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„Un leneş sau un incapa-
bil se răzbună cu scuza mo-
rală că nu a avut noroc.” 

Tudor Arghezi
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Cât costă decizia Consiliului
European din noaptea de pomină
din 26 octombrie a.c. prin care se
pretinde că a fost salvată Grecia,
elementul toxic din Balcani şi
zona Euro? Să facem o socoteală
simplă pe baza celor trei mari
decizii luate de liderii europeni.
Mai întâi, 100 de miliarde de
euro din datoria grecilor, bani pe
care aceştia, după ce i-au tocat,
nu vor mai fi nevoiţi să-i achite
vreodată.

Mai apoi, încă 106 miliarde de euro pentru recapitali-
zarea băncilor europene, cele mai multe dintre acestea
având expunere pe datoria suverană a elenilor.
În fine, 560 de miliarde de euro vor fi destinaţi în regim
de urgenţă majorării forţei de acţiune a Fondului European
de Stabilitate Financiară (FEFS) care până la urmă vor servi
tot rezolvării ipotetice a problemei datoriilor suverane.
Tragem o linie şi obţinem astronomica sumă de 766
miliarde euro. Adică, de vreo zece ori produsul intern
brut al României!

De ce îi invidiem 
pe greci

PUNCTUL
PE EUROPA
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„Domnul a aşezat munca 
ca o sentinelă pentru virtute”

Napoleon

... Suntem în ţările din vestul european, cu
precădere în Anglia, dar şi în Franţa, etc., vreme
de peste 100 de ani, până spre 1850 şi chiar
mai apoi. Este deja un „loc comun” că debuturile
revoluţiei – sau revoluţiilor – industriale au fost
realmente ucigătoare pentru muncitori, şi mai
ales pentru femei, gravide, copii. Aceste din urmă
categorii au fost primele victime ale mutaţiilor

care, însă, în timp au modificat în bine faţa lumii, atât economic, dar şi
social. La Manchester, de exemplu, spre finele secolului al XVIII-lea, în
fabricile de ţesături de bumbac, fetiţele, copiii, lucrau 14 ore pe zi şi
dormeau 4 ore pe noapte. 

Globalizarea a devenit un
cuvânt comun, dar are sem -
nificaţii foarte di ferite pen-
tru fiecare. Pen tru unii, este
sinonim cu creşterea cor-
poraţiilor in ternaţionale, ale că -
ror ope raţii ample transced
gra niţele şi interesele na ţio -
nale. Pentru alţii, terme nul
este strâns legat de revolu -
ţia informatică, de mo bilitatea
banilor, ideilor şi de locurile
de muncă pe care au putut

să le ofere calcu latoarele şi alte teh nologii noi. Globa-
li zarea semnifică un proces complex de transfor-
mări ale structurii societăţii în care nume roase
forţe întreţesute fac ca gra niţele naţionale să fie
mai permeabile decât înainte, în creşterea co -
merţului, a investiţiilor, a călătoriilor şi a reţe lelor
de calculatoare1. 

1 noiembrie 1755. Cutremurul de pământ care 
a distrus o mare parte din Lisabona (10 mii de morţi)

Munca, blestem sau eliberare? (II)
- Incursiuni temerare într-un univers duplicitar -

Teritorial Capital

continuare ^n pag. 4-5

Atena - Acropole

Dan POPESCU
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Emil DAVID

Charles Dickens

Globalizarea afacerilor }i
interna]ionalizarea firmelor

- analize “Euroeconomia XXI” -

Arti}tii cet@]ii. Arta
arti}tilor plastici amatori.

continuare ^n pag. 6

The article examines the key
concepts relating to teritorial
planning and territorial capital
and the implementation level of
these in Romania. Conceptual
clarifications show that the prac-
tice of development planning is
not uniform in Europe, still there
can be identified several axes of
reference. In Romania, the dis-

cussion about territorial capital is
almost nonexistent, and public po -
licies of territorial planning have a

declarative character, concrete measures are rare and
without consistency and convergence in the national ter-
ritory or at the level of regions, counties or towns. The
economic crisis and generalized competition for resour -
ces requires a serious and pragmatic approach of the
matter of territorial planning. 
Keywords: teritorial planning, teritorial capital, teritorial
governance, public policy, sustainable development. 

master C@lin JEFLEA,
ULBS

continuare ^n pag. 2

Începuturile amatorismului, în ac cepţia largă
a termenului situat înafara oricărei conotaţii
peiorative, se pierd în negura timpului. Întreaga
istorie a artelor cuprinde numeroase nume ce -
lebre de mari artişti care s-au format prin auto -
educaţie, lipsiţi de studii academice de speciali -
tate. Câte va exemple formulate aleatoriu vin în spri-
jinul afir maţiilor mele. Genialul Leonardo da Vinci,
Van Gogh, Gauguin, Ţuculescu, Dumitru Ghiaţă,
Marcel Chirnoagă şi lista ar putea continua... 

Marcel Chirnoag@ - “Vinul inimii”

Aristotel

Vedere din Cluj-Napoca

Dep@}irea limitelor 
progresului prin progresul

limitelor…
- analize “Euroeconomia XXI” -

Populaţia Terrei a
depă şit, zilele aces-
tea, pragul istoric de
7 miliarde de locui -
tori, în aproximativ
12 ani, potrivit esti -
mărilor ONU. Se spu-
ne că evoluţia popu -
laţiei mondiale se poa -
te compara cu un
om de afaceri de
succes: primul mili -

ard se face mai greu. Practic, de la Adam şi
Eva, până acum 200 de ani. În 1800, omenirea
număra 1 miliard de suflete. 

dr. Cristina T~N~SESCU,
ULBS

Vedere din Bei-Jing

continuare ^n pag. 7

prof. dr. Eugen
IORD~NESCU
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Teritorial planning ("spatial plan-

ning") has been a concern to most
deve loped European states, at least
begin ning with the ’80. Precursors of
this approach seem to be the Dutch,
who developed such a system dur-
ing the ‘50 and are now applying the
most modern and sophisticated forms
of spa tial planning in the world.
Although there is no "model" for the
territorial planning1 at least in En -
gland and former socialist countries,
still some common features are to
be found in most European ap -
proaches. Gene rally, spatial planning
refers to methods by which, with
support of pu blic policies, public
authorities of different levels influ-
ence the distribution of human acti -
vities in a given territory, on whose
territory these perform their authori-
ty. These planning operations have
in particular urban components such
as the esta blishment of zones for
land use, esta blishment of structures
for transport, establishment of key
urban indicators, etc.

Using the concept of "zone" of
land use (establishing of exclusive
land use such as industry, commerce,
agriculture, housing) has been ques-
tioned as early as the ‘70 , the alter-
native concept being that of "mixed-
use land"2, the result of applying this
being compact cities and mega-
structures.  

Also, spatial planning refers to
the environment and preserving cul-
tural heritage components, as well
as to components related to econo -
mic development and components
relating to social development. The
last two ones are prevailing in the
European Union, where territorial co -
hesion is one of the most important
values. Territorial cohesion is defined
as being of communitarian interest
and under communitarian authority,
being mentioned in the Treaty of Li -
sbon3 and generally covered by the
frame document signed in May 2007
in Leipzig by the Member States and
called "Territorial Agenda" 4. This con-

tinuous the regulatory line opened
by the signing of the Ministers res -
ponsible for regional planning in the
Union in 1999,  a document known
as the European Spatial Development
Perspective (ESDP) 5. 

Territorial planning would have
as an effect a balanced regional
development, based on a coherent
organization of the physical, eco-
nomic and social space.

The main object of this approach
is the "territory" and the main objec-
tive is to generate a cohesive terri-
torial development through integrated
policies, operating at different levels,
based on the active participation of
private and public actors. All these
are put together in the process of
territorial governance, defined as the
process of territorial organization of
multiple relationships and interests
that characterize the interaction among
different territorial actors, in such a
way as to obtain and implement a
common and non-conflict vision upon
the recognition and valuing the terri -
torial capital, in order to achieve a sus-
tainable and cohesive development. 

As already shown by several
researchers (e.g. Francesca Governa
and Marco Santangelo, from Poly -
technic University of Turin), who met
at the International Conference Sha -
ping EU Regional Policy: Economic,
Social and Political Pressures6, which
took place in Leuven in June 2006,
the concept of territorial capital, in -
troduced for the first time into the
third report on  economic and social
cohesion (Third Report on Economic
and Social Cohesion), issued  by the
European Commission in 2001, is
both relational and functional. Fac -
tors making up this type of capital
could be grouped in the same sense,
into natural, to the territory specific
factors, then factors related to mate-
rial and immaterial heritage charac-
teristic for one territory, factors
related to infrastructure and facilities
of a territory. Territorial capital con-
tains, like this, a sum  of capitals of
different forms, which are specific to
the territory in question, mainly the
intellectual capital, social capital, ma -
terial capital and political capital (also
unknown concept in Romania!). 

Thus, in connection with territo-
rial capital, territorial governance
refers to a new form of government,
whose purpose would be coordina -
ting all economic, social, political
actors to promote some develop-
ment methods at the local-regional
level based upon the non-destructive
use of territorial capital, a develop-
ment able to recompose at European
level the current territorial fragmen-
tation through materialization of some
forms of cross-border cooperation
and intensive application of the prin-

ciples of subsidiarity at sub-national
level (NUTS1, NUTS2, NUTS3, NUTS4). 

Certainly, applying these methods
in Romania remains a remote future
hope! This is due to simultaneous
action of several factors with brak-
ing role at all levels of decision-mak-
ing in our country and even at the
level of the general mentality of Ro -
manians. 

Thus, opposed  to the centralized
decision-making and planning sys-
tem of the socialist epoch, the ma -
jority of Romanians consider plan-
ning be a feature of dictatorial sys-
tems. In most cases, both Roma -
nians as ordinary citizens as well as
Romanians working in various pu blic
functions, are convinced that in the
competitive economy, the only adjust-
ment that should be done is the free
market adjustment. This conviction
is in most cases not based upon an
ultra liberal doctrine, but rather is
based on the constant refusal of
many of us to recognize and obey
rules when these are in contradiction
with the interests we have as a sin-
gular or as a  group. Similarly, the
rahter low professional skills of many
of those being in public positions,
the lack of contact with the Euro -
pean context and situation does not
allow them to understand the role
and importance of concerted program -
ming and planning actions. 

Then, at central level, there has
been existing an almost constant re -
fusal to decentralize the decision
and, especially, to decentralize funding
for operations in sub-national level.
Most of "decentralizations" in Roma -
nia have assigned additional respon-
sibilities to sub-national authorities
(county, city, commune), without de -
centralizing decision-making and fi -
nancing schemes. In contrast, the sub-
national level authorities would like
to get a reversed applying where the
important responsibilities (infrastruc-

ture, security and social assistance,
education, public policy, etc.) be "thrown"
to the national level, while most
important share of taxes  be collect-
ed and managed at local level. At
sub-national level such issues like
the space balance of resources, co -
hesion among areas or localities of
the same county or adjacent coun-
ties, common policies to attract in -
vestors, the maintenance and deve -
lopment of human capital, preserva-
tion of the existing investments and
attracting new investments, by avoid-
ing the replacement effect!, limiting
the consume of critical resources are
not taken into discussion and those
ones elected to solve them do not
care about.

Furthermore, planning will require
an effort of research and analysis
and an important effort of social,
public, significant communication. The
national and sub-national authorities
seem not be prepared for the mo -
ment for any  of these, both at the
level of required technical compe-
tences, and  especially at the level of
the attitudes of individuals and groups.

Programmatic documents develo -
ped and approved by various Go -
vernments are often devoid of prag-
matism and are not be followed by
allocation of resources for imple-
menting actions. They are par excel-
lence unstable, being changed as
many times as governments or poli -
tical majorities change. This makes
public policies in this domain be
rather declarative and with no results
in the development or - more - sus-
tainable development.

The serious approach of teritori-
al capital, territorial planning and
programming of social and econo mic
development in Romania are more
than necessary as the amount of
available resources is less due to
economic crisis and global genera -
lized competition.

Teritorial Capital
Harta Uniunii Europene

Leipzing - şi “Territorial Agenda”

prof. dr. Eugen IORD~NESCU
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Cu ce se aleg, concret, grecii din

toată această dramatică vânzoleală a
liderilor europeni? Cu posibilitatea de
a se împrumuta în continuare pentru
plata salariilor şi pensiilor. Cu un rest
de datorie de circa 250 miliarde de
euro de care nimeni nu-i va mai între -
ba cel puţin o vreme. Cu menţinerea
celor mai multe din privilegiile pe
care şi le-au creat singuri, profitând
la maximum de apartenenţa lor la
zona euro, între care aş menţiona, în
treacăt doar, un salariu minim de
870 de euro pe lună, adică de
aproape şase ori mai mare decât al
românilor.

Cu ce s-a ales Comunitatea Euro -
peană în urma acestei acţiuni con-
certate, fără precedent, de salvare din
faliment a unei economii naţionale
pe care nimeni în fond nu a împins-
o pe buza prăpastiei?

Cu aplauzele şi laudele a trei
agenţii internaţionale de rating care
s-au grăbit să acorde un „triplu A”
Facilităţii Europene de Stabilitate Fi -
nanciară. Palidă consolare pentru o
pretinsă guvernare economică euro-
peană, cu atât mai mult cu cât pre -
cedentul creat va alimenta din plin
speranţele altor state care au proble -
me cu plata datoriilor publice, între
care Italia, Spania, Portugalia şi
Irlanda sunt cele mai vulnerabile.

Pe de altă parte, ar fi o naivitate
să credem că, în ciuda generozităţii
continentale, grecii cei rebeli şi risipi -
tori se mulţumesc cu darurile oferite.
Este de-a dreptul halucinant rezulta -
tul unui sondaj realizat de Institutul
KAPA Research la foarte puţin timp
după anunţarea programului de salva -
re. Potrivit acestuia, 60 la sută din-
tre cetăţenii greci consideră că acor-
dul încheiat la Bruxelles nu reprezin-
tă o măsură bună pentru statul elen,
întrucât populaţia va fi cumva afec-
tată de consecinţele acestei decizii
politice. Mai mult, aproape jumătate
dintre repondenţi sunt de părere că
rezultatul summit-ului european este

unul „clar negativ”. Doar 12 la sută
dintre grecii intervievaţi consideră că
măsurile luate de liderii europeni
sunt unele „clar pozitive”. Aşa se face
că, până la urmă, va fi chiar un refe -
rendum pe această temă în Grecia!

O asemenea atitudine paradoxală,
ingratitudinea manifestată a grecilor
ar trebui să dea serios de gândit
Comunităţii Europene. În fond, ei nu
fac decât să confirme, după 2300 de
ani, spusele filozofului elin Aristotel:
„Suntem ceea ce săvârşim în mod
repetat”. Adică, nimic nu-i va împie -
dica să arunce repetabila povară în
cârca salvatorilor de azi.

Ce distanţă cosmică este între
atitudinea Greciei şi cea a unei ţări
plasată geografic ceva mai în nordul
Balcanilor...

La noi, căci despre România e vor -
ba, nu vine nimeni să ne scutească
de datorii şi să ne recapitalizeze băn-
cile pe care de altminteri nici nu le
prea mai avem. La noi, nimeni dina-
fară nu se osteneşte să afle cum se
descurcă românii cu un salariu mi -
nim de vreo 155 de euro pe lună şi
cu preţuri la bunuri de strictă nece-
sitate mai ridicate decât în Europa
de Vest.

La noi, vine din când în când un
domn numit Jeffrey Franks, cu man-
dat de la FMI şi ne învaţă că RE -
FORMA înseamnă TĂIERE. Tăiere de
personal, tăiere de venituri. Pentru
că, se vede treaba, e mai uşor să tai
din salarii şi să impozitezi pensii şi
mult mai greu să aduci venituri su -
plimentare la buget, să închizi robi-
netele risipei şi ale hoţiei. După o
vreme, adică după ce ne-am săturat
de „reforme”, acelaşi personaj ne în -
deamnă să înlocuim cuvântul AUSTE-
RITATE, cu mult mai puţin blamatul
PRUDENŢĂ. Şi noi, din prudenţă,
zicem la unison cu trimisul FMI că
avem creşteri pe mai multe ramuri,
şi îndeosebi la export, dar nu destule
încât să repunem în mişcare econo-
mia, că a sporit în statistici puterea
de cumpărare a românilor, dar nu
întratât încât să ne permitem să le
suplimentăm veniturile, măcar din

ambiţia de a părăsi dezonorantul loc
ultim din Uniune. Ne amăgim că
vom umple tezaurul BNR cu aurul pe
care îl vor exploata din subteranul
românesc companiile australiano –
canadiene şi că vom trece de la
pasiv la activ peste 3 miliarde de
euro, cât reprezintă pierderile com-
paniilor neperformante prin promo -
varea managementului privat, obliga-
toriu străin. Că vom aduna bani cu
nemiluita din exporturi pe care nu mai
are cine să le facă şi unde să le facă.

Şi dacă tot nu-i putem face pe
bogaţii Europei să-şi întoarcă faţa şi
banii către noi, ne lepădăm de orice
urmă de răspundere guvernamentală
pentru a ne concentra pe lamentări
penibile şi pe nesfârşite războaie po -
litice interne.

Cine să răspundă pentru tragedia
României şi a românilor? Acum sunt
de vină grecii şi criza mondială.
Până acum au fost comunismul care
nu era destul de condamnat, mo -
gulii, Tăriceanu şi toate guvernele de

până la descălecarea lui Boc. În
viitorul apropiat se va putea da vina
pe Sadam Husein şi pe Gadaffi, pe
talibani, pe încălzirea globală sau pe
asteroizii care se îndreaptă către
Pământ.

Nu contează vinovatul. Victima
este sigură: naţia română care a fost
jefuită până şi de speranţă. Măcar
într-o privinţă vorbele lui Aristotel –
grecul se potrivesc şi în ce ne pri -
veşte: suntem cu adevărat ceea ce
săvârşim în mod repetat!

Emil DAVID

Vedere din Pireu, Grecia

{i unul dintre marile sale

personaje - Agamemnon

De ce îi invidiem pe greci

Marele Homer
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Se vădeau absenţa aproape totală a

salubrităţii, o atmosferă saturată de umi -
ditate, boala saturnismului, salarii cu ade-
vărat mizerabile. „Aproape un secol mai
târziu, în Franţa Celui de al Doilea Im -
periu, Jules Simon arată că deseori se
accepta ca munca copiilor să înceapă
de la 6 ani. Totuşi, o ordonanţă din
1839 va interzice intrarea (angajarea) în
fabrici a copiilor cu vârste mai mici de
14 ani... Va trebui timp, mult timp, până
să se nască legislaţia muncii, şi încă tot
atât de mult timp până ca ea să fie apli-
cată.” („l'Histoire”). Dar să oferim şi alte
detalii din această epopee tristă, drama -
tică, ucigătoare...

Arătam astfel în „Civilizaţie şi indus-
trie: Marx şi Engels au scris memora-
bile pagini asupra cruntei exploatări la
care era supus în acel timp proletaria -
tul în plin proces de formare, asupra
condiţiilor sale de viaţă dintre cele mai
mizere. Desigur, situaţia unor salariaţi
industriali, a unor categorii sociale de la
oraşe, a acelora care puteau beneficia
de avântul economic general – în plan
material, vorbind, nu erau prea mulţi –
s-a îmbunătăţit. Dar în acel timp care îşi
făcuse exclusiv din exploatare şi profit
crezul său intrinsec, situaţia unor mase
întregi de oameni lovite crunt de intro-
ducerea maşinismului în posibilităţile de
a-şi câştiga existenţa, situaţia celor mai
mulţi muncitori industriali, a familiilor
acestora era identică cu o viaţă domi-
nată în toate componentele ei de o ten-
siune sălbatică, chinuitoare, de nesigu-
ranţă şi sărăcie lucie. Nu numai clasicii
teoriei revoluţionare, ci o întreagă ple -
iadă de economişti şi istorici, de literaţi
sau de sociologi, din acel timp sau mai
târziu – de la Coleridge şi Sidney Webb
la Charles Dickens şi Arnold J. Toynbee,
pe urmă la Emil Zola, chiar Cronin, ş.a.
– au sesizat, au analizat această dură şi
tristă realitate.

Cererea mare de cărbune a făcut ca
o armată de mineri să coboare sub
pământ, lucrând în condiţii îngrozitoare,
trăind o viaţă pe cât de precară pe atât
de mizeră. În numeroase documente de
epocă se relevă că societăţile miniere
exploatau fără cruţare atât rezervele de
energie ale pământului cât şi pe munci-
torii de care aveau nevoie în acest scop.
Ce se întâmpla însă în celelalte ramuri?
Aceleaşi salarii de mizerie: câştigul era
de la 15 la 20 de şilingi pe săptămână
pentru filatorii din Manchester şi meta -
lurgiştii din Birmingham, la numai 7 şi -
lingi pentru tricoterii din Nottingham, în
condiţiile în care puterea de cumpărare
descreştea continuu, quarterului de grâu
de pildă (respectiv preţul pâinii şi al
unor produse de primă necesitate), care
valora 47 de şilingi în 1792, crescându-
i preţul la 100 de şilingi în 1795 şi la
128 de şilingi în 1801. Ziua de muncă
era şi ea prelungită chiar peste limitele
rezistenţei fizice a omului: 13, 15 şi ade-
seori 18 ore de muncă. „Condiţiile de
securitate şi igienă sunt deplorabile,
locuinţele sordide”, se arăta într-un alt
document.

Pe acest tablou atât de deprimant se
profila una din cele mai zguduitoare plă -
gi ale economiei engleze din acel timp.
Cum Anglia producea fier şi oţel, loco-
motive şi stambă nu numai pentru pro-
pria piaţă, ci pentru lumea întreagă, nu -
mărul de bărbaţi, deşi continuu alimen-
tat de un veritabil şomaj rural creat în
condiţiile progresului culturilor extensive
şi al ameliorării tehnicilor agricole pe
moşii, nu a mai fost suficient pentru
munca în mine şi fabrici. Au fost atun-
ci atrase, obligate să lucreze femeile şi
mai ales copiii, începând chiar de la 5

şi 6 ani, cum spuneam, plata unor sa -
larii mai mici de cât cele ale bărbaţilor
făcând deosebit de atrăgătoare pentru
patroni aceste seg mente ale forţei de
muncă. Însăşi pu terea „publică” a încura -
jat aceasta. Cu ră ceală şi degajarea-i cu -
noscută, premierul W. Pitt declara, în
1796, în Camera Comunelor: „Experien -
ţa a arătat tot ceea ce poate produce
munca copiilor ca şi avantajul pe care
îl obţinem întrebuin ţând de îndată copii
în activităţile unde lipseşte forţa de
muncă şi pe care ei pot să le facă”. Era
vorba, practic, de orice fel de activitate.
Cum legislaţia socială şi mişcarea sindi-
cală, aflate la foarte timide începuturi,
erau incapabile să zăgăzuiască, cât de
cât, această ex ploatare, mărturiile timpu-
lui şi ale statisticilor asupra muncii copi-
ilor şi efec telor ei sunt cât se poate de
dramatice, de zguduitoare. Bieţilor micuţi
– mulţi erau copii de la asistenţa pu -
blică, erau traficaţi ca nişte animale –
nu li se acordau decât un sfert sau a
şasea parte din ceea ce câştiga un
muncitor adult. Erau puşi să muncească
13, 14 şi chiar 16 ore pe zi. Îi domina
o severitate feroce: faţă de cea mai
uşoară slăbiciune ploua cu lovituri de
pumn şi de bici. La o fa brică din Litton
un maistru a imaginat chiar suspendarea
micilor recalcitranţi dea supra unei maşini
în mişcare, al cărei du-te-vino îi obliga
să ţină picioarele depărtate, chinuindu-i
cumplit. La toate acestea se adaugă o
hrană infectă şi o promiscuitate dez-
gustătoare a dormitoa relor. „Era ima -
gi nea infernului”, notează istoricul fran -
cez Jacques Chastenet, scăderea la
15 ani a vârstei medii din familiile mun -
citoreşti consemnându-i cel mai dureros
detaliile. Cu toată această cumplită rea-
litate a epocii, filantropi ves tiţi – ca
Howard şi Bentham – se ocupau de
îmbunătăţirea regimului... închisorilor.

Dar iată şi o altă dimensiune a pei -
sajului. După cum scria germanul W.
Schneider, „Acolo unde exista cărbune
şi fier şi unde ţăcăneau războaiele de
ţesut ieşeau ca din pământ oraşe indus-
triale urâte... Furnale, turnuri de extrac -
ţie, halde de cărbuni... case sărăcăcioase
înnegrite de funingine şi uriaşe coşuri
de fabrică de care erau aninaţi nori
negri, castanii sau galbeni ca veninul –
iată tabloul oribil al peisajului industrial
al... acelui oraş care nu era destinat
pentru a se locui în el, ci pentru ex -

ploatarea naturii şi a oamenilor”.
Omul a încetat, aşadar, să mai fie

privit ca un suflet. Forţa lui de muncă
a devenit o marfă supusă fluctuaţiei din-
tre cerere şi ofertă. Iar oferta de muncă,
ei bine, ea era cea care începea să pro-
ducă îngrijorare. Ea se vădea tot mai
mult depăşită de cererea de muncă în
condiţiile răspândirii largi a maşinismu-
lui şi ale unei masive proletarizări rurale,
devansând creşterea populaţiei. Este ceea
ce i-a făcut pe oameni să se ridice îm -
potriva maşinilor, ignoranţa şi răzbirea
violentă a suferinţei oprindu-i să vadă
adevăratul vinovat: un capitalism primi-
tiv, procesul de acumulare sălbatică a
capitalului. Deopotrivă, este ceea ce l-a
făcut pe preotul Malthus să-şi publice în
1798 atât de discutata sa lucrare ”Eseu
asupra Principiului Populaţiei”, dincolo
de unele fundamentale elemente ştiinţi-
fice, în parte un elogiu adus rapacităţii
umane şi unor mijloace oficiale de exter-
minare, printre care războiul. Vo lumul a
fost folosit cu abilitate de cei interesaţi
într-o Anglie în care se susţinea că era
predestinată să domine lumea. Aceas ta a
determinat, cinci ani mai târziu, reedi -
tarea cărţii, revăzută şi adăugită de
autor. Industrializarea, cu aspectele ei
pozitive, dar şi cu gravele ei drame şi
carenţe, se îndrepta acum spre perioa-
da de maturizare.

Efect al revoluţiei industriale – pro-
ces care, pentru prima dată în istorie,
s-a desfăşurat în Anglia – în ultimele
decenii ale secolului al XVIII-lea şi în
primul pătrar al secolului al XIX-lea,
industria a început să semene cu cea
de astăzi. Ateliere, manufacturi de di -
mensiuni mai mari sau mai reduse au
fost înlocuite cu fabrici în care producţia
cunoştea un grad în creştere de me -
canizare, constituindu-se, progresiv, ma -
rea industrie me canizată. Dar nu numai
Anglia a fost terenul revoluţiei industri-
ale. Izbucnită aici, aceasta s-a afirmat
apoi, în forme particulare, în Franţa şi
Statele Unite, în Germania şi Japonia, în
Italia de astăzi, în Rusia şi în multe alte
ţări, contribuind la progreasul lor eco-
nomico – social, la consolidarea şi lăr-
girea pieţii interne, la întărirea unităţii lor
statale, etc. Revoluţia industrială, de
fapt, nu se confunda nici cu dezvoltarea
capitalismului şi nici cu industrializarea
ca atare. Pe prima a succedat-o, des-
făşurându-se pe fondul ei şi imprimân-

du-i o puternică accelera ţie, iar pe a
doua a declanşat-o.

O componentă esenţială a revoluţiei
industriale o constituie revoluţia în do -
meniul tehnicii de producţie. Sensul
acestei mişcări a fost înlocuirea uneltelor
simple cu maşinile-unelte. Acestea au
revoluţionat producţia în toate ramurile
industriale. Cum dezvoltarea pe baze
maşiniste a industriei uşoare (sector cu
care, de regulă, a început industrializa -
rea) necesita un număr sporit de maşi-
ni ce nu putea fi asigurat în condiţiile
tehnicii manuale, a apărut producţia
maşinilor cu ajutorul maşinilor. O ase -
menea activitate a implicat creşterea
considerabilă a industriei metalurgice,
ceea ce, la rândul său, a stimulat pu -
ternic dezvoltarea industriei combus -
tibililor, în special a cărbunelui. În con-
textul respectiv, mijloacele de transport
ca şi telecomunicaţiile au fost chemate
să răspundă noului nivel de dezvoltare
a forţelor de producţie, un apel similar
fiind lansat şi agriculturii: din acest sec-
tor, între altele, s-a deplasat spre sec-
toarele secundare o parte tot mai mare
de forţă de muncă. Iată efecte econo -
mice de anvergură care urmează primei
revoluţii industriale – pe care numeroşi
economişti o socotesc încheiată odată
cu afirmarea producţiei mecanizate în
sectorul în care ea a fost declanşată.

Ca alte efecte deosebite se constitu-
ie cele sociale, din interiorul relaţiilor de
producţie: victoria hotărâtoare a bur -
gheziei în luptă cu „sacrosanctele” alcă-
tuiri feudale, constituirea proletariatului
în accepţia modernă, exploatarea cruntă
la care era el supus, faptul că cei pu -
ţini luau partea cea mai mare din avuţia
societăţii, iar cei mai mulţi, trudind şi
asudând din greu, luau partea mult mai
mică. Desigur, existau deosebiri de me -
rite şi de calificare, iniţiativa ei, cu
riscuri, trebuia să aibe avantajele dar
aceasta nu ex plică de cât parţial. Restul
explicaţiilor ca atare ţin de nedreptate.

Urmări însemnate se vădesc în planul
creşterii gradului de urbanizare a soci-
etăţii ca şi în ce priveşte sporirea capa -
cităţii de a produce a naţiunilor. Poate
cu unele exagerări şi în mod sigur vă -
dind limite inerente timpului său, socia -
listul utopic francez Saint-Simon releva,
cu o mare forţă de expresie, consistenţa
sănătoasă a iniţiativei, a industrializării şi
dezvoltării într-o lume în care perucile şi

aparenţele, formalismul şi „absolutizarea
etichetei” deţineau încă roluri de prim
plan. „Să presupunem, scria doctrinarul,
că Franţa ar pierde deodată pe primii
cincizeci de fizicieni, pe primii cincizeci
de chimişti, pe primii cincizeci de filo-
zofi, pe primii cincizeci de bancheri, pe
primii două sute de negustori, pe primii
şase sute de agricultori, pe primii cin-
cizeci de fierari... (şi continuă astfel enu-
merând profesiuni industriale, n.n.). Cum
aceşti oameni sunt francezii cei mai
esenţialmente producători, aceia care dau
produsele cele mai importante... naţiu -
nea ar deveni un corp fără suflet în
momentul în care i-ar pierde; ar cădea
imediat într-o stare de inferioritate faţă
de naţiunile cu care este azi rivală şi ar
continua să rămână subalternă faţă de
dânsele atâta vreme cât n-ar repara
această pierdere”. Dar „să trecem şi la
o altă presupunere – arată mai departe
Saint-Simon. Să admitem că Franţa
păstrează oamenii de geniu pe care îi
are, în ştiinţe, în arte frumoase, arte şi
meserii, dar că dânsa ar avea nenoro-
cirea să piardă în aceeaşi zi pe Domnul,
fratele regelui, monseniorul duce d'An -
goulême (şi Saint-Simon enumeră aici
pe toţi membrii familiei regale, n.n.) şi
îi pierde în acelaşi timp pe toţi marii
ofiţeri ai coroanei, pe toţi miniştrii de
stat cu sau fără departamente, toţi car-
dinalii, arhiepiscopii, marii vicari şi ca -
nonicii... toţi funcţionarii de ministere...
şi pe deasupra şi pe cei zece mii de
proprietari, cei mai bogaţi dintre cei
care trăiesc nobil – acest accident ar
întrista, desigur, pe francezi, pentru că
sunt buni... dar această pierdere de 30
de mii de indivizi reputaţi ca cei mai
importanţi în stat, ar cauza supărare
numai sub raport sentimental, căci n-ar
exista nici un rău politic pentru stat”
(Saint-Simon, L'organisateur, prima edi -
ţie, 1819, pp.10-20. Acest pasaj a fost
reedi tat, în 1832, de Olande Rodriques,
sub numele de Parabole Politique, într-
un volum conţinând diferite opere ale
lui Saint-Simon. Publicarea respectivă
l-a adus pe Saint-Simon în faţa Curţii
cu Juri, unde însă a fost achitat. Citat
după Ch. Gide şi Ch. Rist, Istoria doc-
trinelor economice de la fiziocraţi până
astăzi, după ed. a V-a revăzută şi
adăugită, Ed. Cassei Şcoalelor, Bucureşti,
1926, pp. 286).

continuare în pagina 5

Munca, blestem sau eliberare? (II)
Dan POPESCU

Imagini din Manchester-ul ^nc@ preindustrial
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urmare din pagina 4
Un efect esenţial, nu numai al revo -

luţiilor industriale, ci însăşi al industriali -
zării pe care o declanşează aceasta, este
cel în plan spiritual. Să-l lăsăm pe H.G.
Wels, în lucrarea sa „Istoria omenirii”,
să se refere la el: „Avem... de-a face cu
o schimbare de importanţă hotărâtoare
survenită în viaţa oamenilor – scria
Wels. Principala strădanie a bogătaşului
sau a stăpânului în vechile civilizaţii era
de a poseda un număr cât mai mare
de sclavi. În cursul secolului al XIX-lea,
conducătorii inteligenţi şi-au dat din ce
în ce mai bine seama de faptul că omul
simplu trebuie să fie mult mai mult
decât un simplu muncitor care efec -
tuează o muncă grea. Era necesar ca el
să fie instruit chiar şi numai în vederea
calificării pentru munca în industrie. El
trebuia să priceapă ceea ce face.

În cea de-a doua jumătate a secolu-
lui al XIX-lea se semnalează în întreaga
lume apuseană progresul rapid al pro-
cesului de instruire a poporului. In -
struirea claselor de sus nu progresa în
aceeaşi măsură; exista un oarecare pro-
gres, dar el era incomparabil mai mic;
astfel dispare (intuind tendinţa, cred că
Wels exagerează în ce priveşte desfăşu-
rarea ei în timp şi spaţiu, n.n.) prăpas-
tia adâncă care despărţise până acum
omenirea în oameni culţi şi în marea
masă a analfabeţilor. Forţa motrice a
acestui proces a fost revoluţia în me -
canică, care... reclama în mod implaca-
bil desfiinţarea unei clase total neinstru-
ite” (H.G.Wels, Die Geschichte unserer
Welt, Paul Szolnay Verlang, Berlin, Wien-
Leipzig, 1927, pp.350-351).

... „Se pune cu greu capăt inventaru-
lui lugubru al exploatării patronale –
scrie l'Histoire – Marx nu a fost degea -
ba un pion important pentru ceea ce s-
a numit o anume concepţie în ce privea
progresul social. Şi am văzut că nu a
fost singurul. Nu s-a putut minimiza
ceea ce s-a nutrit în vremea celui de-al
Doilea Război Mondial şi care s-a numit
în timpul imediat următor acestuia ˂ ˂Statul
providenţial˃ .˃ Raportul englezului minis -
tru Beveridge a avut astfel ca obiectiv
să asigure „o sănătoasă suzistenţă” mun-
citorului şi familiei sale. Este un pro-
gram care a fost pus în operă de către
laburiştii britanici după 1945 (vezi şi
Dan Popescu, Cataclismele economice
care zguduie lumea, - cap. privind Doc -
trinele sociale). În acelaşi moment, în

Franţa s-a angajat aceeaşi revoluţie a
muncii. Salariul minim, drepturi recu -
noscute muncitorilor şi reprezentanţilor
lor, mai târziu diminuarea orarelor de
muncă, un număr de zile mai mare
pentru concedii plătite, întregul arsenal
de protecţie socială devenind, pentru
fiecare ţară în felul ei, o realitate inex-
tricabilă a Europei occidentale şi Sep -
tentrionale. Creşterea economică a făcut
posibile astfel de progrese, de negândit
chiar cinci decenii mai devreme...

Mai intervine un element. Anume
definirea mai complexă, respirativă a
categoriei de civilizaţie. Într-o asemenea
accepţie ea ne apare ca un ansamblu
de idei şi instituţii, ale vieţii materiale,
ale tehnicii, ca un ansamblu de forţe de
producţie şi de relaţii sociale, de activi -
tăţi creative, intelectuale şi materiale, în
mod deosebit spirituale dar şi artistice,
ideologice şi politice, etc., ale omului.
Sunt integrate în noţiunea de civilizaţie
numeroase componente fundamentale,
tipice, de ordin economic şi social, po -
litic şi cultural, etic, afectiv, moral, care
ar diferenţia civilizaţiile în funcţie de
prezenţa lor mai mare sau mai mică, de
conexiunile respective. Sunt integrate aici
înseşi laturile fundamentale care defi -
nesc modul de producţie, societatea –
laturi pe care, în mare parte, se înte-
meiază civilizaţiile şi care, în aceeaşi
măsură, le explică. Este interesantă în
acest sens definiţia pe care Saint-Exu -
péry o dă civilizaţiei: „o civilizaţie e o
moştenire de credinţe, de obiceiuri şi de
cunoaşteri dobândite pe îndelete în
decursul secolelor, uneori greu de justi-
ficat logic, dar care se justifică prin ele
însele, precum drumurile, dacă într-ade-
văr duc undeva, fiindcă îi deschid omu-
lui spaţiile sale lăuntrice” (Saint-Exupéry,
Pilot de război, Ed. pentru literatură uni-
versală, Bucureşti, 1968, pp.170).

Poate fi atunci considerată sinonimă
această categorie – civilizaţia – cu cea
de societate? Nu – afirmă numeroşi
specialişti – pentru că o depăşeşte ca
întindere. În cadrul unor linii fundamen-
tale, care o desemnează, categoria de
civilizaţie, cu specificităţile ei, ne apare
ca un trecut peren care se poate pre-
lua, valorifica de către prezent, ca o
expresie definitorie a trecutului ce lasă
în urmă o mentalitate prezentă. Ea ne
apare ca „gen de viaţă” în care sunt pu -
ternic privilegiate suprastructurile, re pre -
zentărileindividuale şi colective, tradiţiile,

spiritualitatea, ca o oglindă în care ome -
nirea îşi poate recunoaşte istoria sa, în
care îşi poate recunoaşte prezentul şi
chiar vi itorul său.

Categoria de civilizaţie se contituie
astfel nu ca un trecut amorf, nu ca un
sistem închis, o noţiune pur descriptivă.
Ea se constituie ca o creaţie dinamică,
continuă, intrinsecă aspiraţiilor omului de
mai bine (Voltaire scria în acest sens:
„...Eu m-am străduit să prezint pe cât
am putut istoria moravurilor, a ştiinţelor,
a legilor, a obiceiurilor, a superstiţiilor.
Aproape că nu vezi decât istorii ale
regilor, dar eu o vreau pe aceea a
oamenilor, implicând esenţialmente spi -
ritul filozofic, cetăţenesc, o nouă per-
spectivă în studiul faptelor”). Se mai
constituie civilizaţia ca o creaţie aflată
sub semnul universalităţii din punctul de
vedere al sferei de circulaţie şi de asi -
milare a valorilor, ca o creaţie care nu
încetează, totodată, de a fi naţională, din
punctul de vedere al genezei, al formării
şi realizării unor însemnate şi nume -

roase disponibilităţi umane, al realizării
valorilor ca bunuri de civilizaţie. Este
greu de admis că există societate în
sine, civilizaţie în sine, alcătuite după
scheme abstracte, pentru că asemenea
scheme reprezintă de regulă – istoria a
dovedit-o – rezultatul unei torturi atroce
la care au fost supuse faptele, realităţile.
Fiecare civilizaţie şi societate se explică
pe baze specifice, având elemente de
referinţă în idealurile individuale şi colec-
tive, în idealurile naţionale, dar şi în ide-
alurile universale, în aspiraţiile umani tăţii
– de pace, dreptate şi progres.

Tocmai într-o asemenea perspectivă
s-au schimbat în timp aprecierile asupra
unor fapte şi acţiuni. Graţii şi străluciri,
fapte considerate de civilizaţie s-au do -
vedit cu o glorie debilă şi efemeră,
inapte să reziste în faţa implacabilităţii
istoriei, a adevărului uman. Exemplele
sunt nenumărate, pentru că nu o dată
mantia de brocard aurit a momentului a
acoperit lumina viitorului, opacizând min-
ţile. Ni s-au părut interesante în acest
sens paragrafele finale ale unui studiu
asupra lui William Pitt, om politic şi
prim-ministru britanic de la sfârşitul se -
colului al XVIII-lea şi începutul secolului
al XIX-lea, ce a servit, din adâncul fiinţei
sale, politica engleză de expansiune.
William Pitt era pe patul de moarte –
se arată în volum. „Ţara sa. Ultimele
cuvinte ale primului-ministru au fost un
geamăt asupra stării în care el o lasă.
Dacă la căpătâiul lui s-ar fi găsit un pro-
fet l-ar fi putut asigura că politica pe
care a conceput-o a fost de un rod
bogat, foarte curând Anglia urmând să
parvină la un grad nebănuit de putere
şi prosperitate.

I-ar fi spus însă acest profet că ace -
eaşi politică a ˂˂egoismului sacru˃˃ con -
ţinea în sine un germene destructor al
propriilor succese? I-ar fi spus el că nu
era deloc de nepedepsit ca o naţiune,
cât de robustă ar fi ea, să facă să
lucreze în profitul său o parte din uni -
vers? I-ar fi spus el, de asemenea, că
însăşi expansiunea imperiului britanic îi
creştea în egală măsură fragilitatea?...
Dar nu a fost nici un profet la căpătâ -
iul muribundului. şi probabil că dacă ar
fi fost unul, tropotul armatei traversând
Europa, răpăitul tobelor, sunetul cimpo -
iului şi aclamaţiile salutând Cezarul vic-
torios, i-ar fi acoperit, fără îndoială, vo -
cea” (vezi Jacques Chastenet, William Pitt,
34-e édition, Librairie Arthéme Fayard,

Paris, pp.327-328).
... Civilizaţii au apărut, s-au dezvoltat,

s-au perimat, semnele trăirii lor fiind
mai întotdeauna moşteniri dintre cele mai
remarcabile oferite posterităţii. Adeseori
istorici şi sociologi se referă la ciclul de
viaţă al civilizaţiilor nu ca la un datum
fatal, ci ca la un proces determinat de
evoluţia sau involuţia unor elemente
care compun civilizaţiile. Mai întotdeau-
na când înflorirea acestora s-a sprijinit
cu deosebire pe acţiunea unei singure
componente şi atunci când aceasta şi-a
consumat vitalitatea, epuizându-se, civi-
lizaţiile respective s-au dovedit inapte
să-şi reînnoiască forţele. Trăsături de va -
loare ale civilizaţiilor respective au fost
însă cultivate pe terenuri lipsite de as -
perităţi, creându-se o bază pentru apari -
ţia altor civilizaţii, pentru înfăptuirea altor
progrese. Tocmai un asemenea ciclu a
urmat civilizaţia romană, care a antrenat
în mişcarea istoriei o serie de popoare
migratoare a căror organizare socială,
cu mult mai primitivă iniţial, s-a arătat
totuşi capabilă să evolueze ulterior. Pe
terenul pregătit de Roma şi pe care
prăbuşirea acesteia îl descătuşa de unele
chingi de servitute,    s-au constituit
însemnate puncte de plecare ale unor
noi dezvoltări (vezi şi Jean-Jacques
Goblot, Istoria civilizaţiilor şi concepţia
despre civilizaţia socială, Antoine Pelle -
tier, Jean-Jacques Goblot, op. Cit., pp.
166, 169 etc).

În zilele noastre asistăm, se pare, la
un proces asemănător, dacă nu ca întin-
dere, cel puţin ca desfăşurare a sa. Cu
greu se poate contesta aportul pe care
„civilizaţia petrolului” l-a adus, în ansam-
blu, la progresul cunoaşterii umane, la
dezvoltare şi progres. Vitalitatea acestei
civilizaţii, bazată aproape exclusiv pe
efecte materiale, financiare şi nu în
ultimul rând spirituale ale prelucrării
ţiţeiului, apare însă secătuită în condiţi-
ile precare cunoscute. Vor dispărea oare
„civilizaţia petrolului”, modele materiale
şi etice, morale promovate în acest
cadru, atât de compromis de o serie
întreagă de condiţii şi împrejurări eco-
nomice, politice, sociale? Timpul va
oferi răspuns la această întrebare.
Oricum, ceea ce petrolul a însemnat, în
sens pozitiv, pentru dezvoltare poate fi
utilizat, cultivat cu efecte de mare
însemnătate pentru progresul pe mai
departe al umanităţii. Dar să revenim la
muncă şi la subiecţii ei      (va urma)

- Incursiuni temerare într-un univers duplicitar -

Londra ^n anii 1950

Roma sub asediul barbarilor
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Prin decizia pe care firma o ia de

a-şi internaţionaliza activitatea, aceas -
ta păşeşte într-un proces specific
prin care, treptat, trecând prin mai
multe stadii de evoluţie, ajunge să-şi
transfere majoritatea activităţilor sale
din mediul de afaceri naţional în me -
diul de afaceri internaţional şi apoi în
cel global, strategia sa de afaceri ur -
mând să-şi centreze obiectivele pe ce-
rinţele pieţei externe şi să cores pundă
mecanismelor de funcţionare impuse
de mediul concurenţial internaţional2.

Putem aprecia că astăzi nu mai
sunt la modă întreprinderile tradi -
ţionale. O întreprindere nu poate să
devină de succes dacă rămâne axată
pe piaţa naţională, aceasta trebuie să
ia în considerare mediul internaţional
al afacerilor. Timpul când piaţa ţării
era considerată ca fiind esenţială,
exteriorul fiind perceput de între-
prinderea tradiţională doar din punc-
tul de vedere al exporturilor sau al
surselor de materii prime, a trecut.
Se poate vorbi acum de o piaţă a
muncii, a capitalurilor, a schimburilor
monetare, a bunurilor şi serviciilor
mondială, a căror logică de bază ră -
mâne însă naţională, desigur, cu ac -
cente de globalizare.

Trecerea progresivă de la logica
axată, în principal, pe piaţa naţională,
la cea bazată pe piaţa mondială, atât
la nivelul producţiei, cât şi la nivelul
muncii, al capitalurilor, al pieţei con-
sumatorilor este tot mai evidentă. Fir -
mele multinaţionale hotărăsc în pre -
zent asupra locurilor de producţie,
raţionând în termenii cadrului mon-
dial. Deşi legislaţiile, organizarea sin -
dicală rămân încă naţionale, legătu -
rile dintre bănci se strâng, capitalu -
rile fiind din ce în ce mai mult ad -
ministrate la nivel mondial. Diferen -
ţele dintre pieţele naţionale se reduc,
cererea şi oferta manifestându-se la
nivel mondial. În aceste condiţii, globa-
lizarea afacerilor este un proces care
se impune cu necesitate. A fi local în-
tr-o lume globalizată este un semn de
inadecvare socială şi de degradare3.   

Cu toate consecinţele globalizării
afacerilor, diferenţele de valori dintre
naţiuni sunt încă prezente şi vor
rămâne prezente, câteva sute de ani
de acum încolo. Astfel că, ţările vor
rămâne foarte diferite din punct de
vedere cultural. Mai mult decât atât,
în interiorul ţărilor, diferenţele cultu -
rale sunt în creştere, tocmai datorită
globalizării pieţelor. Graniţele se des-
fiinţează şi vom fi o mare familie în

care fiecare va fi diferit din punct de
vedere cultural şi, tocmai prin aceas-
ta, mai cooperant şi mai dispus spre
asociere. Supravieţuirea fiecărui mem -
bru al familiei multiculturale este asi -
gurată prin înţelegerea mai întâi a
valorilor culturale proprii şi, apoi, ale
celorlalţi membri cu care se coope -
rează. Valorile economice sunt cele
mai respectate, determinând degra -
darea celor intelectuale. Actorii eco-
nomici, în majoritatea lor, sunt con-
centraţi asupra unor valori ca profi -
tul, eficienţa, mărimea şi dezvoltarea
şi privesc afacerile ca un mod de
câştigare a existenţei. Globalizarea
determină acceptarea de către afa ceri
şi de către actorii economici a unor
noi responsabilităţi. Afacerea trebuie
privită ca un vehicul prin intermedi-
ul căruia oamenii pot să se dezvolte
şi să-i servească pe ceilalţi. Mai mult
decât atât, afacerile trebuie să încea-
pă să îşi asume responsabilitatea în -
tregului, pe lângă aceea de a furniza
mărfuri şi servicii unor conglomerate
de consumatori particulare4.

Aducem în atenţie câteva dezide -
rate care stau în faţa actorilor eco-
nomici, ce trebuie satisfăcute în mă -
sura în care se doreşte obţinerea
unor performanţe ridicate:
- să treacă de la ideea de concurenţă
la ideea de colaborare, servind lumea;
- să caute să identifice nevoile con-
sumatorilor aşa cum şi le definesc ei
şi acesta să fie ţelul principal al
actorilor economici;
- să recunoască şi să investească în
avantajul unei organizaţii globale;
- să recunoască faptul că organizaţia
reprezintă un summum de persoane
individuale, angrenate în cadrul şi în
jurul structurii ei organizatorice;
- să aibă o viziune globală asupra
acţiunilor sale.

De asemenea, regândirea concep-
tului de ecologie de profunzime a
fost determinat de globalizare. Oame-
nii de afaceri pot obţine un avantaj
concurenţial prin investirea în indus-
triile implicate în controlul poluării, re-
ciclării produselor, în eficienţa energe-
tică, serviciile ambientale, biotehnologie.

Globalizarea reprezintă aşadar un
proces care a suscitat şi continuă să
suscite un mare interes. Părerile spe-
cialiştilor în domeniu sunt împărţite:
unii văd în globalizare un mit, un
proces încheiat, alţii consideră că
aceasta se află încă într-o fază ici -
pientă, care dă naştere unei noi stări
a globalităţii, ale cărei trăsături sunt
departe de a fi pe deplin cunoscute.
A devenit însă evident faptul că glo -
balizarea constituie destinul implaca-

bil spre care se îndreaptă omenirea,
toţi fiind afectaţi într-o măsură mai
mare sau mai mică de desfăşurarea
sa ireversibilă5.

Internaţionalizarea firmei este un
proces complex al secolului XXI care
trebuie să se realizeze în cadrul ma -
nagementului organizaţiilor astfel încât
să se adapteze la condiţiile globali -
zării afacerilor pentru a preveni ris -
curile care rezultă din acest proces,
dar şi pentru a valorifica avantajele
care însoţesc globalizarea. Principa -
lele avantaje ale internaţionalizării fir -
melor pot fi urmărite în figura 1.

În figura 1 au fost pre zentate prin -
cipalele avantaje ale internaţionalizării
firmelor.

Procesul de internaţionalizare pre -
supune modificări majore în toate
subsistemele managementului (orga-
nizaţional, informaţional, metodologic
şi decizional), în toate funcţiile mana -
gementului (organizare, coordonare,
prevedere, control, evaluare, etc,),
precum şi în toate funcţiile organiza-
ţiilor (cercetare-dezvoltare, marketing,
financiar-contabilă etc.). Acest proces
trebuie realizat în mod ştiinţific pe
baza unei strategii, urmărindu-se ur -
mătoarele etape:
- determinarea potenţialului propriu de
participare la afacerile internaţionale,
de exemplu pe baza analizelor SWOT;
- nivelul tehnic şi calitativ al produ selor;
- posibilităţile de cooperare tehnologice;
- capacitatea financiară de a investi
în costuri şi capacităţi suplimentare;
- capacitatea profesională a persona -
lului propriu şi a altor specialişti pe
care îi poate contracta firma.

Dezvoltarea economiei româneşti

prin prisma sporirii eficienţei eco-
nomice pe plan naţional şi interna -
ţional presupune accelerarea proce-
sului de învăţare a fiecăruia, deoa-
rece dezvoltarea şi evoluţia eco -
nomiei se află în relaţie directă cu
dezvoltarea firmelor ce acţionează pe
teritoriul ţării. Firmele româneşti pot
participa pe piaţa internaţională prin
toate formele prin care se pot pro-
mova afaceri şi care sunt într-o con-
tinuă diversificare6.

Diversitatea culturală este un as -
pect foarte important cu implicaţii
profunde în procesul de internaţio -
nalizare a lumii afacerilor. Unul din-
tre riscurile majore în afacerile inter-
naţionale este reprezentat de igno-
rarea diversităţii culturale în cadrul
managementului firmei, având efecte
negative în viitor. Înternaţionalizarea
unei firme depinde în mare măsură
de mentalitatea managementului şi de
cultura promovată în cadrul firmei.
Literatura de specialitate distinge pa -
tru faze ale dezvoltării firmei în con-
text intercultural:
1. abordarea etnocentrică, care pro-
movează mentalitatea ţării de origine
privind piaţa externă ca extrapolare a
celei interne; pleacă de la premisa
superiorităţii produselor din ţara de
origine;
2. abordarea policentrică recunoaşte
caracterul specific al culturilor stră -
ine şi ia în considerare diferenţele
culturale în managementul afacerilor;
aceste firme au un grad înalt de
internaţionalizare;
3. abordarea centrocentrică, în aceas -
tă viziune cadrul mondial este con-
siderat o piaţă unică, care oferă
avantaje în proiectare, fabricaţie, cer -
cetare-dezvoltare etc; consideră naţiu-
nile a fi mai degrabă similare decât
diferite în dependenţe;
4. abordarea geocentrică, firmele fiind
corporaţii globale fără a fi definit un
centru naţional, piaţa fiind mediul de
afaceri mondial6. 

Ţinând seama de multiculturalism
şi de gradul de internaţionalizare, lite -
ratura de specialitate distinge patru
tipuri de firme:
1. firma naţională, care dă importan -
ţă redusă pieţei externe, având capa -
cităţi de producţie localizate în me -
diul intern; tranzacţiile internaţionale
au loc în cadrul strategiei generale a
firmei şi nu este încă afectată de
diversitatea culturală;
2. firma internaţională acordă o impor -
tanţă ridicată pieţei externe dezvoltând
afaceri în mai multe ţări; diversitatea
culturală are un impact mare asupra
strategiilor şi relaţiilor cu clienţii;

3. firma multinaţională consideră lu -
mea ca o piaţă unică practicând o
strategie multinaţională cu o arie geo-
grafică largă, oferind produse nes-
tan dardizate;
4. firma globală dispune de o dimen-
siune mondială fiind dominantă în
opţiunile strategice şi tactice; abor-
dează piaţa mondială ca propria sa
piaţă; localizările sale sunt integrate
într-o reţea după criterii globale, dar
cu satisfacerea cerinţei locale; aceas -
tă firmă este trecerea de la multi-
naţionalizare la globalizare în organi-
zarea la scară mondială.

Este deja un adevăr faptul că glo -
balizarea afacerilor şi internaţionali -
zarea organizaţiilor au devenit feno -
mene caracteristice şi dominante ale
lumii contemporane, că stările de lu -
cru locale, naţionale, regionale iradiază
şi formează aceste fenomene care
modifică percepţia şi filozofia genera -
lă despre existenţă şi dezvoltare, în
toate domeniile şi sferele activităţii
umane. Organizaţia este în centrul
acestor fenomene, deci acestea tre-
buie tratate cu atenţia şi seriozitatea
cuvenită, în sensul că acţiunile mana-
gerilor trebuie să se axeze pe uti-
lizarea la maxim a avantajelor pe
care aceste fenomene le aduc, ca de
pildă: transfer de tehnologie, transfer
de know-how etc.

Astfel globalizarea şi internaţiona -
lizarea pot conduce la creşterea ran-
damentelor, reducerea costurilor, po -
sibilităţi de alegere a locaţiilor de
impozitare, avantaj competitiv, creş -
terea valorii firmei şi a capitalurilor
acţionarilor, profituri mai mari, în ge -
neral, dar şi riscuri şi pierderi dacă
aceste fenomene nu sunt manageriate
şi gestionate corespunzător6. 
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Apoi, în doar 130 de ani, popula -

ţia s-a dublat. În 1930, în plină criză
economică mondială, se năştea copi -
lul cu numărul 2 miliarde. Am ajuns
la 3 miliarde în 1960, în ciuda vicisi-
tudinilor vieţii. De două ori mai puţin
timp ne-a luat să ajungem la 4 mili -
arde, în 1974. Copilul cu numărul 5
miliarde s-a născut în Zagreb, în
1987. Nici n-a împlinit acesta 12 ani,
că s-a născut un alt bebeluş de mili -
arde. Al şaselea. 

Azi, Thomas Robert Malthus, ini -
ţiatorul studiilor demografice ar fi
fost fericit că avertizarea sa, în prea-
jma anului 1800, în ceea ce priveşte
viitorul umanităţii s-a adeverit în
bună măsură: creşterea în progresie
geometrică a populaţiei şi sporirea în
progresie aritmetică a resurselor de
hrană. Ingeniozitatea umană şi evo -
luţia tehnologiei au jucat un rol im -
portant în contrazicerea teoriei lui
Malthus – ar considera unii -, dar nu
există nici o îndoială că explozia
populaţiei a avut un efect negativ
asupra resurselor Pamântului. 

Aşadar, creşterea necontrolată a
populaţiei – mai ales simţită în ţări
mai puţin dezvoltate - a dus la inten-
sificarea presiunilor asupra mediului
natural, oamenii încercând să-şi asi -
gure existenţa prin: 
� defrişarea masivă a terenurilor îm -
pădurite pentru extinderea suprafe -
ţelor de cultivat; 
� utilizarea de substanţe toxice şi a
pesticidelor pentru obţinerea de re -
colte mai bogate; 
� activităţi industriale puternic polu-
ante s.a. 

Japonia, ca şi alte state bogate,
va trebui să facă faţă procesului de
îmbătrânire a populaţiei. În Europa
de nord, numărul persoanelor în
vârstă de 60 de ani nu a încetat să
crească în ultimii 20 de ani, iar popu-
laţia din aceste ţări are o speranţă
de viaţă de 80 de ani, comparativ cu
speranţa de viaţă de 54 de ani din
ţările Africii subsahariene. Numărul

persoanelor în vârstă de peste 60 de
ani, care era de 384 de milioane în
1980, a ajuns astăzi la 893 de mili -
oane şi va fi de 2,4 miliarde în anul
2050, potrivit UNFPA. "Aici este vor -
ba de un succes mondial, dar îmbă -
trânirea populaţiei aduce cu sine noi
provocări pentru societate, care au
legătură cu creşterea economică, cu
îngrijirile medicale şi cu asigurarea
securităţii persoanelor în vârstă", su -
bliniază ONU.

Inegalităţile sociale continuă să
crească. În 1960, oamenii bogaţi care
reprezintă 20% din totalul populaţiei
modiale deţineau 70% din totalul
veniturilor. În 2005, ei deţineau 77%
din avuţiile mondiale.

Civilizaţia industrială – al cărei
principiu de bază a fost cel al ob -
ţinerii profitului maxim – a neglijat
costurile sociale ale dezvoltării, ajun -
gându-se la o contradicţie puternică
între civilizaţia industrială şi sistemul
ecologic al planetei noastre. Atât timp
cât civilizaţia ca întreg, cu puterea ei
tehnologică de care dispune, continuă
să urmeze un tipar în gândire ce în -
curajează exploatarea iraţională a re -
surselor naturale, dezastrul nu va
putea fi evitat.

Prin urmare, conceptul de dez-
voltare economică durabilă a apărut
ca urmare a constatării reducerii ire-
versibile a potenţialului de resurse
economice, de orice fel, ca rezultat
al activităţii umane. Atât studii acade -
mice cât şi analize mai aplicate au
demonstrat faptul că criteriile noas-
tre de optimizare economică sunt
inconsistente în raport cu dinamica
naturală a resurselor de bază. 

Dezvoltarea durabilă reprezintă un
concept cu semnificaţii multiple, a
cărui adoptare actualmente acceptată
în totalitate, este justificată din mai
multe puncte de vedere, respectiv:
� constituie o soluţie a ecuaţiei po -
pulaţie în creştere – spaţiu limitat,
noţiunea de spaţiu incluzând totalita -
tea disponibilităţilor de resurse (sub -
stanţă şi energie). Dezvoltarea dura-
bilă propune un model bazat pe ca -

racterul limitat al resurselor. Cu  toate
acestea, semnificaţia limitelor nu tre-
buie înţeleasă în sens absolut. Ace -
laşi concept acreditează ipoteza de „de-
păşire a limitelor progresului prin pro-
gresul liimitelor”. Semnificaţia acestei
ipoteze poate finalizată pe două planuri:
- primul, referindu-se la înţelesul pro-
priu, conform căruia progresul limi -
telor echivalează cu identificarea şi

exploatarea de noi zăcăminte sau
extinderea sferei resurselor dincolo
de spaţiul geosistemului, prin valori-
ficarea resurselor spaţiale;
- al doilea, în care depăşirea limitelor
semnifică limitele impuse de un anu -
mit model de comportament şi de
consum, limitele cunoaşterii, caz în
care progresul limitelor reprezintă sin-
gura alternativă viabilă.

� eliberează modul de conducere al
proceselor economice de o serie de
erori care au stat la baza producerii
dezechilibrelor, cum sunt:
- accepţiunea conform căreia viitorul
este un dat, evenimentele decur gând
într-o desfăşurare mai mult sau
puţin favorabilă pentru om, dar fără
a exista un pericol major la adresa
întregii umanităţi;
- neglijarea justiţiei sociale şi a pro-
tecţiei mediului;
- creşterea economică acceptată ca
scop în sine, fără a lua în conside -
rare finalitatea social-umană;
- absolutizarea rolului pieţei pentru a
eluda responsabilitatea în raport cu
eşecurile acesteia.

În noile condiţii impuse de globa -
lizare, schimbări demografice, clima -
tice, resurse rare, creşterea economi -
că şi progresul vor continua să fie
generate de un nou mix – economie,
ecologie şi responsabilitate socială.

Suntem în mileniul inteligenţei ho-
listice, al conştientizării marilor noas-
tre şanse de dezvoltare continuă du -
rabilă. Evoluţia se axează pe noile
noastre idei despre cine suntem.
Putem fi cei care înlocuiesc binele
cu mai binele. Criteriile noastre de
valoare evoluează odată cu indivizii
şi societatea. Între ceea ce ni se în -
tâmplă şi răspunsul nostru la stimuli
se află libertatea noastră, puterea de
a alege acest răspuns.

Alegem mereu felul în care răspun -
dem solicitărilor vieţii. Trăim cu toate
consecinţele acestor alegeri. Felul în
care vedem o problemă influenţează
mult modul de rezolvare al acelei
probleme.

* studiul face parte dintr-un proiect
mai amplu dezvoltat în cadrul ”Şcolii
Postdoctorale pentru biodiversitate
zootehnică şi biotehnologii alimenta-
re pe baza ecoeconomiei şi bioeco -
nomiei necesare ecosanogenezei”, pro-
iect POSDRU/89/1.5/S/63258

Dep@}irea limitelor progresului prin progresul limitelor…
India. Vedere din Calcutadr. Cristina T~N~SESCU, ULBS

Ghana. Vedere din Accra



urmare din pagina 1
Arta plastică de amatori nu este

o invenţie a societăţii româneşti, ea
se întâlneşte pe tot mapamondul, dar
la noi a căpătat o amploare hiperbo -
lică, devenind o componentă a poli -
ticii de stat după 1947, un punct
forte în planul de culturalizare a
oamenilor muncii, fapt pentru care
partidul comunist era foarte mândru.
Chiar şi cărturari de mare anvergură,
printre care Nicolae Argintescu – Amza,
avea cuvinte de laudă la adresa
politicii culturale a statului în această

direcţie. Iată ce spunea printre altele
în nr.3 a revistei Arta Plastică din
1966: „– Încurajarea preocupărilor de
artă în cele mai largi mase populare
constituie, pe drept cuvînt, una din

mîndriile şi una din realele izbânzi
ale regimului nostru”. ... „atîta silinţă,
atîta pasiune dezinteresată şi, în bună
măsură înnobiliatoare, emoţionează”

Evoluţia „mişcării artistice de masă”,
s-a desfăşurat pe durata a 45 de ani.
Treptat „Izbînzile” s-au transformat
începând cu anul 1975 într-o formă
de preamărire şi adulaţie, în directă
legătură cu cultivarea cu obedienţă a
cultului personalităţii, în centrul că -
ruia se afla „genialul” cuplu ceauşist.

Pentru ca „măreţele” înfăptuiri ale
poporului sub conducerea celor doi
înţelepţi, să  fie omagiate permanent
de către un număr cât mai mare de
oameni ai muncii, s-a iniţiat, de către
diriguitorii propagandei şi culturii, Festi -
valul naţional „Cântarea Româ niei”, mani -
festare de proporţii farao nice, nemai -
întâlnită în istoria contemporaneităţii,
dar nu lipsită şi de unele calităţi. 

Timp de două decenii, prin natu-
ra obligaţiunile de servici pe care le
aveam în cadrul Casei Creaţiei Po -
pulare, devenită mai târziu Centrul
judeţean de Îndrumare a Creaţiei
Populare, al Mişcării Artistice de Masă
Sibiu am avut prilejul să cunosc în -
deaproape activitatea artiştilor plastici
amatori din judeţul Sibiu şi nu numai.

Cu toate că a devenit o activitate
artistică cu dimensiuni şi sensuri
multiple, arta amatorilor nu şi-a găsit,
nici până în prezent, o fundamentare
teoretică pe măsura semnificaţiilor sale.

Poate că o dezbatere largă care
să cuprindă creatori, specialişti, pu -
blic, chiar acum în mileniul trei, când
amploarea acesteia s-a diminuat, ar
fi în măsură să determine specificul
acestei creaţii şi mai ales implicaţiile
ei pe plan psihologic, sociologic şi
mai ales estetic. 

Există, cred, o oarecare specifici-
tate, o găsim în arta plastică a ama-
torilor, nu atât prin natura procesu-
lui de creaţie, cât prin abordarea
tema tică, alegerea şi tratarea unor

su biecte din viaţa cotidiană.
Vorbind despre plastica de ama-

tori din judeţul Sibiu, ea are două
dimensiuni esenţiale: peisajul, portre-
tul. În aceste două genuri găsim cel
mai bine oglindit aspectul definitoriu
al creaţiilor plasticienilor amatori: reîn-
toarcerea spre realitate, spre cadre şi
secţiuni nealterate de tehnicile diver -
selor „isme” care bântuie astăzi unele
cercuri ale plasticii profesioniste, de
căutări mai mult sau mai puţin în
expresie şi în formă. Atât peisajul cât
şi portretul păstrează o prospeţime a
naturii, o notă de poezie spre care
se îndreaptă din ce în ce mai avid
sensibilitatea omului contemporan, reac-
tualizînd valori îndelung verificate în
practica artistică.
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SOLILOCVII DE DUMINIC~
Arti}tii cet@]ii. Arta arti}tilor plastici amatori.

4 noiembrie 1995. Asasinarea primului ministru israelian Isaac Rabin de
către un integist evreu. Primul ministru a gândit că a face ireversibilă
existenţa Israelului necesită o soluţie politică problemei palestiniene.
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