
Surse de venituri, recunoaștere socială, 
sistem de solidaritate, fiscalitate, producție agricolă 
și industrială... 
Iată că, de două secole aproape, munca structurează 
societățile industriale pentru care este unitatea de bază 
și fundamentul contractului social.  Este atât 
de pregnantă, cultural vorbind, încât la sfârșitul 
anilor 1960 salariații și studenții contestă 
ordinea socială revendicând dreptul de a nu-și mai 
„pierde viața încercând s-o câștige“. O jumătate de secol 
mai târziu, este rândul sistemului economic să ridice 
aceeași întrebare, dar în alți termeni: 
și dacă suntem pe cale să asistăm la sfârșitul muncii? 
Și dacă am putea trăi din altceva? 

VIITORUL 
IMPERFECTIUNII 
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< Vremurile moderne și în 3D 

Pe cale să dispară pentru unii, cel puțin în forma                 
sa actuală, munca salariată a cunoscut mai multe 
etape în cursul istoriei economiei contemporane.                        
Într-adevăr, acești ultimi 70 de ani au structurat con-
tractul social* și istoria politică și sindicală a 
societăților industriale. De aceea, pare necesar ca 
viitorul să țină în final cont de ea pentru a facilita o 
tranziție care ar putea fi cu atât mai delicată cu cât 
acest lucru ar trebui să producă o adevărată schim-
bare a societății.  

  Scurtă istorie a muncii

Istoria contemporană a muncii în societățile industriale 
începe odată cu reconstrucția de după război și triumful 
unei perioade de creștere puternică, „cei treizeci de ani 
glorioși“. Modelul economic care s-a impus atunci se 
baza pe trei condiții prealabile: resurse energetice și 
materii prime ieftine, o mână de lucru numeroasă și 
ierarhizată (gulere albastre, gulere albe) și producția 
de masă a bunurilor de consum. Într-un astfel de sistem, 
locurile de muncă, numeroase, permit retribuirea 
lucrătorilor pe termen lung și cu normă întreagă, dar și 
oferirea unei protecții sociale complete (pensie, 
sănătate...). Cât despre nivelul remunerațiilor, trebuie 
în mod normal să fie corelat cu productivitatea muncii. 
Astfel, completează sistemul de redistribuire a bogă-
țiilor la scara întregii societăți și asigură o progresie 
uniformă a puterii de cumpărare a claselor de mijloc. 
În cursul anilor 1970, mai multe evenimente vin să 
tulbure echilibrul și chiar să corupă modelul socio-
economic, până atunci onest. Pentru început, creșterea 
bruscă a prețului energiilor fosile și materiilor prime, în 
urma celor două șocuri petroliere din 1973 și 1979, 
declanșează un efect inflaționist cu două cifre, înce-
tinește productivitatea și afectează încet-încet 
ocuparea integrală a forței de muncă. În câțiva ani, în 
Europa și în Statele Unite se instalează șomajul, la un 
nivel critic, și criza. La rândul lor, aceste evoluții 
fragilizează sistemele de protecție socială, în timp ce 
investițiile directe se orientează către destinații mai 
competitive, ca Mexic, Tunisia, apoi Asia. Un deceniu 
mai târziu, liberalizarea schimburilor* favorizează o 
redistribuire financiară și delocalizarea masivă a 
producției pentru sectoare întregi ale economiilor 

europene și americane, ca siderurgia și construcția 
navală, dar și industria ușoară ce solicită utilizarea 
intensivă a forței de muncă, precum jucăriile, textilele 
și electronicele.
Un alt fenomen vine și el să bulverseze fundamentele 
muncii salariate: financiarizarea economiei amplificată 
de regimul de schimb volatil și fixarea ratelor dobânzilor 
de către piața financiară. În câțiva ani, crizele fi-
nanciare din 1997, 2001 și 2008 cresc incertitudinea 
economică fără a afecta peste măsură piețele finan-
ciare a căror inventivitate se dublează pentru a 
propune produse tot mai sofisticate și profitabile. În 
2015, suma totală a tranzacțiilor financiare reprezintă 
de zece ori PIB-ul mondial. De acum, economia finan-
ciară și cea reală* au un raport mai îndepărtat, 
sustrăgând liderilor politici ultimele instrumente de 
relansare a ocupării forței de muncă. 
În același timp, progresele tehnologiilor electronice și 
informatice generalizează procesul de automatizare* a 
locurilor de muncă din industrie puțin calificate de tip 
Ford sau Toyota. Cu atât mai mult cu cât, în anumite 
sectoare, precum cel auto sau al textilelor, robotizarea 
industrială nu generează decât o marjă slabă de com-
petitivitate* în fața concurenței tigrilor și dragonilor 
asiatici. În orice caz provizorie, din moment ce câș-
tigurile de productivitate și recalificările rezultate din 
transferul de tehnologii sunt redistribuite economiilor 
emergente. 
În fostele economii industriale acum terțiarizate, 
sectorul serviciilor este fragilizat la rândul său pe 
măsură ce roboții preiau controlul asupra profesiilor 
bancare, de consultanță sau actualizare a datelor. 
Astfel, pe măsură ce automatizarea intră în sfera 
meseriilor intelectuale, iar performanțele algoritmilor, 
îmbunătățite cu ajutorul Big Data*, permit executarea 
de sarcini complexe, ceea ce face ca lucrătorii calificați  
să intre, din ce în ce mai frecvent, pe piața locurilor de 
muncă cu normă redusă sau în condiții precare. În cele 
din urmă, cu cât informatizarea îmbunătățește pro-
ductivitatea industriei, agriculturii și sectorului terțiar, 
cu atât numărul locurilor de muncă scade. Conform 
Forumului Economic Mondial de la Davos din ianuarie 
2016, aproape 5 milioane de locuri de muncă riscă să 
dispară până în 2020 din cauza robotizării economiei. 
Studiile conduse de Universitatea Oxford și Bank of 
America converg către ideea că 45% – 55% din locurile 
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de muncă actuale din Europa și Statele Unite sunt 
direct amenințate în următorii 20 de ani sub efectul 
automatizării, informatizării și dezvoltării de dispozitive 
conectate. La rândul lor, țările emergente ar pierde 
peste 80% din locurile de muncă. 
Alte două elemente ar putea în curând pune definitiv 
capăt erei industriale și structurării societăților prin 
muncă: imprimanta 3D și economia colaborativă*. 
Conform prospectivistului Jeremy Rifkin, am fi intrat 
în era postindustrială, sau era informației, unde 
angajații vor fi înlocuiți de „makers“, consumatori 
(consumatori-actori) și prosumatori (producători-
consumatori). Datorită schimbului liber de cunoștințe, 
know-how și programe informatice, dar și Big Data, 
internetului obiectelor, finanțării participative, 
creației colaborative, blockchains*, rețelelor de 
energie des centralizate, schimburilor peer-to-peer* 
și printării 3D, întregul sistem de producție ar putea 
să se transforme, reducând încetul cu încetul spațiul 
de manifestare al întreprinderilor tradiționale. Însă, în 
măsura în care, în cadrul acestui sistem, locurile de 
muncă ce dispar nu sunt înlocuite sau transferate 
către noi sectoare, ci mai mult redistribuite, revoluția 
științifică și tehnologică în curs ar putea foarte bine 
să condamne la eșec re formele de combatere a 
șomajului. Într-adevăr, astăzi este nevoie de o re-
structurare economică și socială profundă, dacă nu 
chiar de o revoluție.

 Când locurile de muncă devin rare 

În ciuda observațiilor și revendicărilor alegătorilor, 
lucrătorilor, angajatorilor și sindicatelor, cea mai mare 
parte a clasei politice continuă să nege gravitatea 
situației propunând măsuri asemănătoare celor ante-
rioare pentru a răspunde degradării situației economice 
și sociale.   
Într-un prim program, de inspirație mai degrabă 
liberală, se susține ideea că trecerea de la o eră la alta 
se va desfășura cu atât mai bine cu cât vor fi imple-
mentate mai rapid măsuri de ajustare a forței de lucru 
la noile forme de producție, pentru a flexibiliza piața 
locurilor de muncă și a permite întreprinderilor să-și 
refacă marjele și să recruteze. Concret, adaptarea ar 
consta în reducerea ponderii salariilor în valoarea 

adăugată; alocarea ajutoarelor de șomaj către formări 
de reconversie profesională; adaptarea legilor muncii 
la noile exigențe economice mondiale; implementarea 
unui contract de muncă unic și simplificat în schimbul 
unor drepturi sociale garantate (indemnizare, formare 
etc.). Inițiat în Regatul Unit și în Olanda la sfârșitul 
anilor 1990, sistemul de „flexicuritate“ și-a deschis 
calea în mai multe țări din Europa, ca Germania odată 
cu reformele Hartz aplicate între 2003 și 2005, sau 
Franța odată cu adoptarea legii El Khomri în 2016. Cât 
despre propunerile de reglementare a acționariatului și 
de „moralizare“ a capitalismului pentru stoparea con-
cedierile motivate de preocuparea pentru profit mai 

degrabă decât pentru competitivitate, acestea se 
lovesc de îngrijorarea comună de a nu face ceva care să 
compromită crearea de locuri de muncă. 
Ca reacție, un alt curent se dezvoltă de câțiva ani, mai 
ales în Grecia, Spania și Franța. Susținut de mișcări 
contestatare de stânga, acesta arată o opoziție pu-
ternică față de dogmatismul austerității bugetare, 
dezîndatorare și orice prejudiciu adus caracteristicilor 
istorice ale muncii salariale protejate. Pentru a relansa 
ocuparea prin creștere, sugerează, așadar, să se pună 
accentul pe consumul popular și să se reconstituie 
rezervele de fonduri sociale taxându-se profiturile 
multinaționalelor sau tranzacțiile monetare și finan-
ciare internaționale. Într-o cruciadă activă împotriva 
uberizării* muncii, această opoziție de stânga cere 
statelor să garanteze protecția socială. Din acest punct 
de vedere se înregistrează câteva succese pe măsură 
ce societatea emblematică de șoferi ocazionali este 
interzisă într-un număr tot mai mare de orașe europene 
și americane.  

În același timp, fie că suntem de acord sau nu, aceste 
măsuri nu par să aducă o soluție imposibilității 
structurale de restaurare a statului providențial și de 
reconstituire a tandemului istoric creștere-ocupare. Și 
nici faptul că generația baby-boom* va elibera niște 
locuri de muncă ieșind la pensie nu mai schimbă nimic 
De acum înainte, nu mai este vorba neapărat de numărul 
de persoane care caută un loc de muncă, cât de 
dispariția chiar a locurilor de muncă. Este vorba despre 
același fenomen pe care îl semnalează și dispariția 
separării tradiționale între munca salariată, munca 
independentă și profesiile liberale, tendința de pre-
carizare a contractelor de muncă și inegalitățile în 
creștere între veniturile mari, bine protejate, și salariile 
mici. În Statele Unite de exemplu, aproape o treime din 
locurile de muncă sunt în regim independent, ceea ce 
reprezintă o economie totală de 30% din costurile 
salariale. Profitând de deficitul de locuri de muncă, 
salariile mari și acționarii atrag un procent în creștere 
din valoarea adăugată, adâncind direct diferențele de 
statut și de venituri deja record. Până la urmă, în lumina 
acestei scurte istorii a muncii și mai ales a evoluțiilor 
sale recente, trebuie să privim măsurile economiei așa-
numite „noi“, care sugerează o reformă a contractului 
social prin care societățile să devină un sistem 
inteligent, armonios și durabil. 
Înainte de a se înfăptui acest lucru, numeroase opoziții 
și  conflicte împiedică încă triumful acestei noi pa-
radigme. Considerând în continuare că munca are o 
valoare și că reprezintă un mod de afirmare a sinelui, 
de exemplu, validăm dezvoltarea de contracte și 
schimburi atipice în momentul în care oamenii au tot 
mai multe activități pentru evitarea precarității. Însă, 
astfel aprobată, noua repartizare a muncii sfârșește 
prin a devora existența persoanelor contribuind în 
același timp la diminuarea și mai mare a locurilor de 
muncă. Simptome ale acestei tranziții dificile, proli-
ferarea „microjoburilor“, a celor de tip semiamator, a 
activităților complementare generatoare de venituri 
(sub-închirierea apartamentului, teste de consumatori, 
camere de oaspeți contra cost, vânzare-cumpărare, 
îngrijire animale...) fragmentează veniturile, economia, 
artizanatul și sectorul serviciilor. În paralel, contribuie 
la desființarea contractului social, care, până astăzi, 
continuă să se bazeze pe muncă și ocupare. În contextul 
eșecului politicilor economice tradiționale pentru 

Timp de două secole, 
producția de masă 
s-a bazat pe o energie 
ieftină și o mână 
de lucru abundentă. 
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restabilirea solidarității și coerenței sociale, al violen-
țelor crescute care afectează societățile extrem de 
polarizate, sau al neputinței guvernelor de a face față 
altfel decât prin sancțiune și represiune, în viitor, 
reformele vor trebui deci să fie mai radicale pentru a 
introduce alte forme de recunoaștere socială și de 
valorizare a individului, dar și alte surse de venituri 
decât cele provenite din muncă sau cele acordate, din 
contră, pentru a compensa absența unui loc de muncă.  

 O nouă paradigmă

Redefinirea termenului „loc de muncă“ ar putea 
constitui o primă etapă din moment ce astăzi nu de-
semnează decât munca heteronomă*, mijloc de 
supraviețuire principal al lucrătorului pe care astfel îl 
face dependent de angajator sau de veniturile pe care 
le primește în schimb. Prin urmare, sunt excluse din 
această categorie activitățile libere și autonome, 
surse de creație, de împlinire și de recunoaștere, 
potențial utile colectivității, dar care nu implică o 
compensație financiară. Plecând de la ideea că o lume 
fără ocupație ar fi o lume fără șomaj, venitul de bază 
necondiționat* ar consta în acordarea aceleiași sume  
pentru fiecare cetățean, cumulabilă cu alte venituri 
provenite din activități diverse. Astfel, în loc să se 
organizeze în funcție de oferta și cererea de muncă, 
remunerată într-un caz și compensată în celălalt, noul 
sistem dezvoltă o logică de contribuție comună și 
generalizată, pe care venitul de bază necondiționat o 
valorizează oricum, indiferent de natura și importanța 
contribuției, socială, solidară sau non-solidară. Pentru 
susținătorii săi, implementarea venitului de bază 
necondiționat ar putea avea și un efect de încurajare 
puternică a inovației, contribuind la autonomia 
economică a persoanelor care lucrează pe proiecte 
fără rentabilitate financiară suficientă ca să asigure 
un loc de muncă clasic. Efectul său ar fi aplicabil și 
venitului contributiv suplimentar al lucrătorilor care 
au activități nere munerate în centre de inovație, 
pepiniere de start-up-uri*, fablabs* și alte ateliere de 
co-working. 
Venitul de bază necondiționat ar putea permite reme-
dierea tensiunilor care decurg din reducerea locurilor de 
muncă. Prezentat ca un instrument care facilitează 

tranziția, arată deja un anumit interes odată cu 
progresia numărului de proiecte lansate la nivel mondial, 
unele mai vechi în Statele Unite și Canada, altele mai 
recente și inovatoare, mai ales în Finlanda, și în mai 
multe orașe din Olanda, Franța, Kenya sau Uganda. La 
rândul său, literatura consacrată con ceptului descrie 
acest nou instrument ca pe un adevărat panaceu care 
ar rezolva problema șomajului, ar sim plifica sistemul de 
securitate socială, ar egaliza diferențele de venituri, ar 
permite o mai bună distribuire a bogățiilor, ar flexibiliza 
piața muncii, ar reduce sărăcia, ar stimula contribuțiile 
voluntare pentru bunăstarea colectivității, ar atenua 
efectele tranzițiilor de mografice, ar simplifica sistemul 
fiscal, ar înlesni procesul administrativ etc. 
În realitate, capacitatea de transformare a societăților 
și a echilibrului lor economic și social de către venitul 
de bază necondiționat va depinde de mai multe condiții 
prealabile. În primul rând, necesită de la cetățenii și 
liderii lor o profundă reconversie culturală, solicitând 
mai ales la redistribuirea rolurilor fiecăruia. Apoi, efi-
cacitatea sistemului va reieși din cuantumul venitului 
de bază și deci din mijloacele finanțării acestuia. În 
mare, există trei mari categorii de justificări pentru 

venitul de bază necondiționat. Prima se referă la dorința 
de echitate socială, făcând ecou filosofiei drepturilor 
naturale și a dreptului fiecăruia de a beneficia  de tot 
ce are lumea de oferit. A doua se referă la venitul de 
bază necondiționat ca o modalitate de a acorda fie-
căruia mijloacele concrete pentru exercitarea libertății, 
autonomiei și emancipării. În același timp, vizează și 
regăsirea sensului și importanței societății și spiritului 

civic. A treia abordare prezintă preocupări mai prag-
matice: venitul de bază necondiționat îi scutește pe 
oameni pur și simplu de riscul de a rămâne fără resurse. 
Considerat mai puțin intruziv decât mecanismele 
condiționale obișnuite ale protecției sociale, venitul de 
bază necondiționat este prezentat ca un instrument de 
flexibilizare a pieței muncii care nu îi expune pe salariați. 
Un fel de plasă de siguranță pentru oameni și o politică 
socială simplificată pentru guverne, care să permită 
concilierea libertății pieței cu solidaritatea față de cei 
mai defavorizați.  
Aceste diferențe de viziune, nici pe departe teoretice 
sau doar intelectuale, ar putea genera modalitățile de 
implementare a venitului de bază. Pentru unele per-
soane, de exemplu, venitul de bază nu va putea produce 
o transformare a societăților decât dacă va permite ca 
activitatea să devină mai flexibilă  protejând-o în același 
timp, indiferent de tipul acesteia (loc de muncă salariat 
clasic, temporar, cu normă parțială, ocazional sau 
benevol). Însă, fiind prea aproape de nivelul de sărăcie, 
ar prezenta riscul de a lăsa protecția socială (asigurări 
complementare de sănătate, sistemul de pensii) pradă 
pieței financiare a capitalizării și de a consolida o 
societate cu două viteze. În această logică, alți 
intelectuali estimează despre cuantumul său că ar 
trebui să fie cât mai ridicat posibil și chiar să tindă să 
înlo cuiască salariul minim. Opozanții răspund că un nivel 
prea ridicat ar descuraja orice muncă manuală sau puțin 
calificată.

 Mijloacele de schimbare  

După modelul celor care susțin implementarea venitului 
de bază necondiționat, se observă trei curente și în 
ceea ce privește cuantumul și finanțarea acestuia.    
Mai degrabă decât un venit direct, primul sugerează ca 
venitul de bază necondiționat să ia forma unei reduceri 
a impozitelor cu o sumă fixă și unică, suficient de 
moderată pentru a nu risca încetinirea economiei și 
îngreunarea colectării. Cu alte cuvinte, cetățenii ar 
primi doar diferența, dacă aceasta există, între această 
sumă și cuantumul impozitului pe venit. Pentru par-
tizanii acestei formule, care ar înlocui prestațiile 
sociale, avantajul stă în reducerea unor proceduri lungi, 
complexe și costisitoare. 

În viitor, reformele  
vor trebui să fie 
mai radicale pentru 
a introduce alte 
forme de recunoaștere 
socială și valorizare 
a individului. 
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Un al doilea curent, mai pragmatic, sugerează ca 
mecanismul să se limiteze la redistribuirea ca venit unic 
a cheltuielilor de protecție socială: pensie, asigurare de 
sănătate, șomaj, alocații familiale. Un fel de venit 
pozitiv și egalitarist, care exclude orice formă de 
solidaritate socială. Considerând că venitul de bază 
necondiționat trebuie să permită eradicarea sărăciei, 
excluziunii sociale și exploatării, un al treilea curent 
susține ideea că ar trebui să fie mult superior pragului 
sărăciei din fiecare țară pentru a permite, celor care 

aleg această opțiune să se lipsească de un loc de muncă 
în loc să accepte orice condiții de angajare. În măsura 
în care finanțarea acestei a treia opțiuni ar necesita 
depășirea destul de largă a efortului actual de re-
distribuire, ar trebui regândite sistemul fiscal și baza 
de redistribuire a bogăției. 
Și aici, se vehiculează mai multe soluții. Astfel, consi-
derând că esențialul bogăției se creează prin fluxuri și 
nu în stocuri, unii propun înlocuirea impozitului pe 
capital, venit, profit și patrimoniu printr-o taxă uni-
formă pentru toate tranzacțiile monetare și financiare. 
Știind că tranzacțiile financiare reprezintă în 2015                 
700 000 de miliarde de dolari, iar PIB-ul mondial abia 
depășește 70 000 de miliarde, se calculează că o taxă 
de 5% pe toate tranzacțiile ar reprezenta 35 000 de 
miliarde de dolari, adică o sumă care echivalează cu 
jumătate din bogăția produsă global. O altă propunere 
sugerează implementarea unei taxe pentru energiile 
fosile și pentru emisiile de carbon. În loc să se mărească 
fondurile bugetare dedicate venitului de bază ne-
condiționat, noua colectare ar permite într-adevăr 
reorientarea activității economice în sensurile de dorit. 

Se impune o ultimă observație: în toate cazurile, ra-
ționamentele privind finanțarea venitului de bază 
necondiționat se bazează pe o masă monetară dată, 
vizând neutralitatea bugetară și lăsând deoparte 
problema creării monetare. Ori, din momentul în care 
reglementarea unui venit universal modifică anumite 
fundamente ale sistemului economic care prevala până 
acum, va fi necesară regândirea rolului monedei și a 
modului în care este creată, deschizând astfel și alte 
perspective. Bazându-se pe experiența monedelor 
locale și pornind de la ideea că venitul de bază ne-
condiționat este un instrument civic, anumiți eco-
nomiști sugerează de exemplu ca acesta să fie plătit 
într-o monedă alternativă, pentru a contribui la acti-
vitatea piețelor locale sau interne. 
În timp ce restructurarea muncii, a organizării, duratei 
și remunerării sale sunt deja în curs astăzi, imple-
mentarea la scară largă a venitului de bază necon-
diționat nu este decât un viitor posibil, printre altele 
utopic din punct de vedere politic, revoluționar din 
punct de vedere social și complex din punct de vedere 
tehnic. Din perspectiva mizelor ridicate și a dezbaterii 
provocate de acest concept, el constituie în orice caz 
un incubator de schimbare care reamintește și că ma-
joritatea marilor transformări politice și sociale păreau 
încă improbabile cu 10-20 de ani înainte de a fi puse în 
aplicare: dreptul de vot pentru femei, concediile plătite, 
asigurarea pentru șomaj, regimul de pensii, securitatea 
socială... 
Da, clar, viitorul promite să fie palpitant. 

Venitul de bază 
necondiționat 
se oferă să reducă 
complexitatea și costul 
sistemelor de protecție 
socială.

My Taylor is not rich anymore 
(prima frază din manualele franceze de învățare 

a englezei fără profesor, aici în formă negativă, n.trad.) >

176



177


