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Abstract. The paper discusses who has the right to what, in terms
of contemporary visions on social egality, equity and justice, in terms of
public policies and welfare. Welfare states have emerged in periods of
industrialization and globalization, since then they have withstood several
economic recessions and financial crises and adapted to profound changes
in the labour market and society. Social spending has continued to rise in
most welfare states over the past century and more. The present-day
established welfare states are, however, among the richest countries in the
world, while achieving high standards of living and a fair achievement of
economic equality. Moreover, the „welfare state model“ is adopted by
other countries in the world, with the aim of distributing the beneficiaries
of economic growth to their citizens. Many contemporary specialists discuss
the capitalism of welfare, while others argue that welfare measures cannot
stop the inequality inducing market forces. However, at stake are
sustainable development, human dignity and the chance of individual to
non-domination.
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Introducere

Statul bunãstãrii (welfare state) reprezintã un concept major în ºtiinþele poli-
tice, legitimat pe principiile centrale în filosofia socialã ºi politicã, ale egalitãþii
ºi dreptãþii, care funcþioneazã dintotdeauna ºi ca idealuri în societãþile omeneºti.
Acesta este definit ca formã de guvernare în care statul, sau, în unele perspective
interpretative, o reþea de instituþii sociale, joacã un rol fundamental în promo-
varea unui nivel de trai îndestulãtor pentru cetãþeni. Mai exact, acest concept de
stat al bunãstãrii se bazeazã pe o serie de principii derivate din idealurile drep-
tãþii ºi egalitãþii, cum ar fi egalitatea de oportunitãþi, distribuþia echitabilã a bogã-
þiei ºi responsabilitatea publicã (înþeleasã ca implicitã, necesarã ºi obligatorie,
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din partea statului, reprezentanþilor oficiali ºi a instituþiilor statale, care au res-
ponsabilitatea de a interveni, în cazurile în care cetãþenii individuali nu îºi pot
asigura minimul necesar pentru un trai decent/bun. Dar ce presupune concret un
trai bun ori decent? ªi nu cumva intervenþia în astfel de cazuri este inutilã ºi sta-
bileºte o recompensã pentru un comportament mai puþin decât acceptabil ºi res-
ponsabil din partea unor cetãþeni? Sau, nu cumva astfel de mãsuri nu fac decât
sã inducã un fenomen de leveling down, de aducere la un numitor comun infe-
rior, ceea ce ar putea fi înþeles ca proces de înlocuire a unor inechitãþi cu altele?
Conceptul de stat al bunãstãrii acoperã o varietate de forme de organizare

economicã ºi socialã care oferã rãspunsuri ceva mai precise la întrebãrile de mai
sus. La sfârºitul celui de-al Doilea Rãzboi Mondial a urmat o perioadã în care
statele europene, slãbite dupã rãzboi, au recurs la mãsuri de securitate socialã ºi
la extinderea sistemelor de securitate socialã. Aºa cum se întâmplã adesea, aceste
mãsuri nu au apãrut din neant, ci au modernizat rudimentele de mãsuri de secu-
ritate medicalã, de reglementãri ale exploatãrii forþei de muncã ºi de asigurare a
educaþiei publice, existente încã din secolul al XIX-lea.1 Predominant însã, se-
colul al XIX-lea a fost marcat de laissez-fair de capitalism ºi industrializare,
rolul sistemului incipient de protecþie fiind sã diminueze riscurile ºomajului,
bolii ºi bãtrâneþii.2 Astãzi, literatura de specialitate numeºte aceste riscuri old
social risks asociate începuturilor pieþelor libere industrializate. Cancelarul Bismarck
a fãcut din Germania primul stat cu un sistem de asigurãri, pentru accidente in-
dustriale (din 1871), pentru sãnãtate (din 1883) ºi pentru pensiile de vârstã (încã
din 1889).3 În 1905, Franþa a fost prima þarã care a introdus o schemã de asigu-
rãri împotriva ºomajului, urmatã de Norvegia (în 1906) ºi Danemarca (în 1907).
În 1914, la izbucnirea Primului Rãzboi Mondial, multe þãri precum Belgia,

Olanda, Franþa, Italia, Germania, Regatul Unit, Danemarca, Norvegia, Suedia,
Finlanda,Austria, Elveþia, Australia ºi Noua Zeelandã au introdus scheme de asi-
gurãri sociale care sã acopere „vechile riscuri sociale“ (old social risks), cel
puþin parþial. În þãrile industrializate acestea au reprezentat dezvoltãri ale sche-
melor existente pe plan local în diverse centre industriale. Dupã Primul Rãzboi
Mondial, sisteme de asigurãri sociale au fost implementate ºi în SUA ºi Canada,
iar în alte state s-au introdus indemnizaþii familiale pentru anumite categorii de-
favorizate ale muncitorilor care acopereau o micã parte din populaþia muncito-
reascã (situaþii întâlnite în special în rândurile populaþiei muncitoreºti sindica-
lizate).
De ce aceste preocupãri? În studiile dedicate statului bunãstãrii se face urmã-

toarea observaþie interesantã: dezvoltarea timpurie a schemelor de asigurare so-
cialã a mers în consonanþã cu rãspândirea cetãþeniei prin încetãþenirea votului
universal ºi creºterea participãrii politice asociatã cu partidele de stânga, feno-
men susþinut de dezvoltarea puterii sindicale ºi de creºterea economicã, reflec-
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tatã ºi în creºterea nivelului de trai.4 O societate mai puþin polarizatã este mai
stabilã, se poate ocupa de chestiuni economice ºi cetãþeneºti, de dezvoltare
(durabilã), acestea fiind ºi beneficiile pãcii sociale asigurate prin creºterea ni-
velului de trai. Studiile nu susþin cã schemele timpurii ale securitãþii sociale ar fi
cauzat votul universal, sindicalizarea, partidele de stânga sau creºterea econo-
micã ºi a nivelului de trai, ci au apãrut în condiþiile favorabile promovate de
aceºti factori enumeraþi, în cea de-a doua parte a secolului al XIX-lea.
În perioada interbelicã, se impun factori de dezvoltare precum creºterea spe-

ranþei de viaþã ºi un declin al mortalitãþii. Astfel de factori au stimulat expan-
siunea ºi complexitatea ceva mai mare a programelor sociale: dat fiind cã mai
mulþi oameni supravieþuiesc dupã vârsta de pensionare sunt necesare cheltuieli
mai mari cu pensiile. S-au pus în miºcare o serie de reforme pentru a creºte ºi
puterea de acoperire socialã ºi conþinutul programelor sociale. Dacã la început
unele sisteme de pensii erau limitate la industria minierã, acestea au cuprins ºi
alte sectoare economice, gradual. Creºterea numãrului de persoane aflate la
pensie a determinat dezvoltarea sistemelor de pensii. ªomerii sau cei aflaþi în
imposibilitate de a lucra au început sã obþinã beneficii cuprinse în scheme de
asigurãri sociale – beneficiile pentru vãduve sunt printre primele exemple de
astfel de beneficii.5
Un apogeu s-a atins în „glorioºii ani treizeci“, adicã dupã cel de-al Doilea

Rãzboi Mondial.6 În Regatul Unit avem exemplul istoric al „Raportului Beveridge“,
redactat de William Beveridge în 1942; un adevãrat model sau suport pentru
statul modern al bunãstãrii, în care se arãta: Un moment revoluþionar în istoria
mondialã este îndatorat schimbãrilor revoluþionare, nu cârpelilor. Beveridge
considera, cã statul bunãstãrii are menirea revoluþionarã de a pune capãt celor
„cinci giganþi“, dupã cum îi numea el, cu care reconstrucþia lumii de dupã rãzboi
trebuia sã se confrunte: lipsurile, bolile, ignoranþa, mizeria ºi trândãvia. Aºadar,
acum mai puþin de un secol, Raportul realizat de Sir William Beveridge, numit
Social Insurance and Allied Services a impus mãsuri consistente de asigurãri
sociale întreprinse de Marea Britanie, numai începând cu anul 1948. Aspectul
este cu atât mai remarcabil cu cât, în mare mãsurã, secolul al XIX-lea a fost
totuºi dominat de concepþia pasivã despre stat asociatã doctrinei laissez-faire…
În perspectiva noastrã, acest tip de stat a fost treptat ajustat înspre forme mai
vagi sau mai accentuate de stat al bunãstãrii pe tot parcursul secolului al XX-lea.
Mai toate statele au fost nevoite sã ia mãsuri în direcþia statului bunãstãrii pentru
a evita disfuncþionalitãþi socio-politice majore. În acest sens, putem menþiona
mai aproape de zilele noastre doctrina New Deal a preºedintelui Franklin D.
Roosevelt sau doctrina Fair Deal a preºedintelui Harry S. Truman. ªi în pro-
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gramele altor preºedinþi americani se regãsesc elemente, mãsuri sau chiar direcþii
de dezvoltare în sensul creºterii nivelului de trai al cetãþenilor dezavantajaþi, al
accesului la asigurãri sociale, educaþie ºi egalitate de oportunitãþi.
Astãzi, în þãrile scandinave ºi în Olanda avem în mod obiºnuit guverne

social-democratice ºi realizarea formelor celor mai cuprinzãtoare de stat al
bunãstãrii, care susþine individul / cetãþeanul în toate etapele vieþii sale „din leagãn
ºi pânã la mormânt“. În general, þãrile mai puþin dezvoltate îºi propun stabilirea
unei forme de stat al bunãstãrii.

Dezbateri teoretice majore:
Rawls, Dworkin, Nozick, Arneson ºi Pettit

O idee principalã care structureazã discuþia, atestã libertatea individualã opusã
activitãþii guvernamentale, menitã sã asigure cadre favorabile ºi opþiuni pentru
activitãþile individuale (desigur, pentru cele legitime). Aceasta subliniazã ºi o ra-
portare specialã la activitatea guvernului. Astfel, ideea comunã ºi întemeietoare
pentru teoriile lui Rawls, Dworkin ºi Nozick este aceea cã „Oamenilor ar trebui
sã li se ofere posibilitãþile de a face ceea ce doresc, dar nu este treaba guvernului
sã se asigure cã oamenii fac efectiv ceea ce vor“. Aceastã idee se referã ºi la
accesul la resurse. Realizarea accesului la resurse este teoretizat în perspectiva
lui John Rawls, dedicatã bunurilor sociale primare, care ar trebui distribuite în
conformitate cu o serie de principii care subliniazã importanþa libertãþii, a egali-
tãþii de ºanse ºi a solidaritãþii, ca teorie a dreptãþii, refuzând utilitarismul ºi ur-
mãrind cu prioritate ceea ce este drept, echitabil ºi legal în aceastã discuþie ex-
cepþional de complexã ºi de importantã.7
Din start, teoreticienii se întreabã ce înseamnã o bunã distribuþie? Care este

miza: egalitatea sau echitatea, reducerea sãrãciei, egalitatea de ºansã, accesul la
oportunitãþi etc.? Cine evalueazã calitatea distribuþiei ºi din ce perspectivã?
Pentru Rawls importante sunt echitatea, rezonabilitatea ºi binele; stâlpii unei
teorii (neokantiene) a dreptãþii. Teoria lui Dworkin modificã viziunea lui Rawls,
considerând un factor perturbator al distribuþiei dezirabile a resurselor, norocul.
Accesul la resurse este teoretizat de Ronald Dworkin (2000) printr-un sistem de
securitate socialã care redistribuie resursele în conformitate cu principii numite
ambiþie-sensibilitate ºi dotare-insensibilitate. Este important sã evidenþiem, cã
pentru Dworkin (1977) îndatorirea suveranã a unei comunitãþi politice este aceea
de a trata oamenii egal.8 Robert Nozick9 discutã un anumit intuiþionism cu va-
lenþele sale morale, ceea ce este bine ºi ceea ce este drept fiind incluse într-o
familie de prime principii ºi opera sa evidenþiazã, pornind de la critica lui Rawls,
ideea care, în viziunea noastrã, nu este totuºi deloc strãinã teoriei rawlsiene a
dreptãþii ºi anume aceea cã respectul pentru drepturile individuale, dacã se ridicã
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la rangul de standard pentru evaluarea acþiunilor statale atunci vom avea un stat10
(minimal) descris prin acþiuni de protejare a drepturilor individuale la viaþã,
libertate, proprietate ºi contract. Vom contrapune aceste trei poziþii teoretice,
introducând ºi altele cu o atenþie mai mare acordatã teoriei lui Rawls, cu scopul
de a da o perspectivã asupra dimensiunilor complexe ºi corecte ale discuþiei con-
temporane despre redistribuþie.
Lucrarea fundamentalã a lui John Rawls, A Theory of Justice, publicatã acum

50 de ani, este, fãrã îndoialã, cea mai influentã lucrare în zona teoreticã a drep-
tãþii ºi solidaritãþii sociale. Elementele esenþiale ale teoriei Rawls despre justiþia
distributivã sunt cuprinse în douã principii. Primul principiu este principiul li-
bertãþii fundamentale, care spune cã fiecare persoanã are dreptul egal la cea mai
extinsã libertate de bazã compatibilã cu o libertate similarã pentru toþi. Al doilea
principiu spune cã egalitãþile sociale ºi economice trebuie sã fie aranjate astfel
încât sã fie ambele (a) ataºate la demnitãþi ºi poziþii deschise/ disponibile tuturor,
în condiþiile unei egalitãþi de ºanse (principiul egalitãþii de ºanse echitabile); ºi
(b) cel mai mare beneficiu trebuie sã-i revinã celui mai puþin avantajat (princi-
piul diferenþei). Rawls susþine, de asemenea, cã principiul de bazã al libertãþii are
prioritate „lexicalã“ faþã de al doilea principiu, ceea ce înseamnã cã are prioritate
în cazurile de conflict. Principiul egalitãþii de ºanse echitabile are, de asemenea,
prioritate asupra principiului diferenþei ºi acesta este aspectul de pornire al cri-
ticii lui Nozick, pentru care prioritatea asupra principiului diferenþei (a princi-
piului egalitãþii de ºanse este amendabilã la o investigaþie moralã ºi poate fi sursã
de nedreptãþi).
Aceste dimensiuni principale ale teoriei rawlsiene ne retrimit la ideea expri-

matã în debutul acestei pãrþi: înseamnã cã oamenii ar trebui sã fie liberi sã trãiascã
aºa cum vor ºi cã toatã lumea ar fi trebuit sã aibã ºanse egale înainte de a putea
fi luatã în considerare redistribuirea. Ambele principii sunt rezultatul unui expe-
riment de gândire despre „poziþia originalã/originarã“. Poziþia originalã pre-
supune urmãtoarele: Reprezentanþii mai multor grupuri trebuie sã se imagineze
în situaþia în care se gãsesc împreunã ca persoane libere ºi egale care trebuie sã
se punã de acord ºi sã se angajeze la aceleaºi principii de dreptate ºi echitate so-
cialã. Pentru a asigura imparþialitatea judecãþii, pãrþile judecã lucrurile în spatele
unui „vãl de ignoranþã“, ceea ce înseamnã cã sunt private de orice cunoaºtere a
caracteristicilor lor personale ºi a circumstanþelor sociale ºi istorice (fãrã parti
pris-uri ºi prejudecãþi).
Rawls, care nu este totuºi un welfarist ºi refuzã utilitarismul, apreciazã cã

specificaþiile poziþiei iniþiale determinã pãrþile sã creadã cã cea mai raþionalã
alegere constã tocmai în cele douã principii ale justiþiei. La urma urmei, dacã
oamenii nu ºtiu nimic despre propriile talente, rasã, sãnãtate, sex, vârstã sau rol
social, vor fi înclinaþi sã se considere potenþial ocupând fiecare poziþie din socie-
tate ºi vor concluziona cã este în interesul lor sã încerce sã facã toate poziþiile
societale cât mai atractive. Aceastã consideraþie explicã de ce vor depune efor-
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turi pentru maximizarea poziþiei minime, prin urmare principiul „maximin“.
Rawls invocã, de asemenea, o regulã „leximin“ – extensia „lexicograficã“ a re-
gulii „maximin“ – recomandând ca nivelul celui mai slab ar trebui sã fie maxi-
mizat mai întâi. Doar atunci când toate grupurile cele mai slabe precedente sunt
egale între distribuþii, nivelul celui avantajat trebuie maximizat.
Potrivit lui Rawls, cel mai rãu stau cei care au cel mai scãzut nivel de bunuri

sociale primare, definite ca bunurile pe care fiecare individ ºi-ar dori în mod
raþional sã le aibã (indiferent de ce concepþie a binelui pe care o îmbrãþiºeazã),
cum ar fi bogãþia, veniturile, libertatea, bazele sociale ale respectului de sine ºi
care pot fi distribuite printr-o structurã de bazã echitabilã. „Structura de bazã“
conþine principalele instituþii sociale, economice ºi politice care distribuie
drepturile ºi îndatoririle fundamentale ºi determinã împãrþirea avantajelor de la
întreprinderea de cooperare care este societatea. Rawls defineºte societatea ca o
cooperare între indivizi liberi ºi autonomi, deoarece toþi au fost de acord cu
principiile de bazã ºi, prin urmare, înþeleg cã este reciproc avantajoasã. Ca
urmare, indivizii liberi ºi autonomi presupuºi de aceastã teorie acceptã ºi înþeleg
implicaþiile, avantajele ºi dezavantajele socialitãþii ºi nu sunt în niciun caz dez-
interesaþi de existenþa socialã sub aspectul lui „a fi împreunã“, aºa cum se evi-
denþiazã în critica comunitaristã. Dar, în acelaºi timp, o societate dreaptã acordã
prioritate drepturilor civile individuale (libertãþi de bazã) ºi nu altor obiective
sociale, cum ar fi creºterea economicã sau prosperitatea. În teoria rawlsianã oa-
menii rãmân liberi sã-ºi trãiascã viaþa dupã bunul plac – iar aceastã libertate nu
poate fi limitatã decât de un guvern care ar ºti ce alegeri trebuie sã facã oamenii
pentru ca aceºtia sã devinã mai fericiþi, de succes sau mai sãnãtoºi. Un al doilea
principiu pe care o societate dreaptã trebuie sã îl urmeze este egalitatea de ºanse.
Unele poziþii sunt inevitabil mai bune decât altele. Deoarece este imposibil
sã distribuiþi toate posturile atractive în mod egal între toþi oamenii, accesul la
aceste poziþii trebuie sã fie acelaºi pentru toþi cu aceeaºi competenþã. La urma
urmei, lipsa de competenþã poate fi adesea trasatã înapoi la o distribuþie inegalã
a talentelor. Deoarece oamenii nu au nicio influenþã realã asupra talentelor lor,
lipsa talentelor trebuie corectatã de societate. În afarã de talentele naturale, oa-
menii nu îºi aleg ºi mediul social.
În timp ce unii oameni se nasc într-un context familial sau social care le oferã

oportunitãþi, altora le lipseºte acest tip de noroc. Rawls susþine cã este necesarã
o corectare a acestor trei surse de inegalitate (adicã „loteria naturalã“, originea
socialã ºi coincidenþele). Corecþia pe care o propune este principiul diferenþei.
Inegalitatea în venituri ºi bogãþie (ºi puterea ºi prestigiul care îi este asociat) pot
fi justificate numai dacã este în beneficiul maxim al celor mai slabi membri ai
societãþii. Rawls considerã cã egalitatea absolutã a veniturilor ar elimina moti-
vaþia de a lucra din greu ºi de a depune eforturi pentru a-ºi dezvolta talentul.
Riscul se reduce, ceea ce înseamnã cã în cele din urmã nu bogãþia, ci sãrãcia este
împãrþitã în mod egal. Un anumit grad de inegalitate a veniturilor poate stimula
creºterea economicã, dar atunci ar trebui sã beneficieze pe cât posibil cei mai
puþin norocoºi. Întrebarea câtã inegalitate trebuie acceptatã rãmâne fãrã rãs-
puns. Unii aratã cã o economie de piaþã înfloritoare în sine îndeplineºte prin-
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cipiul diferenþei (cf. efectul „de scurgere“); alþii susþin cã o societate dreaptã are
nevoie de un stat social important pentru a maximiza beneficiile celor mai slabi.11
Philip Pettit12, din perspectiva republicanismului, a susþinut cã ierarhiile vin

adesea împreunã cu dominaþia, care este o relaþie socialã în care, o persoanã, sau
grup, au capacitatea de a interveni în mod arbitrar în cursul acþiunii unui individ.
În filosofia lui Pettit, se poate auzi un ecou al lui Voltaire care a scris: „Toþi oa-
menii ar fi atunci neapãrat egali, dacã ar fi fãrã necesitãþi; sãrãcia legatã de
specia noastrã subordoneazã un om altuia: nu inegalitatea este adevãrata neno-
rocire, ci dependenþa“.13 Pentru Pettit, oamenii sunt întotdeauna „vulnerabili“
(deºi nu sunt vulnerabili în acelaºi mod) ºi sunt incapabili sã-ºi dezvolte abili-
tãþile, potenþialele fundamente ale contribuþiilor individuale la viaþa ºi bunul
mers al societãþii sub toate aspectele, în afara vieþii sociale. Aceasta înseamnã cã
oamenii, indivizii, sunt forþaþi sã trãiascã împreunã. Pentru Axel Honneth14, oa-
menii sunt în mod fundamental dependenþi de recunoaºterea celorlalþi.
Între teoreticienii bunãstãrii, R. Arneson15 a susþinut în mod special cã ceea

ce trebuie sã devinã „egal“ este oportunitatea oamenilor de a accede la bunãstare
ºi nu atât bunãstarea (atât de subiectivã, de dificil de definit ºi de mãsurat/ve-
rificat). Pentru a obþine „oportunitãþi egale de bunãstare“, tuturor ar trebui sã li
se ofere o serie de opþiuni echivalente în ceea ce priveºte perspectivele de
satisfacþie preferenþialã. Arneson vede astfel bunãstarea ca o satisfacþie pre-
ferenþialã. Preferinþele pe care le foloseºte ca mãsurã a bunãstãrii individuale
sunt „preferinþe ipotetice considerate în mod ideal“ sau „preferinþe raþionale ipo-
tetice“, care sunt preferinþe pe care cineva le-ar avea dupã o deliberare perfectã
(unde deciziile sunt luate cu informaþii complete, într-o dispoziþie calmã ºi cu un
spirit clar care nu este în pericol sã facã erori de raþionament). Arneson nu pre-
tinde cã oportunitãþile pentru bunãstare ar trebui egalizate în orice moment parti-
cular al vieþii cuiva (cine ar putea ºi cum ar realiza aceastã nivelare?), deoarece
oamenii rãmân responsabili pentru (unele dintre) alegerile lor, adicã sunt respon-
sabili sã aleagã bine pentru a se bucura de oportunitãþi ºi consecinþele acestora.
Cohen este interesat de „accesul la avantaj“. „Egalitarii“, afirmã Cohen, ar

trebui sã furnizeze „medicamentul“, dar nu din motive care au legãturã cu co-
rectarea unei deficienþe de resurse. Ceea ce îi determinã pe egalitarieni în acest
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caz este „alinarea durerii“, iar aceastã idee face din Cohen un „welfarist“. Deoarece
Cohen a evaluat atât teoriile lui Arneson, cât ºi pe cele ale lui Dworkin, ca fiind
incomplete, el a considerat o alternativã, care este o mãsurã oarecum hibridã a
„egalitãþii de acces la avantaj“ care ia în considerare resursele unei persoane,
precum ºi bunãstarea acesteia. Acest lucru face ca teoria sa sã fie mai compre-
hensivã decât cele ale lui Arneson ºi Dworkin, în mãsura în care „avantajul“
include bunãstarea, precum ºi resursele necesare pentru satisfacerea prefe-
rinþelor cuiva. Spre deosebire de Arneson, pentru Cohen nu este vorba despre
„egalizarea“ unui tip specific de „egalitate de ºanse“. El distinge trei niveluri.
Primul nivel este „egalitatea de ºanse burghezã“, care implicã eliminarea restric-
þiilor formale ºi informale asupra ºanselor egale de viaþã. Exemple de restricþii
formale sunt iobãgia ºi sclavia, în timp ce prejudecãþile rasiale sunt un exemplu
de „restricþie informalã“. Al doilea nivel este „egalitatea de ºanse liberalã de
stânga“, care încearcã sã compenseze circumstanþele naºterii ºi creºterii ... ºi
„egalitatea de ºanse socialistã“, care susþine cã diferenþele în abilitãþile native
sunt la fel de „neselecþionate“ ca ºi diferenþele în mediul social.
A. Shorten16 menþioneazã douã aspecte care trebuie luate în considerare.

Primul este posibilitatea „preferinþelor adaptive“17. Este posibil ca oamenii sã-ºi
fi redus dorinþele ºi ambiþiile în lumina circumstanþelor sau sã sufere de „conºtiinþã
falsã“ care îi face sã creadã cã meritã un grad scãzut de satisfacþie. Astfel, bunã-
starea pe care o cautã nu este o formã autenticã de bunãstare. A doua consideraþie
se referã la „gusturile scumpe“. Ar trebui sã li se ofere oamenilor mai multe
resurse, astfel încât sã poatã atinge acelaºi nivel de bunãstare ca ºi cei cu gusturi
mai puþin costisitoare? Ca sã spunem aºa: ar trebui sã li se ofere resursele supli-
mentare oamenilor care au dezvoltat gustul pentru ºampanie, comparativ cu cei
care preferã sã bea apã ºi lapte? Ar putea fi contraintuitiv sã compensãm persoa-
nele care au îmbrãþiºat gusturile scumpe; dar sunt oamenii întotdeauna respon-
sabili pentru gusturile lor?18 Abordarea inegalitãþii din perspectiva capacitãþilor
sau capability approach reprezintã o criticã a bazelor de date limitate pe care se
bazeazã modelele economice tradiþionale utilitarismului ºi „resourcismului“
(a abordãrilor inegalitãþii pornind de la resurse). A. Sen argumenteazã cã ceea ce
pot oamenii face ºi ceea ce pot aceºtia sã fie, reprezintã aspecte esenþiale care
lipsesc din aceste modelãri. Resursele ºi bunurile nu sunt suficiente ºi nu ajung
sã fie valorificate de cãtre indivizi decât dacã au anumite capacitãþi.19 Aceastã
abordare are meritul de a recunoaºte nevoile individuale în diversitatea lor ºi
contextele în care oamenii se pot afla. Martha Nussbaum20 elaboreazã o teorie a
dreptãþii bazatã pe aceastã direcþie de modelare a inegalitãþii din perspectiva
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capability approach în care identificã cinci piloni ai dreptãþii (ca minimalizare a
posibilitãþii de emergenþã a inechitãþii ºi inegalitãþii): tratarea fiecãrei persoane
ca scop în sine; concentrarea atenþiei pe libertatea de a alege ºi pe libertatea indi-
vidualã a oamenilor mai degrabã decât pe realizãri; pluralismul valorilor;
preocuparea profundã pentru nedreptãþile sociale adânc înrãdãcinate ºi
prescrierea unei sarcini urgente guvernului din aceastã perspectivã. În acest sens
M. Nussbaum creeazã o listã a capacitãþilor unele corelate cu viaþa ºi corpul
uman, asociate cu imaginaþia, gândirea ºi gândirea practicã, corelate cu emoþiile,
afilierile, jocul ºi altele cu controlul asupra mediului, o listã conceputã ca des-
chisã.Aceste contribuþii au fost mult dezvoltate în teoretizãrile contemporane ale
egalitãþii conjugate cu cele ale dreptãþii.
Statele bunãstãrii stabilite sunt, de asemenea, þãri în care taxele ºi nivelurile

cheltuielilor publice sunt de obicei destul de ridicate: este necesarã o anumitã
capacitate financiarã pentru a satisface nevoile oamenilor.21 Deoarece nivelul de
trai ºi bunãstarea cetãþenilor din aceste þãri sunt ridicate, o povarã fiscalã mai
mare este de obicei bine susþinutã.22 Existã ºi discuþii istorice, prin importanþã ºi
duratã (v. ºi Thomas Paine) ºi contemporane interesante dedicate susþinerii ve-
nitului universal, un venit de bazã pentru toþi un subiect vast ºi deosebit de
important care ar merita un studiu separat pe care nu îl putem prezenta aici.
Totuºi, putem preciza faptul cã discuþiile pe aceastã temã sunt destul de vii ºi în
contemporaneitate, deºi argumente ºi elemente numeroase pentru o politicã
publicã a venitului minim universal regãsim deja nu numai în scrierile lui
Thomas Paine, unul dintre teoreticienii Revoluþiei Americane, ci ºi la Napoleon
ºi Martin Luther King, Jr., idei de acest fel sunt susþinute de socialiºtii con-
temporani, dar nu exclusiv de cãtre aceºtia. ªi libertarienii ºi unii birocraþi fin-
landezi ºi personalitãþi influente din Silicon Valley vin sã propunã în modalitãþi
diferite ideea obligativitãþii guvernelor de a introduce un nivel minim de venit
(garantat, necondiþionat, liber acordat, în cash, precizeazã numeroºi susþinãtori),
în afara mãsurilor de tip welfare, nu în locul acestora.23 Karl Widerquist,
co-preºedinte al Basic Income Earth Network a declarat cã „este greºit ca cineva
sã se interpunã între cineva ºi resursele care-i sunt necesare pentru supravie-
þuire“.24 Dupã pãrerea noastrã, atunci când M. Nussbaum vorbea despre urgen-
tarea guvernului de a lua mãsuri, la acest tip de mãsurã se referea. Este adevãrat,
astfel de surse nu sunt cele preferate de cãtre teoreticieni, dar sunt cele care au
vizibilitate ºi pot grãbi lucrurile în aceastã direcþie. Dar ºi unele iniþiative acade-
mice contemporane încearcã sã devinã cât mai vizibile pentru a avea impact ºi
eficienþã sporite. În acest sens menþionãm iniþiativa Stanford Basic Income Lab
care „aspirã sã fie un cadru academic pentru studiul venitului de bazã universal.
A fost fondat februarie 2017 ca iniþiativã a Centrului Stanford McCoy Family
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pentru Eticã în Societate sub conducerea doamnei conferenþiar Juliana Bidadanure
ºi cu sprijinul ºi coordonare doamnei Joan Berry, Director Executiv al Centrului
pentru Eticã în Societate al familiei McCoy. Laboratorul dedicat Venitului de
Bazã a primit fonduri esenþiale din partea Proiectului pentru Siguranþã Econo-
micã ºi a Centrului pentru Eticã în Societate al familiei McCoy pentru a crea
sediul academic pentru studiul ºi evaluarea experimentelor privind venitul de
bazã.“25 Vom urmãri ºi vom relua aceastã investigaþie cu o altã ocazie. Chesti-
unea dificilã priveºte modalitatea în care capitalismul va ajunge sau nu sã spri-
jine acest demers.

Statele sociale nu contrazic principiile pieþei capitaliste de a furniza bunuri
ºi servicii, ci mai degrabã modificã ºi corecteazã aceste forþe ale pieþei. Prin sta-
bilirea legislaþiei privind piaþa muncii ºi stabilirea salariilor minime, de exemplu,
statele bunãstãrii regleazã întrucâtva distribuþia veniturilor chiar înainte de a
avea loc redistribuirea. În literatura ºtiinþificã, acest lucru este adesea denumit
„capitalismul bunãstãrii“.26

State, regimuri ºi sisteme ale bunãstãrii

La începutul anilor 1970, Richard Titmuss27 a susþinut cã statele bunãstãrii se
clasificã în trei forme distincte: un tip rezidual, un tip industrial-realizare-per-
formanþã ºi un tip instituþional-redistributiv. Tipul rezidual este un stat al bunã-
stãrii care intervine numai atunci când piaþa privatã (forþa de muncã) ºi familia
nu reuºesc sã susþinã un nivel de trai suficient. Într-un astfel de stat al bunãstãrii,
asigurãrile ºi serviciile sunt acordate numai atunci când este absolut necesar ºi
echilibrul poliþei se înclinã în favoarea asistenþei sociale ºi a redistribuirii verti-
cale în locul asigurãrilor sociale. Tipul industrial-realizare-performanþã se ba-
zeazã pe principiul meritului ºi realizãrii, ceea ce înseamnã cã acoperirea ris-
curilor sociale este legatã de performanþa pe piaþa muncii. Aici, asigurãrile sociale
ºi redistribuirea orizontalã sunt dominante. În cele din urmã, în tipul instituþional
de distribuþie, fiecare cetãþean are dreptul în mod egal la protecþie socialã ºi ser-
vicii sociale, indiferent dacã a contribuit sau nu mai întâi. Furnizarea publicã de
servicii sociale ºi redistribuirea orizontalã ºi verticalã a resurselor este subliniatã
în acest model. În lucrarea sa extrem de influentã, Esping-Andersen (1990) a
susþinut în egalã mãsurã cã pânã la sfârºitul anilor 1970, statele sociale europene
s-au dezvoltat în trei „regimuri sociale“. Tipologia sa triplã este strâns legatã de
cea conceputã anterior de Titmuss. El face o distincþie între un regim liberal (întâlnit
inclusiv în Regatul Unit, Statele Unite, Canada, legat de tipul rezidual de welfare),
un regim conservator sau corporativist (incluzând Franþa, Germania, Austria,
Belgia, legat de tipul de performanþã industrialã al welfare) ºi un regim social-
democrat (un sistem cu precãdere inclusiv prezent în Danemarca, Suedia, Nor-
vegia, bazat pe un sistem instituþional-redistributiv de welfare).
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Florin Lazãr28 face câteva observaþii interesante privind statul bunãstãrii în
România, prin raportare la tipologiile consacrate ºi dincolo de aceste tipologii.
Am remarcat în primul rând o înregistrare a creºterii fondurilor alocate asigurã-
rilor sociale în România, precum ºi ideea care nuanþeazã aceastã realitate ºi aratã
cã aceastã creºtere este mult mai micã decât în alte þãri est-europene, ori în þãri
ex-sovietice. În ceea ce priveºte tipologiile statelor bunãstãrii, Florin Lazãr le
considerã în primul rând pe cele identificate de Titmuss, pe care le-am descris
succint mai sus, alãturi de tipul propus de Leibfried, cel sudic, sau latin de stat
al bunãstãrii. Acesta se situeazã între cel liberal ºi cel conservator, descris ca
simplist („rudimentar“), clientelist ºi ineficient în implementarea mãsurilor me-
nite sã asigure bunãstarea. Prin raportare la aceastã matrice, statul bunãstãrii ro-
mânesc este analizat în raport cu indicatori precum: ideologia, gradul de dezvol-
tare al drepturilor sociale reflectat în acordarea de beneficii, sistemul primar de
furnizare a bunãstãrii, angajamentul pentru reducerea ºomajului ºi în special al
ºomajului femeilor, situaþia femeilor, per total, poziþia ºi calitatea statului ca
angajator. Se aratã cã statul bunãstãrii din România conþine elemente din toate
modelele menþionate, precum ºi elemente din statul socialist al bunãstãrii, de
dinainte de 1989. În poziþiile ºi discursurile oficiale se considerã un reper, cel
conservator, axat pe performanþe (ºi menþinerea diferenþelor de clasã ºi status,
despre care nu se vorbeºte în spaþiul public, dupã pãrerea noastrã), existã struc-
turi ºi elemente ale sistemului social-democrat, dar se manifestã din plin cliente-
lismul, ineficienþa, problemele de implementare a mãsurilor, caracteristice sistemului
sudic sau „latin“.
Analiza realizatã de Florin Lazãr a inclus date statistice din þãri comparabile

cu situaþia României. Deºi analiza se bazeazã mult pe date de acum mai bine de
douã decenii, multe observaþii se menþin ca observaþii pertinente încã: „relevã
faptul cã statul bunãstãrii în România este puternic zdruncinat de problemele
sociale, economice, dar ºi politice cu care þara se confruntã. Statisticile aratã cã,
per ansamblu, efortul pentru asigurarea unui nivel de trai decent pentru populaþie
(bunãstare ar fi prea mult spus) a crescut moderat, în timp ce necesitãþile au
crescut rapid. În acelaºi timp, la nivelul populaþiei se manifestã o neîncredere
crescutã în direcþia spre care ne îndreptãm, dupã cum aratã barometrele de opinie
publicã. Sãrãcia, creºterea inegalitãþilor ºi a polarizãrii sociale, criza moralã care
este prezentã în societatea noastrã – toate acestea pun sub semnul întrebãrii exis-
tenþa statului bunãstãrii în România. În ce mãsurã se poate vorbi de un stat al
bunãstãrii când sãrãcia este în creºtere, iar beneficiile acordate sunt foarte mo-
deste? Dupã pãrerea mea, în România existã un stat al bunãstãrii numai în ter-
meni de structuri ºi mai puþin în termeni de rezultate, ºi am în vedere furnizarea
unui nivel de trai decent pentru populaþie. Folosind o metaforã am putea spune
cã este vorba de vechea problemã a «formei fãrã fond». Problema pare a se afla
la nivelul punerii în practicã a principiilor, dupã care pãrem a ne orienta; concor-
danþa dintre atitudini, valori ºi acþiuni. Pasti (1997) afirma cã în România se con-
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stituie o «societate de supravieþuire». Zamfir (1999) afirma cã avem a opta între
o politicã a bunãstãrii ºi o politicã socialã de supravieþuire. Mãrginean (1994)
pleda pentru constituirea unui stat al bunãstãrii «moderat». Dupã pãrerea mea,
punctul nevralgic al politicilor sociale din România ultimilor ani este reprezentat
de lipsa lor de coordonare, de luarea unor mãsuri ad hoc.“29
Studiile aratã o serie de corelaþii interesante: þãrile scandinave ale regimului

welfare de asistenþã social-democraticã se numãrã printre cele mai bogate þãri
din lume ºi printre cele mai performante în ceea ce priveºte sãrãcia ºi inegalitatea
veniturilor. În schimb, þãrile aparþinând regimului liberal de welfare, cum ar fi
Australia, Canada, Statele Unite ºi Regatul Unit, sunt ºi þãri bogate, dar au per-
formanþe mai slabe în ceea ce priveºte egalitatea economicã. Þãrile aparþinând
grupului conservator / corporativist precum Olanda, Austria, Franþa ºi Germania
stau undeva între ele. Dintre noile state ale bunãstãrii, diferenþele de rezultat pot
fi de asemenea distinse. Þãrile mediteraneene Spania, Portugalia, Italia ºi Grecia
raporteazã rezultate sub medie atât în ceea ce priveºte egalitatea, cât ºi þãrile euro-
pene centrale ºi exterioare precum Republica Cehã, Republica Slovacã, Ungaria
ºi Slovenia sunt mai sãrace, dar mai egale. Þãri precum Mexic ºi Chile sunt anti-
podul þãrilor scandinave: sãrac ºi extrem de inegal.
Aspectul realizãrii asigurãrii sociale a cetãþenilor de obicei ca pachet bine

definit de asigurãri sociale reprezintã un aspect central al statului bunãstãrii în
þãrile avansate industrializate (în Marea Britanie existã „asigurãrile naþionale“/
National Insurance, iar în SUA „asigurãrile sociale“/ Social Security). Totuºi,
astfel de asigurãri (ca în SUA, Marea Britanie) se bazeazã pe contribuþiile obli-
gatorii ºi se acordã la nevoie. Întotdeauna, în situaþiile dificile, ajutorul obþinut
prin asigurãrile sociale este dezamãgitor ºi chiar din perspectiva proiectanþilor
planului de asigurãri sociale, se regãseºte sub pragul prevãzut.
Statul bunãstãrii nu se reduce la asigurãrile sociale, ci include ºi asigurarea

educaþiei publice, a serviciilor publice de sãnãtate ºi a locuinþelor cu cost scãzut
sau gratuite. Din perspectiva acestor caracteristici, în SUA avem mai degrabã un
rudiment de stat al bunãstãrii. Statul bunãstãrii se manifestã deplin în þãrile
nordice europene, care asigurã facilitãþi extensive de tipul acoperirii extensive a
cheltuielilor cu asigurãrile medicale, precum ºi în materie de asigurare a acope-
ririi costurilor educaþiei cetãþenilor, la nivel terþiar.

Statul bunãstãrii – dificultãþi

Pentru completarea viziunii definitorii de ansamblu vom preciza ºi princi-
palele probleme sau dificultãþi asociate administraþiei statului bunãstãrii: A. deter-
minarea corectã a nivelului dezirabil pentru serviciile furnizate de stat; B. asigu-
rarea unui echilibru corect/echitabil/sustenabil între beneficiile personale puse la
dispoziþia cetãþenilor ºi contribuþiile obligatorii stabilite pentru ca balanþa sã se
încline în direcþia favorizãrii muncii productive; C. preocuparea pentru eficienþã
în ceea ce priveºte monopolurile de stat ºi birocraþiile angrenate în funcþionarea

56 HENRIETA ªERBAN 12

————————
29 Ibidem.



statului bunãstãrii; D. prevederea unor resurse echitabile din averea naþionalã
pentru acoperirea serviciilor suplimentar ºi în proporþii preponderente, faþã de
contribuþiile beneficiarilor serviciilor sociale oferite de statul bunãstãrii.
Statul social modern este o formã de societate inegalabilã, avansatã, bazatã

pe libertate ºi solidaritate, este „idealul spiritual al Europei“. Aceste cuvinte ale
eruditului belgian Herman Deleeck au fãcut carierã odatã cu accentuarea efec-
telor omniprezente ale inegalitãþilor în creºtere pe tot globul. Chiar ºi predicþiile
despre „sfârºitul statului bunãstãrii“ au apãrut de mai multe ori în ultimele decenii.30
Statele bunãstãrii sunt printre cele mai performante þãri în ceea ce priveºte

progresul economic ºi social. Cetãþenia în statele de bunãstare se bazeazã pe un
„fel de egalitate umanã de bazã“ care garanteazã fiecãruia un nivel de viaþã decent
(observaþia sociologului T. H. Marshall încã din 1949). Nu cã un astfel de ideal
de egalitate umanã de bazã ar fi fost pe deplin atins. Statul bunãstãrii se impune
în prezent ca un sistem economic ºi social care este superior altor forme de orga-
nizare socialã în asigurarea egalitãþii economice între cetãþenii sãi, menþinând în
acelaºi timp un nivel de trai în continuã creºtere. Termenul de stat al bunãstãrii
provenit din Marea Britanie în anii 1940 a fost folosit pentru a caracteriza un
set de þãri care au caracteristici similare. Deºi definiþia precisã a statului bunã-
stãrii este încã o chestiune de dezbatere, pe care nu o vom revedea aici31, se recu-
noaºte în mod obiºnuit cã statele sociale „stabilite“ sunt democraþii bogate, ca-
pitaliste, în care cel puþin o parte dintre responsabilitãþile pentru asigurarea
bunãstãrii cetãþenilor sunt transferate statului.
Având în vedere asigurarea bunãstãrii tuturor, statele bunãstãrii redistribuie

veniturile direct, de obicei prin impozitare progresivã, prin transferuri guverna-
mentale ºi prin furnizarea de servicii. Rolurile guvernului, al pieþei libere ºi al
familiei în asigurarea welfare nu trebuie ignorate. În ciuda punctelor comune
clare, statele bunãstãrii diferã, de asemenea, unele de altele în multe privinþe im-
portante, în funcþie de relaþia dintre rolurile guvernului, ale pieþei ºi ale familiei
în asigurarea bunãstãrii cetãþenilor sãi.32 În unele state ale bunãstãrii, rolul pieþei
este primordial, în timp ce în altele se subliniazã mai mult rolul familiei sau al
guvernului. Aceste diferenþe sunt rezultatele unor traiectorii de dezvoltare a
statului bunãstãrii dependente de „cale“ (de un background specific, de un istoric
de dezvoltare economico-socio-politicã), grefate pe mobilizarea de clasã, dezvol-
tarea partidelor, democraþiile de masã în creºtere ºi votul universal, pe normele
religioase ºi culturale ºi procesele de modernizare ºi apariþia „riscurilor sociale“.33
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Analiza statului bunãstãrii

La începutul acestui capitol ar trebui sã clarificãm ce înþelegem prin egalitate
economicã. Existã multe forme de egalitate economicã ºi un mare numãr de lite-
raturã filosoficã ºi economicã este dedicatã întrebãrii „egalitatea a ce?“34 Ar
trebui sã se ia în considerare mãsura în care veniturile sunt distribuite între cetã-
þenii care trãiesc într-o anumitã þarã, captate de mãsurile de inegalitate a veni-
turilor ºi sãrãcie. Evident, resursele economice se întind dincolo de „venituri“.
Inegalitãþile în acumularea de avere, de exemplu, sunt la fel de relevante de luat
în considerare. Cu toate acestea, venitul este un bun predictor al propriului nivel
de trai, iar datele fiabile despre venituri sunt disponibile pentru sondaje în multe
þãri.35 Accentul analitic se limiteazã la democraþii bogate, cu istorii ale bunãstãrii
care dateazã din perioada postbelicã, în special în þãrile aparþinând Organizaþiei
pentru Cooperare ºi Dezvoltare Economicã (OECD)36.
Cu toate acestea, þãrile din întreaga lume se înscriu cel puþin în tendinþa de a

deveni state ale bunãstãrii, implementând caracteristici similare ale statului
bunãstãrii bazate pe principii ºi tehnici similare de asigurãri sociale, dar cu propria
lor orientare dependentã de cale.37 Exemple recente de state ale bunãstãrii emer-
gente includ Brazilia, China, Indonezia ºi India, þãri în care se dezvoltã sisteme
de transferuri de numerar, asigurãri de sãnãtate ºi sisteme de pensii. Creºterea ine-
galitãþilor în venitul disponibil provine din globalizare, schimbãri tehnologice ºi
schimbãri demografice, dar slãbirea instituþiilor de stat ºi creºterea concomitentã a
veniturilor pieþei (predistribuþie) sunt principalii factori responsabili (OECD, 2011).
Aspect important, o pondere în creºtere a primului 1% din venitul naþional

total ºi o trecere de la forþa de muncã la capital în venitul naþional, dupã cum este
documentat de Piketty38, înseamnã cã statele sociale care sunt finanþate prin
contribuþii din venituri (taxe) se vor confrunta cu presiuni bugetare suplimen-
tare: pur ºi simplu existã prea puþine venituri aduse la buget de muncã pentru a
susþine financiar statul bunãstãrii. Nu toate statele sociale au fost afectate de
creºterea inegalitãþilor de venit, în special statele bunãstãrii care combinã poli-
ticile de pre-distribuþie (de exemplu, în care sindicatele sunt puternice, iar acor-
durile colective de piaþã a muncii determinã salariile minime – la un nivel re-
zonabil – ºi creºterile salariale pentru toþi lucrãtorii) cu politicile de redistri-
buire (de exemplu, impozite ºi transferuri) au putut rezista presiunii.39
În al doilea rând, ºi în legãturã cu aceasta, existã multã anxietate cu privire la

roboþii ºi inteligenþa artificialã care distrug locuri de muncã. Estimãrile cu pri-
vire la impactul roboþilor asupra forþei de muncã variazã de la scenarii de finali-
zare în care jumãtate din forþa de muncã va rãmâne fãrã loc de muncã pânã la
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scenarii mai modeste în care aproximativ 10% din forþa de muncã va fi afec-
tatã.40 Cele mai recente studii susþin cã nu locurile de muncã în sine vor fi ex-
puse riscului, ci sarcini specifice bazate pe rutinã în cadrul locurilor de muncã.
Dar, alte analize evidenþiazã faptul cã tocmai aceste slujbe care nu pot fi bine

plãtite nu vor fi înlocuite prin robotizare, costul mentenanþei robotizãrii depãºind
cu mult valoarea muncii prestate. Consecinþa: menþinerea unor oameni în slujbe
prost plãtite ºi precaritatea aferentã, cu pericolul profilãrii unei clase sociale vul-
nerabile „precariat“41… Progresele tehnologice vor crea noi locuri de muncã ºi
oportunitãþi de angajare. Cu toate acestea, nu toatã lumea va putea profita de
beneficiile acestor noi locuri de muncã. Probabil, muncitorii ºi profesioniºtii cu
înaltã calificare vor fi beneficiarii, în timp ce cei cu calificare scãzutã vor fi afec-
taþi cel mai mult de riscul ºomajului.
Pericolul este ca ºomerii sã devinã un segment social dispreþuit prin compa-

raþie cu pensionarii despre care se considerã (în statele reale ale bunãstãrii)42 cã
primesc ceea ce li se cuvine dupã decenii de muncã43; spre deosebire de anumite
curente de opinie susþinute de guvernanþi, lipsite de respect faþã de pensionari,
care au circulat în societatea româneascã ºi au continuat în istoria recentã sã
prezinte pensionarii ºi pensiile ca o povarã apãsãtoare faþã de munca tinerilor
…Inegalitãþile în creºtere necesitã o redistribuire mai mare cãtre anumite grupuri
cu risc de a rãmâne fãrã un loc de muncã, ceea ce ar putea afecta negativ sprijinul
popular pentru redistribuire, ducând la rândul sãu la politici de redistribuire mai
puþin eficiente.44 În plus, inegalitãþile în creºtere sunt asociate cu o creºtere eco-
nomicã mai lentã, reducând capacitatea fiscalã de a purta politici redistributive
mai puternice (OECD, 2015). Marea majoritate a reþelei statului bunãstãrii sta-
bilite se ocupã de îmbãtrânirea populaþiei (OECD, 2017). În consecinþã, cheltu-
ielile cu pensiile ºi asistenþa medicalã sunt în creºtere ºi vor continua sã creascã
în deceniile viitoare. Aceasta nu numai cã pune presiune asupra sustenabilitãþii
sistemului de pensii, ci ºi asupra altor pãrþi ale statului bunãstãrii, cum ar fi chel-
tuielile cu ajutorul pentru ºomaj. Având în vedere sprijinul sãu slab popular, sis-
temele de ºomaj se confruntã apoi cu reduceri ºi reduceri suplimentare, afectând
nivelul de trai al ºomerilor ºi capacitatea statelor bunãstãrii de a ajunge la
egalitate economicã pentru toþi.

Concluzii

Statele bunãstãrii au apãrut în perioade de industrializare ºi globalizare; de
atunci au rezistat mai multor recesiuni economice ºi crize financiare ºi s-au
adaptat schimbãrilor profunde de pe piaþa muncii ºi din societate.
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Pe parcurs de mai mult de un secol, cheltuielile sociale au continuat sã creascã
în majoritatea statelor bunãstãrii. Astãzi, aceste state ale bunãstãrii stabilite se nu-
mãrã printre cele mai bogate þãri din lume, în acelaºi timp atingând standarde de
viaþã ridicate ºi o realizare echitabilã a egalitãþii economice. Mai mult, „modelul
statului bunãstãrii“ este adoptat de alte þãri din lume, având ca scop distribuirea
beneficiilor creºterii economice asupra cetãþenilor lor.
Putem remarca ºi cã în toate regimurile bunãstãrii un numãr substanþial de

oameni sunt lãsaþi în urmã ºi nu profitã pe deplin de beneficiile statului bunã-
stãrii, în timp ce inegalitatea veniturilor creºte în majoritatea statelor sociale.
Fãrã a aduce atingere unor excepþii, acest lucru demonstreazã cã statele sociale
sunt din ce în ce mai incapabile sã opreascã valul forþelor pieþei. Totodatã, este
foarte probabil ca statele sociale sã se adapteze în continuare la noile circums-
tanþe. Noi modalitãþi de finanþare vor trebui gãsite, de exemplu, lãrgirea bazei de
contribuþie asociatã cu munca…Noi modalitãþi de a realiza conþinutul cetãþeniei
ºi cine are dreptul la ce anume va trebui cãutat în lumina fluxurilor migraþionale
în creºtere pe tot globul. ªi þãrile care asistã la inegalitãþi în creºtere vor trebui
sã ia în considerare consolidarea reþelei de siguranþã socialã din nou pentru a-i
proteja cei mai vulnerabili ºi pânã la urmã pentru a nu pierde valoare socialã ºi
capital social. Privind înapoi la mai bine de un secol de creºtere a statului bunã-
stãrii în societãþile industrializate, totuºi, concluzia inevitabilã pare sã fie cã statul
bunãstãrii este aici pentru a rãmâne. Dar bunãstarea? Bunãstarea ºi bunãstarea
realizatã rãmân în mare deziderate asociate dezvoltãrii durabile ºi echitabile a
societãþii europene contemporane.
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