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1

Era informaþiei?

Trãim oare într-o societate a informaþiei? Jurnaliºtii ºi,
în sens mai larg, producãtorii de informaþie sunt oare
tot mai numeroºi ori sunt pe cale de dispariþie? Calitatea
informaþiei este în continuã creºtere ori s-a degradat în
favoarea unei profuziuni iluzorii ºi a unui val continuu
de ºtiri care, în realitate, nu au caracterul de noutate
specific ºtirii?

Înainte de a propune soluþii pentru a ieºi din criza ac-
tualã pe care o traverseazã media, trebuie sã analizãm cu
precizie situaþia ºi sã înþelegem mai bine cine produce
informaþia, cum se difuzeazã aceasta ºi de cãtre cine este
consumatã. E vorba aici nu doar de informaþia aºa cum
este ea astãzi propusã de media, ci de cunoaºtere în sens
larg, oferitã de ansamblul industriilor culturale, de uni-
versitãþi, muzee, teatre ori cinema. Informaþia ca bun pu-
blic; temelia însãºi a participãrii politice ºi a democraþiei.

Dacã informaþia este un bun public, atunci este un
bun public care nu poate fi produs direct de cãtre stat,
aidoma, de altfel, multor altor bunuri culturale. Prin ur-
mare, la intersecþia dintre piaþã ºi stat, dintre sectorul
public ºi cel privat, trebuie regândit modelul economic
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16 CUM SÃ SALVÃM MEDIA

al mass-media. Soluþiile, ca ºi problemele, sunt cele pro-
puse de economia cunoaºterii în secolul XXI. Numeroase
sectoare producãtoare de cunoaºtere ºi de culturã au
dezvoltat de mult modele care permit depãºirea legii
absolute a pieþei ºi a profitului, scãpând astfel de con-
trolul statului. Media se pot inspira de aici pentru a-ºi
lãrgi câmpul posibilitãþilor ºi a ieºi din crizã.

Informaþia în alte sectoare

E dificil de estimat cu precizie aportul „sectorului
cunoaºterii” la economie. Ar însemna sã luãm în calcul
nu doar contribuþia culturii, ci ºi rolul jucat de alte dome-
nii, îndeosebi de învãþãmântul superior ºi cercetare.

Conform unui raport oficial recent, „cultura” în sens
strict contribuie cu 3,2% la PIB-ul Franþei1, adicã de
ºapte ori mai mult decât industria auto ºi echivalentul
întregului sector al agriculturii ºi al industriilor alimenta-
re. Prin „culturã” se înþelege aici totalitatea sectoarelor
presei, cãrþii, audiovizualului, publicitãþii, artelor spec-
tacolului, patrimoniului, artelor vizuale, arhitecturii,
cinematografului, industriilor audio-video ºi accesul la
ºtiinþã ºi culturã. Astfel definit, acest sector angajeazã
în mod direct ºi indirect 670 000 de persoane, adicã
2,5% din totalul salariaþilor din Franþa. 

1 L’Apport de la culture à l’économie en France (Contribuþia culturii
la economie în Franþa), Raport al Inspectoratului General al 
Finanþelor ºi al Inspectoratului General al Afacerilor Culturale, 
decembrie 2013.
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ERA INFORMAÞIEI? 17

Ar fi totuºi eronat sã ne mãrginim la aceste date. In-
stituþiile de învãþãmânt superior ºi centrele de cercetare
joacã un rol esenþial în producerea ºi transmiterea
cunoaºterii, adesea în simbiozã cu sectoarele culturale
ºi îndeosebi cu media. De altfel, ponderea lor o depã-
ºeºte pe aceea a tuturor sectoarelor culturale luate îm-
preunã. Învãþãmântul superior ºi cercetarea contribuie
în prezent cu 3,8% la PIB-ul Franþei (1,5% învãþãmân-
tul superior1 ºi ceva mai puþin de 2,3% cercetarea). Per-
sonalul angajat numãrã în jur de 650 000 de salariaþi,
adicã, ºi în acest caz, aproape 2,5% din totalul locurilor
de muncã. În total, personalul din cercetarea publicã
ºi privatã (inclusiv Cercetare ºi Dezvoltare) se ridicã la
400 000 de salariaþi (dintre care 250 000 de cercetã-
tori), iar cel din învãþãmântul superior public ºi privat
numãrã în jur de 150 000 de angajaþi (dintre care în
jur de 80 000 de profesori ºi profesori-cercetãtori).

Astfel, dacã includem cultura, învãþãmântul superior
ºi cercetarea, constatãm cã sectorul cunoaºterii repre-
zintã 7% din PIB-ul Franþei ºi aproape 5% din totalul
locurilor de muncã. Dacã am adãuga aici învãþãmântul
preuniversitar, am depãºi clar 10% din PIB, procent pe
care l-am putea defalca în aproximativ trei pãrþi: o treime
cultura, o treime învãþãmântul superior ºi cercetarea ºi
o treime învãþãmântul preuniversitar.

1 Puþin sub media þãrilor OCDE (1,6%) ºi mult mai slab decât
în Statele Unite (2,8%) (cf. Education at a Glance 2013. OECD Indi-
cators, OECD Publishing, OCDE, 2013).
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În cadrul acestui sector de o importanþã considerabilã,
ponderea subansamblului reprezentat de media poate
pãrea relativ slabã. Cu mai puþin de 30% din cifra totalã
de afaceri înregistratã de culturã, media (presa scrisã, ra-
dioul ºi televiziunea) nu contribuie decât într-o mãsurã
foarte micã, din punct de vedere pur contabil, la produ-
cerea cunoaºterii. În Franþa, sunt aproximativ de douã
ori mai mulþi profesori-cercetãtori decât jurnaliºti ºi toate
semnele aratã cã aceastã discrepanþã se va accentua dacã
tendinþele actuale se menþin. În vreme ce, între 1992 ºi
2013, efectivele de profesori ºi profesori-cercetãtori s-au
mãrit cu mai bine de 67%, numãrul jurnaliºtilor nu a
crescut decât cu 38% (o progresie foarte inegal distribuitã
în funcþie de tipul de media).

Totuºi, prin amploarea publicului lor, media rãmân
un sector considerabil. În Franþa, învãþãmântul superior
înseamnã 2,4 milioane de studenþi, adicã în jur de o
treime din numãrul total de cititori ai presei cotidiene
regionale. Chiar luat în ansamblu, sistemul de educaþie
francez abia dacã numãrã mai mulþi elevi, studenþi sau
ucenici (15,2 milioane) decât audienþa cumulatã a tele-
jurnalelor de la TF 1, France 2, Arte ºi M6 (13,6 milioane).
În Franþa, spectacolul liric înseamnã 1 000 de reprezen-
taþii care atrag peste 1,4 milioane de spectatori pe se-
zon, adicã de aproape ºase ori mai puþin decât numãrul
de vizitatori unici lunari ai site-ului Le Monde. 328 000
de persoane care asistã la spectacolele de balet de la
Opera Naþionalã din Paris înseamnã mai puþin decât
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+Cum_sa_salvam_media.qxd  26.04.2018  16:24  Page 18



ERA INFORMAÞIEI? 19

numãrul mediu zilnic de cititori doar ai ediþiei tipãrite
a Ouest-France. 

Deplângem adesea, în parte pe bunã dreptate, înde-
pãrtarea cititorilor de presa scrisã, dar, în vreme ce mai
bine de douã treimi dintre francezii în vârstã de peste 15
ani citesc regulat un cotidian, mai puþin de 60% merg la
cinema cel puþin o datã pe an, doar o treime viziteazã
muzee sau expoziþii ºi doar o cincime merg la teatru.

Iatã paradoxul media ºi, în particular, al presei. Un
numãr mic de actori, cu o pondere în economie relativ
scãzutã ºi care se bazeazã pe un numãr încã ºi mai mic
de salariaþi, ajung la un public extrem de larg ºi îl pot
influenþa în luarea unor decizii esenþiale pentru buna
funcþionare a democraþiei. În contextul în care sufragiul
universal nu mai e de ajuns pentru a legitima puterea
politicã, democraþia trebuie sã se sprijine, mai mult ca
oricând, pe contra-puterea reprezentatã de media1.

O mare diversitate de statute ºi 
modalitãþi de finanþare

Or, aceastã contra-putere are multiple faþete. Dacã, în
Franþa, majoritatea ziarelor sunt societãþi pe acþiuni, mai
bine de douã treimi din posturile de radio au la bazã
structuri asociative. În sens mai general, numeroasele

1 A se vedea mai cu seamã Pierre Rosanvallon, La Contre-
démocratie. La politique à l’âge de la défiance, Seuil, Paris, 2006, La légiti-
mité démocratique. Impartialité, réflexivité, proximité, Seuil, Paris, 2008.
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