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Ziua în care nu mai
vin transformatoarele

C
riza semiconductorilor a arã-
tat ºi încã mai aratã ce se
întâmplã când un produs de
importanþã strategicã, atât

pentru sectorul civil cât ºi cel militar,
se gãseºte tot mai greu pe piaþã sau
anumite segmente dispar pur ºi
simplu.

Toate aceste componente
fac parte din produse finite care
funcþioneazã doar cu energie
electricã, iar pentru transmite-
rea energiei electrice este nevo-
ie de reþele cu numeroase nodu-
ri de transformare, construite în
jurul altor instrumente de importanþã
criticã.

Oricât ar pãrea de neverosimil, o
crizã a transformatoarelor de mare pu-
tere din Statele Unite a ajuns la un ni-
vel care a determinat lansarea unor
apeluri direct cãtre Casa Albã.

Într-o scrisoare trimisã administra-
þiei Biden, Asociaþia Naþionalã a Con-
structorilor de Locuinþe (National
Association of Home Builders,
NAHB) solicitã adoptarea unor mãsu-
ri de urgenþã pentru “rezolvarea defici-
tului mare de transformatoare, care
împiedicã numeroºi membri ai asocia-

þiei sã finalizeze proiectele imobiliare
rezidenþiale”.

Mai mult, “deficitul sever de tran-
sformatoare ºi alte componente elec-
trice se extinde în toatã þara ºi are un
efect profund negativ asupra eforturi-

lor de a implementa planul de
infrastructurã al administraþiei,
de a finaliza proiectele de con-
strucþie, de a oferi locuinþe la
preþuri accesibile ºi, în cele din
urmã, va pune în pericol securi-
tatea naþionalã ºi economicã a
Statelor Unite”, dupã cum se
accentueazã dramatic în

document.
“O parte dintre membrii noºtri au

raportat lipsuri semnificative de tran-
sformatoare monofazate ºi alte com-
ponente, care împiedicã autoritãþile
locale sã emitã autorizaþii de constru-
ire, deoarece nu existã nicio modali-
tate de a furniza energie noilor case”,
se mai aratã în scrisoarea trimisã Ca-
sei Albe, unde se mai subliniazã cã
problema este acutã în state precum
Arkansas sau Florida, iar întârzierile
de livrare pot ajunge pânã la 48 de
sãptãmâni.

(continuare în pagina 9)

Despre naþionalism

U
nii români par a fi nostalgici
dupã epocile trecute ºi sunt
dominaþi de un naþionalism
„patologic”. Cel puþin aºa

par sã sugereze sondaje de opinie re-
cente. Iar unii politicieni, despre care
am vorbit în articolele mele din ultima
vreme, cred cã antidotul la acest feno-
men ar fi un naþionalism „sãnãtos”.
Dar cum ar putea fi naþionalismul „sã-
nãtos”?

Dar oare – revenind la prima afir-
maþie de la începutul acestui articol -
chiar sunt românii nostalgici? Sau
sunt „împinºi” cãtre aceastã direcþie?
Revin aici asupra celebrului, dar
ocultatului, eseu al lui Pierre Bour-
dieu - Opinia publicã nu existã (L’opi-
nion publique n’existe pas) - în care
atrãgea atenþia asupra efectului pãrti-
nitor al sondajelor de opinie care apa-
re încã din faza elaborãrii întrebãrilor.
Text lui Bourdieu a apãrut acum o ju-
mãtate de secol, în 1973, a pus radical

sub semnul întrebãrii conceptul de
opinie publicã aºa cum este încã ºi
astãzi tratat de politicieni ºi mass-me-
dia, arãtând în special cã sondajele,
departe de a culege informaþii într-un
mod neutru ºi obiectiv asupra unei
opinii deja constituite, sunt instru-
mente de putere care construiesc la
comandã o opinie adaptatã proiecte-
lor politice preexistente. Pentru a re-
zuma, potrivit lui Bourdieu, existã
trei postulate implicite în privinþa
sondajelor ºi, în consecinþã, privind
aºa numita opinie publicã: 1. toatã lu-
mea are o opinie (pãrere) despre ori-
ce; 2. toate opiniile sunt valabile ºi 3.
toatã lumea este de acord cu întrebãri-
le care trebuie puse. Ori, postulatul
este înþeles ca o propoziþie care trebu-
ie acceptatã ca atare, înaintea oricãrui
raþionament, care nu se poate demon-
stra ºi care deci nu poate fi pusã la
îndoialã.

(continuare în pagina 11)

PLASAMENTE ALTERNATIVE

Centenare de
vânzare

N
u s-a fãcut mai nimic de
Centenar, cel al Marii Uniri,
nici mãcar o mai bunã cu-
noaºtere a termenilor, a isto-

riei în general. Sã fim conºtienþi de
cele petrecute atunci, sã îi cunoaºtem
pe marii oameni care au fost
atunci în funcþie, în drept sau
în voce. Sã nu obosim sã citim
lucrãri serioase, mai ales din
cele recente care aduc glasuri
clare, din arhivã. Simþim aco-
lo atmosfera, dar mai ales
adevãrul acelor vremuri, ve-
dem cum se nasc miturile ºi ne dãm
seama cã minuni s-au petrecut acum
mai bine de un secol.

Acum 110 ani, în 1912, începeau
rãzboaiele balcanice, cele douã.
Cam ciudate, dar foarte importante
pentru aceastã zonã. România a
încercat sã joace un rol cât mai greu,
mai profund. Militar, implicare a fost
modestã, dar diplomatico-strategic a
avut un efect semnificativ. De altfel,

acest conflict pre-mondial s-a înche-
iat cu pacea de la Bucureºti. Cea ade-
vãratã, cu urmãri certe pentru þãrile
balcanice, fãrã implicare marilor pu-
teri occidentale, care, pentru prima
datã, nu luau parte la astfel de discu-

þii. Este vorba de pacea balca-
nicã de la Bucureºti, din
1913, nu simulacrul din 1918,
care folosea termeni emfatici
ºi termene lungi, deºi nimeni
nu credea în acel text. De al-
tfel, regele Ferdinand nici nu
l-a promulgat. Poate vorbim

mai multe, în anul care vine, ca sã nu
îºi închipuie unii care ne dau în cap
cu acest moment politic cã au drepta-
te.

Aº mai citi despre momentul 1914,
când Carol I Modernizatorul respectã
voinþa neamului, total diferitã de per-
sonala lui opþiune, ºi nu se aruncã în
flãcãrile rãzboiului alãturi de Puterile
Centrale, de unde provenea.

(continuare în pagina 11)

Reuniune NATO
la Bucureºti

lMiniºtrii de externe, presaþi de actualul context geo-politic ºi strategic

M
iniºtrii de ex-
terne ai celor
30 de state
membre ale
NATO se reu-
nesc în aceste
zile la Bucu-
reºti pentru a

discuta despre situaþia regionalã, de-
spre sprijinul necesar Ucrainei pentru
a trece de aceastã iarnã în contextul
agresiunii Federaþiei Ruse, despre ne-
cesitatea susþinerii Georgiei, Moldo-
vei ºi Bosniei-Herþegovina în faþa pro-
vocãrilor Moscovei ºi despre mãsurile
care trebuie luate, pe baza Noului
Concept Strategic, pentru a stopa in-
terferenþele Chinei în infrastructura de

telecomunicaþii din Estul Europei ºi
din Balcanii de Vest.

La evenimentul de la Bucureºti
va participa ºi Jens Stoltenberg, se-
cretarul general al NATO, care a
afirmat, la finalul sãptãmânii trecu-
te, cã se aºteaptã ca reuniunea
miniºtrilor de externe sã reconfirme
sprijinul acordat Ucrainei de cãtre
Alianþã. Înaltul oficial al NATO a
precizat cã, în cadrul reuniunii de la
Bucureºti, ce se desfãºoarã în 29 ºi
30 noiembrie, vor participa ºi
miniºtrii de externe ai Ucrainei,
Moldovei, Georgiei ºi Bosniei-Her-
þegovina.

Jens Stoltenberg a declarat: “Reu-
niunea miniºtrilor de externe din sta-

tele aliate va analiza recentele atacuri
ilegale ale ruºilor din Ucraina, pre-
cum ºi ameninþãrile permanente la
adresa securi tã þ i i în Europa.
Preºedintele Putin eºueazã în Ucraina
ºi rãspunde cu mai multã brutalitate.
Este un început de iarnã teribil pentru
Ucraina, care este supusã de Federa-
þia Rusã unor atacuri deliberate cu ra-
chete, care îi priveazã pe cetãþenii din
þara respectivã de electricitate, apã ºi
mâncare. În aceste condiþii, este de
datoria noastrã sã întãrim sprijinul
umanitar ºi militar acordat Ucrainei,
sã dãm dovadã de solidaritate. Toþi
plãtim preþul rãzboiului declanºat de
Rusia în Ucraina, dar ucrainenii nu
plãtesc preþul în bani, ci în sânge.

Dacã Putin va câºtiga, vom plãti un
preþ mai mare pentru o lungã perioadã
de timp. De aceea suntem datori sã
sprijinim Ucraina. Rusia este agreso-
rul, iar Ucraina este victima acestei
agresiuni ºi noi trebuie sã o ajutãm sã
se apere. Nu poate exista pace atunci
când câºtigã agresorul. (...) Ceea ce se
va întâmpla la masa negocierilor de
pace – atunci când vor fi acestea – va
depinde foarte mult de ce se întâmplã
pe câmpul de luptã. NATO este alãturi
de Ucraina atât timp cât este nevoie ºi
nu avem de gând sã retragem acest
sprijin.

GEORGE MARINESCU
(continuare în pagina 3)
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Potrivit lui Bourdieu, existã trei postulate implicite

în privinþa sondajelor ºi, în consecinþã, privind aºa

numita opinie publicã: 1. toatã lumea are o opinie

(pãrere) despre orice; 2. toate opiniile sunt valabile

ºi 3. toatã lumea este de acord cu întrebãrile care

trebuie puse.


