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O privire atentã asupra istoriei gândirii liberale ne aratã cã liberalismul ºi-a
extins aria de influenþã graþie nu doar asimilãrii cu „suprema formã de genero-
zitate“, potrivit unei aprecieri surprinzãtoare a lui Ortega y Gasset1, cât mai ales
contribuþiei incontestabile la dezvoltarea societãþii moderne. În acelaºi timp,
fiind marcat de o „funciarã diversitate“, în care disensiunile ºi divergenþele teo-
retice nu sunt doar expresia unor „idiosincrazii personale“, ci dovada complexi-
tãþii problemelor abordate ºi a dificultãþilor legate de articularea coerentã a unor
soluþii lansate în orizontul problematic al lumii trãite, liberalismul, cu toate me-
tamorfozele parcurse, a fost supus contestãrilor ºi criticilor dure, mai ales atunci
când a devenit disfuncþional ºi vulnerabil din perspectivã socialã2. Acuzele adu-
se „hegemoniei liberalismului“ s-au intensificat cu deosebire, cum era de aºtep-
tat, în perioadele de crizã, aºa cum putem constata ºi noi astãzi, când neoli-
beralismul a devenit þinta reproºurilor, a analizelor ºi evaluãrilor mai mult sau
mai puþin obiective. În acest context, orientarea neoliberalã (mai ales din ultima
parte a deceniului patru din secolul trecut) a încercat sã acorde o atenþie mai
mare problematicii sociale, adoptând, pe lângã reglementãrile de naturã eco-
nomicã, un evantai de mãsuri care vizau „binele public“, securitatea socialã ºi
abordarea neutralitãþii statului.

Lumea actualã, traversatã de crize multiple ºi profunde ºi, totodatã, supusã
unor transformãri structurale fãrã precedent, pare sã confirme, pe de o parte, pro-
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nosticul adversarilor capitalismului, prin implozia sistemului economic ºi finan-
ciar liberal, ºi, pe de altã parte, sã reafirme necesitatea ºi importanþa solidaritãþii
sociale, susþinutã cu argumente teoretice ºi ideologice de gânditorii socialiºti ºi
reluatã de toþi adepþii teoriilor politice care evidenþiazã dimensiunea socialã a
politicului. Pe acest fundal, discursul politic neoliberal, revitalizat cu funcþiile
active ale statului în domeniul politicilor sociale, era impregnat cu sintagme ºi
concepte care menite sã promoveze valori umane circumscrise „interesului general“.

În perioadele de crizã, pledoariile liberale nu s-au putut cantona exclusiv în
zona economicã ºi politicã, ignorând avalanºa de contestaþii ºi nemulþumiri so-
cide. O confirmare o primim ºi de la Walter Lippmann (cel care a semnat împre-
unã cu Louis Rougier „actul de naºtere al neoliberalismului“), care a analizat cu
mult spirit critic ºi realism „multitudinea de efecte contradictorii, uneori dra-
matice“, generate de revoluþia industrialã. De altfel, putem constata ºi astãzi,
aceste „efecte“ nu au fost înlãturate definitiv, ele fiind resimþite ori de câte ori
mãsurile politice sunt susceptibile de încãlcarea interesului comun al cetãþenilor
ºi au aparenþa contestabilã de a fi „chei“ salvatoare. Printre efectele ºi neajunsu-
rile semnalate de Walter Lippmann se numãrã: discrepanþa evidentã dintre pro-
gresul înregistrat de societate în planul cunoaºterii ºi cazurile tot mai numeroase
de sãrãcire a populaþiei, dintre egalitatea juridicã ºi inegalitãþile sociale, opoziþia
dintre principiile democraþiei ºi faptele sociale care încalcã aceste principii ºi
certificã insecuritatea cetãþenilor, dintre ordinea socialã garantatã ºi conflictele
violente reale, dintre independenþa declaratã a statelor ºi „rivalitatea feroce a im-
perialismelor lor“ ºi, nu în ultimul rând, contradicþia surprinzãtoare dintre liber-
tatea de gândire ºi exprimare ºi „conºtiinþa“ cenzurii impuse de autoritate3.

Fãrã a þine seama în totalitate de principalele evoluþii ale capitalismului ºi de
modificãrile structurale ce s-au produs, discursul liberal, viciat de o percepþie li-
mitatã a realitãþii ºi de o „mentalitate triumfalistã“, graþie interesului special ºi
exclusiv acordat sectorului economic, a pierdut mult din anvergura iniþialã.
Aceasta, din cauza cantonãrii în rezolvarea cu prioritate a problemelor economice
ºi minimalizãrii problemelor sociale apãrute ce riscau sã ducã la creºterea riscului
de instabilitate socialã, respectiv la amplificarea potenþialului de conflict social.

Preocupãrile de reconstrucþie ºi renovare a liberalismului s-au regãsit în pri-
mele programe neoliberale, precum cele reprezentate de Agenda sau de Mont-
Pelerin Society, fiind susþinute de teoreticieni marcanþi din Europa ºi Statele
Unite ale Americii precum Robert Aron, Louis Baudin, Louis Rougier, Jacques
Rueff, J.B. Condlife, William Beveridge, Wilhelm Röpke, Friedrich A. von
Hayek, Walter Lippmann º.a. Toþi aceºti autori erau conºtienþi de limitele libera-
lismului ºi de necesitatea relansãrii acestei doctrine prin acordarea atenþiei cuve-
nite problemelor sociale, probleme care reflectã, în egalã mãsurã, transformãrile
parcurse de societate ºi deficienþele unei politici subsumate intereselor particu-
lare sau de grup. De asemenea, s-a semnalat necesitatea reevaluãrii obiectivelor
economice ºi politice ºi refundamentarea programelor politice, axate, deopo-
trivã, pe extinderea responsabilitãþii ºi a funcþiilor sociale ale statului ºi pe res-
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pectarea legalã a libertãþii ºi a drepturilor tradiþionale ºi sociale ale indivizilor.
Aceastã nouã viziune se apropie mai mult de semnificaþiile conceptului de poli-
ticã ce „apare ca un triunghi etern de imperative competitive“, precum imperati-
vele de securitate, bunãstare ºi de ordine constituþionalã, cerute ºi justificate „de
calitatea oamenilor de a fi fiinþe sociale ºi de a trãi în comunitate“4.

«Revoluþia socialã» a neoliberalismului declanºatã în perioada 1945 – 1950
a pus accentul, cu deosebire, pe realizarea securitãþii sociale în multe þãri occi-
dentale, instituind practici de promovare a serviciilor sociale ºi a asigurãrilor ga-
rantate ºi susþinute financiar de stat. Astfel, concepþia despre stabilitate socialã ºi
«bunãstare», concepþie care îºi propunea „sã compenseze eºecurile de ordin ma-
terial, moral ºi cultural al unei largi categorii ale populaþiei ... prindea viaþã ºi
dezvãluia rezultate promiþãtoare“. Ca urmare a acestor transformãri ºi datoritã
orientãrii politicii neoliberale spre zona revendicãrilor sociale, „statul bunãstãrii“
va fi totuºi recomandat, teoretic ºi propagandistic, ca unul „situat deasupra inte-
reselor ºi preocupãrilor înguste ale anumitor grupuri sociale ºi economice“, fiind
identificat chiar cu un „stat al consensului“ sau cu statul „aplatizãrii conflictelor
de interese ºi al integrãrii tuturor forþelor sociale în sistemul reprezentativ parla-
mentar“5. Explicit, în aceastã nouã viziune, „statul bunãstãrii“ sau „statul-provi-
denþã“ dobândeºte, alãturi de tradiþionala susþinere a creºterii economice ºi de
„funcþia de rezervã de securitate“, noi capacitãþi ºi noi sarcini, precum cea de
factor de echilibru ºi dezvoltare, de soluþionare, asimilare ºi integrare a conflic-
telor ºi, mai ales, de stabilizare durabilã, ca premisã esenþialã a convieþuirii libere
ºi eficiente sub toate aspectele umane majore.

Valoarea unor idei sau concepþii care dau consistenþã programelor ºi acþiu-
nilor concrete poate fi asiguratã de circumstanþele istorice favorabile sau de coe-
renþa ºi mesajul profund care rezoneazã cu dimensiunea universalã a aspiraþiilor
umane pentru libertate ºi dreptate. Din aceastã perspectivã, apropierea neolibera-
lismului de problemele sociale este fireascã ºi legitimã, în pofida vocilor care
contestã legitimitatea mãsurilor preconizate. Susþinutã ºi de preocuparea de a da
o altã consistenþã ºi credibilitate, chiar o nouã ºansã de relansare a liberalismu-
lui, acreditarea unor noi idei, în acord cu actualele exigenþe sociale ºi politice, a
evidenþiat faptul cã societatea este departe de a fi o structurã centratã pe echili-
brul intereselor ºi, cu atât mai mult, pe stabilitatea mare a interesului general. În
consecinþã, abordarea pragmaticã ºi eficientã a problemelor sociale nu poate fi
disociatã de înþelegerea corectã a cauzelor. De altfel, ºi în aceastã situaþie, toate
mãsurile adoptate ºi transformate în pârghii principale ale acþiunilor de interven-
þie a statului îºi regãsesc argumentarea teoreticã în studii analitice ºi comparative
ºi o legitimare practicã în politicile sociale sau publice convergente sau concurente,
mai mult sau mai puþin realiste ºi responsabile.

Sintagma „problemã socialã“, prezentã frecvent atât în analizele trecutului is-
toric al liberalismului, cât ºi în abordãrile actuale, a fost lansatã explicit la sfârºi-
tul secolului al XIX-lea. Atunci „fãcea trimitere la disfuncþiile societãþii indus-
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triale“, concret, la „inadaptarea“ modalitãþilor de gestionare a socialului la dina-
mica schimbãrilor economice, azi, la „dezagregarea principiilor de organizare a
solidaritãþii ºi eºecul concepþiei tradiþionale despre drepturile sociale“6. În aceste
condiþii, „problema socialã“ forþeazã „refundamentarea intelectualã ºi moralã a
statului-providenþã“ ºi inserarea lui în „noua erã a socialismului“ ºi „noua epocã
a politicului“7.

Consideratã una din temele recurente ale gândirii politice actuale, tema poli-
ticilor publice ºi de securitate socialã a devenit pentru reprezentanþii gândirii
neoliberale o temã de interes major. Cei mai mulþi o raporteazã atât la necesitã-
þile de ordin general, precum trebuinþele care ies din zona intereselor private, cât
ºi la dobândirea bunãstãrii sau la asigurarea condiþiilor concrete pentru un trai
decent. Prin aceasta se certificã dubla motivaþie a intervenþionismului statal, pe
de o parte una de naturã economicã, axatã pe soluþionarea problemelor specifice
ºi stimularea creºterii economice, iar pe de altã parte, de naturã socio-umanã a
cãrei þintã principalã este realizarea „bunãstãrii generale“. Asumarea funcþiilor
economice ºi sociale de cãtre stat a impus nemijlocit adoptarea ºi a unor „instrumente
economice ºi politice adecvate“, precum politica bugetarã, fiscalã ºi monetarã,
politica de preþuri, planificarea orientativã sau prognozele8.

Politicile sociale sau politicile publice pot fi considerate drept consecinþa
eforturilor liberalismului de a „raþionaliza economia de piaþã“ ºi de a „umaniza“
dezvoltarea sau progresul social, prin armonizarea ideii de egalitate, ce a contri-
buit la „erodarea individualismului“ cu „gustul pentru libertate“ care necesitã
„întãrirea legãturii morale între cetãþeni“9.

Obiectivele principale ale politicilor sociale asumate de instituþiile statului se
concentreazã de regulã asupra procedurilor de alocare a unei pãrþi însemnate din
resursele economiei pentru restrângerea ariei de nesiguranþã a unor categorii so-
ciale defavorizate. Instituirea „securitãþii sociale“ vizeazã, în fapt, direcþii de ac-
þiune ale statului, direcþii care reprezintã, de altfel, ºi „elementele definitorii“ ale
conceptului de politicã socialã. Aceste elemente sunt: sistemul de protecþie so-
cialã (asigurãri, pensii, alocaþii etc.); transferul de venituri pentru garantarea sa-
lariului minim, facilitãþi de acces la învãþãmânt ºi culturã pentru cei interesaþi,
dar fãrã posibilitãþi materiale, sistemul naþional de asistenþã ºi asigurare medi-
calã; reglementãri privind exercitarea dreptului de a munci ºi recunoaºterea ro-
lului sindicatelor ca parteneri reali în definitivarea politicilor sociale ºi, nu în ul-
timul rând, reglementãri legate de programul de lucru ºi de timpul alocat refa-
cerii forþei de muncã10.

Printre promotorii politicilor sociale, mai ales a necesitãþii de a asigura ºi ga-
ranta securitatea socialã, s-au remarcat William Beveridge, Wilhelm Röpke, Walter
Lippmann, Paul A. Samuelson, Kenneth Arrow º.a. Justificarea acestor politici
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era legatã fie de consecinþele politicii economice sau de reacþiile sociale, fie de
transpunerea în practicã a semnificaþiei unor concepte legate de ordine, libertate
sau echitate. Pe ansamblu, se relevã faptul cã ideea de securitate socialã s-a impus,
dupã rãzboi, ca o „datorie moralã“ ºi a devenit, apoi, parte a „datoriei sociale“11.

Proiectul de securitate socialã, considerat intrinsec principiilor de funcþionare
a statului bunãstãrii, este, în viziunea lui William Beveridge, ºansa de a crea un
nou fundament pentru o lume mai dreaptã ºi mai stabilã, în acord cu valorile
tradiþionale confirmate de realitate ºi cu noile transformãri ale societãþii. În cele
douã Rapoarte destinate comisiei speciale din Camera Comunelor (Raport on
Social Insurance and Allied Services — 1942 ºi Raport on Full Employment in
a Free Society—1944), autorul asociazã securitatea socialã cu libertatea, demo-
craþia ºi utilizarea deplinã a forþei de muncã. Mai mult, susþine necesitatea creº-
terii cheltuielilor publice în raport cu necesitãþile reale ºi respinge orice politicã
restrictivã care asociazã resursele bugetare cu impozitarea excesivã. Mesajul
principal este adresat statului, susþinãtorul politicilor sociale, ºi, deopotrivã, tu-
turor cetãþenilor chemaþi sã participe la reconstruirea societãþii distruse de rãz-
boi12. Ceea ce particularizeazã politica de securitate socialã, concret sistemul de
asigurãri promovat de statul bunãstãrii beveridgian, este nevoia de a consolida
legãturile sociale ºi de a reface unitatea naþiunii. Comparativ cumodelul bismarckian
axat „pe mecanismul asigurãrii sociale în care prestaþiile sunt contrapartida coti-
zaþiilor“, statul-providenþã propus de Beveridge „oferã prestãri uniforme ºi mi-
nime tuturor membrilor colectivitãþii“, finanþate, în principal, din impozite13. Tot
prin comparaþie, politica socialã de securitate promovatã de William Beveridge
se distanþa de ambele orientãri politice existente la acea datã în Anglia, respectiv
de viziunea conservatoare care acorda prioritate iniþiativelor private în demersul
de redresare ºi dezvoltare economicã (politicile publice erau considerate doar
mijloace auxiliare) ºi de orientarea laburistã care susþinea cu deosebire acele
proiecte publice care mizau pe naþionalizarea parþialã a mijloacelor de producþie
ºi de schimb ºi pe dezvoltarea sectorului de stat. Ca atare, noul proiect deschidea
o nouã perspectivã, de rãspuns la revendicãrile sociale, de protejare a activitã-
þilor economice ºi de susþinere a creºterii standardelor de viaþã.

Propunerile integrate în cele douã Rapoarte care vor fundamenta teoretic
Schiþa Naþionalã de Asigurare au avut ca punct de plecare apãrarea ºi întãrirea
libertãþii exprimatã cu deosebire în trei planuri esenþiale: al asigurãrii ºi întãririi
securitãþii sociale, al stopãrii ºomajului ºi „folosirii depline“ a capacitãþii de muncã
ºi al susþinerii condiþiilor paºnice de viaþã. Fiecare faþetã a libertãþii este impor-
tantã în definirea unei societãþi libere, dar una era semnificativã pentru depãºirea
crizei sociale. Aceasta asocia libertatea cu trebuinþele socio-umane ale indivi-
dului ºi relaþiona sistemul de asigurare ºi gestionare a riscului cu cele mai mari pe-
ricole (cei cinci „giganþi“), precum Nevoia, Boala, Ignoranþa, Sãrãcia ºi Lenea14.
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Pledoaria pentru politicile publice nu intrã în contradicþie cu spiritul liberal ºi
cu atât mai mult cu societãþile în transformare. Ceea ce trezeºte suspiciune ºi ali-
menteazã în general controversele este problema legatã de natura ºi scopul poli-
ticilor publice. De asemenea, comentariile, dezbaterile ºi disputele teoretice s-au
concentrat asupra rolului statului ºi a reformelor ce se impun în acest sens, asu-
pra oportunitãþii intervenþiei statului, în raport cu eºecurile pieþei, asupra modali-
tãþilor de finanþare ºi furnizare a bunurilor publice sau a asistenþei sociale, dar ºi
asupra criteriilor de aplicare a principiilor de redistribuire corectã ºi echitabilã.
Toate aceste probleme transformate în obstacole pentru politicile sociale pot fi
ilustrate cu numeroase exemple din lumea realã. Este cazul multor þãri afectate
unde viciile de aplicare a acestor politici sociale sunt evidente prin deficitele bu-
getare mari, populismul exagerat, sectoarele publice ineficiente ºi costisitoare,
birocraþia excesivã ºi clientelismul politic etc.15.

Acordul privind rolul statului în determinarea politicilor sociale a fost funda-
mentat ºi susþinut de programele neoliberale precum cele inspirate de teoria lui
John Maynard Keynes care s-au impus ca o corecþie sau contestare a validitãþii
teoriei autoreglãrii economice, negându-se multã vreme, cu precãdere în perioada
de creºtere economicã, posibilitatea teoreticã a crizelor, a ºomajului sau a deze-
chilibrelor economice grave. Realitatea a infirmat aceste previziuni, iar politica
intervenþionistã s-a vãzut obligatã „sã navigheze între Scyla salvãrii capitalismu-
lui din situaþia îngrijorãtoare în care se afla ºi Charybda maximizãrii profitului,
reuºind sã atenueze unele asperitãþi ale instabilitãþii cu riscul creãrii de noi iz-
voare de tensiune“16. De asemenea, experienþa a arãtat cã mecanismul econo-
miei capitaliste nu se poate limita la exercitarea concurenþei, consideratã de sus-
þinãtorii ei drept „singurul mijloc de asigurare a echilibrului, progresului ºi su-
pleþei sistemului economic“. Aceasta întrucât, prin asocierea producãtorilor în
trusturi ºi carteluri ºi prin supralicitarea intervenþei statului, sistemul „a ajuns la
individualizarea beneficiilor ºi la socializarea pierderilor“17.

O intervenþie publicã eficace, pusã în slujba modernizãrii ºi dezvoltãrii socie-
tãþii, nu reprezintã o sarcinã uºoarã. Louis Rougier, unul dintre cei trei mari re-
formatori ai liberalismului, alãturi de Walter Lippmann ºi de Ludwig von Mises,
conform aprecierii lui André Maurois, a susþinut, de pe o poziþie moderatã, in-
tervenþa statului în plan organizatoric ºi nu politic. Fãrã a pune în antitezã statul,
piaþa ºi comunitatea, Louis Rougier subscrie tezei statului „fondat pe solidarita-
tea organicã a tuturor membrilor sãi“, altfel spus a statului imparþial numit „sta-
tul fãrã politicã“18. Totodatã el a susþinut, fãrã echivoc, ºi diversitatea intereselor,
rolul iniþiativelor private ºi al responsabilitãþilor asumate ºi, deopotrivã, necesi-
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tatea respectãrii legilor ºi integrarea intervenþionismului statal într-o „ordine le-
galã“, menitã sã evite orice abuz19.

Raportat la nivelul nesatisfãcãtor al indicatorilor bunãstãrii generale, la ava-
lanºa nemulþumirilor ºi a revendicãrilor sociale, comentariile ºi riposta intelec-
tualã la adresa ineficienþei modelului social neoliberal nu a fost lipsitã de anver-
gurã ºi semnificaþie. Pe de o parte, se semnaleazã faptul cã oamenii nu sunt doar
agenþi economici obligaþi sã existe ºi sã funcþioneze într-o societate dominatã de
„civilizaþia consumului agresiv ºi ostentativ“. Creºterea economicã necesitã ºi o
evaluare calitativã a bunãstãrii, reflectatã în standardul de viaþã al cetãþenilor, în
nivelul de educaþie, în speranþa de viaþã, dar ºi în capacitatea sau competenþa in-
divizilor de a realiza „conversia bunurilor materiale în libertate realã“20. Pe de
altã parte, se fac simþite „limitele compromisului din anii creºterii economice“
ºi, mai ales, efectele crizei statului resimþite, în egalã mãsurã, în plan ideologic,
funcþional ºi strategic. Spre exemplu, globalizarea sau mondializarea economiei
a determinat, se pare, restrângerea autonomiei ºi a puterii statului de a interveni,
iar criza modelelor de protecþie socialã, fie cel liberal, conservator sau social-de-
mocrat, a necesitat reevaluarea ºi tranziþia „statului-providenþã“, cel puþin ca de-
ziderat, spre un alt model, cel al „statului-providenþã social ºi cultural“. Obiec-
tivul major viza redistribuirea bogãþiei comune cu intenþia clarã de „asigurare a
bunãstãrii materiale, intelectuale ºi chiar morale a cetãþenilor, pe baza concepþiei
justiþiei sociale“21. În fapt, aceastã nouã perspectivã nu s-a concretizat, socie-
tatea fiind astãzi în pragul unei crize care a atins cote alarmante. Drept urmare,
pentru depãºirea acestei situaþii, se impune cãutarea de noi forme de înþelegere
teoreticã ºi noi modalitãþi de abordare pragmaticã.

Criza „statului bunãstãrii“ ºi „declinul societãþii asigurãtorii“, regãsitã în apa-
riþia unor „noi forme de pauperitate ºi excludere“, a polarizat atenþia tuturor ce-
lor interesaþi în rezolvarea acestor probleme sociale grave.

Pierre Rosanvallon, unul din teoreticienii actuali care analizeazã aceste douã
probleme, afirmã mai întâi cã statul-providenþã s-a constituit în jurul sistemului
de asigurãri, cel care era în mãsurã sã ofere „garanþii solide“ pentru unele cate-
gorii de risc ºi, totodatã, cã acest sistem era conectat la „formele de solidaritate“,
manifestate vizibil în condiþiile creºterii economice. Criza statului providenþã,
analizatã de Rosanvallon ºi în lucrarea cu acelaºi titlu, este, în fapt, o crizã triplã
sau o crizã manifestatã în trei planuri distincte: o crizã financiarã, cauzatã de sis-
temul impozitelor ºi contribuþiilor ºi de creºterea cheltuielilor sociale; o crizã
ideologicã, determinatã de fragilizarea legitimitãþii statului sau chiar delegiti-
marea lui; o crizã filosoficã, raportatã la „dezagregarea principiilor de organizare
a solidaritãþii“ ºi la „eºecul concepþiei tradiþionale despre drepturile sociale“22.
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În încercarea de a gãsi soluþii pentru depãºirea crizei, Pierre Rosanvallon re-
cunoaºte cã aceastã crizã este în mod evident ºi o crizã a civilizaþiei ºi a indivi-
dului sau, altfel spus, o crizã „de ordin structural“ care „relevã ºi o dimensiune
de ordin antropologic“. În acest sens, autorul constatã cã sunt în impas institu-
þiile abilitate sã dezvolte legãturile sociale ºi sã creeze premisele solidaritãþii reale
(criza statului) ºi, deopotrivã, remarcã faptul cã sunt disfuncþionale atât rapor-
turile dintre sectorul economic ºi cel social (criza muncii), cât ºi „modurile de
constituire a identitãþilor individuale ºi colective“ (criza subiectului)23. Acestui
context ambiguu ºi tensionat i se adaugã ºi faptul cã „problema socialã“, ra-
portatã în esenþã la politica forþei de muncã, la respingerea excluderii sau la poli-
tica bugetarã a asigurãrilor sociale, este „adesea abordatã în termenii care con-
jugã trei perversiuni majore ale politicii moderne: confuzia politicii ºi a bunelor
sentimente, gustul pentru politica spectacol ºi simplificarea problemelor“24.

Realitatea a demonstrat cã sistemul de protecþie socialã, cãrui „i s-a cerut prea
mult“, s-a aflat „la confluenþa a trei cereri pe care nu le-ar putea satisface simul-
tan fãrã a risca grave disfuncþii: o cerere de asigurare, o cerere de solidaritate ºi
o cerere de stabilizare“25. Indiferent de argumentele invocate, de justificãri sau
contestãri, asistãm astãzi la agravarea fãrã precedent a problemelor sociale ºi la
extinderea efectelor crizei care reclamã mobilizarea tuturor energiilor. Inefici-
enþa politicii de asistenþã socialã în Statele Unite ale Americii ºi eºecul siste-
mului de asigurãri sociale în Europa nu presupun automat, în concepþia lui
Rosanvallon, renunþarea totalã la politicile sociale. Aceasta, cu atât mai mult cu
cât procedurile de asigurare continuã sã reprezinte o bazã a legãturilor sociale.
Totuºi, rolul acesta de gestionare a coeziunii sociale ºi a solidaritãþii trebuie sã
fie legat de „valorizarea cetãþeniei sociale“, singura în mãsurã sã facã tranziþia
„de la asiguratul social la contribuabil“26.

O altã idee, frecvent vehiculatã, este aceea cã, în situaþii de crizã, selectivi-
tatea ar fi soluþia oportunã. În acest context, «statul-providenþã» selectiv se deta-
ºeazã de principiul universalitãþii asociat prestaþiilor sociale, incluse în sfera
drepturilor ce aparþin tuturor cetãþenilor ºi subscris viziunii maniheiste care îm-
parte societatea în beneficiari ºi excluºi. Soluþia propusã de Rosanvallon este
adoptarea unui principiu diferenþiat ºi moderat al distribuirii asistenþei sociale,
asociat cu menþinerea unei forme de universalitate pentru unele prestaþii27.

„Noua problemã socialã“ semnaleazã faptul cã «paradigma asiguratorie» a
«statului-providenþã» trecut este aproape epuizatã. Dacã înainte socialul ºi pro-
blemele aferente „erau ataºate categoriilor unificatoare de risc“, iar fenomenele
de excludere ºi ºomaj erau considerate întâmplãtoare sau conjuncturale, acum se
constatã „individualizarea socialului“, în paralel cu schimbarea subiecþii politi-
cilor sociale. Problema categoriilor sociale omogene a devenit problema indivi-
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zilor aflaþi în situaþii specifice“28. Astfel „statul-providenþã“ nu mai poate fi doar
„un distribuitor al alocaþiilor ºi un administrator al regulilor universale“, ci tre-
buie sã se transforme într-un „stat-serviciu“, cu atribuþia principalã de a asigura
fiecãrui individ „mijloacele specifice pentru a-ºi controla cursul vieþii, pentru de-
pãºirea unei rupturi, pentru anticiparea unei crize“29. În concluzie, pornind de la
premisa cã viitorul politicilor sociale nu poate fi predeterminat ºi nu poate fi le-
gat exclusiv de reducerea inegalitãþilor, analizele lui Rosanvallon conduc la ne-
cesitatea redefinirii socialului, printr-o abordare mai nuanþatã a echitãþii, prin de-
pãºirea alocãrii uniforme a asistenþei sociale ºi, deopotrivã, prin susþinerea „re-
formismului individual“, în detrimentul mãsurilor globale care au condus la so-
cializarea riscurilor.

Politicile sociale, situate la confluenþa celor trei mari dimensiuni ale realitãþii,
economicã, politicã ºi socialã, s-au aflat ºi în atenþia teoreticienilor neafiliaþi
gândirii liberale. Acest fapt poate fi explicat teoretic ºi ideologic, dar, mai ales,
prin multipla justificare ºi susþinere a politicilor sociale, venitã fie din partea sta-
tului, care mizeazã pe cetãþeni sãnãtoºi, fie din partea indivizilor, care solicitã un
trai decent, fie chiar din partea patronilor, care au nevoie de angajaþi calificaþi ºi
eficienþi. (Otto von Bismarck „motiva prin nevoia de cetãþeni loiali“)30.

Anthony Giddens pleacã de la teza cã „o societate nouã înseamnã valori noi“.
Din aceastã perspectivã, politicile sociale preconizate de el se deosebesc de cele
promovate de reprezentanþi ai neoliberalismului, precum William Beveridge, pe
care îl acuzã cã intenþioneazã „sã transfere riscul de la individ cãtre stat“. Ex-
plicit, detaºându-se de aceastã viziune pe care o considerã „perimatã“, Giddens
atribuie valenþe distincte conceptului de bunãstrare („welfare“), ºi anume: pe de
o parte, vorbeºte de bunãstarea canalizatã spre îndeplinirea scopurilor pozitive
în viaþã ºi nu spre asigurarea exclusivã a securitãþii proprii („positive welfare“),
iar pe de altã parte, aderã la acea politicã a bunãstãrii care se concentreazã, în
principal, asupra cauzelor care ameninþã bunãstarea ºi securitatea, decât asupra
efectelor deja existente („preventive welfare“).

O protecþie socialã corectã ºi eficientã este „protecþia socialã pozitivã“ ºi nu
„protecþia negativã sau de risc“, altfel spus cea care se canalizeazã pe latura opti-
mistã a vieþii, pe definirea bunãstãrii în termenii autonomiei personale ºi ai liber-
tãþii autentice, ai sãnãtãþii fizice ºi psihice, ai educaþiei adecvate ºi ai prosperi-
tãþii reale ºi, nu în ultimul rând, ai promovãrii iniþiativei personale în activitãþi
utile desfãºurate de fiecare individ31. Abordarea pozitivã a protecþiei sociale, im-
plicit a politicilor sociale în general, presupune, în viziunea lui Giddens, accen-
tuarea prevenþiei ºi nu acþiunile reparatorii. Astfel, „intervenþionismul“ preventiv
este indisolubil legat de „activismul“ tradus fie prin activitatea serviciilor specia-
lizate „sã-i ajute pe oameni sã se ajute singuri“, fie prin „activismul social“ al or-
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ganizaþiilor societãþii civile precum cele neguvernamentale sau grupurile de vo-
luntari32. În acest fel, statul ºi politicile sociale ies din zona activitãþilor de bi-
nefacere care pot încuraja imoralismul ºi neasumarea responsabilitãþii (Frédéric
Bastiat susþinea în secolul al XIX-lea cã „statul este o mare ficþiune prin care
„toþi cautã sã trãiascã pe banii celorlalþi“) ºi se concentreazã pe iniþiativele me-
nite sã ofere oamenilor cadrul necesar pentru dezvoltarea capacitãþilor creative,
pentru confirmarea demnitãþii lor umane, fãrã a invalida spiritul benefic al soli-
daritãþii constructive. Corectarea limitelor liberalismului clasic înseamnã accep-
tarea „intervenþionismului selectiv“ care nu vizeazã blocarea pieþei libere, ci doar
asigurarea ºanselor egale pentru toþi indivizii33.

Politica socialã a neoliberalismului, cum era de aºteptat, nu s-a bucurat de o
apreciere unanimã. Au existat ºi existã voci care contestã legitimitatea ei, aºa
cum o face ºi Pierre Bourdieu ºi, mai ales voci care amendeazã efectele acestei
politici reflectate de criza actualã. Pentru Pierre Bourdieu, neoliberalismul nu re-
prezintã altceva decât utopia „care s-a convertit în program politic“. Acesta „îºi
extrage forþa socialã din forþa politico-economicã a celor cãrora le exprimã inte-
resele — acþionari, operatori financiari, industriaºi“, din rândul oamenilor poli-
tici „convertiþi la demisia comodã a „laissez-fair-ului“ sau din cel al funcþio-
narilor care îºi justificã existenþa ºi activitatea34. Reacþiile critice ale acestui au-
tor francez vizeazã, cu deosebire, ineficienþa politicilor sociale declarate ºi asu-
mate. Dimpotrivã, subliniazã Pierre Bourdieu, prin aplicarea unor „tehnici de în-
robire raþionalã“ care conduc la supralicitarea resurselor de activitate, se ajunge
la „slãbirea sau abolirea reperelor ºi a solidaritãþii colective“ ºi, mai grav, la „in-
stituirea practicã a unei lumi darwiniene a luptei tuturor împotriva tuturor“.
Aceastã lume surprinzãtoare, deºi dezvãluie o serie de contradicþii ºi exprimã ne-
liniºti legate de securitatea zilei de mâine, îºi gãseºte „susþinãtori la toate nivelu-
rile ierarhiei“35.

ªansa de „a opri cursa spre prãpastie“, de a face ca „ordinea socialã sã nu se
prãbuºeascã“ aparþine doar instituþiilor abilitate sã serveascã interesul public sau
colectivelor capabile sã revigoreze solidaritatea oamenilor36.

Necesitatea politicilor publice nu mai poate fi pusã sub semnul întrebãrii, mai
ales acum, în epoca globalizãrii, când apar noi date ºi noi solicitãri, prin mondia-
lizarea pieþelor, fluidizarea comunicaþiilor ºi dispariþia barierelor naþionale. Nu
este lipsit de semnificaþie nici faptul cã mondializarea nu este sinonimã cu uni-
versalizarea. Prin urmare, epoca pe care o trãim este ºi epoca „afirmãrii iden-
titãþii, a resurgenþei particularismelor, a exploziei naþionalismelor: pe scurt, a re-
fuzului universalismului“37. În acest context, politica socialã impusã de o accen-
tuatã fragmentare ºi tensionare a structurilor sociale, reprezintã un obiectiv ma-
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jor care reaminteºte cã existã un contract social între cetãþeni ºi autoritãþile man-
datate sã gestioneze treburile politice. Angajarea neoliberalismului în definirea
ºi promovarea politicilor sociale constituie nu doar o preocupare de a reforma
doctrina proprie, ci ºi un rãspuns ºi un angajament de a participa la rezolvarea
problemelor sociale existente. Dificultatea majorã constã, pe de o parte, în nece-
sitatea de a stopa declinul economic ºi de a relua creºterea sãnãtoasã a produc-
tivitãþii, iar, pe de altã parte, în obligaþia de a diminua implicaþiile sociale ale ine-
galitãþilor ºi sãrãciei în rândul populaþiei. Aceasta, întrucât compatibilizarea so-
cietãþilor în „epoca globalizãrii“ presupune apropierea nu doar în domeniul eco-
nomic ºi politic, ci ºi în domeniul vieþii sociale. Altfel spus, înseamnã rezolvarea
conflictului dintre ordinea socialã ºi principiile economiei concurenþiale, douã dimen-
siuni ale existenþei umane alflte, potrivit lui Lippmann în „dezechilibru funcþional“38.
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