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Rolul sindicatelor în cadrul pie]ei for]ei de
munc\ din România

Cristinel BLEAND|*

 Sociologist,
Social Department National Trade Union

Confederation CARTEL ALFA

Abstract

Romanian labor market represents all interactions between organizational
actors implied: government, trade unions and employers. From the beginning
until today, the aim of the trade unions were to protect the socio-professional
interests of their members. From here results the trade union importance as active
organizations and the possibility of perverse effects as consequences of decisions
and actions in the labor market field.
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Introducere

Raportul dintre sindicate [i angajatori1 este inextricabil legat de pia]a for]ei de
munc\. Sindicatele reprezint\ organiza]ii ap\rute ca r\spuns la exigen]ele ma-
nagementului, in scopul ap\r\rii intereselor socio-profesionale ale lucr\torilor.
Angajatorii reprezint\ structuri înfiin]ate în vederea urm\ririi [i realiz\rii unui
scop anume, de cele mai multe ori acesta fiind de ordin birocratic sau economic-
profitul. Inexisten]a angajatorilor atrage strict inexisten]a sindicatelor deoarece

* Cristinel Bleand\ is working as Sociologist for Social Department of National Trade Union
Confederation CARTEL ALFA and Research Assistant for Research Center named Absolvent
Employing Observatory from Bucharest University

1 Denumim angajatori orice organiza]ie care folose[te ofertan]ii for]ei de munc\. Angajatorii pot fi
publici, sub forma birocra]iei oric\rui stat, sau priva]i, caz în care vor fi denumi]i patronate.
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lucr\torii ar fi lipsi]i de structurile organiza]ionale în care s\-[i poat\ exercita
aptitudinile dobândite pe parcursul vie]ii. La rândul lor, sindicatele pot conduce la
dispari]ia comercial\ a anumitor angajatori, prin ac]iuni de protest ce pot avea ca
efect falimentul organiza]iei respective. Pornind de aici, reiese un raport de putere
în care fiecare organiza]ie va încerca s\-[i maximizeze influen]a [i s\ ob]in\ cât
mai multe avantaje in raport cu cel\lalt actor.

În cadrul acestei pie]e, cererea de for]\ de munc\ se întâlne[te cu oferta. Totu[i,
aceast\ precizare este insuficient\ [i schematic\, în analiza pie]ei for]ei de munc\
intervenind factori precum:

- rolul actorilor sociali (inter)na]ionali în stabilirea regulilor de
func]ionare a pie]ei muncii;

- competen]ele ofertan]ilor for]ei de munc\;
- oferta educa]ional\ a sistemului de înv\]\mânt;
- expectan]ele angajatorilor privind aptitudinile [i deprinderile

lucr\torilor;
- rela]iile de munc\ din perspectiva raporturilor ierarhice, a îndeplinirii

performan]elor [i din prisma acord\rii beneficiilor rezultate în urma
activit\]ii prestate (salarii, bonusuri, etc.) ;

- efectele perverse ale ac]iunii actorilor sociali, urmare a intersect\rii
intereselor distincte;

- condi]iile de munc\ sub aspectul s\n\t\]ii [i securit\]ii locului de munc\,
etc.

Realit\]ile socio-economice ale ultimelor secole, sub efectul globaliz\rii [i al
produc]iei de propor]ii industriale, conduc la întrep\trunderea dimensiunilor pie-
]elor for]ei de munc\ na]ionale [i conturarea unui sistem global alc\tuit din
totalitatea sub-sistemelor na]ionale [i/sau sectoriale. Acest fapt reprezint\ o mu-
ta]ie socio-economic\ de importan]\ major\ în analiza fenomenului, din moment
ce contextul pie]ei for]ei de munc\ dintr-un stat oarecare influen]eaz\ evolu]ia
altor contexte din alte state.

Static versus dinamic in evolu]ia sindicatelor

Apari]ia sindicatelor este legat\ de sistemul economic medieval [i de extensia
acestui sistem la începutul industrializ\rii precum [i ca reac]ie la condi]iile de
lucru caracterizate prin precaritate. În cadrul acestuia, atelierele me[te[ug\re[ti
angajau ucenici în vederea dezvolt\rii propriilor activit\]i. Organizarea sub forma
ghildei asigur\ fundamentul apari]iei sindicatelor. Ghilda reprezint\ tipul de or-
ganizare specific medieval în care me[te[ugarii lucrau pe cont propriu, în vederea
asigur\rii existen]ei propriei familii. Func]ie de necesit\]i, erau angaja]i un num\r
limitat de ucenici ce lucrau în cadrul ghildei [i deseori locuiau [i împreun\ cu
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familia me[te[ugarului, putând continua exercitarea meseriei dup\ dispari]ia fizic\
a me[terului, pe baza principiului ereditar. Intervin dou\ consecin]e ale acestui tip
de organizare:

- rela]iile de munc\ se caracterizau prin apropiere [i cvasi-interdependen]\,
ucenicii fiind deseori asimila]i cu membrii familiei me[te[ugarului;

- apari]ia competi]iei între diferitele ghilde prin valorificarea surplusului
produselor, ca urmare a dezvolt\rii propriei produc]ii.

Conform celor de mai sus, din prima consecin]\ deriv\ principiul solidarit\]ii
între lucr\tori, principiu fundamental în existen]a [i explicarea fenomenului sin-
dical precum [i apari]ia primelor sindicate ce aveau drept func]ie protejarea
intereselor membrilor ghildei împotriva altor, angajatori, competitori sau clien]i
în scopul impunerii standardelor de ucenicie, calitate [i pre]. Pentru exemplificare,
asocia]ia me[te[ugarilor din domeniul industriei înc\l]\mintei din Philadelphia
(The Federal Society of Journeymen Cordwainers) a fost înfiin]at\ în 1794, iar în
1799 a declan[at prima grev\ (Mills, 1994, p. 35).

Dac\ la începutul apari]iei formelor incipiente de organizare a lucr\torilor,
solidaritatea reprezenta un principiu limitat strict fiec\rei organiza]ii, evolu]ia
temporal\ a condus la cristalizarea normelor principiale [i la identificarea prin-
cipalilor adversari în persoana angajatorilor, astfel încât principiul solidarit\]ii a
devenit un principiu universal la nivelul mi[c\rii sindicale interna]ionale. Fa]\ de
contextul apari]iei, structura static\ a sindicatelor se eviden]iaz\ prin motiva]ia
originar\, respectiv protejarea intereselor socio-profesionale ale membrilor. Struc-
tura dinamic\ se repercuteaz\ prin schimbarea filosofiei privind natura clien]ilor/
stakeholderilor prin acordarea unei importan]e sporite datorit\ competi]iei
existente în pia]\. Atragerea resurselor de orice natur\ a condus la panteonizarea
clien]ilor, prin centrarea cvasi-exclusiv\ pe inducerea [i satisfacerea nevoilor
acestora. Dac\, originar, munca era destinat\ satisfacerii trebuin]elor familiei,
noul context economic a determinat reorientarea obiectivelor muncii depuse c\tre
comercializare, prin intermediul produc]iei de mas\. Necesit\]ile familiei nu mai
sunt satisf\cute prin intermediul muncii, ci cu ajutorul muncii produc\toare de
profit. De asemenea, structura dinamic\ poate fi observabil\ din perspectiva
evolu]iei modelelor de r\spuns sindical la cerin]ele managementului. S-au dez-
voltat forme noi de informare, consultare, negociere, mediere sau chiar co-par-
ticipare a lucr\torilor la deciziile managementului organiza]ional.

Sistemul rela]iilor industriale cuprinde ansamblul interac]iunilor dintre an-
gajatori [i lucr\tori. Din acest punct de vedere, dimensiunile raporturilor func]ie
de criteriile static/dinamic cuprind:

- componenta legal\: reprezint\ elementul static, fundamentul rela]iilor de
munc\. Prin intermediul normelor juridice sunt reglementate interac]iunile dintre
lucr\tori [i angajatori. În manier\ evolutiv\, reglement\rile juridice din domeniu
[i-au schimbat modelul de provenien]\, de la impunerea unilateral\ din partea
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autorit\]ilor statale la statutul de acord negociat între reprezentan]ii statului, ai
lucr\torilor [i angajatorilor;

- componenta societal\: (inter)ac]iunile din sistemul rela]iilor de munc\ produc
consecin]e inten]ionate [i neinten]ionate. Acestea din urm\ vor necesita elaborarea
altor decizii [i aplicarea altor m\suri în vederea corect\rii efectelor negative, îns\
[i aceste m\suri pot urma acela[i model. În aceste condi]ii, rela]iile dintre re-
prezentan]ii angajatorilor [i lucr\torilor se definesc prin intermediul ambelor
criterii: obiectivul general asumat const\ în reglementarea [i stabilizarea ra-
porturilor de munc\, dar efectele unor astfel de m\suri impun necesitatea schim-
b\rilor.

- componenta afectiv\: latura personal\ reprezint\ unul din factorii declan[atori
ai evolu]iei rela]iilor de munc\ [i însumeaz\ totalitatea aspectelor individuale
implicate în sistem. Are o însemn\tate deosebit\, de[i este relativ dificil\ cuan-
tificarea. Cu toate acestea, interesele, orgoliile, ideile individuale pot genera
ac]iuni cu consecin]e asupra întregii societ\]i.

Pe baza celor de mai sus, fundamentul rela]iilor dintre angajatori [i lucr\tori
poate fi inteligibil, asigurând totodat\ elementele constitutive ale evolu]iei ul-
terioare a acestor rela]ii. Practic, se intr\ în spiral\ ac]ional\, orice ac]iune putând
genera consecin]e ce vor necesita alte decizii [i ac]iuni, procesul prelungindu-se
la infinit.

Rela]ia dintre angajatori [i lucr\tori în cadrul pie]ei muncii se caracterizeaz\
prin cvasi-interpedenden]\. Evolu]ia rela]iilor de munc\ a condus la trecerea în
plan secund a elementelor structurale. Conform figurii de mai jos, rela]ia poate fi
ilustrat\ sub forma unui model triadic:

Fig. 1: Pia]a for]ei de munc\: actori [i rela]ii

 
Relaţii 

de 
muncă 

 
Angajatori 

 
Lucrători 
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Primele consecin]e logice ce deriv\ din acest model sunt:
- inexisten]a pie]ei muncii atrage inexisten]a angajatorilor, lucr\torilor, im-
plicit [i a rela]iilor de munc\;

- lipsa angajatorilor conduce la imposibilitatea existen]ei lucr\torilor, deci [i
a rela]iilor de munc\;

- inexisten]a lucr\torilor atrage inexisten]a angajatorilor, prin imposibilitatea
desf\[ur\rii activit\]ilor;

- rezultatul rela]iilor de munc\ dintre angajatori [i angaja]i este reprezentat
de producerea bunurilor [i serviciilor.

- conflictul dintre angajatori si lucr\tori reprezint\ o dimensiune secundar\,
chiar dac\ se instituie ca forma cea mai vizibil\ [i violent\ a rela]iilor de
munc\.

Procesualitatea apari]iei sindicatelor

Localizarea spa]io-temporal\ a apari]iei primelor forme de manifestare a mi[-
c\rilor muncitore[ti este un demers dificil, autorii avansând diferite date istorice
dar fiind în general de acord c\ apari]ia sindicatelor este efectul unui proces
evolutiv. „Grevele sunt la fel de vechi ca [i istoria… Se pot construi paralele
istorice între revolta c\r\midarilor evrei din Egipt (1490 î.e.n.) contra ordinului
primit de a produce c\r\mizi f\r\ a fi pl\ti]i [i greva ]es\torilor de bumbac din
Stalybridge (1892 e.n.) cauzat\ de condi]iile precare de lucru. Dar nu putem
considera ca existând un raport între mi[carea sindical\ de azi [i nenum\ratele
rebeliuni pe criterii etnice, revoltele sclavilor sau ale ]\ranilor aservi]i… aceste
forme de «mi[c\ri muncitore[ti» pot fi considerate în afara subiectului …pentru
c\ «grevi[tii» nu aveau statut de salaria]i ce urm\reau îmbun\t\]irea condi]iilor
contractului de munc\ pe care îl acceptaser\ în mod voluntar anterior” (Webb,
1897, p.2). Conform celor de mai sus, apari]ia asocia]iilor lucr\torilor este un
fenomen contemporan [i un efect al oficializ\rii [i formaliz\rii rela]iilor de munc\.

Extinderea produc]iei de mas\ datorit\ dezvolt\rii unor noi pie]e de desfacere
în contextul globaliz\rii a condus la ignorarea aspectelor fundamentale ce au f\cut
posibil\ apari]ia sindicatelor. „Cauza esen]ial\ a form\rii asocia]iilor durabile de
salaria]i trebuie analizat\ în caracteristicile particulare ale sec al XVIII-lea. Re-
cunoa[tem condi]ia fundamental\ a form\rii sindicatelor în revolu]ia economic\
ce a traversat diferite industrii. În toate cazurile în care sindicatele s-au format,
marea mas\ de lucr\tori compus\ din produc\tori independen]i, controlând ei
în[i[i pia]a [i posedând instrumentele [i produsele muncii proprii s-au transformat
în salaria]i pe via]\, fiind lipsi]i de instrumentele de produc]ie…” (Webb, 1897,
pp. 27-28) Una din primele atest\ri ale form\rii asocia]iilor lucr\torilor vizeaz\
anul 1699 când „minerii din Newcastle au acceptat masiv s\ doneze o mic\ parte
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din salariu în scopul utiliz\rii ca fond public sau ca banc\ în vederea îmbun\t\]irii
situa]iei proprii, a v\duvelor [i copiilor lor precum [i a pensionarilor” (Pelling,
1987, p.10).

În manier\ schematic\, se pot sumariza categoriile factorilor cauzali ai apari]iei
sindicatelor:

- economici: schimb\rile survenite în structura propriet\]ii, prin trecerea de la
statutul de proprietar la cea de salariat [i orientarea exclusiv\ pe inducerea [i
satisfacerea exigen]elor clien]ilor reprezint\ o schimbare structural\ ce a condus
la coalizarea lucr\torilor. Asigurarea condi]iilor de trai pentru individ [i familia sa
nu s-a mai realizat prin intermediul produc]iei proprii ci prin intermediul salariului
primit ca urmare a activit\]ii prestate. Mai mult, apari]ia noilor pie]e de desfacere
în condi]iile produc]iei de mas\ echivaleaz\ cu presiunea exercitat\ asupra micilor
întreprinz\tori [i posibilitatea excluderii acestora de pe pia]\, datorit\ competi]iei
cu produsele realizate în întreprinderi tot mai mari, dotate cu echipamente de
lucru moderne [i prea scumpe pentru a fi achizi]ionate de atelierele me[te[ug\re[ti.

- tehnologici: introducerea echipamentelor de lucru a determinat posibilitatea
teoretic\ a elabor\rii aceluia[i produs în num\r nelimitat, în condi]iile utiliz\rii
unei cantit\]i constante de resurse, ceea ce a condus la posibilitatea predictibilit\]ii
produc]iei. Simultan, lucr\torii [i-au sim]it amenin]at\ pozi]ia datorit\ înlocuirii
resurselor umane cu cele tehnologice, având drept efect spectrul [omajului.

- sociali: structura atelierelor me[te[ug\re[ti era format\ dintr-un num\r re-
strâns de membri, de obicei me[terul, familia acestuia [i câ]iva ucenici. Schim-
barea survenit\ în contextul industrializ\rii, prin trecerea de la structura numeric\
restrâns\, specializat\ în elaborarea diferitelor produse, la grup\ri de indivizi
reuni]i în cadrul marilor întreprinderi [i care efectuau deseori acelea[i opera]ii
reprezint\ un aspect decisiv în cristalizarea principiului solidarit\]ii dintre lu-
cr\tori.

Sindicatele din România

Sub rezerva public\rii în perioada comunist\, atest\ri documentare privind
apari]ia protestelor muncitore[ti vizeaz\ perioada începutului de secol XIX. Cu
titlu de exemplu pot fi citate : Hot\rârea domnitorului ]\rii Române[ti, Gr. Dimitrie
Ghica, în vederea prevenirii revoltelor la salinele Sl\nic, Telega [i Ocnele Mari
din1827 (Dragne& Scurtu, 1981, p.7), Raport c\tre pre[edintele Inspectoratului
general al minelor în leg\tur\ cu cauzele grevei muncitorilor mineri din Baia
Sprie din 1849 (Dragne& Scurtu, 1981, p.10) sau Statutele Asocia]iei generale a
lucr\torilor din România adoptate în Adunarea general\ din 1 octombrie 1872, în
care se precizeaz\ scopul asocia]iei ca fiind „încurajarea industria[ilor români,
formarea mai[trilor, înlesnirea pentru fiecare lucr\tor a mijloacelor b\ne[ti
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necesare înfiin]\rii de stabilimente industriale, înlesnirea mijloacelor necesare în
caz de boal\, infirmit\]i corporale, moarte sau lips\ de lucru, precum [i acordarea
de pensii viagere v\duvelor sau asocia]ilor deceda]i”( Dragne& Scurtu, 1981,
p.13).

Prima asocia]ie profesional\ atestat\ în România s-a înfiin]at în 16 decembrie
1855 prin hot\rârea 7334 a Departamentului Vistieriei în care se aprob\ con-
stituirea asocia]iei „Casa de ajutor a ob[tii calfelor de [epcari”( Dragne, Iaco[ et
al,1981, p.30).

Conform celor de mai sus, se pot extrage urm\toarele:

- protestele lucr\torilor sunt mult anterioare momentului apari]iei asocia]iilor
profesionale;

- primele asocia]ii de lucr\tori aveau drept scop protejarea intereselor doar a
propriilor membri, iar acest fapt reprezint\ un aspect fundamental cu extensie
temporal\ pân\ ast\zi;

- motiva]ia înfiin]\rii asocia]iilor lucr\torilor vizeaz\ atât condi]iile grele de
lucru cât [i inexisten]a m\surilor de protec]ie oferite de stat sau angajatori în
vederea diminu\rii impactului riscurilor legate de b\trâne]e, boal\, accident de
munc\ sau [omaj;

- calitatea de membru al unei asocia]ii profesionale atrage drepturi (asigurare
[i protec]ie împotriva riscurilor) [i obliga]ii ( plata unui procent din salariu,
participare în cadrul ac]iunilor organizate de asocia]ie – altfel, prin neparticipare,
asocia]ia î[i diminueaz\ for]a dat\ de solidaritate [i num\rul participan]ilor, astfel
încât obiectivul îmbun\t\]irii status-ului lucr\torilor nu mai poate fi atins). În
acest fel, asocia]ia profesional\-sindicatul, poate deveni independent din punct de
vedere economic [i poate aplica strategia proprie func]ie de obiectivele asumate.
Simultan, membrii sindicatului responsabilizeaz\ liderii sindicali din perspectiva
gestion\rii fondurilor strânse din contribu]iile individuale în raport cu atingerea
performan]elor propuse. În acest fel, se creeaz\ un raport de interdependen]\:
liderii evalueaz\ activitatea [i participarea lucr\torilor în cadrul ac]iunilor comune,
iar membrii exercit\ [i pot sanc]iona activitatea liderilor.

Interac]iunile din cadrul sindicatelor, dintre lideri [i membri sunt condi]ionate
de o serie de factori:

- reglement\rile na]ionale [i interna]ionale adoptate [i respectate la nivel
statal – de exemplu: în domeniul libert\]ii de asociere;

- tipul de regim politic: diferen]iere func]ie de gradul de autoritarism [i
respectarea drepturilor sindicale;

- climatul organiza]ional al întreprinderii/companiei în care activeaz\ sin-
dicatul. Managementul poate exercita diferite tipuri de presiuni, atât înainte
cât [i ulterior înfiin]\rii sindicatului. Aceste presiuni au rolul submin\rii
posibilit\]ii de înfiin]are [i ac]iune a sindicatului, dar poate exista [i efectul
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de bumerang: cu cât sunt mai intense presiunile exercitate de management,
cu atât mai uni]i vor fi lucr\torii.

- num\rul membrilor de sindicat ca procent din totalul lucr\torilor angaja]i
în cadrul întreprinderii respective. Probabilitatea ca ac]iunile sindicatului
s\ aib\ succes cre[te func]ie de gradul de implicare a membrilor, atât din
perspectiv\ calitativ\ cât [i cantitativ\.

Conform reglement\rilor na]ionale în vigoare, formarea asocia]iilor lucr\torilor
[i angajatorilor în vederea protej\rii intereselor socio-economico-profesionale este
un drept stipulat în Codul muncii (legea 53/2003, art. 7), în legea sindicatelor (
art. 1-2 din legea 54/2003) [i legea patronatelor (art. 1-4 din legea 365/2001).
Prevederile Codului muncii [i ale contractelor colective de munc\ se aplic\ tuturor
angajatorilor [i lucr\torilor din România, indiferent dac\ sunt membri sau nu ai
unui patronat sau sindicat. Aceast\ precizare este important\ în în]elegerea ade-
ziunii membrilor atât din punct de vedere organiza]ional, cât [i din perspectiva
particip\rii efective la ac]iunile colective ini]iate de respectiva organiza]ie. Pe de
o parte, lucr\torii care de]in [i statutul de membru al unui sindicat particip\ în
cazul ac]iunilor colective demarate de sindicat în vederea ob]inerii unor drepturi
sporite, pe de alt\ parte lucr\torii care nu de]in calitatea de membru sindical pot s\
nu participe la ac]iunile colective ini]iate de sindicate, tocmai datorit\ faptului c\
poten]ialele avantaje ob]inute în urma unor astfel de ac]iuni se vor aplica tuturor,
indiferent de (non)apartenen]a sindical\. Pentru lucr\torii nemembri de sindicat,
este chiar mai avantajos s\ nu participe la ac]iunile colective (M. Olson), pentru
c\ economisesc astfel resurse de timp, energie [i nu se supun riscului concedierii.

Actorii institu]ionali ai pie]ei for]ei de munc\ sunt guvernul, patronatele [i
sindicatele. Punctele comune ale actorilor men]iona]i constau în scopul general –
desf\[urarea unei activit\]i (munca), realizarea obiectivelor (oferirea de bunuri [i
servicii) [i în structura acestora, respectiv sunt actori organiza]ionali ce beneficiaz\
de serviciile propriei birocra]ii. Din punct de vedere politic, fiecare din ace[ti
actori încearc\ ob]inerea unor avantaje cât mai însemnate în rela]ie cu ceilal]i doi
actori. Acest lucru echivaleaz\ cu posibilitatea, în anumite contexte, unui com-
portament figurând sub auspiciile principiului divide et impera! Posibilitatea
aproprierii avantajelor scade propor]ional cu gradul de structurare birocratic\ a
celorlal]i actori.

Rolul sindicatelor pe pia]a for]ei de munc\ se extinde la nivelul mai multor
dimensiuni. În primul rând, dimensiunea administrativ\: sindicatele sunt parte a
negocierii contractelor colective de munc\ la nivel na]ional (ce reglementeaz\
condi]iile minime ale raporturilor de munc\) precum [i a contractelor colective de
munc\ la nivelul diferitelor ramuri. Pentru exemplificare, contractul colectiv de
munc\ unic la nivel na]ional pe anii 2007-2010 a fost negociat [i semnat de c\tre
reprezentan]ii a 11 confedera]ii patronale, 3 ministere publice [i ai celor 5 con-
federa]ii sindicale reprezentative din România. Simultan, reprezentan]ii
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sindicatelor fac parte din consiliile de administra]ie tripartite ale Agen]iei
Na]ionale pentru Ocuparea For]ei de Munc\, formate din 15 membri, sindicatelor
revenindu-le un num\r de 5 (conform art. 8-9 din legea 145/1998). Mai mult,
conform Hot\rârii Guvernului nr. 314/2001, se instituie comisii de dialog social
tripartit la nivelul ministerelor [i prefecturilor. Din punct de vedere administrativ,
Hot\rârea Guvernului nr. 833/2007 stipuleaz\ normele de organizare [i func]ionare
a comisiilor paritare. Aceste comisii se înfiin]eaz\ la nivelul fiec\rei autorit\]i sau
institu]ii publice, sunt formate din 2-6 membri titulari [i câte 2 membri suplean]i,
jum\tate provenind din partea managementului institu]iei publice [i jum\tate din
partea sindicatelor sau ai reprezentan]ilor func]ionarilor publici angaja]i în acea
institu]ie (art. 1-6). Instituirea acestei prevederi legislative poate fi considerat\
urmare a descentraliz\rii (deciziile [i responsabilitatea fiind transferate la nivel
local) precum [i ca rezultat al presiunii lucr\torilor, atât din perspectiva protej\rii
propriilor drepturi cât [i din prisma controlului social.

La nivel economic, deciziile [i ac]iunile sindicatelor pot produce efecte de cele
mai multe ori imprevizibile din perspectiva analizei cost-beneficiu. Declan[area
unor ac]iuni de protest poate afecta rezultatele economice ale diferitelor or-
ganiza]ii, atât prin costuri directe cât [i indirecte. Un tip de analiz\ cauzal\
unifactorial\ este introdus\ de Friedrich Hayek. Conform acestuia, revendic\rile
lucr\torilor în vederea cre[terii salariilor pentru activitatea prestat\ [i ob]inerea
acestor drepturi salariale sporite poate conduce la imposibilitatea cre\rii unor noi
locuri de munc\ în cadrul acelei organiza]ii, deoarece resursele pentru crearea
acestora au fost folosite pentru cre[terea salariilor lucr\torilor existen]i( Hayek,
1998, pp.284-285). Pornind de aici se poate dezvolta o spiral\, activit\]ile care ar
fi trebuit prestate de noi lucr\tori angaja]i vor trebui prestate de lucr\torii existen]i,
în condi]iile cre[terii salariului acestora. Rezult\ expunerea la accidente de munc\
[i boli profesionale, nivel ridicat de stres, sc\derea performan]elor individuale [i
colective, etc. Punctul în care un astfel de model poate fi invalidat este legat de
ignorarea viziunii ideologice [i evaluarea aspectelor practice. Protestele lucr\-
torilor reprezint\, în cele mai multe cazuri, rezultatul unei nemul]umiri, a unei
nevoi [i mult mai pu]in efectul practicii ideologice. Considerarea exclusiv\ a
laturii ideologice echivaleaz\ cu imposibilitatea desf\[ur\rii ac]iunii colective
deoarece membrii de sindicat în special, [i cet\]enii, în general, au propriile viziuni
doctrinar-ideologice. Evaluarea ac]iunii sindicale trebuie realizat\ func]ie de rea-
lit\]i [i rezultate. Exist\ mai multe posibilit\]i ce se impun a fi luate în calcul în
cazul modelului expus [i care legitimeaz\ ac]iunea colectiv\. În primul rând,
angajatorii pot s\ nu respecte prevederile legale în vigoare privind acordarea
drepturilor salariale ca urmare a muncii depuse. Apoi, condi]iile de munc\ pot
pune în pericol s\n\tatea lucr\torilor. Mai mult, costurile asociate nivelului de trai
pot fi mult dep\[ite în raport cu salariul primit. O alt\ perspectiv\ vizeaz\ pro-
ductivitatea muncii: este posibil ca lucr\torilor s\ li se impun\ un volum de munc\
mai mare pentru acela[i nivel al salariului. Modelul lui Hayek se invalideaz\ [i în
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condi]iile în care nivelul [omajului este sc\zut precum [i în condi]iile cre[terii
economice în care se creeaz\ noi locuri de munc\ ce vor fi remunerate la un nivel
superior, tocmai datorit\ raportului dintre cererea superioar\ de for]\ de munc\ [i
ofert\ redus\. În aceste cazuri, presiunile sindicale legate de cre[terea salariilor
devin perfect legitime. Viziunea monopolist\ a sindicatelor asupra pie]ei for]ei de
munc\ devine inadecvat\ datorit\ faptului c\ nu to]i lucr\torii sunt sindicaliza]i,
intr\rile [i ie[irile în sub-sistemul pie]ii muncii realizându-se func]ie de o mul-
titudine de al]i factori, o parte din ei enumera]i mai sus.

Din perspectiv\ social\, rolul ac]iunii sindicale trebuie considerat func]ie de
realit\]i, obiective [i rezultate. Conform acestui model interpretativ, latura ide-
ologic\, dominativ\ [i propagandistic\ ocup\ un plan secund, fiind dificil de
demonstrat datorit\ faptului c\ sunt procese intra-organiza]ionale, subiective,
reprezentând aspecte inerente oric\rui grup social reunit sub forma unei or-
ganiza]ii. Ac]iunile sindicale urmeaz\ paradigma logicit\]ii (Vilfredo Pareto) dac\,
func]ie de obiectivele propuse, mijloacele utilizate sunt adecvate scopurilor asu-
mate.

O problem\ fundamental\ vizeaz\ aspectul responsabilit\]ii deciziilor [i ac-
]iunilor derulate în spa]iul social. În acest caz, demersul analitic poat\ c\p\ta
nuan]e improprii, acuzatoare la adresa unora dintre actorii pie]ei for]ei de munc\.
În locul evalu\rii realit\]ii, accentul poate fi mutat pe responsabilitatea individual\,
ipostaz\ improprie deoarece societatea este rezultatul unui proces inter-rela]ional.
Pentru în]elegerea global\ a pie]ei for]ei de munc\, un indicator poate fi considerat
procentul din PIB alocat m\surilor active [i pasive. Pentru compara]ie, în tabelul
de mai( Ciuca et al, 2007, p.20) jos sunt prezentate câteva date din diferite ]\ri
europene.

Tabel 1: Politici active si pasive de ocupare în diferite state europene

Ţara Procent  din PIB alocat 

politicilor active 

Procent din PIB  alocat 

politicilor pasive 

Danemarca 1,5 2,7 

Belgia 0,9 2,4 

Germania 0,9 2,3 

Olanda 1,1 2,2 

Finlanda 0,8 2,1 

Franţa 0,7 1,7 

Suedia 1,0 1,3 

România 0,1 0,6 
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Conform tabelului de mai sus, se pot deduce concluzii mult mai adecvate
comprehensiunii realit\]ii decât dac\ s-ar apela la dimensiunea subiectiv\ a ac]iunii
sindicale. Cheltuielile privind politicile active vizeaz\ crearea locurilor de munc\,
implicit cre[terea economic\ în timp ce politicile pasive vizeaz\ redistribuirea
venitului na]ional c\tre segmente ale popula]iei care se confrunt\ cu diferite
riscuri. Totu[i, procentul din PIB alocat politicilor active este foarte sc\zut în
cazul României, comparativ cu statele men]ionate, dar ceea ce este cel mai
important se refer\ la faptul c\ PIB –ul celorlalte state este mult mai mare decât al
României, deci aloc\rile pentru politicile active cresc propor]ional. Decalajul
economic dintre România [i state din Vestul si Nordul Europei poate fi interpretat
si func]ie de acest indicator. În acest caz intervin cel pu]in dou\ probleme struc-
turale care vizeaz\ corelarea datelor [tiin]ifice cu elaborarea politicilor adecvate
cre[terii ocup\rii precum [i corolarul acestui aspect: pentru îmbun\t\]irea per-
forman]elor sistemului este nevoie de decizii, iar acestea sunt, invariabil, de ordin
politic.

Concluzii

Pia]a for]ei de munc\ reprezint\ un faptul social complex ce înglobeaz\ to-
talitatea rela]iilor [i proceselor implicate, realit\]ile [i abord\rile socio-contem-
porane f\când reprobabil\ rezumarea exclusiv\ la raportul dintre cererea [i oferta
for]ei de munc\.

Apari]ia [i evolu]ia raporturilor de munc\ este rezultatul unui proces multi-
factorial, latura juridic\ ocupând o semnifica]ie din ce în ce mai sporit\, rela]iile
de munc\ tinzând c\tre schematizarea, prin abstractizare, sub forma rela]iilor
dintre persoane juridice, în detrimentul [i prin ignorarea aspectelor psihosociale.

Dimensiunea originar\ a ivirii rela]iilor de munc\, protejarea propriilor in-
terese, se afl\ într-un proces transformativ sub impactul noilor contexte geo-
economice, fiind treptat înlocuit\ de elemente mult mai aplicate, de la strategii [i
tehnici de negociere [i pan\ la elaborarea de acte normative prin lobby, în vederea
aproprierii unor avantaje ulterioare.

Interac]iunile dintre angaja]i [i angajatori se prezint\ sub forma uni joc de
putere, fiecare actor implicat dorind [i ac]ionând în vederea protej\rii propriilor
interese coroborat cu tendin]a câ[tig\rii unor noi avantaje. Pericolul const\ în
ignorarea intereselor organiza]ionale prin acordarea unei semnifica]ii sporite
factorului individual.

Analiza [tiin]ific\ a ac]iunii sindicale poate viza diferite dimensiuni, îns\
validitatea concluziilor deduse trebuie s\ considere datele fundamentale ale struc-
turii sistemului social. Acest fapt este important din perspectiva furniz\rii unui
suport solid necesar ac]iunii sociale.
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Considerând cazul României, implicarea sindicatelor în administrarea pie]ei
for]ei de munc\ reprezint\ un drept câ[tigat [i atu important din perspectiva
rela]iilor de putere comparativ cu al]i actori sociali. Cu toate acestea, co-par-
ticiparea reprezentan]ilor lucr\torilor în cadrul structurilor tripartite nu conduce,
cu necesitate, la îmbun\t\]irea performan]elor sub-sistemelor sociale gestionate.
În acest caz intervine problema decisiv\ a competen]ei, responsabilit\]ii [i po-
ten]ialelor efecte perverse ap\rute ca rezultat al procesului decizional.
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Rezumat

Pia]a for]ei de munc\ din Romania reprezint\ totalitatea interac]iunilor dintre
actorii organiza]ionali implica]i: guvern, sindicate, patronate. Din contextual
apari]iei [i pan\ în present, sindicatele au avut drept scop protejarea intereselor
socio-profesionale ale membrilor. De aici rezult\ importan]a sindicatelor ca
organiza]ii active în spa]iul social [i poten]ialitatea ivirii efectelor perverse, ca
urmare a deciziilor si ac]iunilor întreprinse in domeniul pie]ei for]ei de munc\.
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