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1. O introducere în mcdonaldizare

Ray Kroc (1902-1984), geniul din spatele francizãrii restauran-
tului McDonald’s, era un om cu idei grandioase ºi cu multã am-
biþie. Dar nici chiar Kroc n-ar fi putut anticipa impactul uluitor
al creaþiei sale. Restaurantul McDonald’s este una dintre afa-
cerile a cãror dezvoltare a avut cea mai mare influenþã asupra
societãþii contemporane. Influenþa sa depãºeºte cu mult locul
de origine, Statele Unite, ºi industria fast-food. McDonald’s a
modificat o mare varietate de activitãþi, de fapt, a modificat
chiar modul de viaþã al unui segment semnificativ al populaþiei
planetei. ªi, de vreme ce a depãºit unele dificultãþi economice
intens mediatizate, probabil cã acest impact se va extinde în
ritm accelerat la începutul noului secol.1*

Totuºi, cartea de faþã nu este o lucrare despre McDonald’s
ºi nici mãcar despre industria fast-food2, deºi în paginile urmã-
toare se va vorbi frecvent despre ele. Atenþia pe care o acord
restaurantului McDonald’s (ca ºi industriei din care face parte
ºi în dezvoltarea cãreia a avut un rol crucial) se datoreazã fap-
tului cã serveºte aici ca exemplu definitoriu, ca paradigmã a
unui proces vast pe care eu îl numesc mcdonaldizare3, adicã

procesul prin care principiile restaurantului fast-food ajung
sã domine tot mai multe sectoare în societatea americanã,
precum ºi în restul lumii.4

Mcdonaldizarea se dovedeºte a fi un proces inexorabil, care
afecteazã instituþii (de pildã, religia) ºi zone ale lumii (þãri euro-
pene precum Franþa) ce pãreau intangibile.5

Succesul restaurantelor McDonald’s este evident: în 2008,
veniturile au fost de 23,5 miliarde de dolari, cu un profit brut
de 6,4 miliarde de dolari.6 McDonald’s, care a început extin-
derea francizei în 1955, avea, la începutul lui 2008, 31.967 de
restaurante în întreaga lume.7 Un programator a realizat o

* Notele se gãsesc la sfârºitul cãrþii, începând cu p. 329.
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vizualizare a tuturor locaþiilor McDonald’s din America ºi a
ajuns la concluzia cã este imposibil sã te depãrtezi la mai mult
de 107 mile de un restaurant McDonald’s. Cel mai îndepãr-
tat loc de un McDonald’s se aflã în nord-vestul statului South
Dakota.8 Comentatorul britanic Martin Plimmer observã ironic:

Existã restaurante McDonald’s peste tot. Existã unul în apro-
pierea ta ºi se construieºte altul ºi mai aproape de tine. Dacã
McDonald’s continuã sã se extindã în ritmul actual, în cu-
rând s-ar putea sã te trezeºti cu unul chiar în casã. S-ar putea
sã gãseºti sub pat cizmele lui Ronald McDonald ºi, eventual,
peruca lui roºie.9

De asemenea, McDonald’s ºi-a lãrgit oferta cu peste 500
de locaþii McCafé doar în Germania ºi peste 1.000 în toatã
Europa.10 În 2007, McDonald’s a început sã concureze cu Star-
bucks, oferind o gamã proprie de cafele. În 2009, alocarea de
cãtre McDonald’s a 100 de milioane de dolari pentru a face
reclamã la noile sale bãuturi espresso i-a fãcut pe reporteri sã
spunã cã a început un „rãzboi al cafelelor“.

McDonald’s foloseºte ºi tehnologiile secolului XXI pentru
a-ºi menþine poziþia dominantã. Peste 10.000 de locaþii din SUA
au acum acces Wi-Fi. În Japonia, 10 milioane de clienþi primesc
e-mailuri promoþionale, care sunt „mai eficiente decât cupoa-
nele tradiþionale“. McDonald’s a înfiinþat pentru membrii echi-
pei o comunitate online, numitã StationM, care dispune de
bloguri ºi alte instrumente de comunicare ºi permite angajaþilor
sã-ºi „împãrtãºeascã experienþele“.11 Restaurantele sunt reame-
najate cu agresivitate: se adaugã culoare high-tech care pot fi
parcurse cu maºina, ecrane mari de televiziune, jocuri video ºi
chiar biciclete de fitness.

Evident, McDonald’s ºi mcdonaldizarea ºi-au exercitat influ-
enþa în primul rând asupra industriei restaurantelor ºi asupra
francizelor de orice fel:

1. Conform Asociaþiei Internaþionale de Francizã, spre sfâr-
ºitul lui 2006 existau în Statele Unite 767.483 de mici afaceri
sub francizã, care fãceau vânzãri anuale de circa 1,5 trilioane
de dolari. Aceste unitãþi aveau peste 18 milioane de angajaþi.
Numãrul francizelor are o ratã de creºtere rapidã;12 peste 80%

18 / Mcdonaldizarea societãþii
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din restaurantele McDonald’s sunt francize (faþã de 57% în
2006). (Este interesant cã Starbucks, despre care vom vorbi mai
detaliat în Capitolul 10, refuzã sã-ºi francizeze afacerea.) Iatã
ce se spunea în raportul anual McDonald’s pe 2008: „Noi cre-
dem cã restaurantele aflate în proprietate ºi sub administrare
locale reprezintã factorul esenþial al avantajului nostru com-
petitiv, dându-ne posibilitatea sã fim nu doar un brand global,
ci ºi unul relevant pe plan local.“13

2. În industria restaurantelor, modelul McDonald’s a fost
adoptat nu doar de cãtre francize de hamburgeri precum
Burger King ºi Wendy’s, ci ºi de o gamã largã de alte între-
prinderi fast-food cu preþuri mici. La începutul lui 2008, Yum!
Brands, Inc. opera 36.292 de restaurante în peste 110 þãri14 sub
francizele Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken, Taco Bell, A&W
Root Beer ºi Long John Silver’s. Yum! Brands are mai multe
unitãþi decât McDonald’s, deºi vânzãrile sale totale (9,8 miliarde
de dolari în 2006) sunt mult mai mici.15 Subway (cu 31.949 de
unitãþi în 91 de þãri)16 este una dintre afacerile fast-food cu cea
mai rapidã creºtere ºi pretinde cã este – ºi poate chiar este –
cel mai mare lanþ de restaurante din Statele Unite.17 Pentru a
lua un exemplu, piaþa din Cleveland, Ohio, este atât de satu-
ratã de restaurante Subway, încât recent a fost deschis unul în
interiorul centrului comunitãþii evreieºti.18

3. Modelul McDonald’s s-a extins ºi la segmentul casual
dining, ce cuprinde restaurante mai elegante, cu preþuri ceva
mai mari ºi cu meniuri mai diversificate (de exemplu, Outback
Steakhouse, Chili’s, Olive Garden, Cheesecake Factory ºi Red
Lobster). Morton’s este un lanþ de restaurante ºi mai elegante
ºi scumpe, dar modelate, în mod evident, dupã McDonald’s:
„În ciuda serviciului ceremonios ºi a listei uriaºe de vinuri, o
masã la Morton’s se conformeazã aceloraºi imperative de uni-
formizare, control al costului ºi standardizare a porþiilor care
au permis reþelelor fast-food americane sã domine lumea.“19 De
fapt, directorul lanþului Morton’s a fost proprietarul câtorva re-
staurante Wendy’s ºi recunoaºte: „Experienþa mea de la Wendy’s
m-a ajutat la Morton’s.“20 Pentru a obþine uniformitate, anga-
jaþii de la Morton’s procedeazã „ca la carte“: „un reþetar care
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explicã, ingredient cu ingredient, metodele exacte pentru pre-
pararea a 500 de feluri de mâncare, sosuri ºi garnituri. În toate
bucãtãriile restaurantului Morton’s, un ºir de fotografii color
ilustreazã cum trebuie sã arate fiecare fel de mâncare.“21, 22 Fie-
care locaþie Morton’s oferã ºi sãli de ºedinþã private cu facilitãþi
standardizate, printre care „televiziune prin satelit de înaltã
definiþie, ecrane mari mobile ºi sunet ambiental ca la cinema,
tehnologie Wi-Fi ºi conectare la programele TV Velocity“. La
sfârºitul lui 2008, Morton’s deþinea ºi opera 80 de restaurante
(Morton’s nu practicã francizarea) cu un venit anual de 354,5
milioane de dolari.23

4. Alte tipuri de afaceri adapteazã, din ce în ce mai mult,
principiile industriei fast-food la nevoile lor. Vicepreºedintele
de la Toys „R“ Us spunea: „Dorim sã fim consideraþi un fel de
McDonald’s al jucãriilor.“24 (Toys „R“ Us este acum în declin,
din cauza inabilitãþii sale de a concura cu afacerea de jucãrii a
unui Wal-Mart ºi mai mcdonaldizat.) Fondatorul Kidsports Fun
ºi al Fitness Club exprima aceeaºi dorinþã: „Doresc sã fiu un
McDonald’s al afacerilor de distracþie ºi fitness pentru copii.“25

Alte reþele cu ambiþii similare sunt Gap, Jiffy Lube, AAMCO
Transmissions, Midas Muffler & Brake Shops, Great Clips,
H&R Block, Pearle Vision, Bally’s, Kampgrounds of America
(KOA), Kinder Care (poreclit „Kentucky Fried Children“)26,
Jenny Craig, Home Depot, Barnes & Noble ºi PetSmart. Curves,
cel mai lanþ din lume în domeniul centrelor de fitness pentru
femei, a fost fondat în 1995, iar în 2009 avea aproape 10.000
de unitãþi în 50 de state americane ºi în peste 70 de þãri.27 Com-
pania are cu ce sã se mândreascã: „la fiecare douã restaurante
McDonald’s din Statele Unite, existã o locaþie Curves“; „Curves
a deschis 6.000 de locaþii în mai puþin de un deceniu; McDo-
nald’s a fãcut-o în 25 de ani, iar Subway, în 26.“28

5. Dupã cum vom vedea în aceastã carte, se poate consi-
dera cã o mare varietate de fenomene contemporane este in-
fluenþatã, direct sau indirect, de modelul McDonald’s (ºi de
mcdonaldizare). Printre acestea se numãrã SMS-urile, multi-
tasking-ul, iPhone-urile, iPod-urile, Facebook, You Tube, eBay,
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Craigslist, Second Life, întâlnirile online (match.com, de pil-
dã), Viagra, vacanþele virtuale ºi sporturile extreme.29

6. McDonald’s a avut un succes rãsunãtor pe scena inter-
naþionalã. Peste 43% dintre restaurantele McDonald’s se aflã
în afara Statelor Unite (la mijlocul anilor ’80, doar 25% se aflau
în exteriorul SUA).30 În anul 2006, dintre cele 280 de restau-
rante nou deschise marea majoritate (233) erau în strãinãtate
(în SUA, numãrul lor a crescut cu numai 47).31 Peste jumãtate
din profiturile firmei McDonald’s provin din operaþiunile din
strãinãtate. În prezent existã restaurante McDonald’s în 118 þãri
din lume, iar numãrul clienþilor este de 58 de milioane pe zi.32

La nivelul anului 2009, liderul detaºat este Japonia, cu aproape
3.754 de restaurante.33 Existã în momentul de faþã 2.012 restau-
rante McDonald’s în China (însã Yum! Brands opereazã peste
2.700 de localuri KFC – chinezii preferã carnea de pui celei de
vacã – ºi 440 de restaurante Pizza Hut în China34). În 2008,
McDonald’s a deschis 146 de restaurante în China ºi îºi pro-
pune sã deschidã aici alte 500 în urmãtorii trei ani (dar KFC
afirmã cã deschide zilnic un nou restaurant).35 În 2006 exis-
tau 155 de localuri McDonald’s în Rusia36, iar compania inten-
þioneazã sã deschidã multe alte restaurante în fosta Uniune
Sovieticã ºi în vastele teritorii virgine din Europa de Est, care
acum sunt supuse unei invazii a restaurantelor fast-food. Deºi
în ultima vreme McDonald’s a înregistrat un recul în Marea
Britanie, aceastã þarã rãmâne „capitala fast-food a Europei“37,
iar Israelul este descris ca „mcdonaldizat“ datoritã centrelor
sale comerciale invadate de Ace Hardware, Toys „R“ Us, Office
Depot ºi TCBY.38

7. Multe firme foarte mcdonaldizate din afara industriei fast-
food se bucurã la rândul lor de succes internaþional. Wal-Mart
este cel mai mare retailer din lume cu peste 2 milioane de anga-
jaþi ºi vânzãri de 401 miliarde de dolari. În 2006, Wal-Mart avea
aproape 4.200 de magazine în Statele Unite. Primul sãu maga-
zin în strãinãtate (în Mexic) a fost deschis în 1991; astãzi, are
mai mult de 3.600 de magazine pe 15 pieþe internaþionale, prin-
tre care Argentina, Brazilia, Canada, Chile, China, Costa Rica,
El Salvador, Guatemala, Honduras, India, Japonia, Mexic,
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