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Declinul locurilor de muncã – o dramã a secolului XXI?
�

Dan Popescu
Profesor universitar doctor

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Abstract. The decline of the working places – a XXI century drama? And if so, why that? Then, in what
respect do we speak about reasoning regarding a prolonged economic environment that might be disre-
garded and in what respect do we have in view structural reasoning concerning technologies? This is the
theme of the present article, which is aiming at some detailed processes as well as their significance.
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J. M. Keynes, teoreticianul liberal „aproape” de

instituþii, stabilea ca factor de plecare ºi de finalitate a

modelului sãu de dezvoltare gradul de ocupare al

populaþiei  active,  în speþã al  forþei  de muncã.

Corespondenþa cu venitul naþional ºi, apoi, cu suma

dintre consum ºi investiþii – repere necesare, în opinia

magistrului, pentru a stimula instituþional, pentru a

contracara psihologia consumatorilor ºi a agenþilor

economici – se vãdea ºi se vãdeºte pe deplin realistã.

Iatã, însã, cã sfârºitul tumultuos al secolului trecut ºi

debutul la fel de tumultuos al acestui secol au dezvoltat

ºi dezvoltã, au indus ºi induc, cu precãdere din punct

de vedere al tehnologiilor, modificãri fundamentale în

„Funcþionarii constituie adesea
ceea ce reprezintã cãrþile dintr-o bibliotecã:
cele care se aflã pe rafturile cele mai de sus

servesc cel mai puþin.”
Georges Clemenceau

sfera ocupaþiei. Relativ altele decât cele sesizate de

Keynes. Despre ce a fost ºi despre ce este vorba?

Americanul Jeremy Rifkin, în cartea sa ºoc „Cu

locurile de muncã s-a terminat!”, un volum care

angoaseazã ºi care stimuleazã, deopotrivã, lanseazã

douã devize strâns îngemãnate: „cine va avea de muncã

va avea viitor” ºi „obsesia, terorizantã, pentru tinerii

de astãzi, potrivit cãreia vor gãsi tot mai greu de

muncã”. O obsesie ce se bazeazã pe realitãþi. Înainte

de a dezbate aceste probleme, sã vedem cine este

Jeremy Rifkin. El este un cunoscut analist al tendinþelor

majore „grele” din societatea americanã ºi din Europa,

un inspirator al fostei administraþii Clinton. Un
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cercetãtor,  deci ,  în preajma deciziei ,  º i  nu un

neinformat, un pasionat care a cercetat sensibil mult

dupã ce a pãrãsit funcþia publicã. Iar ideea de bazã a

cãrþii acestui „profet atât de neliniºtitor” este cã

„niciodatã economia occidentalã nu va crea suficiente

locuri de muncã noi pentru a echilibra reducerea

masivã a efectivelor antrenatã de revoluþia

informaticii”. Cu alte cuvinte, munca stabilã, protejatã

ºi bine plãtitã pentru toþi „este gata, s-a terminat”. De

aici mai departe se poate bascula fie în catastrofã, fie

în utopii, fie în unele realitãþi care, odatã înþelese,

trebuie acceptate, iar eforturile individuale ºi sociale

pentru depãºirea lor se vãdesc strict necesare ºi imense.

…Este adevãrat, ºomajul reprezintã „marea temã”

sau „teamã” a acestui început de secol ºi totul a început

de la incapacitatea specialiºtilor de a aborda ºi trata

aceste adevãrate probleme. Politicienii ºi economiºtii,

în multe cazuri, privesc – încã – creºterea ºomajului ca

un „accident de parcurs”, ca o „simplã problemã a unor

ajustãri între cerere ºi ofertã, care se va resorbi în

mãsura în care economiile,  ambarcate în era

informaticii, vor consuma produse derivate din aceste

tehnologii ºi vor crea, la rândul lor, noi pieþe”. Aceastã

ult imã viziune optimistã fondatã pe postulatul

„progresului  l iberator” consti tuie,  de fapt ,  „o

adevãratã fandosealã”, scrie Rifkin. Deoarece noi

suntem practic într-o nouã fazã a istoriei – mai aratã

cercetãtorul. Aceasta se caracterizeazã prin „declinul

inexorabil al creãrii de ocupaþii”. De la depresiunea

anilor ‘930, niciodatã ºomajul nu a fost atât de ridicat.

Numãrul persoanelor „subfolosite” aflate în ºomaj

parþial sau total este într-o creºtere avântatã, mai mult

sau mai puþin mascatã, iar noii veniþi pe piaþa forþei de

muncã se confruntã cu o revoluþie tehnicã care nu are

mai puþin de a face cu cele precedente. Ordinatoare

superperformante, numeralizarea telecomunicaþiilor –

asemenea tehnologii nãscute de revoluþia informaticii

invadeazã cu adevãrat distribuþia, comerþul, bãncile,

transporturile, agricultura, administraþia, dupã ce deja

„au inundat” industria. Numeroase ocupaþii, profesii

de muncitori, secretare sau secretari, recepþioneri,

vânzãtori, angrosiºti, cadre medii ºi mici în bãnci, alte

tipuri de instituþii, sunt deja „condamnate”, în vreme

ce noile „job-uri” create în direcþiile menþionate sunt

deseori temporare ºi – aproape mereu – nu foarte bine

plãtite. Cele mai bune posturi sunt rezervate „unui pumn

de cadre privilegiate”. Lumea se scindeazã în douã:

de o parte, o elitã controlând ºi girând o economie din

ce în ce mai internaþionalizatã, iar tehnica ei este din

ce în ce mai sofisticatã. De partea cealaltã, un numãr în

creºtere de salariaþi ameninþaþi de introducerea în

activitate a instrumentelor perfecþionate, a informaticii

pe diferite paliere ºi la diferite profunzimi. Mai vechile

profesii – deloc vechi, însã, în raport cu etaloanele din

urmã cu 3-4 decenii – în pericol de a fi „delocalizate”,

cãutate numai la mii de km distanþã, sunt cel mai

adesea dezbrãcate de sens într-un univers din ce în ce

mai automatizat, cibernetizat, informatizat, digitalizat

º.a. În Statele Unite, unde oamenii s-au definit ºi încã

se definesc prin „relaþia cu postul”, cu activitatea lor,

ºi unde „visul de prosperitate trece prin muncã”,

perspectiva unei societãþi unde acest vis sã nu mai

reprezinte „cheia” este veritabil traumatizantã. „Noi

nu suntem pregãtiþi pentru o lume unde noþiunea de

lucru pentru toþi dispare progresiv”, mai arãta Jeremy

Rifkin. „Nici pe departe nu am reuºit sã mãsurãm

consecinþele unui astfel de fapt asupra sistemului

nostru de valori”. Nu tot, ci jumãtate, chiar un sfert

din ceea ce acest specialist de peste ocean afirmã sã fie

adevãrat ºi viitorul vãdeºte cu „probleme grele” ale

cãror efecte se aflã, deocamdatã, în curs de evaluare.

În ciuda unei redresãri economice spectaculoase,

în ciuda creãrii unui numãr important de posturi –

America, scria J. Rifkin, „este incapabilã sã stopeze

hemoragiile de locuri de muncã stabile ºi bine plãtite”.

Nu numai în sectoarele de bazã – automobile, mari

magazine etc. – dar chiar în industriile de vârf.

Întreprinderi ca IBM, AT&T., Boeing, Digital Hughes

au licenþiat, numai ele, zeci de mii de persoane dupã

1994. ªi nu este o întâmplare dacã tocmai peste Atlan-

tic s-a nãscut conceptul de „creºtere fãrã ocupare de

posturi”, aceasta din temerile unei „clase anxioase”,

precarizatã, nu teribil de bine plãtitã, „tetanizatã” de

ideea de a nu se putea integra „clasei de mijloc” ºi de a

fi exclusã astfel din visul american.

Dar ce relevã detaliile prin prisma susþinerii unor

asemenea fenomene, a efectelor lor? De exemplu, cã

„Revoluþia informaticii”, transformând ordinatorul într-o

„maºinã nu doar logicã, ci ºi gânditoare”, permite ºi va

permite o creºtere de productivitate fãrã precedent, o

creºtere ce va cuprinde – care deja cuprinde – toate

sectoarele de activitate. În ce priveºte bãncile, se

preconizeazã, în continuare, suprimarea de locuri de

muncã. În sectorul „distribuþiei”, la fel. Peste tot,

dealtfel, au devenit, vor deveni inutili ºi vor fi licenþiaþi

– dacã nu au fost deja – „micii ºefi”, care asigurau

funcþii de coordonare ºi gestiune „de la o anume

distanþã”, aceasta însemnând “chiar biroul faþã de
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activitatea propriu-zisã”. „Vom fi imediat dezamãgiþi

în unele din speranþele noastre – scrie dintr-o astfel de

perspectivã, un cercetãtor francez. Deoarece este inutil

sã credem cã sistemul se va rebucla, absorbind automat

pe cei rãmaºi fãrã muncã”. Iatã, deci, cã este deja

considerabil  depãºitã schema dupã care

„productivitatea în creºtere antreneazã reducerea

costurilor de producþie, amplificarea ofertei de bunuri

ºi deci a puterii de cumpãrare, iar, în termenii cererii,

crearea de noi pieþe ºi, ca atare de noi locuri de

muncã”. Se creeazã ºi se vor crea, desigur, noi locuri

de muncã, în domeniul sãnãtãþii, petrecerii timpului

liber, dar asemenea posturi nu compenseazã nici pe

departe pe cele care dispar. Biotehnologiile au asigurat

în SUA circa 100.000 de locuri de muncã în ultimii

ani. Însã tot biotehnologiile au „distrus” în fiecare an

de 2 ori mai multe locuri de muncã decât au creat…

Mai departe. Noile posturi create nu sunt deloc, prin

natura lor, „locuri de muncã” pentru toþi. „Reciclarea

ºi reformarea profesionalã sunt adesea amãgiri”.

„Posturile bune, disponibile, fiind înalt calificate –

nota în acest sens Rifkin, la care ne întoarcem – este

naiv sã-þi imaginezi cã funcþionarii ºi muncitorii fãrã

lucru – batalioane – pot deveni informaticieni, biologi

sau consultanþi financiari”. „Sindicatele au abdicat

ºi ele de la rolul lor de control asupra tehnologiilor –

mai scrie acest „J. R.” al economiei –, pentru a pune

accentul pe subvenþionarea unor ocupaþii  fãrã

viitor”…

Dar ce va însemna societatea în care automatizarea

a devenit, practic, o banalitate? Câºtigãtorii: „noii

cosmopoliþi”. În faþã „superbogaþii”, oligarhia lumii

afacerilor, beneficiarii profiturilor degajate de cãtre

creºterea productivitãþii. În spate, o castã puternicã a

noilor profesii liberale, adicã analiºtii de simbol, înalt

calificaþi, ºi salariaþii care gireazã ºi gestioneazã

economia informatizatã ºi informaþiile care circulã

rapid. Pe urmã, o castã ceva mai flexibilã, mai labilã,

cercetãtorii, programatorii, avocaþii, consultanþii,

specialiºtii – în marketing, unii bancheri, creatorii de

culturã, editorii, producãtorii, care au în comun

utilizarea „ultimului strigãt” în tehnologia informaticii

pentru a identifica, aborda, trata ºi rezolva probleme.

În cartea sa „Noua bogãþie a naþiunilor”, Bob Reich,

fost ministru al muncii în administraþia Clinton, i-a

numit pe toþi aceºtia „manipulatorii de simboluri”, iar

Jeremy Rifkin i-a definit ca „muncitori ai informaþiei”.

Tot sociologul american comparã aceastã „nouã elitã”

cu un „trib nomad ai cãrui membri sunt mult mai legaþi

între ei decât de statele naþiunii din care provin sau

cu care se fac afaceri”. Societatea americanã ºi cea

vest-europeanã au fost întotdeauna duale, dar un astfel

de model a devenit acum caricatural. Aceeaºi regiune

poate oferi situaþii extraordinar de contrastante, situaþii

în care câþiva experþi milionari, curtaþi de lumea

întreagã ºi branºaþi la reþelele universale, coabiteazã

cu sãracii cantonaþi în ternele perimetre industriale de

tip clasic sau modern. Ce sã mai vorbim de periferiile

mizere… Aºa cum se întreba francezul Jean Gabriel

Fredet, rãmâne foarte dificil de argumentat „cum sã

exiºti de acum înainte fãrã ca o bunã parte din timp sã

munceºti în acest scop”. La cote adecvate interogaþia

este valabilã pentru toþi…

…Rãmân, desigur, în zona speranþei, instituþiile,

care pot direcþiona, într-un anume sens, cheltuielile

sociale, care pot dezvolta astfel sectoarele sociale ºi

absorbi o parte a forþei de muncã licenþiate, în

activitãþi mai puþin solicitante din punct de vedere al

tehnologiilor moderne. Pot acþiona, desigur,  ºi

„generozitãþile”. Pot acþiona „exporturile de forþã de

muncã” din statele dezvoltate în statele mai puþin

dezvoltate, mai puþin încã adaptate la nou, unde o

asemenea forþã de muncã este încã utilã, desigur,

exodul creierelor vãdindu-se în sensul contrar etc.

Opiniem cã nu este însã suficient, fiind necesar ca

situaþia respectivã sã fie bine „conectatã” la modelul

„Dezvoltãrii durabile”. Lucru deloc simplu, duritatea

realizãrii profilului fiind, practic, inexpugnabilã.

Mersul fiecãruia în ritmul exigenþelor timpului este ºi

el obligatoriu. Dar poate cã pe aceastã bazã sã avem

chiar o revigorare beneficã a unor atitudini vizavi de

competiþie: nu doar creºtere de competitivitate, ci ºi

un alt fundament, alte interpretãri ale satisfacþiei

muncii, mai ales prin „intruziunea factorului moral”.

Cred cã „schimbarea” se poate iniþia, provoca, realiza

aici cu bune ºanse de succes…



E
co

n
o

m
ie

 te
o

re
ti

cã
 º

i a
p

lic
at

ã

66

Bibliografie

Fredet, J.G. (2001). Fabius, Hachette Litterature, Paris

Reich, R. (1992). The Work of Nations, First Vintage Books edi-

tion, New York

Rifkin, J. (1985). The End of the Work: the Decline of the Global

Labor Force and the Dawn of the Post-Market Era, Putnam

Publishing Group, New York


