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Introducere 

 

NEGOTIATION, NEGOTIATION, NEGOTIATION. Cu aceste cuvinte, Confederația Europeană a Sindicatelor 

(CES) a dorit să închidă al XIII-lea congres, care a avut loc în perioada 29 septembrie-2 octombrie 2015. 

Este vorba despre un slogan care își propune să revitalizeze acțiunea sindicală europeană, pornind de la 

misiunea fundamentală a sindicatelor: negocierile colective.  

Într-un context în care se observă clar un atac generalizat la adresa lumii muncii și a reprezentării și o 

profundă criză de încredere în instituțiile europene, reafirmarea rolului central al sindicatului ca instrument de 

negociere înseamnă nu numai readucerea rolului lucrătorilor în centrul dezbaterii, ci și propunerea unei viziuni 

alternative a modelului actual de dezvoltare economică și socială în Europa. În condițiile în care, de fapt, 

votul popular privind rămânerea Marii Britanii în Uniunea Europeană afirmă fără echivoc separarea 

profundă între o parte tot mai mare a populației și instituțiile europene, CES, care astăzi cu cei 45 de 

milioane de membri reprezintă fără îndoială organizația de reprezentare cea mai structurată, nu poate să 

ignore rolul său ca actor social, propunând o viziune reînnoită și mai cuprinzătoare a modelului european. 

În cadrul acestui scenariu de retragere a puterii de negociere a organizațiilor de reprezentare a lucrătorilor 

și al crizei instituționale profunde, s-a desfășurat conferința finală a proiectului Dedal și Ariadna care, 

reluând sloganul Negotiation, Negotiation, Negotiation, a dorit să stimuleze organizațiile participante să 

reflecteze asupra rolului posibil al sindicatului în această fază dificilă. În fapt, provocările care implică în 

prezent diverse organizații de reprezentare a lumii muncii nu mai pot găsi răspunsuri defensive simple față 

de realizările din trecut, ci au sarcina de a genera o nouă forță motrice menită să creeze o adevărată 

Europă socială, favorabilă incluziunii în ceea ce privește drepturile și în care munca și persoanele recapătă 

un rol central. 

În prezența unor nume distinse precum Luca Visentini, secretar general al CES; Luc Triangle (secretar general 

adjunct al IndustriALL); Nikola Kostantinou (secretar al UNI Europa, responsabil al sectorului grafic și 

coordonator al grupului de lucru pentru companii multinaționale și CEI); Dr. Fabrizio Spada (director al 

Reprezentanței Comisiei Europene în Italia - Oficiul Regional din Milano), a responsabililor pentru politici 

europene și internaționale din cadrul CGIL CISL UIL Nazionali- Fausto Durante, Cinzia Del Rio și Giuseppe 

Iuliano; a secretarilor generali din Lombardia ai CGIL CISL UIL-  Elena Lattuada, Osvaldo Domaneschi, Danilo 

Margaritella – discuția amplă a subliniat posibilele domenii de intervenție ale sindicatului pentru a restabili 

puterea mișcării lucrătorilor și pentru a relansa un proces de integrare europeană cu adevărat favorabil 

incluziunii. A fost vorba despre o discuție la trei sute șaizeci de grade, care a abordat teme importante, cum 

ar fi negocierea colectivă transnațională, reprezentarea lucrătorilor din companiile multinaționale, 

instrumentele de ieșire din actuala criză economică și instituțională europeană, valorile europene, noile 

frontiere ale lumii muncii, relansarea unui sindicat favorabil incluziunii și în măsură să comunice cu baza.  

Acest raport își propune să restabilească sensul acestei dezbateri și profunzimea viziunii. Este o activitate 

care nu are pretenția de a reproduce fidel și cronologic numeroasele intervenții care au avut loc, dar care își 

propune să reconstruiască esența, pentru a stimula partenerii sociali să continue să dezvolte reflecțiile 

elaborate în cadrul congresului CES și reluate în timpul dezbaterii. Din acest motiv, după o primă parte 

privind dinamica schimbărilor existente atât pe piața muncii, cât și în relațiile industriale europene, se va da 

cuvântul principalilor protagoniști ai conferinței, pentru a restabili o viziune mai generală asupra rolului 

sindicatului în prezent și pentru a analiza instrumentele operaționale de realizare a acesteia. 

 

Un context supus unor transformări majore  



Ultimele trei decenii reprezintă o perioadă de transformări sociale, economice și politice profunde, care au, 

de asemenea, un impact asupra relațiilor industriale europene. Este vorba despre schimbări radicale, 

provenite de la începutul anilor optzeci și care, în ultimii ani, sunt accelerate din cauza crizei economice și a 

schimbărilor de pe piețele internaționale. În special producătorii europeni, motor al dezvoltării post-război, 

par a fi sub presiune, confruntându-se în prezent cu o concurență tot mai mare la nivel mondial și cu procese 

aferente de externalizare și flexibilizare a producției. Practic, suntem martorii unei fluidizări a modelului de 

producție, ai unei redefiniri a frontierelor acestuia și ai unei schimbări a principalilor actori economici.  

Aceste elemente au contribuit la modificarea echilibrului de putere atât în rândul comunității de afaceri, cu o 

concentrare progresivă a puterii economice ca urmare a proceselor de achiziție internaționale, cât și în cadrul 

conflictului structural dintre capital și forța de muncă. Pe de o parte, anumite idei de origine anglo-saxonă au 

pătruns în profunzime în guvernele europene, generând o regândire generală a sistemelor de protecție a 

muncii și a drepturilor de reprezentare. Pe de altă parte, fluidizarea pieței forței de muncă a contribuit la 

diversificarea nevoilor lucrătorilor, creând o polarizare a condițiilor, o reducere a legăturilor sociale la locul 

de muncă, o schimbare profundă în structura programelor de muncă și chiar a locurilor de muncă. Cu alte 

cuvinte, procesele în curs au generat o individualizare substanțială a lucrătorilor, care a acționat una dintre 

pârghiile principale de apartenență sindicală: conceptul de identitate colectivă. 

Mai mult decât atât, într-un context în care marea fabrică Ford lasă loc unei industrii cu o structură sub formă 

de rețea mai orizontală, în care automatizarea și procesele de relocare au redus dramatic numărul de 

angajați din industria prelucrătoare în Europa, este clar cum pentru sindicat este cu atât mai dificil să 

intercepteze la locul de muncă masele mari de lucrători. În acest context, prin urmare, procesul de recrutare 

sindicală este din ce în ce mai dificil și costisitor din perspectiva timpului investit.   

La aceste dinamici, care au deja mai bine de treizeci de ani, trebuie să adăugăm recentele evoluții 

economice și tehnologice care stau la baza conceptului de Industrie 4.0. Fondat ca o adevărată măsură de 

politică economică, lansat inițial de guvernul german în consultare cu marile întreprinderi și universități din 

țară, proiectul Industrie 4.0 (denumit și a patra revoluție industrială) este o încercare de a revigora producția 

în țările cu o industrializare învechită pentru a restabili competitivitatea internațională. Este vorba despre 

anticiparea unei adevărate revoluții industriale, care ar putea implica nu numai marile companii auto, ci toate 

tipurile de întreprinderi. Printr-o utilizare inteligentă a noilor tehnologii digitale și o abordare inovatoare a 

întreprinderilor, orientată spre inovarea produselor și proceselor și consolidarea rețelei proprii, chiar și 

întreprinderile mici și foarte mici de natură artizanală sau semiartizanală pot încerca să își consolideze 

competitivitatea. Astfel, proiectul Industrie 4.0 deschide un nou sezon economic și ar putea introduce schimbări 

profunde pe piața forței de muncă. Ne referim, de exemplu, la efectele utilizării masive a roboticii asupra 

ocupării forței de muncă sau a proceselor inevitabile de schimbare a cerințelor de calificare a lucrătorilor. 

Prin urmare, este vorba despre un domeniu care, din perspectiva unui scenariu pe termen mediu, va propune 

noi provocări pentru mișcarea sindicală europeană și care va fi cu siguranță punctul central al dezbaterii.  

Având în vedere aceste premise, inspirați de intervențiile care au urmat în cadrul conferinței finale a 

proiectului Dedal, înainte de a trece în revistă strategiile sindicale pe care CES dorește să le pună în aplicare, 

în următoarele pagini vom aprofunda trei elemente de ruptură față de trecut, care influențează piața muncii 

și capacitatea de acțiune a sindicatului. În primul rând, vom reconstrui acele dimensiuni în care acționează o 

serie de forțe politice, economice, sociale și culturale pentru a diminua capacitatea de reprezentare colectivă 

a intereselor lucrătorilor: fenomenul care, în mediul academic, este definit ca fiind de convergență în cadrul 

unui sistem neoliberal (Baccaro și Howell, 2012; Streeck 2009; Howell 2006; Bryson et al. 2011; Marginson 

et al. 2014). În al doilea rând, ne vom concentra pe creșterea importanței companiilor multinaționale și pe 

provocările pe care le prezintă acestea pentru lumea muncii. În cele din urmă, vom încerca să trasăm pe scurt 

care vor fi implicațiile sindicale majore în ceea ce privește inițiativa Industrie 4.0. 



1. Neoliberalismul în Europa și efectele sale asupra lumii muncii 

 

Sistemele de relații industriale europene au origini antice înrădăcinate în poveștile diferitelor contexte 

naționale. Aceste modele, de fapt, sunt structurate în timp și reprezintă sinteza interacțiunii complexe dintre 

interesele specifice ale diferitelor partide politice, partenerilor sociali și societății din fiecare țară. Cu toate 

acestea, în prezent, acest patrimoniu extraordinar de instituții diferite, care au contribuit la nașterea 

arhitecturii modelului social european, este atacat de o nouă sensibilitate politică neoliberală, care repune în 

discuție diferitele sisteme de reglementare a muncii. Reducerea măsurilor de protecție colectivă, 

descentralizarea nivelurilor contractuale, abandonarea dialogului social apar ca principalele direcții înspre 

care se îndreaptă diferitele guverne europene pentru a destructura realizările sindicale din ultimii ani. Este 

vorba despre acel proces de transformare a societăților care, în mediul academic, este denumit ca fiind de 

convergență către un model neoliberal.  

În acest cadru, în domeniul relațiilor industriale, specialiștii care se ocupă cu determinarea principalelor 

traiectorii comune în limitele cărora se mișcă diferitele state (Baccaro și Howell 2011; Howell 2006; Streck 

2009; Bryson et al. 2011; Marginson et al. 2014) au identificat patru indicatori care ne arată o redefinire 

progresivă a raporturilor de forță între capital și forța de muncă în detrimentul lumii muncii și al reprezentării 

sale organizate: comprimarea ratei de sindicalizare; reducerea treptată a ratei de acoperire a acordurilor 

colective; descentralizarea și de-coordonarea sistemelor de negociere colectivă; reducerea grevelor.  

Primul indicator este cel mai important, deoarece este legat de resursele sindicale, nu numai din punct de 

vedere economic, ci și din punctul de vedere al relațiilor de putere. În fapt, membrii asigură resursele 

financiare, acțiunea colectivă în caz de greve și baza electorală în timpul alegerilor pentru reînnoirea 

reprezentanților din companie (Ebbingahus et al. 2011; Bryson et al. 2011). Mai mult decât atât, 

sindicalizarea este o dimensiune-cheie: o reflectare a nivelului de legitimitate sindicală și a capacității sale de 

a pune presiune (Regalia, 1980). În practică, cu cât este mai mare numărul de membri, cu atât este mai mare 

capacitatea de a obține condiții mai bune pentru lucrători. Este un element care, după cum vom vedea, are o 

semnificație doar din punct de vedere teoretic, întrucât în majoritatea țărilor occidentale corelația dintre rata 

de înscriere și acoperirea acordurilor colective nu este atât de relevantă. Această relație, de fapt, este 

adesea condiționată de existența unor mecanisme instituționale în măsură să extindă negocierile colective 

către toată forța de muncă. Din această perspectivă, mai degrabă decât o reflectare a capacității de a 

acționa, sindicalizarea pare un element care ne poate oferi informații cu privire la gradul de consens la care 

o organizație a reușit să ajungă  în timp și la tipul de resurse pe care este în măsură să le asigure.  

Al doilea indicator, rata de acoperire a acordurilor colective, stă în centrul misiunii principale a sindicatului: 

negocierea. Din această perspectivă, o scădere a ratei de acoperire a contractelor colective este adevărata 

măsură cu care trebuie analizată starea de sănătate a relațiilor industriale din Europa și capacitatea 

sindicatelor de a influența condițiile de muncă. 

La rata de acoperire a negocierii colective se adaugă al treilea indicator al nostru: nivelul de centralizare și 

de coordonare a sistemelor de negociere. O negociere centralizată și coordonată între diferitele niveluri, în 

care nivelurile teritoriale capătă un caracter de completare față de nivelurile naționale, stă la baza unui 

sistem cuprinzător și universal. Cu toate acestea, în prezent, în toate țările occidentale se înregistrează o 

tendință de descentralizare a nivelurilor de negociere. Este vorba despre un proces care, astfel cum 

subliniază Traxler (1995), se află la baza a  două fenomene de natură diferită: descentralizarea 

„coordonată”, care este reprezentată de trecerea de la o negociere națională la una articulată pe mai multe 

niveluri, și descentralizarea „necoordonată”, în care de la un sistem omogen de negociere colectivă se trece 

la un model specific întreprinderii, în care acordurile sunt negociate la nivelul fiecărei întreprinderi. În acest 

cadru, dacă în trecut negocierea la nivelul întreprinderii era văzută ca o realizare în acele întreprinderi în 

care raporturile de putere erau extrem de favorabile sindicatului și ulterior erau reproduse în acordurile 



naționale și teritoriale, în prezent descentralizarea și de-coordonarea modelelor contractuale reprezintă 

piatra de temelie a procesului de dereglementare a forței de muncă. 

În sfârșit, ultimul indicator - incidența mai mică a grevelor, este cel mai puțin relevant pentru discuția noastră. 

Dacă datele OIM ne arată o scădere generalizată a activităților de grevă, în ceea ce privește atât orele de 

muncă pierdute, cât și numărul de angajați implicați, relația de cauzalitate între exercitarea acestui drept și 

puterea sindicală nu este clară. După cum au subliniat Baccaro și Howell (2011) pentru sindicat „tendința 

redusă de a organiza greve poate fi un punct atât de slăbiciune, cât și de mare putere”. Dacă, de fapt, este 

suficientă simpla amenințare cu greva pentru atingerea obiectivelor de negociere, reducerea numărului 

grevelor ar putea reflecta un sistem de relații industriale care vede în evoluția sindicatului un pas în 

detrimentul său. Din această perspectivă, o simplă lectură a tendințelor actuale nu ne spune prea multe 

despre starea reală a raporturilor de putere dintre capital și forța de muncă, întrucât diferențele legislative, 

rapoartele de putere consolidate, obiceiurile și practicile de negociere, condițiile economice contribuie în mod 

decisiv la explicarea tendinţelor în evoluția numărului de greve. Din acest motiv, în analiza noastră nu vom lua 

în considerare această dimensiune.  

Pe baza acestor clarificări preliminare, putem să explorăm datele și să analizăm tendințele din aceste trei 

dimensiuni (densitatea sindicală, rata de acoperire a contractelor colective, gradul de centralizare și 

coordonarea sistemelor de stabilire a salariilor), pentru a înțelege în ce măsură sistemele de relații industriale 

actuale se îndreaptă către o perspectivă comună și în ce măsură aceasta amenință prerogativele sindicatului. 

Pentru a explora tema vom folosi datele din baza de date ICTWSS (Institutional Characteristics of Trade 

Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts - caracteristicile instituționale ale sindicatelor, 

stabilirea salariilor, intervenția statului și pactele sociale), a Universității din Amsterdam. Este vorba despre o 

sursă administrativă amplă care, începând cu anul 1960, colectează date privind rata de sindicalizare și 

anumite variabile cheie ale pieței forței de muncă și ale relației dintre părțile sociale ale fiecărei țări OCDE 

și ale statelor membre ale Uniunii Europene, cu excepția Croației. 

Fig.1 Evoluția ratei de sindicalizare în rândul țărilor europene (1960-2010) 

 

Sursa: prelucrarea datelor obținute din ICTWSS 2013. Datele se referă la 11 țări europene: Austria, Belgia, Germania (înainte de 1990 Germania 

de Est), Danemarca, Finlanda; Franța, Irlanda, Italia, Olanda, Suedia, Regatul Unit al Marii Britanii. Celelalte țări europene au fost excluse de la 

numărătoare, deoarece datele lor nu se află în baza de date pentru întreaga perioadă de referință.  
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Seria istorică elaborată ne arată evoluția sindicalizării din Europa1. După cum se poate lesne observa, după 

o creștere inițială puternică a adeziunii sindicale, începând cu anii optzeci, s-a trecut la o etapă de declin lent 

al adeziunii, nu atât în termeni absoluți, cât ca procent. Dacă în realitate forța de muncă europeană a crescut 

rapid în perioada de referință, această creștere nu a produs nicio mărire a numărului de lucrători dintr-un 

sindicat.  

Din păcate, analiza noastră se bazează doar pe 11 țări europene, întrucât pentru multe state care au 

aderat la Uniunea Europeană mai recent nu sunt disponibile date dinainte de anul 1991. Cu toate acestea, 

chiar și adăugând aceste date la seria noastră istorică (Figura 2), nu se înregistrează schimbări semnificative 

ale tendințelor mai generale. Dacă trecem cu vederea faptul că pentru anul 1991 se înregistrează o creștere 

evidentă a datelor absolute, direcțiile curbelor rămân aceleași. Singurul element real al schimbării este dat, 

în perioada 1991-1995, de o scădere mai accentuată a ratei de sindicalizare, întrucât multe dintre statele 

adăugate ulterior au aparținut blocului socialist și, prin urmare, aveau un sistem instituțional care încuraja 

(sau, în unele cazuri, făcea obligatorie) înscrierea în sindicat.  

Fig. 2 Evoluția ratei de sindicalizare în rândul tuturor țărilor europene (1960-2010) 

 

Sursa: prelucrarea datelor obținute din ICTWSS 2014. La datele prezentate în Fig. 1 au fost adăugate începând cu 1981 date provenite din Grecia, 

Portugalia, Spania și Malta și, începând cu 1991, date din Cipru, Estonia, Polonia, Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Bulgaria și România. 

  

Mergând mai în profunzime și concentrându-ne pe ultima perioadă, potrivit datelor ICTWSS, în Europa, în 

perioada 1998-2008,2 sindicatele au pierdut 2,3 milioane de lucrători înscriși. În termeni relativi, aceasta 

înseamnă o scădere a ratei de înscriere care a scăzut de la 29,62% în 1998 la 23,58% în 2008. Cu alte 

cuvinte, sindicatele au pierdut 20,39% dintre membri în doar zece ani. Acest declin a afectat toate țările 

europene la diferite grade de intensitate, cu Belgia (-4.9%) și Italia (-6.32%), reprezentând țările cel mai 

puțin afectate de acest fenomen, care se opun țărilor post-socialiste cum ar fi, de exemplu, Slovacia (-

52.38%), Bulgaria (-43,71%) și Republica Cehă (-45,76%). Mai mult decât atât, acest declin a avut un 

impact major și în țări precum Suedia (-16.48%) și Germania (-26.27%), caracterizate de organizații 

sindicale puternice prin tradiție și de un sistem stabil de relații industriale. 

Cu privire la al doilea indicator al nostru - rata de acoperire a contractelor colective - imaginea care se 

desprinde este foarte diferită. Estimările din baza de date ICTWSS arată că, dacă în 1998 70,36% dintre 

                                                           
1
 Datele privind înregistrările în Europa se referă doar la forța de muncă înregistrată. Prin urmare, sunt excluși șomerii, 

pensionarii și studenții. 
2
 Folosim ca ani de referință 1998 și 2008, deoarece aceștia sunt anii în care există date pentru toate țările UE. 
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lucrătorii europeni erau protejați de un contract colectiv, în 2008 procentul a fost de 67,08%. Cu toate 

acestea, în termeni absoluți, numărul de lucrători care fac obiectul contractelor colective a crescut de la 

151.112.000 în 1998 la 173.558.000 în 2008, ca urmare a creșterii numărului total de angajați din Europa. 

În acest caz, din acest motiv, tendința de pierdere a puterii de către instrumentele de protecție colectivă a 

lucrătorilor nu pare atât de marcată ca în cazul ratei de adeziune sindicală. De asemenea, dacă în cazul 

adeziunilor se înregistrează o scădere generală în toate țările, în ceea ce privește acoperirea contractelor 

colective, apar situații foarte diferite: în patru țări - Danemarca (+ 1,2%), Finlanda (+ 3,5% ), Țările de Jos 

(+ 1,2%) și Lituania (+ 100%) - acest procent a crescut între 1998 și 2008; în alte țări, printre care Austria, 

Belgia, Grecia și Italia, acoperirea contractelor colective a rămas stabilă în timpul acestei perioade; în timp 

ce în cinci țări - Germania (-13,5%), Ungaria (-23,4%), Malta (-12,7%), Portugalia (-21,4%), Slovacia (-

21,6%) - a scăzut drastic. 

În cele din urmă, cu privire la a treia dimensiune - gradul de centralizare a negocierii colective - analizată 

prin indicele sintetic de centralizare3, se poate observa că acest indicator nu a înregistrat modificări 

semnificative între 1998 și 2008. Valoarea medie a indicelui a trecut de la 0,387 la 0,383. Cu toate 

acestea, dacă în 1998 valoarea între țări era distribuită în mod divergent, în anul 2008, datele ne arată o 

convergență progresivă între toate statele europene. Cu alte cuvinte, dacă nu se poate spune că în perioada 

de raportare am asistat la o descentralizare generalizată a sistemelor de negociere colectivă, este evidentă 

în orice caz o reducere puternică a diferențelor dintre țări. De asemenea, trebuie să ținem cont de faptul că 

datele analizate se referă la perioada care a precedat marea criză economică. Dacă avem în vedere 

așadar că, în ultimii ani, instituțiile europene și Fondul Monetar Internațional au propus descentralizarea ca 

fiind unul dintre instrumentele necesare pentru a sprijini redresarea economică, acest lucru ar fi putut influența 

procesul de destructurare a sistemelor contractuale care, dacă am avea la dispoziție date actualizate, ar 

putea fi descris într-o măsură mult mai pronunțată. În special, așa cum susține Marginson (2014), situația 

actuală ar trebui să înregistreze o descentralizare mai mare în țările din sudul Europei, care sunt mai afectate 

de apelurile instituțiilor europene, dar în orice caz relevantă și în țările din nordul Europei. 

Imaginea care rezultă din această analiză preliminară ne arată un scenariu complex. Este evident că, în 

ultimii ani, diversele presiuni - sau, în cuvintele lui Streeck, unele linii comune între diferitele sisteme capitaliste 

(Streeck 2009) - încearcă să saboteze modelul social european. În acest context, datele agregate ne arată o 

scădere a forței sindicale în cele trei dimensiuni analizate. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că 

vântul neoliberal, deși nu a reușit încă să dărâme eterogenitatea dintre țări, contribuie la subminarea 

diferențelor dintre modelele de relații industriale din Europa. După cum se poate vedea în figura de mai jos, 

realizată folosind clasificarea tradițională a țărilor bazată pe tipul de Ebbinghaus (1999), datele ne arată 

modul în care diferențele dintre modele continuă să aibă un impact, dar sunt din ce în ce mai puțin evidente. 

În special, cu excepția țărilor nordice, care continuă să aibă rate de sindicalizare incomparabil mai mari 

decât alte contexte, diferențele dintre celelalte grupuri și-au pierdut o parte din semnificația pe care o 

aveau. Acest element revine de-a lungul tuturor celor trei dimensiuni analizate. 

 

 

 

 

Figura 3 Distribuția ratei de sindicalizare grupate (1998-2008) 

                                                           
3 Indicatorul a fost creat de Universitatea din Amsterdam, luând în considerare diferitele variabile atât de natură 
sindicală, cât ș i legate de sistemul de norme pe care se bazează sistemul de negociere colectivă. Indicele variază de 
la 0 la 1, unde 1 reprezintă centralizarea maximă.  
 
  



 

În sfârșit, ultimul element care merită amintit în relația dintre declinul înscrierilor în sindicat și stabilitatea 

substanțială a ratelor de acoperire a negocierii colective. În fapt, între aceste două variabile nu există nicio 

corelație semnificativă din punct de vedere statistic în niciunul dintre anii de referință. Acest lucru înseamnă 

că, dacă negocierea reprezintă scopul ultim al activității sindicale, aceasta nu pare să fi fost afectată în mod 

special de declinul înscrierilor.  

Este vorba despre un element pozitiv, care nu poate oferi garanții pentru viitor. Este clar că, într-un context 

de atac generalizat împotriva lumii reprezentării, elaborarea de strategii pentru a spori legitimitatea prin 

extinderea numărului de persoane care aleg să se alăture sindicatului este una dintre prioritățile strategice, 

amintită și la conferința finală din cadrul proiectului Dedal de către secretarul general al CES, Luca Visentini. 
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2. Companiile multinaționale și acțiunea sindicală supranațională: o 

provocare urgentă 

 

Redefinirea relațiilor de putere dintre sindicate și întreprinderi din punct de vedere neoliberal este 

accentuată dacă o privim din perspectiva scenariului internațional în schimbare. Intensificarea proceselor de 

interdependență economică la nivel global și extinderea Uniunii Europene, de fapt, reprezintă provocări noi 

și decisive pentru mișcarea sindicală și ajută la redefinirea raportului de putere dintre diferiții actori. Aceste 

procese implică fiecare dimensiune a sferei sociale și contribuie la articularea pe mai multe niveluri a 

procesului decizional, transferând diferite prerogative naționale într-un context supranațional, caracterizat 

prin influența puternică a marilor companii multinaționale, precum și a altor entități neguvernamentale.  

Conform analizei excepționale realizată de Suzanne Strange (1998), procesele globale au condus la o 

redefinire radicală a rolurilor între diferitele părți interesate internaționale, prin cedarea parțială a 

suveranității din partea statelor către alte entități politice și economice, cum ar fi Organizația Națiunilor 

Unite, Fondul Monetar Internațional, Banca Mondială, Organizația Mondială a Comerțului, curțile de justiție 

internaționale, piețele globale și marile companii multinaționale.  

În special, climatul de dereglementare din ultimele decenii a companiilor multinaționale să se dezvolte și să își 

mărească greutatea politică și economică. Într-un context de depășire a barierelor vamale, în fapt, marii 

jucători la nivel mondial și-au amplificat greutatea economică, datorită fluidității și a capacității de a se 

deplasa între granițe, devenind entități importante pentru gestionarea guvernanței mondiale, cu o putere de 

influență care provine în principal din puterea cifrei de afaceri. Este suficient să ne gândim că în prezent sunt 

activi în întreaga lume aproximativ 80.000 de companii multinaționale, care au peste 77 de milioane de 

angajați, la care se adaugă 69 de milioane de persoane în 2014 care au fost angajate de către filialele 

acestora (UNCTAD 2015). Doar pe baza acestor elemente se întrevede deja importanța socioeconomică a 

companiilor multinaționale; analizând datele referitoare la primele 100 de companii în funcție de cifra de 

afaceri, problema concentrării puterii devine foarte clară. Acestea dispune de o forță de muncă de peste 

15,3 milioane de lucrători și sunt responsabile pentru mai bine de 50% din investițiile străine în lume 

(UNCTAD 2015). Elementul cel mai frapant însă este furnizat de clasificarea întocmită de revista Fortune a 

primelor 100 de economii ale lumii. Pe baza datelor furnizate de Banca Mondială, această clasificare 

reunește într-o singură listă PIB-ul diferitelor state și cifrele de afaceri ale marilor companii multinaționale. În 

2012, acest clasament include în primele 100 de economii ale lumii nici mai mult nici mai puțin decât 44 de 

companii multinaționale: o cifră care dovedește încă o dată că cele mai mari companii multinaționale dispun 

de resurse economice mai mari decât cele ale unei bune părți a statelor suverane. Forța cifrelor nu este 

singurul element care caracterizează companiile multinaționale. Acestea deține know-how intern și resursele 

necesare pentru a elabora strategii de investiții flexibile și diversificate, care le permit să se deplaseze cu 

ușurință între diferitele frontiere naționale în căutarea de contexte socioeconomice și juridice mai favorabile. 

Este o libertate aproape nelimitată de circulație, care conferă companiilor multinaționale o adevărată 

„putere cu responsabilitate limitată” (Martinelli 2004, p. 45), deoarece reduce foarte mult orice fel de 

constrângere de reglementare și sindicală asupra activităţii acestora. 

Această concentrație a puterii în mâinile câtorva entități și diferiții factori socioeconomici determinanți 

descriși mai sus subminează relația tradițională triunghiulară, pe care s-au bazat relațiile industriale până în 

prezent. Între stat, întreprindere și sindicat a existat o redistribuire puternică a raporturilor de putere în 

avantajul indiscutabil al întreprinderilor, în special al companiilor multinaționale. Întrebarea pe care trebuie 

însă să ne-o punem este cum pot reacționa organizațiile sindicale la această redistribuire a puterilor și la 

transferul progresiv al procesului decizional în sfera supranațională.  



În acest context, devine așadar o prioritate pentru sindicatele europene să își relanseze activitatea la nivel 

supranațional. Dacă locul în care sunt luate deciziile principale nu mai este la nivel local, ci capătă un 

caracter mondial din ce în ce mai pronunțat, și acțiunea sindicală trebuie să acționeze ca atare  În acest 

context, unele instrumente de acțiune sunt deja folosite. Ne referim, în special, la elaborarea, începând cu 

anul 2000, a acordurilor-cadru internaționale (a se vedea Telljhann et al. 2009) care, deși incomplete încă, 

reprezintă cea mai înaltă formă de comunicare supranațională, întrucât vizează prerogativa principală a 

sindicatelor: negocierile colective. Cu toate acestea, astfel de eforturi sunt încă limitate și nu reușesc 

întotdeauna să iasă din limitele pur simbolice și să devină forme reale de negociere supranațională.  

În cadrul acestei încercări de structurare a unei acțiuni sindicale coordonată și centrată pe plan internațional, 

instituțiile europene pot avea un rol decisiv. Europa se distinge în scenariul global prin cel puțin trei factori 

esențiali. În primul rând, integrarea economică și politică puternică între țările Uniunii Europene amplifică 

necesitatea unei cooperări între sindicate, generând o mai mare interdependență între diferitele contexte 

naționale. În al doilea rând, deși rămân încă diferențe mari între diferitele sindicate și modelele de relații 

industriale din diferite țări, care s-au accentuat odată cu procesul de extindere a UE, există o omogenitate 

relativă (și în continuă creștere) prin raportare la diferențele față de actorii din restul lumii. În al treilea rând, 

în cadrul Uniunii Europene, relațiile industriale supranaționale sunt stimulate de prezența actorului instituțional, 

care poate interveni prin legislație și prin forme de finanțare ce vizează proiecte de cooperare 

internațională între părțile sociale.  

Prezența unui actor public în măsură, deși cu multe limitări, să stimuleze comunicarea între partenerii sociali la 

nivel continental este elementul specific al relațiilor industriale europene. De fapt, dacă în lume există și alte 

zone care sunt caracterizate printr-o integrare economică puternică, cum ar fi cele definite de acordurile 

comerciale de instituire a NAFTA sau MERCOSUR, în acestea reglementarea pieței forței de muncă rămâne 

un factor limitat exclusiv la cadrul național. Uniunea Europeană, în schimb, a introdus de-a lungul anilor un 

sistem de standarde conceput pentru a crea o panoramă a drepturilor sociale comune tuturor statelor 

membre. Prin urmare, contextul european este singurul din lume în care sunt activi la scară transnațională toți 

cei trei actori care formează de obicei sistemele de relații industriale: sindicatele, întreprinderile și actorul 

public. 

În mod special, trebuie să ne îndreptăm atenția asupra instrumentului reprezentat de comitetele europene de 

întreprindere (CEI), introduse de legiuitorul comunitar în 1994, cu scopul de a stabili proceduri de informare și 

consultare a lucrătorilor în cadrul companiilor multinaționale de importanță europeană. Acestea sunt 

organizații care acționează ca singurul instrument de reprezentare a lucrătorilor la nivel supranațional, 

introdus pe cale legislativă. Cu toate acestea, în ciuda prezenței unei directive UE, reformată ulterior prin 

Directiva 2009/38, care a avut scopul de a impulsiona aceste organisme, în multe întreprinderi aceste CEI se 

luptă încă pentru a-și găsi locul. Dacă ne gândim că, din cele peste 2200 de companii care intră în sfera 

competență a legislației privind comitetele europene de întreprindere, doar 1.028 de companii au instituite în 

prezent aceste instrumente (ETUI 2016). De asemenea, astfel cum este subliniat de mai multe studii empirice și 

de mai mulți reprezentanți ai lucrătorilor la nivel supranațional, există mai multe puncte critice în ceea ce 

privește funcționarea acestora. S-a constatat că procedurile de informare și consultare nu numai că nu au 

reușit să depășească standardele minime impuse de directive, ci de foarte multe ori se află mult sub acești 

parametri. În special, consultarea rămâne un fenomen destul de limitat și insuficient utilizat (Waddington 

2011)  

Este vorba despre elemente esențiale care au determinat pe unii autori să clasifice ca fiind pur simbolice 

peste 50% din CEI active. Ne referim, de fapt, la organisme constituite doar formal, fără ca în cadrul lor să 

fie practicat un schimb de informații real (Platzer, 2009). Cu toate acestea, cercetările empirice au 

demonstrat că există CEI în care procedurile de informare și consultare funcționează extrem de bine și în 



care a fost posibil să se prevadă introducerea unor noi drepturi, care au condus la instituționalizarea unor 

adevărate practici de codecizie. 

Din această scurtă reconstituire rezultă cum, în fața unei necesități puternice de acțiune supranațională, este 

esențial pentru sindicat să  se folosească de instrumentele pe care le are deja la dispoziție - negocierea 

transnațională și CEI - pentru a contrabalansa dominația economică și politică pe care o dobândesc marile 

grupuri multinaționale. Din această perspectivă, Uniunea Europeană reprezintă instrumentul esențial pentru a 

consolida o practică a relațiilor industriale supranaționale. Așa cum am argumentat mai devreme, de fapt, 

relațiile sindicale se bazează nu numai pe raporturile de putere între capital și muncă, ci și pe prezența 

permanentă a unui actor public care are rol de mediator. Din această perspectivă, la nivel mondial, numai 

Uniunea Europeană are caracteristicile necesare pentru a îndeplini acest rol. Cu toate acestea, după cum ne 

arată recentul Brexit, instituțiile europene se confruntă în prezent cu o criză de legitimitate fără precedent, 

care  amenință să distrugă definitiv proiectul integrării europene. Din această perspectivă, o acțiune sindicală 

eficientă pentru a contracara puterea tot mai mare a companiilor multinaționale ar avea și capacitatea de a 

consolida Uniunea Europeană, prin intermediul unor propuneri radicale care vizează relansarea acesteia într-

un mod mai democratic și mai apropiat de interesele cetățenilor și lucrătorilor.  

  



3. Între îmbunătățirea profesională și polarizarea ocupațională: noile 

provocări ale inițiativei Industrie 4.0 

 

Citim din ce în ce mai des în ziare expresii precum fabrică inteligentă, Industrie fabrica4.0, smart factory, 

revoluție digitală. Acestea sunt concepte introduse treptat în dezbaterea publică și care stau la baza unei 

idei de schimbare a sistemelor de producție din cadrul economiilor mai dezvoltate. Prin intermediul 

tehnologiei digitale, întreprinderile își schimbă treptat modalitățile de a rămâne pe piață, revoluționându-și 

procesele de producție în căutarea unei competitivității reînnoite față de țările recent industrializate. De 

aceea, inițiative Industrie 4.0 reprezintă un nou domeniu al evoluției întreprinderilor: o adevărată revoluție 

economică prezisă ex ante, care ar putea produce schimbări semnificative nu numai ale modelului de 

producție, ci și ale pieței forței de muncă și ale relațiilor industriale.  

Din acest motiv, sindicatul european și organizațiile sindicale naționale încep să aibă în vedere aceste 

probleme pentru a profita de oportunitățile acestei noi faze probabile a evoluției corporative și pentru a-și 

reconfigura revendicările în lumina schimbărilor curente și a unor probleme care ar putea apărea în viitor. Ne 

referim la procesele de automatizare, lucrul de la distanță, posibila creștere a productivității, redefinirea 

sarcinilor din perspectiva unei flexibilități crescute și de îmbogățire a competențelor. Acestea sunt chestiuni 

extrem de importante, care necesită o reflecție amplă privind însăși semnificația muncii și noile măsuri de 

protecție care trebuie să fie puse în aplicare într-un cadru economic și social care devine din ce în ce mai 

complex și care are nevoie de o flexibilitate treptată.  

Încercând să analizăm în profunzime conceptul de Industrie 4.0, trebuie menționat faptul că scopul său final 

este acela de a restabili competitivitatea sistemului de producție al economiilor mai stabile, inversând 

procesele de post-industrializare și externalizare descrise în paragrafele de mai sus. În special, ipoteza 

inițiativei Industrie 4.0 constă în faptul că, în țările occidentale, producția în masă cu o valoare adăugată 

redusă a încetat de mult timp să mai fie paradigma industrializării, deoarece a fost lipsită treptat de piețele 

sale țintă. Din această perspectivă, devine important „să se facă distincția între producția în serie, standard, 

care va fi atrasă de țările cu costuri reduse, și producția inovatoare, care are în schimb o șansă bună nu 

numai să persiste, ci să și atragă o parte semnificativă a surplusului din lanțurile de aprovizionare la nivel 

mondial în care participă” (Rullani 2015). 

Făcând apel la afirmațiile lui Radziwon și colaboratorii (2014), am putea defini Industrie 4.0 ca „o soluție 

productivă care facilitează procesele flexibile și adaptabile pentru a rezolva problemele care decurg din 

creșterea complexității printr-o instalație de producție dinamică și în schimbare rapidă. Pe de o parte, 

această soluție este legată de automatizare, înțeleasă ca o combinație între software, hardware și/sau 

mecanică, care ar trebui să conducă la optimizarea producției cu reducerea corespunzătoare a resurselor 

utilizate. Pe de altă parte, reprezintă o perspectivă de colaborare între diferiți parteneri industriali și din 

alte sectoare, în care inteligența provine de la o organizație dinamică și participativă.”  

Fabrica viitorului, prin urmare, integrează noile resurse tehnologice generice, cum ar fi imprimarea 3D, 

Internetul obiectelor, așa-numita tehnologie de comunicare M2M (Machine-to-Machine communication 

tecnology), microtehnologiile omniprezente (Ubiquitous network tecnology) în diferitele etape ale procesului 

decizional, exploatând numeroasele avantaje ale rețelei.  În special, Industrie 4.0 se bazează pe șase 

categorii tehnologice: internetul obiectelor (IoT), Big Data, tehnologiile adaptate (Wearable Technologies), 

utilizarea unei rețele de servere de la distanță pentru stocare, găzduite pe Internet, tehnologia de gestionare 

a datelor (Cloud Computing), imprimarea 3D și robotica. Prin aceste instrumente noi, fabrica inteligentă își va 

crește eficiența, competitivitatea și capacitatea de a răspunde nevoilor unei cereri tot mai diversificate, cu 



accent pe interconectarea și cooperarea factorilor de producție (mașini și persoane), utilizați nu numai în 

cadrul companiei, ci și în întregul lanț de producție.  

Din această perspectivă, fabrica inteligentă acționează prin îmbunătățirea calității produselor și a 

proceselor, în cadrul unor nișe de piață care necesită o înaltă specializare și diferențiere. În practică, 

exploatând la maximum avantajele unor dotări tehnologice care permit flexibilitate, industria viitorului face 

din orientarea către consumatorul final și din producția adaptată două pietre de temelie prin care își va 

păstra competitivitatea.  

Pe lângă această optimizare a procesului de producție și crearea unor produse din ce în ce mai inovatoare, 

personalizate și cu valoare adăugată ridicată, fabrica inteligentă este caracterizată printr-o anumită atenție 

față de coordonarea completă a ciclului de producție, de la proiectare la fidelizarea clienților. Astfel, 

serviciile integrate, logistica și distribuția devin variabile strategice pentru a eficientiza procesul de producție 

și a răspunde mai bine nevoilor clientului final. Din această perspectivă, așadar, fabrica inteligentă este o 

structură de producție care își depășește limitele prin integrarea sectorului serviciilor cu procesul de 

fabricație.   

În cadrul fabricii inteligente nu există numai activitățile de producție, „ci un circuit de active necorporale, cum 

ar fi conceperea, cercetarea și dezvoltarea, proiectarea, inovarea, modelarea și planificarea producției, 

logistica, comunicarea, gestionarea comenzilor în lanțurile globale, mărcile și semnificațiile conexe, 

comercializarea, relațiile din ce în ce mai interactive cu lumea distribuției și consumului” (Rullani 2015). Este, 

prin urmare, un sistem de producție complex, care aspiră să se impună nu ca un simplu proces de conversie 

tehnologică, ci ca un sistem integrat în care digitalizarea și automatizarea se integrează cu aportul unui 

capital uman din ce în ce mai calificat și mai capabil să guverneze procesele într-un mod flexibil, creativ și 

orientat către consumatorul final. 

Industrie 4.0 apare, prin urmare, ca una dintre posibilele direcții de dezvoltare a întreprinderilor, care, în 

unele cazuri, produce rezultate semnificative: o viziune futuristă, încă experimentală în prezent, care ar putea 

conduce la o modificare substanțială a modelului de producție. Este vorba însă despre o transformare care 

nu apare imediat, inclusiv din cauza costurilor pentru modernizarea tehnologică și a incertitudinii cu privire la 

rezultatul diferitelor măsuri adoptate de instituțiile publice.  

Cu toate acestea, dacă rezultatele acestei revoluții nu sunt de neglijat pentru relansarea acțiunii sindicale 

dintr-o perspectivă pe termen mediu, este esențial să se aibă în vedere ipotezele proiectului Industrie 4.0. 

Dacă aceste dinamici ale schimbării s-ar realiza, impactul asupra lumii muncii ar putea fi extrem de radical.  

Din punct de vedere profesional și antreprenorial, de fapt, Industrie 4.0 stă la baza unui proces de job 

enirchment (îmbunătățire profesională), pentru că, după cum explică Gianpaolo Vitali din cadrul CNR, „într-un 

context caracterizat de fabrici în care produsele, procesele și tehnologiile evoluează odată cu dinamica 

articulate, cunoașterea umană, precum și capacitatea sa de a interpreta fenomene de producție complexe și 

de identifica soluții pe baza experienței constituie un element esențial.” 

Apariția unor noi tehnologii de producție transformă munca manuală într-un proces din ce în ce mai 

specializat, care are repercusiuni asupra sarcinilor, programului de muncă, locurilor de muncă și aptitudinilor 

lucrătorului. Posibilitatea de control de la distanță a mașinilor permite imaginarea unor modele de lucru mai 

flexibile și mai puțin legate de locul de producție, în timp ce atenția asupra unui proces eficient și legat de 

nevoile consumatorului final are repercusiuni asupra ciclurilor de producție și, așadar, asupra calendarului și 

a modalităților de procedură. În cele din urmă, răspândirea roboticii și a internetului obiectelor provoacă 

pentru operatori o schimbare profundă a activităților, care nu mai sunt legate de executarea unor operații 

de rutină, ci sunt orientate spre programarea mașinilor, monitorizarea acestora și rezolvarea problemelor.  

Aceste elemente au implicații imediate asupra lumii muncii. În primul rând, digitalizarea proceselor de 

producție are o influență puternică asupra relațiilor de muncă și a rețelei sociale din cadrul întreprinderii. 

Proximitatea nu mai este necesară între lucrător și mașină, iar utilizarea roboticii contribuie la amplificarea 



procesului de individualizare a muncii. Acestea sunt elemente care au efecte asupra capacității lucrătorilor de 

a stabili relații cu colegii lor și de a-și planifica viața. Dacă fiecare etapă de producție trebuie să aibă loc în 

momentul potrivit, și munca va căpăta un caracter imediat („just-in-time”), mai puțin previzibil și nelegat de 

schimburi stabilite în prealabil. Acest element, prin urmare, accentuează problema deja menționată a 

individualizării relațiilor de muncă și, pentru sindicate, va avea ca rezultat o dificultate suplimentară în a 

intercepta nevoile lucrătorilor și în a contribui la creșterea sentimentului acestora de apartenență colectivă. 

În al doilea rând, dacă utilizarea masivă a senzorilor, alături de o posibilitate aproape nelimitată de stocare 

a datelor, poate îmbunătăți performanța de producție, în paralel, aceasta se configurează ca un instrument 

puternic de control al forței de muncă. Deja în prezent este posibilă monitorizarea fiecărei operațiuni unice a 

lucrătorului și, prin intermediul unor sisteme de gestiune, se poate controla calitatea acestora în mod științific. 

Mai mult decât atât, datorită sistemelor de arhivare, angajatorul este în măsură să monitorizeze în mod 

constant tendințele legate de calitate de-a lungul timpului. Din punctul de vedere al lucrătorilor, prin urmare, 

asistăm la o amenințare gravă la adresa vieții private a acestora, precum și la o creștere a presiunii 

psihologice asupra lor.  

În cele din urmă, răspândirea roboticii va produce, fără îndoială, o polarizare a pieței forței de muncă. 

Alăturarea mașinilor la munca manuală, de fapt, apare ca un element profund al schimbării ocupaționale. Pe 

de o parte, așa cum s-a menționat deja, vom fi martorii unui proces de îmbunătățire profesională, în care vor 

fi căutați profesioniști din ce în ce mai calificați, pe de altă parte, vor dispărea acele profesii cu valoare 

adăugată mai redusă, cu un risc ridicat de excluziune socială pentru lucrătorii care nu au capacitatea de a se 

adapta la scenariul modificat.  

În acest context, operatorii din fabrica 4.0 trebuie să aibă abilități tehnice de programare, realizarea de 

prototipuri în format 3D, utilizarea unei game largi de instrumente electronice și avansate tehnologic, 

interpretarea datelor, managementul proceselor complexe. Este vorba despre competențe specializate, 

susținute de tehnologii specifice de software și hardware, care necesită o combinație între educația generală 

și formarea la locul de muncă. Mai mult decât atât, în plus față de dimensiunea competențelor tehnice și 

profesionale, muncitorii fabricii viitorului vor trebui să aibă și unele competențe transversale, cum ar fi 

capacitatea de a lucra în echipă, rezolvarea problemelor, comunicarea și abilitățile interpersonale, 

flexibilitatea, capacitatea de a gestiona stresul într-un context care cere angajatului să guverneze procesele 

de acuratețe, fiabilitate și determinare.  

În paralel, va fi necesar să se acționeze atât prin măsuri publice, cât și prin soluții de negociere pentru a 

evita riscul de excluziune socială pentru lucrătorii care și-ar putea pierde locurile de muncă din cauza 

proceselor de automatizare. Prin urmare, se va aștepta de la sindicat să ofere răspunsuri noi și detaliate 

pentru a reduce impactul unora dintre aceste schimbări posibile și pentru a profita pe deplin de posibilitățile 

pe care le-ar putea oferi inițiativa Industrie 4.0. În acest cadru, cuvintele de ordine precum reducerea 

timpului de lucru la nivelul salariului pentru a compensa procesele de polarizare ocupațională și creșterea 

numărului de angajați, redefinirea politicilor de formare și a învățării pe tot parcursul vieții pentru a face 

față procesului de îmbunătățire profesională, noi propuneri privind bunăstarea favorabilă incluziunii și 

universală ar putea deveni noua platforma sindicală în epoca Industrie 4.0. 

 

  



4. Modalități de relansare a rolului Uniunii: Negotiation, Negotiation, 

Negotiation! 

 

„Negocierea, mai ales în Europa, este misiunea fundamentală pentru organizațiile reprezentative ale lumii 

muncii: fără negociere, sindicatul se transformă în altceva”. Pentru a răspunde numeroaselor provocări cu care 

se confruntă în acești ani de mare schimbare, este necesar să se relanseze acțiunea de negociere a 

sindicatului, nu numai în cadrul dinamicii salariale, ci și în sfera modelului instituțional și a relansării dialogului 

social ca un instrument de reglementare socială a pieței. „Dacă nu reușim să negociem în aceste trei domenii, 

declinul nostru devine ceva normal, pentru că anulăm motivul pentru care un angajat ar trebui să aleagă să 

se alăture unui sindicat” (Visentini).  

Pe scurt, aceasta este calea principală prezentată de secretarul CES, Luca Visentini, pentru a răspunde 

provocărilor enumerate în paginile precedente, pentru a depăși criza generală care afectează toate 

organizațiile de reprezentare și pentru a revigora acțiunea sindicală în cadrul unui proiect european care 

trebuie să fie revitalizat datorită propunerilor de intervenție provenite din lumea muncii. 

Este evident cum noul context politic și instituțional, economic, social și cultural european impune o regândire 

profundă a strategiei diferitelor părți interesate, în special din partea instituțiilor europene, care sunt supuse 

unor presiuni centrifugale, din cauza unei crize profunde de încredere.  

În acest cadru, potrivit lui Visentini, acțiunea principalei entități de reprezentare - sindicatul european - 

trebuie să își asume sarcini de orientare care provin dintr-o dinamică pur ocupațională, pentru a contribui la 

relansarea proiectului european în dimensiunea sa democratică, în sfera socială și de planificarea a unei 

economii sociale de piață. După cum a subliniat Danilo Margaritella, Secretar General al UIL Lombardia, 

trebuie să se treacă de la o strategie defensivă față de realizările acumulate în ultimele decenii la una 

ofensivă, care să revigoreze problema instituțiilor europene și care să știe cum să intercepteze și noile 

tendințe de pe piața forței de muncă, cum ar fi Industrie 4.0.  

Este vorba despre un plan amplu de regândire a arhitecturii europene și de relansare a platformei de 

revendicări sindicale bazate pe valorile solidarității, care nu trebuie însă să piardă legătura cu contextul 

local. După cum a subliniat Visentini, este de neconceput un sindicat care nu comunică în mod constant cu 

lucrătorii pe care îi reprezintă, din perspectiva participării colective la luarea deciziilor și a capacității 

crescute de a le înțelege nevoile.  

În conformitate cu CES, reconsiderarea strategiei sindicale în acest context de mare transformare înseamnă a 

pune întrebări generale, care nu privesc schimbarea la nivel micro, ci care aspiră la o transformare radicală 

a societății. Din această perspectivă a fost elaborat documentul final al Congresului al XIII-lea al sindicatului 

european, care încearcă să sintetizeze diferitele inițiative în care va fi implicată Confederația. Negociere, 

negociere, negociere: cele trei cuvinte de ordine care trebuie să angajeze sindicatul în toate acțiunile sale. 

În primul rând, sindicatul trebuie să analizeze sistemul instituțional al Uniunii Europene și să negocieze 

alternative la modelul actual. De ce în Europa creșterea este mică și, chiar și acolo unde există creștere, încă 

există rate ale șomajului foarte ridicat? De ce încrederea în instituțiile europene este la minimul istoric? Cum 

se face că pe continentului nostru sunt promovate idei xenofobe și de autonomie? Acestea sunt câteva dintre 

întrebările pe care Visentini a dorit să le sublinieze în discursul său și care ne atrag atenția asupra miezului 

problemei: eșecul structurii economice și politice europene actuale și distanța stelară a instituțiilor față de 

problemele reale ale forței de muncă. După cum a subliniat secretarul general al CISL Lombardia, Osvaldo 

Domaneschi, „Europa și-a pierdut ideea de sociabilitate, și de planificare, istoricul său bazat pe solidaritate.” 

Doi factori stau la baza acestei pierderi profunde: opțiunile în materie de politică economică și problema 

birocratizării instituțiilor democratice. Este clar că politicile de austeritate nu au reușit, ci au contribuit la 



alimentarea inegalităților, fără a influența redresarea economică. Pe de altă parte, în multe cazuri, aceste 

politici, în loc să genereze o mai mare rigoare în conturile publice, au contribuit la creșterea nivelului de 

îndatorare al diferitelor țări care, prin intermediul sistemelor de asistență socială, au trebuit să suporte 

costurile sociale ale acestei viziuni.  

În acest context, CES solicită cu tărie o politică alternativă care vede în investițiile publice pârghia principală 

pentru a stimula economia. De fapt, nu este suficient să se implementeze măsuri de stimulare a investițiilor 

private ale întreprinderilor. Aceste alegeri s-au dovedit în mare parte fără succes, deoarece lichiditățile, în 

loc să fie direcționate către noi investiții (și, prin urmare, noi locuri de muncă), au mers spre piețele financiare, 

generând un volum de tranzacții financiare estimat la peste 50 de ori PIB-ul tuturor statelor europene. Dacă 

prioritatea sindicatelor pare să fie aceea a stimulării investițiilor publice, acest drum trebuie să fie parcurs 

printr-o politică reînnoită privind datoriile, „pentru a reuși la un moment dat să avem o adevărată bancă 

centrală, o politică economică reală, un buget comun și o datorie comună” (Visentini). În practică, este vorba 

despre a da viață unui proces de integrare care va conduce la apariția federației statelor unite ale Europei.  

Acest proces necesită, de asemenea, o regândire a instituțiilor europene care, dintr-o perspectivă federală, 

trebuie să devină mai democratice. După cum a subliniat Dr. Spada, directorul Reprezentanței Comisiei 

Europene în Italia - Oficiul Regional din Milano, în prezent „în Europa predomină un model 

interguvernamental de guvernare și nu unul comunitar”. În acest context, pare coerentă regândirea unui nou 

cadru instituțional în care Comisia Europeană, în loc să fie suma deciziilor diferitelor guverne naționale, să fie 

aleasă în mod direct de către cetățeni sau, indirect, de către Parlamentul European. Este o alegere care ar 

asigura o mai mare participare a cetățenilor la deciziile europene și o coeziune instituțională reînnoită, 

deoarece comisarii nu ar mai reprezenta o emanare a guvernelor naționale, ci ar avea un mandat 

supranațional. 

Al doilea element asupra căruia CES își revendică rolul său de negociere este dimensiunea tradițională a 

politicii salariale pusă în aplicare prin negocieri colective. După cum s-a discutat deja pe larg, acest aspect a 

fost subminat de vântul neoliberal care condiționează politicile europene. Chiar și în acest caz, au fost 

adoptate politici care nu numai că nu au avut efectele dorite, ci au contribuit la exacerbarea problemelor. Cu 

toate acestea, dacă în Europa se aplică paradigma comprimării salariale ca pârghie pentru a menține o 

producție competitivă cu restul lumii, este datoria sindicatului să demonteze această perspectivă, subliniind 

motivele pentru care această direcție, pe lângă faptul că nu este viabilă, deoarece costul forței de muncă 

afectează în mică parte costul producției în Europa, este complet nesustenabilă. Să nu uităm că peste 60% 

din procesul de producție de pe continentul nostru este destinat cererii interne. Prin urmare, o politică de 

comprimare salarială are un impact direct asupra puterii de cumpărare a oamenilor, prevenind o redresare 

economică reală.  

Tema negocierii colectiva și a politicilor salariale rămâne în centrul acțiunii sindicale pentru anii următori, cu o 

aspirație reînnoită. Dacă în timpul fazei celei mai profunde a crizei, negocierile au reușit să limiteze unele 

dintre efectele cele mai nefaste asupra lucrătorilor, în prezent devine tot mai pregnantă nevoia de a relansa 

un nou sezon de negociere, prin care să se introducă elemente de noutate și să se anticipeze schimbările în 

raport cu dinamicile care vor sta la baza proceselor de producție în epoca inițiativei Industrie 4.0.  

Ceea ce se întrevede, așadar, este o nouă sesiune de negocieri: PAY RISE FOR EUROPEAN WORKERS!. În 

toate țările, sindicatul va avea sarcina de a concepe strategii eficiente de negociere a unor salarii mai mari 

și a unor condiții minime pentru a eradica fenomenul lucrătorilor săraci (working poors) sau a acelor lucrători 

care, în ciuda unui loc de muncă, câștigă mai puțin de două treimi din salariul mediu. Este o strategie care 

implică în primul rând o luptă pentru consolidarea sistemelor naționale de negociere colectivă, readucând în 

centru rolul unei negocieri naționale sectoriale, care garantează standarde universale minime, precum și al 

unei negocieri descentralizate cu un caracter integrativ.  

În cele din urmă, al treilea domeniu în care sindicatul trebuie să își recapete puterea de negociere este cel al 

modelului social al Europei și al economiei sociale de piață. De fapt, sindicatul a fost una dintre entitățile cele 



mai active în construcția modelului social european care, timp de zeci de ani, a fost considerat un fel de 

referință pentru drepturile lucrătorilor. În prezent, dinamicile descrise în repetate rânduri în această analiză 

au redus profund incisivitatea instituțiilor sociale europene în favoarea unui sistem de piață cu un caracter 

neoliberal mai pronunțat. Prin sistemul de recomandări către state și de reforme structurale, Europa își 

demontează treptat natura socială și cadrul de drepturi și proceduri democratice. Forțele centrifuge, 

neîncrederea în instituții și impulsurile xenofobe sunt efectul acestor politici și măsura modului în care 

continentul nostru își pierde sentimentul de solidaritate.  

Dacă în mod tradițional conceptul de reformism a însemnat tendința treptată și progresivă spre o societate 

mai justă și mai unită, în prezent această accepțiune a fost distrusă și, în opinia comună, reformarea înseamnă 

introducerea unor instrumente de pedeapsă și de austeritate, în detrimentul categoriilor mai slabe de pe 

piața forței de muncă și din societate. În acest context, sindicatul european se află la o răscruce de drumuri. 

Fie va relua conceptului tradițional de reformă și va propune o transformare radicală a structurii comunitare, 

fie va rămâne strivit de politicile actuale, asistând neputincios la prăbușirea probabilă a modelului social 

european.  

Destituirea narativei care ni se prezintă în mod propagandistic cu privire la negativitatea absolută a 

măsurilor sociale, prin urmare, este una dintre prioritățile cele mai importante ale agendei sindicale 

europene. După cum explică și Visentini, este vorba despre elaborarea în comun a unei noi viziuni europene, 

prezentarea acesteia în cadrul unor propuneri concrete și mobilizarea lucrătorilor pentru a duce mai departe 

aceste teme.  

 

PRIORITATEA CES PENTRU O EUROPĂ MAI BUNĂ 

 

A. O economie puternică la dispoziția persoanelor:  

• Cerem investiții pentru creșterea numărului de locuri de muncă și locuri de muncă de calitate pentru 

toți. 
• Sfârșitul politicilor de austeritate.  

• Salarii mai bune pentru a stimula cererea internă și redresarea: lucrătorii europeni au nevoie de o 

creștere a salariilor pentru a reduce inegalitățile și a lupta împotriva sărăciei.  

• Drepturile sociale fundamentale trebuie să aibă prioritate față de libertățile economice  

• Cerem politici pentru o ocupare a forței de muncă durabilă din punct de vedere ecologic, un viitor 

durabil, servicii publice eficiente, impozitare echitabilă, sfârșitul speculațiilor financiare și o nouă 

guvernanță europeană.  

 

B. Sindicate mai puternice pentru a susține valorile democratice și democrația la locul de muncă:  

• Dialogul social și negocierea colectivă trebuie să fie respectate și consolidate în întreaga Europă.  

• Vrem o mai mare democrație la locul de muncă și o mai mare democrație industrială, libertate de 

asociere și dreptul la grevă.  

• Cerem implicarea CES în politicile de ocupare a forței de muncă, economice și sociale.  

 

C. O bază de standarde sociale minime ambițioase:  

• Cerem punerea în aplicare a unui cadru de reglementare pentru drepturile muncii și drepturile 

sociale, în vederea progresului social.  

• Cerem încetarea dumpingului social și a dereglementării.  

• Ne dorim un tratament corect și echitabil pentru toți lucrătorii, fără nicio discriminare. 

 
Extras din Manifestul de la Paris al CES 

 

În acest context, acțiunea sindicală a CEI capătă un rol central absolut. Pe lângă importanța practicilor de 

informare și de consultare, comitetele europene de întreprindere reprezintă locuri de întâlnire stabile între 

reprezentanții lucrătorilor din diferite țări în care este prezentă întreprinderea. Este o caracteristică unică, 

care permite să se construiască relații, strategii comune și să se promoveze un sentiment autentic de 

apartenență, atât în calitate de lucrători, cât și de cetățeni.  Și tocmai de la acest element relațional trebuie 



să se plece. Așa cum bine a remarcat Elena Lattuada, secretar general al CGIL Lombardia, „CEI au 

reprezentat o relație mai puternică decât cea pe care am reușit să o realizăm noi, în calitate de sindicate. 

Pentru cei care le-au trăit, au fost experiențe care au permis acumularea unui bagaj extraordinar de 

experiențe și conștientizarea importanței unei dimensiuni europene a relațiilor industriale.” 

Ca dovadă a acestui element stă bogăția extraordinară a dezbaterii din cadrul conferinței finale a 

proiectului Dedal care, în această dimineață, a avut o serie de intervenții entuziaste din partea 

reprezentanților lucrătorilor, care au adresat întrebări reprezentanților IndustriALL (Luc Triangle) și UNI 

(Nikola Kostantinou) despre modul în care pot să își îmbunătățească eficiența muncii și să crească 

prerogativele și rolul central al CEI. Dacă restabilirea completă a importanței acestei dezbateri nu este 

posibilă în aceste câteva pagini, ceea ce trebuie să subliniem este spiritul în care diferitele intervenții și-au 

propus să evidențieze necesitatea unei schimbări de paradigmă, care să vadă în acțiunea europeană unul 

dintre nivelurile de negociere cele mai importante pentru sindicat. În special, se dovedește marcantă 

necesitatea unei negocieri europene reale, care să permită stabilirea unor standarde minime și a unor 

drepturi comune. Este suficient să luăm exemplul legislației europene, atât de diferențiată între țări, care 

împiedică de fapt posibilitatea unei inițiative comune, cum ar fi proclamarea unei greve generale europene. 

În acest scenariu de profundă conștientizare și de speranță pentru viitor, este clar cum CEI au devenit un punct 

de referință pentru mulți sindicaliști. Cu toate acestea, experiența lor este plină de puncte slabe și întârzieri 

la punerea în aplicare. Este vorba despre impedimente provenite atât de la legislația care stabilește 

standarde minime, fără un sistem comun de sancțiuni pentru nerespectare, cât și de la partea corporativă, 

deseori reticentă în a discuta deschis cu reprezentanții lucrătorilor.  

În plus față de aceste limitări structurale, trebuie menționate unele probleme de ordin intern din lumea 

sindicatelor, care au contribuit la o încetinire a punerii în aplicare integrale a legislației privind CEI. În multe 

cazuri, lipsa dreptului de negociere a condus la un interes scăzut față de aceste organisme. În alte cazuri, în 

schimb, lipsa de interes s-a transformat într-o adevărată neîncredere, care poate fi generalizată nu numai 

asupra experienței CEI, ci și mai departe, asupra unei acțiuni sindicale cu un caracter supranațional din ce în 

ce mai marcant.  

Deși prezintă unele dinamici comune, diferitele modele ale relațiilor industriale din țările europene încă mai 

prezintă diferențe structurale profund înrădăcinate. Este vorba despre elemente de eterogenitate, care 

determină un sistem costuri-oportunități în acțiunea supranațională extrem de diferențiat. Pentru unele țări, 

procesele existente riscă să contribuie la reducerea numărului de locuri de muncă și la o compresie progresivă 

a salariilor; pentru alte țări, în schimb, constituie o oportunitate de atragere de noi investiții și de creștere 

economică. Chiar și în prezent, pentru unele organizații sindicale, activitatea supranațională este văzută ca 

un fel de joc cu miză zero pentru lucrători, în care câștigurile unora sunt considerate contraproductive pentru 

alții (Hanckè 2000).  

Cu toate acestea, dacă cel puțin în lumea sindicatelor continuă să existe temeri legate de o mai mare 

integrare europeană, datele empirice prezentate în primul capitol arată că în prezent, chiar și în țările 

caracterizate prin tradiție de un puternic sistem sindical, există un atac generalizat împotriva lumii muncii. În 

acest context, doar o acțiune concertată poate face sindicatul mai puternic. După cum bine a arătat Visentini, 

„dacă puterea sindicatului va fi erodată în toate țările și va rămâne doar o insulă fericită în care există 

drepturi, este clar că această insulă va fi în cele din urmă scufundată.” În acest context, doar o solidaritate 

sindicală crescută, o viziune europeană mai puternică și o strategie de schimbare radicală pot restabili rolul 

central al lumii muncii și, în consecință, al sindicatului pentru dezvoltarea economică și socială.   

 

 

 



 

 

 

 

Concluzii 

„Atunci când se organizează într-un sindicat liber și independent, lucrătorii constituie un zid de apărare 

pentru democrație, un bastion în apărarea dreptății sociale. Acest rol derivă din însăși natura sindicalismului, 

care are la bază solidaritatea. Sindicatul nu există pentru a apăra interese individuale, ci pentru a revendica 

și a apăra drepturile tuturor: drepturi colective și generale!” Cu aceste cuvinte, dedicate lui Giulio Reggeni și 

gândirii sale, a fost deschisă conferința finală a proiectului Dedal și Ariadna. Sunt cuvinte importante, care 

rezumă raționamentul pe care am încercat să îl prezentăm în aceste câteva pagini. În cazul în care sindicatul 

va fi în măsură să pună în aplicare o strategie puternică pentru a-și relansa eforturile la scară globală, 

combătând în mod eficient procesele de convergență către un sistem neoliberal și echipându-se pentru a 

avea un rol principal în cadrul noilor provocări mondiale și al inițiativei Industrie 4.0, această capacitate de 

negociere reînnoită nu va fi numai în slujba lucrătorilor, ci și a democrației, în general.  

Tendințele xenofobe și anti-europene, la care s-au tot făcut trimiteri pe parcursul discursului magistral ținut de 

Luca Visentini, pot fi învinse numai plecând de la solidaritatea transnațională reînnoită și de la viziunea 

alternativă a Europei, a cărui promotor principal este sindicatul european. Prin urmare, reafirmarea rolului 

central al organizației de reprezentare a lucrătorilor nu înseamnă promovarea unei lupte pentru a conserva 

structurile sindicale, ci mai degrabă pentru a pune bazele societății viitorului: o societate favorabilă 

incluziunii, egalitară și bazată pe valori de solidaritate și pe drepturi. 

Pentru a face acest lucru posibil, sindicatul va trebui să pună în aplicare o strategie reînnoită, în măsură să 

răspundă problemei membrilor de origini diferite, analizată în prima parte a raportului nostru. În special, 

principala provocare este de a construi o platformă de reprezentare cuprinzătoare, capabilă să intercepteze 

acele categorii ale populației care în prezent sunt sub-reprezentate de sindicate și, astfel, riscă să fie din ce 

în ce mai marginalizate. Ne referim la tineri, la lucrătorii atipici, la migranți și la lucrătorii din întreprinderile 

mici și foarte mici.  

În al doilea rând, într-un context în care procesele globale și-au mutat centrul decizional la un nivel 

incontestabil transnațional, este de datoria sindicatului să găsească formulele organizatorice cele mai 

adecvate pentru a relansa eficiența acțiunii sale. În acest context, fără a pierde legătura cu teritoriul și cu 

locurile de muncă, consolidarea sindicatului european devine o prioritate strategică, alături de echiparea 

acestuia cu resurse noi și energii propulsive. În paralel, rămâne o prioritate elaborarea unor practici comune 

pentru a contracara pozițiile extrem de puternice ale companiilor multinaționale, depășind rezistența internă 

și utilizând la maximum instrumentele avute deja la dispoziție de către organizațiile sindicale. Ne referim la 

rolul comitetelor europene de întreprindere, singurul organism de reprezentare supranațională a lucrătorilor 

instituit prin lege, și la rolul tot mai mare a acordurilor-cadru transnaționale, adevărate forme de negociere 

colectivă la scară europeană și globală.  

În cele din urmă, după cum reiese la unison din toate intervențiile, sindicatul trebuie să reînceapă negocierile. 

Negotiation, Negotiation, Negotiation, sloganul propus de Congresul al XIII-lea al CES, trebuie să fie pus în 

aplicare la toate nivelurile, într-un sens larg. Așa cum a reamintit Visentini, nu trebuie să ne luptăm doar 

pentru a păstra contractele colective naționale, ci pentru a relansa activitatea sindicatului de-a lungul a trei 

direcții diferite de acțiune: cea a redefinirii valorilor de bază ale societății noastre și a modelului instituțional 

care ar trebui să existe, cea a salariului stabilit prin negocieri colective și cea a creșterii economice și a 

dialogului social.  



Provocările enumerate în aceste câteva pagini constituie încercările prin care trebuie să treacă toate 

sindicatele aparținând CES pentru a asigura viitorul Europei și a permite conceperea unui viitor comun pentru 

cetățenii  europeni. Prin urmare, capacitatea de a construi răspunsuri eficiente se leagă în mod profund de 

viitorul societății noastre și de proiectul integrării europene. 


