, gata pregătite,
parcă, pentru forţa maşinismului.
Karl Marx, în "Capitalul", vol.I, cap.
XV, "Maşinismul şi marea indus-
trie", explică foarte bine feno-
menul. "Precum toate dezvoltările
forţei productive a muncii,
utilizarea capitalistă a maşinilor
va diminua preţul mărfurilor,
diminuând partea din ziua de
muncă în care muncitorul lu-
crează pentru el însuşi, ampli-
ficând cealaltă parte în care
muncitorul lucrează doar pentru
capitalist. Este o metodă
specifică pentru a fabrica plus-
valoarea relativă. Forţa de muncă
în manufactură şi mijlocul de
muncă în producţia mecanică
reprezintă punctele de plecare
ale revoluţiei industriale... Este
maşina - în sensul de mijloc, de
instrument tehnic, n.n. - acea ce
va inaugura în secolul XVIII
revoluţia industrială; ea serveşte,
totodată, ca punct de plecare de
fiecare dată când este vorba de
a transforma meseria sau manu-
factura, în exploataţie mecanică".
Marx mai spune că patronul-
capitalist este interesat, în
aceste noi condiţii de amplificare
a productivităţii, să crească
mereu plus-valoarea ce-i revine
lui, antrenând astfel exploatarea
în creştere a proletariatului de
către burghezia capitalistă.

Este foarte bună explicaţia
marelui analist şi doctrinar
socialist german, dar, îndemnând
ca proletarii să se unească
împotriva capitaliştilor ce-i

exploatează, nu ne lămureşte cu
nimic de ce capitalistul, de
oriunde, ar fi interesat să
monteze o afacere, o fabrică
maşinistă, de exemplu, dacă nu
câştigă de fel după ea. Din
considerente sentimentale? Din
considerente religioase? De
imbecil? Nici vorbă, ar însemna
să părăsim logica lui Marx.
Montează o afacere ca să câştige
bani de pe urma ei. Aici este o
"bubă" la Marx. Dar dacă ne
gândim că capitalistul "accele-
rându-şi" nevoile personale vrea
să câştige tot mai mulţi bani
astfel, în detrimentul partenerului
lui în afacere care este mun-
citorul, aflăm "o bubă" la patron.
După cum a demonstrat şi de-
monstrează practica economică,
pe o astfel de bază nu teribil de
sănătoasă, afacerea sa se de-
zintegrează, cu încetul sau chiar
brusc, intervenind efectiv factorul
calitatea produselor, intervenind
factorul concurenţă internă şi
internaţională etc.  Toate aceste
tot în logica marelui german care
aproape ne indică singur
"punctele slabe" ale teoriei sale.

Dintr-o asemenea perspectivă,
a doua în înşiruirea noastră,
revoluţia industrială aproape că
înăbuşe revoluţia socială. Va fi,
aproape de timpul lui Marx, tot
un mare gânditor, englez, acum,
Arnold Toynbee cel care solicită
o înţelegere mai consistentă între
patronat şi muncitori, cu relevanţă
mai mare pe partea muncitorilor
mai ales având în vedere inte-
resele menţionate ale patro-
natului. De multe ori discutam în
acest sens la Facultate, la
"Seminariile speciale" de
Economie Politică, din anii IV şi
V de studii, cu profesorii N.N.
Constantinescu, T. Postolache, I.
Blaga, cam 10-12 ore săptă-
mânal, în calupuri de câte 4 ore.
Dar ce scrie Toybee în "Lecturer
on the Industrial Revolution", din
1884. Iată: "Esenţa chiar a
revoluţiei industriale se vădeşte
în abandonul sistemului medieval
de reglementare a producţiei şi
de distribuţie a bogăţiilor în
profitul principiului competiţiei...
Anunţată de Adam Smith şi
considerată ca acţionând de la
sine de către Ricardo şi Mill,
competiţia este mereu ideea

dominantă a epocii noastre, chiar
dacă odată cu publicarea "Originii
speciilor" a lui Ch. Darwin o
desemnăm mai degrabă ca
expresia luptei pentru existenţă...
Se consideră în general că
această luptă este o lege a naturii
cu care trebuie să evităm pe cât
putem interferenţa (în sensul de
a acţiona în contra ei, n.n.). La
aceasta, eu răspund că civilizaţia
visează să intervină concret într-
o asemenea luptă brutală. Avem
intenţia să modelăm violenţa într-
o asemenea confruntare, pentru
a împiedica ca cei slabi să fie
zdrobiţi". Deci, şi Marx, dar şi
Toynbee.

Este o intervenţie concretă şi
precisă a unui savant, Toynbee,
în aceste abstracţii ale libera-
lismului cu vocaţie universală,
care, iată, au fost sesizate şi de
Smith şi Ricardo, de către Marx.
El, Marx, promovează o inter-
venţie violentă. Toynbee şi alţii din
baricada sa, o doresc paşnică,
bazată pe cooperare şi înţe-
legere. Va fi "Nationalökonomie",
şcoala istorică germană ce a
debutat cu Roscher ş i von
Schmoller care, în felul ei, îl va
premerge pe Toynbee. Faptul că
cancelarul Otto von Bismarck
propune şi respectă sindicatele
şi CAS-ul (contribuţii pentru
asigurări sociale, pensiile etc.) o
relevă destul de clar. Este mai

mult decât posibil, este probabil
că, dacă ar fi fost nu o revoluţie
(revoluţii), ci o evoluţie cu înţe-
legerea mai bună a prezentului
şi viitorului, lumea ar fi evoluat
altfel, mai bine. Poate chiar mult
mai bine... Deloc întâmplător,
tocmai în acest sens, la
Conferinţa Internaţională de la
ASE Bucureşti, în 2004,
conferinţă cu tema "Aderarea
României la Uniunea Europeană.
Bătălia cu timpul", mi-am intitulat
comunicarea (publicată în Editura
Economică, în volumul con-
ferinţei), "Smith, Ricardo, Malthus,
paradisul destrămat". Un "para-
dis" se destrăma. Din păcate, o
lume cu multe confruntări dure-
roase, printre care două cumplite
războaie mondiale, începea.

6. c). Complexitate şi redun-
danţă. Economia şi societatea au
cunoscut mutaţii majore în plan
economic şi social mai ales
odată cu sfârşitul secolului XVIII.
A fost Revoluţia franceză din
1789, generată de cauze pro-
funde - structuri anacronice, privi-
legii "sacrosancte", o economie
relativ închistată, agricultura mult
prea debitoare condiţ i i lor
climatice, dispreţul suveran al
claselor aristocratice faţă de
"plebe" etc. - lansând celebra
deviză umanistă "Liberté! Égalité!

continuare în pag. 6
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Dan POPESCU

urmare din pagina 5

În 19 august s-au împlinit 7 ani
de când arhitectul, constructorul,
industriaşul, managerul şi
politicianul Dinu  Patriciu a trecut
la cele veşnice. La doar 64 de ani.
Provenit dintr-o familie de intelec-
tuali ardeleni - bănăţeni - mehe-
dinţeni - moldoveni: Manta, Hâncu,
Rusu, pe urmă Calciu, Popescu,
etc. Tatăl său, profesor universitar
de geologie, specialist în petrol,
mama, cu facultatea întreruptă de
împrejurări, dar cu implicare şi
devotament în educarea fiilor săi,
Dinu şi Şerban, bunica maternă,
profesoară de biologie, bunicul
său matern medic militar şi
directorul Spitalului militar şi apoi

Fraternité!" imprimată însă cu
mult sânge şi ghilotină. Dar poate
mai mult au modificat lumea
aburul, cărbunele, fierul, fabrica,
patronii şi muncitorii. Se petrece
în Anglia dar şi în alte state un
veritabil elan demografic - se
amplifică câştigurile pe familie -,
un exod rural masiv, se vădeşte
o economie capitalistă eman-
cipată şi mereu inventivă. Resur-
sele extrase sau dobândite de
metropole din colonii constituie
un fel de "prealabil" transformării
industriei - şi implicit economiilor
- spre dimensiunile moderne de
acum. Toate sectoarele vor
cunoaşte o intensificare a
activităţilor...

Dar şi partea rea. Populaţia este
supusă cu violenţă la contribuţii.
Se degradează masiv până spre
1850 dar şi mai apoi condiţiile de
viaţă ale muncitorilor. Lucrează în
mine, în fabrici, în condiţ i i
detestabile, femeile - chiar
gravide, nu o dată aproape până
la "termen" -, copiii, chiar mai
mici de 9 ani. Abia în 1833, în
Regatul Unit se interzice
utilizarea la lucru a copiilor mai
mici de 9 ani... Pentru cei între
12-18 ani, munca este limitată la
69 de ore pe săptămână. Cei
care l-au criticat şi îl critică pe
Marx nu au făcut-o şi nu o fac
dintr-o astfel de postură.
Dimpotrivă, ei s-au aflat şi se află
în poziţii "de sus"... Lupta socială
devine feroce, sunt şi acum, nu
rareori, gloanţe şi sânge... Dar
succesele unei asemenea
dezvoltări sunt mai numeroase
decât eşecurile ei. Da, contraste
prea mari, imense deseori, însă
inteligenţa, şcoala, învăţarea
merg înainte, iar lumea modernă,
prin clasa ei de mijloc, mereu mai
amplă, mai bine structurată, mai
semeaţă chiar, cu mari speranţe,
le va mai atenua. Nu mă
interesează decât ca un fapt
divers cât de bogat este
Rockefeller. Mă interesează cât
de bogat sunt eu şi cum pot să-
mi îmbunătăţesc condiţia. Dacă
societatea îmi oferă astfel, este
în regulă. Cam aici se vădeşte
un motor al progresului.

Producţia imensă de bunuri, de
un fel sau altul, potrivit cererii,
atenţia doar, sau mai ales, în
această direcţie, vor genera şi

alimenta continuu marile
probleme ale dezvoltării indus-
triale. Ale industrializării.
Abordate tot mai mut la scară
globală, în pofida unor măsuri
eficiente întreprinse în econo-
miile dezvoltate. Anume, polari-
zarea bogăţiei, cu mult prea mulţi
săraci, şi, nu o dată, fără clasa
medie amintită. Mobilitatea
masivă a populaţiei eu cred că
este un proces relativ pozitiv, dar
are şi unele urmări nu prea
pozitive, negative efectiv. Sunt
efecte ce pot fi înlăturate, dar
durează. Din semeţii te confrunţi,
te prăbuşeşti, ai de-a-face cu
noroiul, cu mlaştina, cu mizeria
crasă, cu moartea urâtă.
Totodată ( -  iar acesta este un
lucru deosebit de important-),
încă din 1855 (sau mult mai
devreme, încă din antichitate sau
Evul Mediu, este drept, într-o
manieră mai generală), sunt
cercetători vizionari care scriu:
"aceste sute de bilioane de metri
cubi acid carbonic şi de oxid de
carbon, generate de industria-
lizare, vor putea să cutremure
chiar armonia lumii" (Eugen
Huzar). Poluarea şi deforestările,
efectele lor, erau  denunţate, cum
spuneam, încă din antichitate.
Sunt fenomene şi procese care
au făcut şi fac ca industrializarea
- dincolo de "faptele bune", de
urmările "miraculoase" - să fie şi
sinonimă cu ravagiile ecologice,
cu, cum arătam, imensele
prăpăstii sociale, cu mizeria
pentru nu puţini oameni, cu
revigorarea epidemiilor ş i

In memoriam

Dinu Patriciu: 7 ani de la deces...
civil din Timişoara, de 2 ori pe front,
rănit, decorat, bunicul patern mare
avocat, bunica sa paternă familie de
moşieri. Şef de promoţie la
"Arhitectura" din Bucureşti, Revoluţia
din Decembrie 1989 l-a aflat asistent
foarte apreciat la Facultate. A
colaborat intens cu mine şi cu nobilul
senior liberal, remarcabil cărturar,
Dan Amadeu Lăzărescu, la
reapariţia, după peste 40 de ani, a
ziarului "Liberalul" (primul număr,
serie nouă, 6 ianuarie 1990), pe
urmă cu seniorul Radu Câmpeanu,
cu seniorul Mircea Ionescu Quintus
ş.a., a "Viitorul"-lui, etc.

A fost Dinu Patriciu un excelent om
de afaceri, spirit naţional şi european

ardent, cu o viziune complexă asupra
lumii, fondatorul primei firme private
din România - S.C. Alpha Construcţii
şi Investiţii Imobiliare S.A. -, deputat.
Vicepreşedinte al PNL şi apoi al PNL-
AT. Un om cu dragoste faţă de cartea
şi cultura românească şi universală,
în care a investit enorm şi de care
am beneficiat cu toţii. Din păcate,
astfel, a rămas o pildă singulară.
Autor, împreună cu, şi el regretatul,
Horia Rusu - deputat de Sibiu, atunci
- al primei lucrări privind "Capita-
lismul românesc"- cererea şi oferta
de piaţă, piaţa de capital, piaţa
muncii, profit, salariaţi, cadrul
naţional şi deschiderile internaţio-
nale, multinaţionale, etc.  Lucrare ce

aborda într-o viziune riguroasă
problemele societăţii capitaliste
româneşti în formare, dar şi în
perspectivă. Sigur, se poate discuta.
Totodată, activitatea sa economică,
financiară de amplitudine, etc. Cu
precădere, se pare că nu atât
activitatea sa,  atât de intensă, cât
lupta politică, deseori purtată cu
mijloace subterane, l-a zbuciumat
mult, i-a zdruncinat sănătatea. Nu a
băgat în seamă.  A fost... A fost... Acum
nu mai este de 7 ani...

I-au rămas, însă, amintirea şi
eforturile sale imense în lumea
afacerilor, din păcate insuficient
studiate şi concluzionate, abordate
fără un studiu (studii) prealabil,
profund, atât de necesar. În memoria
lui Dinu Patriciu, vom publica, în
numărul următor, primul său articol
din "Liberalul", serie nouă, nr. 2, ian.
1990, privind meseria de arhitect.

O dată mai mult, odihneşte-te în
pace, Dinu Patriciu!

Dan Popescu

Dinu (Dan Costache)
Patriciu(1950-2014)
Foto din anul 2008

pandemiilor etc. Anthropocenul
devine mai mult decât depăşit.
Supraîncălzirea dramatică şi
foarte periculoasă a Planetei.
Cărbunele, dar şi altele, cumulat,
pe negativ. Chiar abundenţa şi
confortul inedit poartă cu ele
asemenea grave ameninţări ce
pot exploda groaznic. Dar cred
că poartă cu ele, în mai mare
măsură, speranţe de mai bine.
Şi încă. Marile lanţuri de pro-

ducţie şi comerţ internaţionale,
având deseori în spate state
economice puternice, politici
economice pe măsură,
controlează, decid în mare parte
viaţa economică şi socială a lumii.
Conservă decizia de bază la ele.
Te poţi "lipi", dar cu greu şi la preţ
deseori ridicat. Participă uneori
serviciile secrete sau chiar, din
păcate, puternica pegră
internaţională, globalizată. Se iau
măsuri, dar...Cei mai slabi, de
regulă, pierd. Dacă nu te
mulţumeşti cu "ceea ce rămâne",
cu ceea ce "ţi se oferă" fără să
comentezi prea mult. Se
întrezăreşte o "lume a doua" spre
"a treia"? Posibil, "lumea întâi" are
"fotoliile de orchestră" şi locurile
cu pluş, rezervate. Şi inteligenţă,
şi forţă. Pentru restul sunt mai
puţine trăsături de "lumea întâi"
şi mai multe de "lumea a treia":
nivel de trai relativ sau absolut mai
mic, contraste imense, fel de fel
de calităţi inferioare. Chiar
mizerie deloc puţină, prea multă,
mult prea multă, fatalitate,
ignoranţă deloc neglijabilă, o
învăţare cu mari lacune,  societate
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A. Toynbee

cu probleme, acoperite toate,
deseori, de un sclipici şi foc de
artificii înşelătoare. Chestiuni
evident nocive pe termen lung.
Sigur că eforturile trebuie să fie
primordial la aceste state.
Păturile de elită pot crea confuzii.
Dincolo de ele (elite, privilegiaţi -
categorii relative, de altfel -) o
lume aproape unică. Mai bine
mult ca ieri, dar, din păcate, mai

bine şi ca mâine. Prea multe
nostalgii? Fără ele se  frizează
cinismul, dar şi cu prea multe
este semn rău. Darwinismul
social-economic global? Sin-
tagma este în studiu, deloc clar
definită voit sau nu. Sunt cercetări
importante astfel. Dar cam pe
aici... Eu, totuşi, sunt optimist.
Se pot afla, evident, negociate,
soluţii de progres general.

Poluare
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Paula COTARCEA

Dacă până nu demult cei care
recurgeau la chirurgia estetică o
făceau din motive absolut necesare
(un accident sau consecinţele unei
boli), în zilele noastre a devenit un
fenomen extrem de răspândit.

Există o mulţime de persoane
care nu sunt pe deplin mulţumite
de înfăţişarea lor, însă, dintre
acestea, foarte puţine sunt cele
care recurg la astfel de operaţii.

Conform psihologilor şi sociolo-
gilor, una din caracteristicile
comune majorităţii persoanelor ce
apelează la operaţii estetice este o
imagine de sine scăzută.

În Marea Britanie a fost realizat
un studiu prin care s-a urmărit
determinarea categoriilor de per-
soane care apelează la procedurile
de chirurgie estetică. Scopul
întrebărilor chestionarului era de a
urmări anumite aspecte precum
stima de sine, autoevaluarea
aspectului fizic, satisfacţia de viaţă,
conexiunea la mass-media, etc.

Rezultatele nu au fost deloc
surprinzătoare. Operaţiile estetice
sunt realizate de către persoanele
care sunt profund nemulţumite de
viaţa pe care o duc, lipsite de
convingeri religioase dar şi cu o
stimă de sine scăzută. Nu trebuie
exclus nici faptul că sunt
admiratoare fidele ale emisiunilor
de la televizor, dar şi persoane
care, din punct de vedere material,
îşi permit astfel de intervenţii.

Societatea promovează în limite
exagerate idealul corpului perfect
ceea ce pentru persoanele cu un
nivel scăzut de autovalorizare
reprezintă un lucru extrem de
dăunător fiindcă, conform specia-
liştilor, încrederea în sine ş i
autovalorizarea vin din interiorul
nostru şi nu din exterior.

În jurul nostru, tot mai multe tinere
(aproape deloc tineri, ceea ce este
un punct bun) apelează la diverse
intervenţii, unele dintre acestea cu
urmări grave, ele neînţelegând faptul
că nu bisturiul sau aparatura
schimbă perspectiva asupra unei
vieţi frumoase. Acceptarea tuturor
calităţilor şi imperfecţiunilor, auto-
compasiunea şi autovalorizarea sunt
factorii care determină îmbună-
tăţirea imaginii de sine.

"Nimeni nu e liber dacă este
sclavul corpului", spunea Seneca.

Tot mai multe femei sunt mutilate

în vedere câte interdicţii vor avea
conform legii sharia:

1. Femeilor li se interzice să mun-
cească în afara casei. Doar câteva
care sunt medici au dreptul să
lucreze în unele spitale din Kabul.

2. Femeilor le este interzisă în
totalitate orice activitate în afara
casei, cu excepţia cazului în care
sunt însoţite de "mahram" (cea mai
apropiată rudă de sex masculin, fie
că este tatăl, fratele sau soţul).

3. Femeilor le este interzis să
încheie orice fel de tranzacţie
comercială cu bărbaţi.

4. Nu au voie să fie tratate de
medici bărbaţi.

5. Interdicţia de a studia în şcoli,
universităţ i sau în orice altă
instituţie de învăţământ (talibanii au
transformat şcolile de fete în se-
minarii religioase).

6. Femeile trebuie să poarte
burqa care să le acopere din cap
până în picioare.

7. Femeile care nu se îmbracă
conform regulilor talibane sau care
nu sunt însoţite de "mahram" sunt
biciuite.

8. Femeile ale căror glezne pot fi
văzute sunt biciuite în public.

9. Femeile acuzate de relaţii
extraconjugale sunt omorâte cu
pietre în public.

10. Femeilor le este interzis să
se machieze. Nu au voie nici să-şi
vopsească unghiile, în caz contrar
degetele le vor fi tăiate.

11. Le este interzis să vorbească
sau să dea mâna cu alţi oameni în
afară de "mahram".

12. Femeile nu au voie să râdă
cu voce tare.

13. Femeilor le este interzis să
poarte tocuri înalte, care fac zgomot
în timpul mersului (un bărbat nu
trebuie să audă paşii unei femei).

14. Nu au voie să meargă cu ta-
xiul fără să fie însoţite de "mahram"

15. Femeilor le este interzisă
prezenţa la radio, televiziune sau
participarea la întruniri publice de
orice fel.

16. Este interzis ca femeile să
facă sport sau să intre într-un centru
sau club sportiv.

17. Femeile nu au voie să mear-
gă cu bicicleta sau motocicleta, nici
măcar dacă sunt însoţ ite de
"mahram".

18. Femeilor le este interzis să
poarte haine colorate.

19. Este interzisă întrunirea
femeilor în scopuri recreative.

20. Femeile nu au voie să spele

în urma operaţiilor estetice reali-
zate de adevăraţi "măcelari" în
clinici neautorizate cu personal
necalificat.

Dependenţele, oricare ar fi
acestea, nu sunt un lucru bun,
pasiunea exagerată pentru
intervenţiile estetice este periculoasă
şi poate lăsa urme adânci. Şi într-o
perspectivă apropiată, şi în timp...

Dorinţa de a ascunde semnele
bătrâneţ i i sau de a atinge un
anumit ideal de frumuseţe ajung
să transforme persoanele în fiinţe
de nerecunoscut fie că vorbim de
nişte buze extrem de voluminoase
sau de muşchi ai feţei incapabili
să se mişte.

Fiecare dintre noi avem o frumu-
seţe aparte, naturală. Important
este să ne acceptăm aşa cum
suntem. Putem fi frumoşi printr-o
iubire curată, prin dăruire, prin
bucuria lucrurilor mărunte, prin
empatie, etc. Nu aspectul fizic este
cel care contează ci simplitatea,
inocenţa, bunătatea. Aceste calităţi
ne fac speciali. În zadar eşti frumos
la exterior dacă sufletul îţi este
"obosit". Prin încredere în sine nu
înţelegem îngâmfare, tupeu,
infatuare sau o atitudine din care
reiese că ni se cuvine totul, ci
recunoaşterea tuturor calităţilor
care vin din interiorul nostru (iubirea
de sine, respectul pentru propria
persoană, credinţa în Dumnezeu,
etc.). Încrederea nu depinde de cât
de frumoasă eşti sau cât de
inteligentă, fiindcă putem remarca
în jurul nostru astfel de persoane
însă încrederea în propria lor
persoană poate fi la nivelul cel mai
de jos. Sunt persoane care nu au
astfel de înzestrări ş i, totuş i,
încrederea în sine atinge cotele
cele mai ridicate.

Să ne uităm la femeile din
Afganistan, acum, când ţara lor a
fost invadată de talibani şi noua lege
a statului va fi cea islamică. Tristeţe,
disperare, strigăte de ajutor, haos...

''Nu va exista deloc un sistem
democratic pentru că el nu are nicio
bază în ţara noastră. Nu vom
discuta ce tip de sistem politic vom
aplica în Afganistan întrucât acesta
este clar. Este legea sharia şi asta
e'', lămureşte reprezentantul tali-
banilor.

Dacă pe noi ne preocupă ce fel
de operaţii estetice ar trebui să
facem pentru a ne schimba înfăţi-
şarea, femeile din Afganistan
traversează clipe de coşmar având

haine în râuri sau pieţe publice.
21. Denumirile străzilor sau

pieţelor publice care conţ in
cuvântul "femeie" vor fi schimbate.

22. Femeile nu au voie să
privească de la balcoanele
apartamentelor sau caselor lor.

23. Ferestrele trebuie să fie
închise şi opace, pentru ca femeile
să nu poată fi văzute din afara
caselor lor.

24. Croitorilor le este interzis să
măsoare femeile şi să le croiască
haine.

25. Accesul femeilor la toaletele
publice este interzis.

26. Este interzis ca femeile şi
bărbaţii să călătorească în acelaşi
grup, grupurile fiind "doar de
bărbaţi" sau "doar de femei".

27. Femeile nu au voie să poarte
pantaloni evazaţi, chiar dacă sunt
purtaţi sub burqa.

28. Este interzisă fotografierea
femeilor.

29. Este interzisă tipărirea
imaginilor cu femei în reviste şi cărţi,
sau afişarea de postere pe pereţii
caselor şi ai magazinelor.
(sursa agora.md)

Poate că nu ar strica să ne oprim
pentru o clipă şi să încercăm să
empatizăm cu ele.

Libertatea personală presupune
că oamenii pot să facă tot ceea ce
doresc atât timp cât respectă legile
şi nu îngrădesc libertatea altora.
Cum să se dezvolte personal
aceste sărmane femei afgane
dacă ele sunt private de libertate?
Cred că nu mai are niciun sens să
discutăm despre încrederea în
sine în cazul lor.

Închei cu un citat al lui Mircea
Eliade, citat destul de concludent
cu subiectul acestui articol.

"Libertate înseamnă, înainte de
toate, autonomie, certitudinea că
eşti bine înfipt în realitate, în viaţă,
iar nu în spectre sau dogme."
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