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Ekonomiste je vselej begalo vprašanje, kaj stroji počnejo za nas in
kaj proti nam. Po eni strani so stroji utelešenje investicij, ki poganjajo kapitalistično ekonomijo. Po drugi strani delavec ob prihodu
stroja največkrat odpade – včasih veliko delavcev. Ekonomisti so
vedno trdili, da stroj tu in tam morda res odstavi nekaj delavcev,
vendar so menili, da se bo končno zelo povečala produktivnost, s
tem pa tudi nacionalni dohodek.
A komu pripade ta dohodek? Leta 1819 je slavni ekonomist David
Ricardo zapisal, da obseg zaposlovanja v določenem gospodarstvu
ni pomemben, vse dokler se rente in dobički, ki porajajo nove investicije, ne zmanjšujejo. »Mar res?« je odvrnil Simonde de Sismondi,
znani sočasni švicarski kritik. »Bogastvo je vse, ljudje pa popolnoma nič? Kaj? [...] V resnici si torej ni želeti drugega, kot da bi kralj
ostal sam na otoku, nenehno vrtel ročico in s pomočjo avtomatov
proizvedel ves angleški družbeni proizvod.«
To pogljobljeno delo Jeremyja Rifkina govori o svetu, v katerem
ročice, ki poganjajo mehanske, električne in elektronske avtomate
za zagotavljanje nacionalnega blaga in storitev, namesto kraljev vrtijo korporacije. To nikakor ni nova razvojna poteza. Če bi si ogledali zgodovino človeka stroja v Združenih državah – pravzaprav v
katerikoli moderni državi –, bi v zadnjih dvesto letih opazili velike
selitve delavcev, ki so izgubili delovna mesta zaradi tehnologije in
iskali nova, ki jih je ta tehnologija ustvarila.
Ko se je v začetku 19. stoletja dvignil zastor te predstave, stroji
še niso imeli velike vloge. Na severu, jugu, vzhodu in zahodu je bila
tipična dejavnost kmetijstvo, večinoma ročno delo ob pomoči motik
in lopat ter plugov in vozov, ki so jih vlekli konji, in podobno.
		 J. C. L. Simonde de Sismondi, New Principles of Political Economy, angl. prev. Richard Hyse, Transactions Publishers, 1991, str. 563.
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Nekako na sredini 19. stoletja so se stvari začele spreminjati. Cyrus
McCormick je izumil žetveni stroj, John Deere pa jekleni plug; pojavil se je traktor. Posledica tega je bila, da se je delež nacionalne
delovne sile, zaposlene v kmetijstvu, po preteku treh četrtin 19. stoletja znižal s približno tri četrt na polovico, do leta 1900 na tretjino,
do leta 1940 na petino in danes na približno 3 odstotke.
Kaj se je zgodilo s tistimi, katerih delovna mesta so prevzeli stroji? Premaknili so se na sosednja področja, kjer je tehnologija ustvarjala nova delovna mesta. Leta 1810 je v prvih »človeških tovarnah«,
ki so izdelovale surovo železo, žagan les in podobno, delalo zgolj
75.000 ljudi; petdeset let pozneje – več kot 1,5 milijona; leta 1910
– nad 8 milijonov; leta 1960 – dvakrat toliko. Industrijska delovna
sila je skokovito naraščala, dokler ni zajela okrog 35 odstotkov celotne delovne sile.
A te številke niso rasle v nedogled. Tehnologija ni le odpirala delovnih mest v novih avtomobilskih obratih, tovarnah gospodinjskih
strojev in elektrarnah, temveč jih je tudi klestila, ko je stružnici sledil
tekoči trak, ko so svedri in stiskalnice povečali hitrost in ko so posebni novi »kalkulatorji« začeli poenostavljati delovodsko delo. Med
letoma 1960 in 1990 je družbeni proizvod vsakovrstnega industrijskega blaga še naprej naraščal, toda število delovnih mest, potrebnih
za ustvarjanje tega proizvodnega toka, je padlo za polovico.
Že smo skoraj pri koncu predstave. Ves čas, ko se je delovna sila
selila v tovarno in potem iz nje, je tretji veliki sektor ponujal vse
več možnosti zaposlovanja. Gre za vse večji razpon »storitvenih«
zaposlitev – učitelji in odvetniki, bolničarke in zdravniki, služkinje
in varuhinje otrok, vladni uslužbenci in prometni policaji, arhivarji, tipkarice, čuvaji, trgovci. Niti približno natančno ni mogoče oceniti števila zaposlenih v tem sektorju na začetku 19. stoletja, toda
leta 1870 jih je bilo v različnih vejah morda 3 milijone, v devetdesetih letih 20. stoletja pa skoraj 90 milijonov. Tovrstno zaposlovanje
je torej rešilo naše gospodarstvo – in druga moderna gospodarstva
– pred popolnoma uničujočo brezposelnostjo.
		 Podatki iz: Historical Statistics of the United States, Department of Commerce, Washington D. C., št. 195, serija D, 152–166, str. 138; glej tudi: Economic Indicators,
Government Printing Office, marec 1994, str. 11, 14.
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V storitvenem sektorju – podobno kot v proizvodnji – je tehnologija po eni strani ustvarjala, po drugi pa jemala. Ta sektor je zrasel na plečih pisalnega stroja in telefona, upadel pa pod vplivom
fotokopirnega stroja in kataloga za naročanje po pošti. Predstava
se seveda konča z računalnikom, ki predstavlja grožnjo, da se bodo
korporacije namestile na otokih in vrtele svoje ročice, medtem ko
bodo delali avtomati.
To je zgodovinska preobrazba, o kateri piše Jeremy Rifkin. Njegova knjiga je obsežna, bogata s podrobnostmi in privlačna zaradi
življenjske relevantnosti. Govori o globalnih in tudi nacionalnih implikacijah spreminjanja dosega in vpliva tehnologije v današnjem
času. Če ima prav – obseg in globina njegovega raziskovanja močno
namigujeta, da ima –, prehaja odnos med stroji in delom onkraj mukoma dosežene prilagoditve v zadnjih dveh stoletjih k novemu odnosu, o katerem lahko povemo bolj malo, razen da bo gotovo vidno
drugačen od prejšnjega.
Rifkin raziskuje nekatere očitne spremembe, ki nam jih bo vsilil
ta porajajoči se odnos. Te spremembe segajo od premeščanj in motenj v delovanju, ki bodo zagotovo spremljale opaženo brezbrižnost
do tega problema, prek preoblikovanja vzorcev delovnega življenja,
ki bo enako izrazito kot razlike, ki ločijo današnje delovne dneve in
leta od tistih iz Dickensovih časov, do možnosti za oblikovanje novega sektorja, ki ponuja zaposlovanje. A to naj opiše on sam.
Ta knjiga bi morala postati središče dolgotrajne in poglobljene
vseobsežne razprave. Označil bi jo kot nepogrešljivi uvod v problematiko, s katero bomo mi in naši otroci živeli do konca svojega življenja.
Robert L. Heilbroner je avtor številnih knjig in člankov s področja
ekonomije; njegovo najnovejše delo je Visions of the Future.
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Uvod

Svetovna brezposelnost je zdaj dosegla svojo najvišjo raven od velike krize v tridesetih letih 20. stoletja. Danes je na svetu nad 800
milijonov nezaposlenih ali nepolno zaposlenih ljudi. Od danes do
konca 20. stoletja bo to število verjetno še zelo naraslo, saj bodo milijoni novih iskalcev zaposlitve ostali brez nje; mnogi od njih bodo
žrtve tehnološke revolucije, ki hitro zamenjuje ljudi s stroji v praktično vseh sektorjih in industrijah svetovnega gospodarstva. Nove
računalniške in komunikacijske tehnologije zdaj – po letih iluzornih napovedi in lažnih začetkov – končno kažejo svoj dolgo pričakovani vpliv na delovno mesto in ekonomijo ter potiskajo svetovno
skupnost v primež tretje velike industrijske revolucije. Milijoni delavcev so že stalno izločeni iz gospodarskega procesa in cele kategorije delovnih mest so se skrčile, prestrukturirale ali izginile.
Nastopila je informacijska doba. V prihajajočih letih bodo nove,
bolj izpopolnjene tehnologije in računalniške programske opreme
vodile civilizacijo vse bližje k svetu skoraj brez delavcev. Stroji v
kmetijskem, industrijskem in storitvenem sektorju hitro zamenjujejo človeško delovno silo in obljubljajo gospodarstvo s skoraj avtomatizirano proizvodnjo že v srednjih desetletjih 21. stoletja. To
vsestransko nadomeščanje delavcev s stroji bo vsako državo prisililo, da ponovno premisli o vlogi ljudi v družbenem procesu. Redefiniranje možnosti in odgovornosti milijonov ljudi v družbi brez
množičnega formalnega zaposlovanja bo najbrž edino res žgoče socialno vprašanje v 21. stoletju.
Medtem ko javnost še naprej posluša govorice o boljših gospodarskih časih, ki da prihajajo, delavce vsepovsod še naprej bega to, kar
se kaže kot »obnova brez zaposlitev«. Nadnacionalne korporacije
		 International Labor Organization, izjava za tisk, ILO, Washington D. C., 6. marec
1994; International Labor Organization, The World Employment Situation, Trends
and Prospects, ILO, Ženeva, Švica, 1994.
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vsak dan oznanjajo, da so vse bolj konkurenčne v svetovnem merilu. Govorijo, da se dobički vztrajno večajo. Toda istočasno podjetja
naznanjajo množična odpuščanja. Samo v januarju leta 1994 so največji ameriški delodajalci odpustili nad 108.000 delavcev. Do največjega zmanjšanja je prišlo v storitveni industriji, kjer korporacijsko
prestrukturiranje in uvajanje novih tehnologij za prihranek dela vodita k večji produktivnosti, višjim dobičkom in manjšemu številu
delovnih mest.
Korporacijsko krčenje in reorganiziranje potekata vse hitreje in
brez vidnega konca. Komunikacijsko podjetje AT&T je 15. novembra
1995 naznanilo, da bo v prizadevanju za zmanjšanje stroškov dela
in zvišanje profitnih marž odpustilo nad 77.000 upravljalcev. Druga
podjetja zasledujejo enako agresivno politiko krčenja dela. V anketi
iz leta 1995, ki je zajela 2.000 vodilnih uslužbencev v najmočnejših
industrijskih državah na svetu, je 94 odstotkov vprašanih dejalo, da
so njihova podjetja v zadnjih dveh letih doživela reorganizacijo, ki
je privedla do stalnega zmanjšanja delovne sile. Več kot 66 odstotkov poslovnih voditeljev je napovedalo, da se bo tempo krčenja in
reorganiziranja v naslednjih letih še povečal. Podjetja, v katerih so
izvajali anketo, so zaposlovala 18 milijonov ljudi, več kot 6 odstotkov delovne sile v šestih vodilnih industrijskih državah.
Vstopamo v novo fazo svetovne zgodovine, v kateri bo za proizvajanje blaga in storitev za svetovno prebivalstvo potrebnih vse manj
delavcev. Knjiga Konec dela preučuje tehnološke novosti in tržno
usmerjene sile, ki nas vodijo na prag sveta skoraj brez delavcev.
Raziskali bomo obljube in nevarnosti tretje industrijske revolucije
in se začeli posvečati kompleksnim vprašanjem, ki bodo spremljala
prehod v posttržno dobo.
V prvem delu z naslovom »Dva obraza tehnologije« si bomo ogledali potekajočo tehnološko revolucijo s poudarkom na razumevanju
njenih učinkov na zaposlovanje in svetovno gospodarstvo. Za boljšo
		 »Retooling Lives: Technological Gains Are Cutting Costs, and Jobs, in Services«,
Wall Street Journal, 24. februar 1994, str. A1.
		 »77.800 Managers at AT&T Getting Job Buyout Offers«, New York Times, 16. november 1995, str. A1.
		 »The Case for Corporate Downsizing Goes Global«, Washington Post, 9. april 1995,
str. A22.
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oceno obeh vplivov in možnih rezultatov tretje industrijske revolucije bomo preučili dve nasprotni viziji tehnološkega napredka, ki spodbujata težnjo k avtomatizirani družbi, in se vprašali, kako bi lahko
vsaka od njiju vplivala na končno smer, v katero bo šla družba na
svojem pohodu k visokotehnološki globalni vasi.
Da bi zagotovili nekakšno ozadje sedanji razpravi o tehnologiji
in zaposlovanju, bomo v drugem delu z naslovom »Tretja industrijska revolucija« pogledali, kako so zgodnje inovacije v avtomatizaciji vplivale na življenje afriških ameriških delavcev in sindikalistov.
Njihova izkušnja morda naznanja, kaj čaka milijone storitvenih in
pisarniških delavcev, pa tudi vse večje število upravljalcev in strokovnih uslužbencev srednjega razreda po vsem svetu. Ta del bomo
končali z analizo revolucionarnih sprememb v korporacijskih organizacijskih strukturah in upravljalskih praksah, katerih namen je
prilagajanje novim visokim tehnologijam v 21. stoletju.
Včasih so v primerih, ko so delavce v določenem sektorju zamenjale nove tehnologije, vselej nastali novi sektorji, ki so posrkali odvečne delavce. Danes v vseh treh tradicionalnih gospodarskih sektorjih
– v kmetijstvu, industriji in storitvah – poteka tehnološko nadomeščanje, ki potiska milijone v vrste nezaposlenih. Edini novi razvijajoči se sektor je sektor znanja, ki ga tvori majhna elita podjetnikov,
znanstvenikov, tehnologov, računalniških programerjev, profesorjev
in svetovalcev. Čeprav ta sektor raste, ni mogoče pričakovati, da bo
posrkal več kot delček stotin milijonov, ki bodo v nekaj naslednjih
desetletjih izločeni kot posledica revolucionarnega razvoja informacijske in komunikacijske znanosti. V tretjem delu z naslovom »Zaton
svetovne delovne sile« bomo temeljito preučili obsežne tehnološke in
organizacijske spremembe, ki potekajo v kmetijskem, industrijskem
in storitvenem sektorju ter znatno zmanjšujejo število delavcev, potrebnih za proizvajanje blaga in storitev na svetu.
Prestrukturiranje proizvodnih praks in trajna zamenjava delavcev
s stroji začenjata terjati tragični davek v življenju milijonov ljudi. V
četrtem delu z naslovom »Cena napredka« si bomo pobližje ogledali, kako tretja industrijska revolucija vpliva na svetovno delovno silo.
Informacijske in komunikacijske tehnologije ter globalne tržne sile
hitro razdvajajo svetovno prebivalstvo v dve nepomirljivi in potencialno sovražni sili – novo svetovljansko elito »simbolnih analitikov«,
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ki nadzorujejo tehnologije in produkcijske sile, in naraščajoče število stalno odpuščenih delavcev, ki imajo v novem visokotehnološkem
svetovnem gospodarstvu le malo upanja in še manj možnosti za izpolnjujočo zaposlitev. Ocenili bomo vpliv nove tehnološke revolucije na industrializirane države, pa tudi na države v razvoju. Posebno
pozornost bomo namenili problematičnemu odnosu med povečano
tehnološko brezposelnostjo in rastočim pojavljanjem kriminala ter
nasilja po vsem svetu. Tik za robom nove visokotehnološke globalne vasi se nahaja naraščajoče število obubožanih in obupanih ljudi,
od katerih se mnogi zatekajo h kriminalnemu življenju in ustvarjajo
obsežno novo kriminalno subkulturo. Nova izobčenska kultura začenja zelo stvarno in resno ogrožati sposobnost osrednjih vlad, da
ohranijo red in zagotovijo varnost svojim državljanom. Podrobno si
bomo ogledali ta pojav, pa tudi to, kako se Združene države in druge
države lotevajo njegovih družbenih implikacij in posledic.
Tretja industrijska revolucija je močna sila dobrega in zla. Nove
informacijske in telekomunikacijske tehnologije lahko v 21. stoletju bodisi osvobodijo bodisi zamajejo civilizacijo. To, ali nas bodo
nove tehnologije osvobodile in nam zagotovile življenje z vse daljšim prostim časom ali pa bodo vodile v množično nezaposlenost in
morebitno svetovno krizo, bo v veliki meri odvisno od tega, kako se
bo vsaka država spoprijela z vprašanjem povečane produktivnosti.
V sklepnem delu z naslovom »Nastop posttržne dobe« bomo preučili več praktičnih načinov pristopanja k povečani produktivnosti v
želji, da bi ublažili učinke množičnega tehnološkega nadomeščanja
in poželi koristi visokotehnološke revolucije.
V moderni dobi so vrednost ljudi vselej merili s tržno vrednostjo
njihovega dela. Danes ko je blagovna vrednost človeškega dela v čedalje bolj avtomatiziranem svetu vse bolj obrobna in nepomembna,
bomo morali poiskati nove načine definiranja človekove vrednosti
in družbenih odnosov. To knjigo bomo sklenili s formuliranjem nove
posttržne paradigme in obravnavali možne načine za prehod iz tržno
usmerjenega pogleda na svet v novo perspektivo tretjega sektorja.

58

I. Dva obraza tehnologije

