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PREFAğĂ

Statul bunăstării reprezintă unul dintre aranjamentele instituĠionale
majore ale democraĠiilor moderne. Din anumite puncte de vedere, statul
bunăstării ajută la temperarea dezechilibrelor sociale, nu numai în termeni
ai inegalităĠii financiare, ci úi în termeni ideologici úi politici.
Dezvoltat úi consolidat, cu precădere, după cel de-al doilea război
mondial, statul bunăstării constituie o temă de interes atât din punct de
vedere teoretic, dar mai ales prin implicaĠiile lui practice.
Statele bunăstării au continuat să crească úi în perioada 1980-2000,
atât în ceea ce priveúte cheltuielile publice úi beneficiarii acestora, cât úi,
într-o mare măsură, în ceea ce priveúte forĠa de muncă angajată, în ciuda
tuturor teoriilor despre criză apărute încă de la mijlocul anilor `70. Creúterea
statelor bunăstării se datorează recunoaúterii drepturilor sociale úi a altor
drepturi, ceea ce a dus la o extindere a cheltuielilor publice. În acest
context, a sporit numărului pensionarilor, dar úi al celor care primesc ajutor
de úomaj úi asistenĠă socială. Deciziile politice au fost luate în cunoútinĠă
de cauză, în vederea îmbunătăĠirii siguranĠei sociale prin mecanismele
bunăstării úi stabilirea unor noi programe. Statul bunăstării - úi în special
sistemul de sănătate - are capacitatea de a satisface sau măcar de a veni
în întâmpinarea mai multor nevoi decât în trecut, aspect care a dus la o
creútere a cererii de servicii de sănătate. Problemele cunoscute, cum ar fi
úomajul, au câútigat importanĠă, iar „probleme” úi nevoi relativ noi au
crescut în importanĠă, spre exemplu, ca o consecinĠă a divorĠurilor úi a
apariĠiei familiilor monoparentale.
Fără îndoială, statul bunăstării a făcut faĠă multor provocări úi nu va fi
scutit de acestea nici în viitor. Cercetările empirice asupra schimbărilor care
au avut loc în ultimele două decade în statele bunăstării arată că, aproape
peste tot, au avut loc încercări reuúite de a reduce nivelul beneficiilor din
cadrul programelor de siguranĠă socială sau de bunăstare selectivă. Cu
toate acestea, sunt puĠine semne care să indice o schimbare radicală sau
fundamentală. Reducerile de fonduri úi reformele din domeniul bunăstării
au fost strict limitate ca arie. ùi aici există o discrepanĠă semnificativă între
retorica teoretică úi politică despre criză úi opoziĠia politică reală a maselor
úi elitelor împotriva schimbării majorităĠii programelor fundamentale ale
statului bunăstării.
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Statul bunăstării se bucură în toată Europa de un puternic suport
electoral úi popular, dar rămâne de văzut dacă acest lucru reprezintă un
indicator bun sau rău în ceea ce priveúte viitorul statului bunăstării.
SperanĠele prea mari în legătură cu intervenĠiile statului în domeniul
bunăstării trebuie ajustate pe măsura bugetelor statelor úi a datoriilor
publice.
Modelele consacrate ale statelor bunăstării au fost realizate de
Esping-Andersen G. El grupează statele bunăstării în liberal, conservatorcorporatist úi social-democrat. În cadrul primului model, piaĠa úi familia sunt
principalii ofertanĠi de servicii sociale. Asigurările sociale sunt utilizate doar
ca măsuri temporare în situaĠia în care primele două surse eúuează în
producerea bunăstării. Cel de-al doilea model se bazează pe performanĠe,
iar politica socială este tratată ca un element adiĠional la politica
economică. Ajutorul din partea statului este condiĠionat de performanĠa
individuală, care susĠine orice tip de asigurare cu echivalare între plăĠi úi
beneficii. Ultimul model se bazează pe redistribuirea puternică din partea
statului. Politica socială constituie un instrument integral pentru realizarea
coeziunii sociale, cu impozite de redistribuire úi programe pentru egalizarea
venitului. Bunurile úi serviciile sociale sunt oferite pe baza necesităĠilor.
Lucrarea de faĠă acoperă un spectru larg de descriere úi analiză a
statului bunăstării úi completează literatura de specialitate în limba română.
Ea se constituie ca un element care contribuie la înĠelegerea din
perspectivă comparată a statului bunăstării din ultimul secol.

Prof. univ. dr. Dumitru Mureúan

INTRODUCERE

Statul bunăstării este o invenĠie europeană (Flora P., 1986)
dezvoltată, extinsă, ajustată, rafinată úi modificată pe parcursul unei
perioade de mai mult de 100 de ani. Punctul de plecare este programul
obligatoriu al asigurărilor sociale iniĠiat de Bismarck în Germania. Începutul
asigurărilor sociale este interpretat ca un exemplu al politicilor de legitimare
în cadrul regimul autoritar-conservator (Flora P. úi Heidenheimer A.J.,
1981; Kuhnle S., 2000).
Mai târziu, ca răspuns la mobilizarea politică democratică úi ca
rezultat al conflictului politic, competiĠiei úi compromisurilor între partidele
politice, au fost iniĠiate úi dezvoltate legislaĠii ale asigurărilor sociale úi ale
politicilor bunăstării úi în alte Ġări.
În secolul 20, asigurările sociale, în contextul dezvoltării statului
bunăstării în lume, sunt, de fapt, o trecere către democraĠie úi prosperitate
economică. Apare evidentă relaĠia dintre dezvoltarea democratică,
modernizarea economică úi angajamentul statului de a oferi bunăstare úi
de a garanta drepturile sociale pentru cetăĠenii săi.
În toate societăĠile, diferite instituĠii oferă bunăstarea socială: familia,
societatea civilă, piaĠa úi statul. De-a lungul timpului, au fost realizate
tipologii ale distribuitorilor bunăstării (Titmuss R.M., 1958) úi ale statelor
bunăstării (Wilensky H. úi Lebeaux C.N., 1958) bazate, în mod deosebit, pe
tipul úi scopul responsabilităĠii bunăstării asumate de stat.
Wilensky H. úi Lebeaux C.N. disting statul bunăstării rezidual úi cel
redistributiv-instituĠional. În primul, statul caută să limiteze angajamentele
sale doar pentru grupurile marginale, iar cel de-al doilea este universal în
ceea ce priveúte obligaĠiile statului úi are în vedere întreaga populaĠie.
Titmuss R. (1974) utilizează aceste concepte úi introduce un tip
intermediar de stat al bunăstării, denumit modelul realizare-performanĠă
industrială, în cadrul căruia necesităĠile bunăstării pot fi satisfăcute pe baza
meritelor, performanĠelor în muncă úi a productivităĠii.
Cea mai citată lucrare care aduce în discuĠie aceste concepte este
cea a lui Esping-Andersen G., „Cele trei lumi ale capitalismului bunăstării”
(1990), prin care se introduce noĠiunea de „regimuri ale statelor bunăstării”.
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El clasifică statele bunăstării în: „liberale”, care se bazează mai mult pe
piaĠă úi în cadrul cărora predomină beneficiile pe baza testării mijloacelor,
iar transferurile universale sunt modeste; statele bunăstării „conservatorcorporatiste”, în cadrul cărora se pune accent pe organizarea corporatistă
úi etatism, iar redistribuirea prin sistemul beneficiilor sociale este redusă;
statul bunăstării „social-democrat”, în cadrul căruia principiul
universalismului úi al „de-comodificării” sunt puternic promovate.
Printre statele bunăstării dezvoltate se observă variaĠii mari în ceea
ce priveúte nivelurile impozitării úi structura impozitelor, redistribuirea
bugetelor publice pentru diferite scopuri ale bunăstării (asigurările sociale,
sănătatea, educaĠia, locuirea, serviciile sociale personale, programele
pieĠei muncii, instituĠiile de îngrijire a copiilor etc.). Se observă o acoperire
diferenĠiată a nevoilor populaĠiei prin mecanismele producerii bunăstării,
precum úi scopuri diferite ale politicilor sociale.
Cu timpul, statele bunăstării s-au dezvoltat, bazându-se pe diferite
necesităĠi preindustriale, socio-structurale úi pe filosofii politice úi sociale,
pe interese úi valori dintre cele mai diverse.
În prezenta lucrare ne propunem să analizăm o parte din teoriile
dezvoltate de-a lungul timpului în ceea ce priveúte crearea úi dezvoltarea
statelor bunăstării. De asemenea, să surprindem legătura dintre teorie úi
practică, reliefând implicaĠiile teoriilor economice, politice úi sociale în
producerea bunăstării sociale prin mecanisme diferite, precum úi
reflectarea acestora în cadrul teoriei.
Lucrarea este structurată în opt capitole.
La început, descriem úi analizăm contextul iniĠial al naúterii statului
bunăstării úi accentuăm elementele favorizante pentru apariĠia acestuia.
Astfel, în primul capitol, sunt prezentate úi analizate momentele-cheie ale
introducerii asigurărilor sociale în patru grupuri de Ġări dezvoltate, úi anume:
Ġările nordice, Germania, Marea Britanie úi Statele Unite ale Americii. În
fiecare din acestea, ideile de asigurare socială úi de stat al bunăstării au
evoluat diferit, date fiind contextele naĠionale particulare. Deúi există úi o
serie de similarităĠi, nu putem vorbi de un model unic al naúterii asigurărilor
sociale, ci mai degrabă de opĠiuni convergente úi divergente în iniĠierea úi
extinderea acestora. De aceea, la sfârúitul primului capitol, am grupat
teoriile reprezentative care explică modul în care asigurările sociale au fost
instituĠionalizate. Ne referim aici la: dezvoltarea capitalismului, teoria
legitimării politice, legea lui Wagner, eterogenitate demografică, teoria
leviathană. Din punctul nostru de vedere, puterea de explicare a acestor
teorii, luate individual, este restrânsă, dar, privite în mod complementar, ele
dau o imagine de ansamblu asupra momentelor de început ale asigurărilor
sociale.
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În capitolul 2, sunt analizate conceptele asociate statului bunăstării.
Se pune accent pe ideologiile predominante, care într-un mod sau altul au
influenĠat dezvoltarea statelor bunăstării, úi pe definirea statului bunăstării,
politicilor sociale úi asigurării sociale ca element central al furnizării
bunăstării prin mecanisme redistributive. Astfel, sunt analizate ideologiile
cele mai importante cu referire la statul bunăstării, evidenĠiind elementele
care fac diferenĠa între un stat comprehensiv al bunăstării úi unul cu
tendinĠe reziduale. Social-democraĠia úi neoliberalismul reprezintă
ideologiile cu cea mai largă acoperire la nivel mondial. Prin combinaĠii ale
acestora, pot fi incluse cele mai multe state ale bunăstării. Este prezentată
definiĠia statului bunăstării din diferite perspective úi sunt conturate
componentele esenĠiale ale acestuia. Politicile sociale reprezintă de fapt
mecanismele prin care bunăstarea este furnizată atunci când familia, piaĠa
úi sectorul neguvernamental au produs primele niveluri de bunăstare. În
interiorul politicilor sociale este delimitată asigurarea socială ca element
fundamental în prevenirea diferitelor riscuri.
În capitolul 3 sunt prezentate etapele evoluĠiei statului bunăstării
începând cu 1945, anul în care s-a terminat cel de-al doilea război mondial,
úi până în prezent. Prima etapă, cuprinsă între 1945 úi anii `70 ai secolului
trecut, este cunoscută sub denumirea de consolidare úi expansiune a
statului bunăstării. Indiferent de zona în care acesta s-a dezvoltat, este
unanim acceptat că în această perioadă statele bunăstării au cunoscut o
creútere semnificativă.
Pornind de la crizele petrolului din deceniul opt al secolului trecut,
intrăm în perioada de restrângere a statului bunăstării, marcată prin ideile úi
practicile neoliberale din Marea Britanie úi Statele Unite ale Americii.
Restrângerea statelor bunăstării, reorganizarea furnizorilor de bunăstare úi
tendinĠa de privatizare a furnizării bunăstării sunt elementele esenĠiale ale
acestei etape.
După revenirea puternică a neoliberalismului din anii ‘70-‘80, intrăm
într-o nouă etapă în care mixul producerii bunăstării între piaĠă úi stat se
schimbă din nou, în sensul mutării centrului de greutate la nivel comunitar.
În capitolul 4 sunt tratate teoriile economice care au fundamentat
dezvoltarea statului bunăstării úi modul în care ele au influenĠat orientările
de politici ale bunăstării. Teoriile despre statul bunăstării se întind pe un
continuum între teoriile economice úi teoriile „regimului”. De asemenea,
este realizată o sinteză a principalelor tipologii ale statului bunăstării,
plecând de la diferite criterii economice, politice úi sociale.
În capitolul 5, este prezentată politica socială reformulată în termeni
economici, cu descoperirea „problemei úomajului” din cadrul lucrărilor lui
Beveridge W. úi a lui Keynes J.M. Dacă Beveridge W., în fundamentarea
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sa bazată pe reducerea úomajului, pregăteúte spaĠiul economic pentru
intervenĠia politică, în abordarea lui Keynes J.M., în ceea ce priveúte
„angajarea totală”, politica completează úi consolidează discursul
economic.
În capitolul 6 se pune accent pe teoriile regimurilor sau lumilor
bunăstării din perspectivă comparată. Dat fiind faptul că literatura de
specialitate este vastă, ne-am concentrat asupra regimurilor bunăstării
dezvoltate de Esping-Andersen G. úi pe o parte din criticile aduse acestor
teorii.
În capitolul 7 este prezentată „a treia cale” ca modalitate de
producere a bunăstării. În cadrul acestei abordări apar idei noi care sunt în
afara statului bunăstării úi în faĠa cărora abordările de stânga nu mai sunt
eficiente, deoarece statul nu mai este capabil să modifice cursul
problemelor economice, iar liberalismul úi-a evidenĠiat limitele, deoarece
nimeni nu mai crede că piaĠa poate rezolva orice problemă (Giddens A.,
1998).
În capitolul 8 am prezentat úi analizat trei factori care influenĠează
noile
politici
ale
dezvoltării
statului
bunăstării:
globalizarea,
postindustrialismul úi revoluĠia genului.
În elaborarea acestei lucrări am beneficiat de sugestiile unor
profesori, cercetători úi ale unor experĠi din domeniul economic úi social úi
vreau să le aduc mulĠumiri. În mod special doresc să mulĠumesc domnului
profesor universitar doctor Dumitru Mureúan, pentru sprijinul acordat úi
sugestiile de îmbunătăĠire pentru realizarea acesteia.

CAPITOLUL 1
DIN ISTORICUL APARIğIEI STATULUI
BUNĂSTĂRII
În acest prim capitol analizăm modul în care au evoluat atât ideile
economice, cât úi practicile care au stat la baza naúterii úi dezvoltării
statului bunăstării.
Originile statului bunăstării au la bază ideile úi acĠiunile cancelarului
Bismarck, în Germania secolului 19, úi „noul liberalism” englez de la
începutul secolului 20. Caracteristici asemănătoare pot fi, de asemenea,
întâlnite în tipul de intervenĠie socială catolică úi în democraĠia creútină.
Suedia a creat un stat al bunăstării în anii `30 - cunoscutul model suedez.
În Anglia, statul bunăstării s-a dezvoltat complet după cel de-al doilea
război mondial, pe baza principiilor subliniate în cadrul raportului lui
Beveridge W. din 1942.
După cel de-al doilea război mondial, aproape toate statele vestice
au adoptat sisteme ale bunăstării comprehensive, deúi ele difereau în
funcĠie de modul de fundamentare úi de principiile de organizare.
SocietăĠile capitaliste se caracterizau, în secolul la 19-lea úi în prima
parte a secolului 20, printr-o distribuĠie inegală a riscurilor úi resurselor. În
acest context, intervenĠiile statului pot fi văzute având drept scop reducerea
expunerii la pericolele provenite din mediul pieĠei, cum ar fi úomajul,
sărăcia, morbiditatea úi consecinĠele lor negative. Statul bunăstării poate fi
înĠeles ca fiind suma practicilor care au drept scop să aducă îmbunătăĠirea
vieĠii cetăĠenilor, aceasta însemnând asigurarea unor condiĠii de trai
decente. Din acest punct de vedere, crearea statului bunăstării poate fi
văzută ca reacĠie la două fenomene centrale, rezultate din industrializare úi
dezvoltarea economiei capitaliste la sfârúitul secolului 19 úi începutul
secolului 20. Primul dintre acestea este pierderea securităĠii economice úi
scăderea suportului tradiĠional având la bază familia úi comunitatea.
Celălalt se referă la discordanĠa dintre diferite componente ale cetăĠeniei
(Marshall T.H., 1950). Egalitatea politică în creútere, care a fost tipică
statului liberal, îndeosebi în secolul 20, a dus în mod normal la o necesitate
a egalităĠii sociale úi economice, dacă nu în ceea ce priveúte rezultatele,
cel puĠin din punctul de vedere al oportunităĠilor.
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De la această dezvoltare au apărut două Ġeluri de atins care, într-un
fel sau altul, caracterizează toate statele bunăstării (Roller E., 1995). Unul
se referă la asigurarea securităĠii social-economice a fiecărui cetăĠean în
parte, aceasta însemnând asigurarea unor condiĠii de viaĠă corespunzătoare care sunt acceptate din punct de vedere social úi care sunt în
concordanĠă cu capacitatea de câútig a individului. Cel de al doilea a fost
reducerea inegalităĠii dintre indivizi (sau gospodării) în cadrul diferitelor
societăĠi ( Flora P. úi Heidenheimer A.J., 1981).
Literatura dedicată naúterii statului bunăstării este foarte vastă, iar
studierea ei duce la concluzia că nu există doar un stat al bunăstării, ci
variate modele ale acestuia, care au fost dezvoltate în diferite contexte
istorice úi politice.
Din punct de vedere istoric, ideea de stat al bunăstării a constituit o
polemică între capital úi muncă în cea mai marea parte a Ġărilor
industrializate. Muncitorii au fost ajutaĠi prin extinderea cetăĠeniei úi a unei
politici care ar asigura securitate economică úi un grad de egalitate (Hicks
A., 1999).
Studiul cuprinzător a lui Esping-Andersen G. (1990) a demonstrat că
statul bunăstării nu putea fi înĠeles ca simplu rezultat al mobilizării claselor
de muncitori. Organizarea politică a muncitorilor este importantă, însă
coaliĠiile politice cărora li se alătură partidele muncitoreúti sunt la fel de
importante în stabilirea caracterului specific al politicii bunăstării dintr-o
Ġară. Mai mult de atât, Ġările diferă prin gradul în care clasa burghezilor
tinde să adopte o implicare minimă a statului în cadrul economiei úi, chiar úi
aúa, numai atunci când piaĠa eúuează în a produce bunăstare (Edlund J.,
1999; Kluegel J.R. úi Masaru M., 1995).
Wilensky R. (1975) a susĠinut că extinderea statului bunăstării ar
cauza o proastă impresie din partea clasei mijlocii, care îúi va exprima
propriile nemulĠumiri în ceea ce priveúte redistribuirea resurselor, deoarece
impozitele pe care aceasta le plăteúte ajung la cei săraci. Dar chiar úi
atitudinea burgheziei nu este uniformă. În timp ce în Statele Unite ale
Americii politica bunăstării reprezintă o polemică între clasa muncitoare úi
clasa mijlocie, clasa mijlocie din Suedia ca úi cea din Germania sunt
ataúate în moduri complexe la statul bunăstării. Mobilizarea politică a
acestor categorii este semnificativă în ceea ce priveúte votarea partenerilor,
definită fiind tradiĠional de atitudinile relaĠiilor externe úi ale problemelor de
securitate (Ram U., 2000). ùi totuúi, rupturile dintre clase, care se disting
între susĠinătorii păcii, compromisurile politice úi adversarii lor, s-au
accentuat (Shafir G. úi Yoav P., 2000).
Din punct de vedere istoric, ruptura dintre clase a stat la baza
dezbaterii statului bunăstării, dar în ultimii ani categoriile de analiză bazate

17
pe gen, etnie úi cetăĠenie devin mult mai importante în stabilirea atitudinilor
în ceea ce priveúte naúterea úi dezvoltarea statului bunăstării.

1.1. Dezvoltarea statelor bunăstării în lume
În continuare vom analiza modul în care au apărut úi s-au cristalizat
ideile de bunăstare úi asigurare a riscului în câteva Ġări ale lumii. Aceste
idei úi acĠiuni au fost încorporate mai târziu în statul bunăstării.

1.1.1. ğările nordice
ApariĠia fermierilor independenĠi pe întreg teritoriul Scandinaviei a dus
la înfiinĠarea partidelor politice Ġărăneúti în primele două decade ale
secolului 20. Acesta este un factor care a contribuit la dezvoltarea
sprijinului larg acordat principiului universalismului, dar úi la compromisurile
pentru rezolvarea crizei scandinave dintre Ġărani úi partidele democrate,
dintre interesele agricultorilor úi ale muncitorilor din anii ‘30.
Castles F.G. (1978) explică rezultatele cercetării sale comparative cu
privire la forĠa relativ mare a partidelor social-democrate úi la succesul pe
care l-au avut acestea în crearea statului bunăstării din 1930 până în
prezent, prin slăbiciunea relativă a dreptei politice. Această slăbiciune este
legată, în principal, de discrepanĠele culturale úi economice dintre elitele
urbane úi agricultori. De asemenea, Ġine de reformele parlamentare iniĠiate
atunci când radicalii urbani úi cei rurali s-au unit pentru a înfăptui reforme
democratice. Ca urmare, a luat naútere o structură politică pluripartită, cu
formaĠiuni politice distincte de factură liberală úi agrariană, care a condus la
fragmentarea forĠelor nonsocialiste din primele decade ale secolului 20.
Castles F.G. (1978) interpretează „succesul” evoluĠiilor ulterioare
către state comprehensive ale bunăstării ca fiind rezultatul slăbiciunii
generale de care a dat dovadă dreapta politică într-o perioadă cu schimbări
majore. O interpretare alternativă sau o explicaĠie suplimentară ar fi aceea
că puterea politică aproape unică (în context european) de care se bucurau
Ġăranii úi interesele agrariene a condus la îmbrăĠiúarea úi susĠinerea de
timpuriu a principiului securităĠi sociale universale úi a programelor de
bunăstare (Kangas O., 1991, pp. 137-169).
Pentru întreaga perioadă a secolului 19, Ġările scandinave au rămas
predominant agrare. Chiar úi în anii 1920 úi la începutul anilor 1930,
agricultura era cel mai important domeniu de ocupare a forĠei de muncă în
toate Ġările scandinave. Existau diferenĠe importante între Ġările scandinave
cu privire la dezvoltarea sectoarelor economiei industriale úi de servicii
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(Alestalo M. úi Kuhnle S., 1987, pp. 12-18), dar merită menĠionate unele
aspecte comune care au conferit regiunii un caracter distinct faĠă de restul
Europei.
Combinată cu faptul că industria avea graniĠe comune cu agricultura,
revoluĠia industrială a avut efecte sociale diferite decât în alte Ġări europene.
Cele mai multe probleme sociale existau în mediul rural, iar oraúele
scandinave au evitat astfel unele dintre cele mai distructive disfuncĠii ale
capitalismului industrial. Oraúele nu au fost niciodată foarte populate úi
înconjurate de mahalale, iar exploatarea forĠei de muncă industriale nu a
atins niciodată magnitudinea din oraúele capitaliste (Pollard S., 1981, p.
233).
În perioada interbelică, Ġările scandinave au rămas în cel mai înalt
grad dependente de piaĠa britanică. Declinul economiei britanice a
îndreptat un flux mai mare de exporturi către Germania úi, din Ġările
scandinave mai mici, către Suedia. La sfârúitul anilor 1930, exporturile
către Marea Britanie úi Germania veneau în proporĠie de 75% din
Danemarca, peste 50% din Finlanda úi 40% din Norvegia úi Suedia
(Jörberg L. úi Krantz O., 1976, pp. 400-404; Wallensteen P., 1973, pp. 3140).
De-a lungul secolului 19, nivelul de dezvoltare economică, măsurat în
venitul mediu pe locuitor, era considerabil mai scăzut în Ġările scandinave
comparativ cu Statele Unite ale Americii úi Marea Britanie, inclusiv în
ultimele decade ale secolului 19, când rolul statului în securitatea socială a
fost pus pe agenda politică din întreaga Europă. În perioada de până la
izbucnirea primului război mondial, Ġările scandinave se aflau printre cele
mai înfloritoare economii din Europa (Bairoch P., 1981).
De mult timp, în politicile de bunăstare din Scandinavia s-a pus
accentul pe „dezvoltare”. Dintr-o perspectivă care traversează secolul
trecut, un stat social úi democrat puternic nu s-a situat în antiteză cu
valorile moderne care stau la baza producerii bunăstării prin mecanismele
pieĠei: libertăĠile personale, dreptul la iniĠiativă privată úi proprietate
individuală, care duc, aúadar, la crearea unor întreprinderi private úi la
industrializare rapidă (Kuhnle S., Hatland A. úi Olson S.E., 2003).
De-a lungul secolului 20, dimensiunea planificării sociale în
Scandinavia a crescut, extinzându-se continuu, cu scopul de a ajunge la un
nivel de dezvoltare echilibrat din punct de vedere economic úi social, ceea
ce înseamnă deopotrivă creútere economică úi dreptate socială. Astfel,
lupta împotriva sărăciei a mers mână în mână cu crearea instituĠiilor statului
în vederea obĠinerii creúterii economice úi sociale, precum úi a democraĠiei
politice. Calea a fost deschisă de miúcări sociale populare de largă
acoperire (Olsson S.E., 1993).
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Noile programe sociale, finanĠate prin impozite, erau întotdeauna
lansate cu un puternic accent pe impactul lor asupra eficienĠei macroeconomice úi a stimulentelor de muncă individuale. Spre exemplu,
promovarea politicilor sociale de la sfârúitul secolului 19 úi începutul secolului
20 a avut o latură competitivă îndreptată împotriva emigrării forĠei de muncă
calificate către America de Nord, în timp ce politicile din anii `30 erau
destinate condiĠiilor de locuit úi puneau accent „productivist” pe educarea
forĠei de muncă viitoare úi, respectiv, pe menĠinerea celei curente.
Deúi cazul suedez a fost identificat, încă de la mijlocul anilor `30, ca
fiind întruchiparea empirică a tipului scandinav de stat al bunăstării, de fapt,
toate cele cinci Ġări nordice au pornit, în aceeaúi perioadă, pe o direcĠie
similară de dezvoltare. În acea decadă, toate Ġările nordice au avut parte de
o criză a compromisurilor, care a dus la o nouă tensiune pentru reducerea
soluĠiilor instituĠionale de mediere între interesele agricultorilor úi cele ale
muncitorilor, precum úi între interesele forĠei de muncă organizate,
(sindicate) úi angajatori. Încă înainte de cel de-al doilea război mondial s-au
făcut paúi mari, unici în Europa, către construirea unui larg consens politic,
pe platforma unui capitalism controlat de stat úi modificat din punct de
vedere social (Kildal N. úi Kuhnle S., 2002).
Kuhnle S. (2000) listează unsprezece componente ale sistemelor
bunăstării, care, luate împreună, dar cu excepĠii parĠiale (Islanda în
particular, în ceea ce priveúte dimensiunea sectorului public), deosebesc
Ġările nordice/scandinave de alte state ale bunăstării. Printre aceste
componente se numără: dimensiunea relativă a furnizării bunăstării de
către guverne, dimensiunea bunăstării ocupaĠionale, proporĠia angajaĠilor în
sistemul public din totalul angajaĠilor, redistribuirea, legitimitatea crescută
pentru furnizarea bunăstării de către stat, drepturi sociale universale pe baza
cetăĠeniei. „Acoperirea lor universală îndreptăĠeúte pretenĠia statelor
bunăstării scandinave de a fi ancorate unui statut special” (Baldwin P., 1990,
pp. 51-52), dar principiul universalismului este, de asemenea, prezent în
dezvoltările din Marea Britanie de după cel de-al doilea război mondial.

1.1.2. Germania
Rădăcinile istorice úi punctele de susĠinere pentru bunăstarea socială
úi politica socială din Germania nu diferă în mod substanĠial de situaĠia din
alte Ġări. Rosenhaft E. (1994, p. 22) susĠine că „în zonele europene
vorbitoare de limba germană, o practică continuă a intervenĠiei statului
pentru a reglementa sfera socială are ca punct de plecare statele
absolutiste ale secolului optsprezece”. Această practică poate fi
caracterizată prin intervenĠiile de asigurare a sănătăĠii prin consolidarea
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sistemului public. Politica a fost mai degrabă profilactică decât creativă,
principalul ei obiectiv fiind de a garanta ordinea publică prin stoparea
conflictelor care ar putea să ameninĠe acest lucru (Rosenhaft E., 1994, p.
23). Unul din elementele centrale a fost introducerea obligativităĠii educaĠiei
primare pe tot teritoriul, începând cu 1925 (Alber J., 1986, p. 5).
În mod tradiĠional, ajutorarea săracilor constituia responsabilitatea
comunităĠilor locale, finanĠată prin impozite locale úi organizată în jurul
instituĠiilor sociale, unde atât persoanele sărace, cât úi alte grupuri, cum ar
fi persoanele bolnave mental, reprezentau subiectul controlului social.
Din moment ce numărul persoanelor sărace a crescut, municipalităĠile
au încercat mai întâi să reducă numărul lor prin negarea rezidenĠei lor,
care, bineînĠeles, nu a rezolvat problema, ci doar a transferat-o la o altă
municipalitate.
Rosenhaft E. (1994, p. 26) susĠine că legislaĠia a stabilit responsabilităĠile municipalităĠilor, dar nu a implicat nici măcar o obligaĠie de a-i
susĠine pe cei săraci. Într-adevăr, cei care erau dependenĠi de ajutoare
erau lipsiĠi de cele mai elementare drepturi, inclusiv de dreptul electoral.
Legea săracilor din secolul nouăsprezece a reprezentat un minim de
intervenĠie necesar pentru protejarea ordinii publice împotriva ameninĠării
create de problemele sociale nerezolvate.
Într-o altă zonă, úi anume în cea a condiĠiilor de muncă, statul úi-a
extins puterea úi a intervenit mult mai mult în cazul muncii în rândul copiilor.
În 1839, nici un copil sub vârsta de nouă ani nu avea voie să muncească în
fabrici în Prusia, iar această legislaĠie s-a extins în 1853. „În ultima parte a
secolului nouăsprezece, protecĠia muncitorilor va deveni piatra de temelie
în cadrul întregului edificiu care a început să fie cunoscut úi admirat ca
politica socială germană” (Rosenhaft E., 1994, p. 26).
Din 1860, când industrializarea s-a extins la cote maxime, sărăcia a
devenit elementul de bază al politicii sociale. „Numărul muncitorilor s-a
dublat până la două milioane în perioada 1850-1867 úi a crescut până la
úase milioane în 1895. Această dezvoltare a fost însoĠită de o creútere
semnificativă în cadrul capacităĠii organizaĠionale a muncitorilor” (Alber J.,
1986, p. 5). Din acest moment, autorităĠile erau mult mai îngrijorate de
reglementarea situaĠiei clasei muncitoare úi a miúcărilor muncitoreúti. În
această perioadă, guvernul prusac era coordonat de cancelarul Otto von
Bismarck, care a dezvoltat un program de asigurare socială cuprinzător
pentru muncitori: „scopul său explicit era să reducă atracĠia programelor
revoluĠionare, oferind beneficii care ar situa muncitorii într-o relaĠie de
dependenĠă directă de stat úi ar consolida loialitatea acestora” (Rosenhaft
E., 1994, p. 28; Alber J., 1986, p. 5).
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Companii cum ar fi Krupp úi Siemens au început să creeze sisteme
de pensii úi măsuri în ceea ce priveúte protecĠia muncitorilor, recreerea úi
educarea acestora în anii 1870. „Acesta a reprezentat începutul unei tradiĠii
de protecĠie a angajatului sau o politică socială de companie care a
reprezentat o replică la politica socială publică în secolul douăzeci”
(Rosenhaft E., 1994, p. 28). Motivarea angajaĠilor pentru dezvoltarea
acestor scheme se baza pe trei elemente: menĠinerea unei forĠe de muncă
stabile într-o situaĠie caracterizată de o mobilitate puternică; reducerea
puterii socialiútilor úi a sindicatelor; prevenirea intervenĠiei statului. În ceea
ce priveúte ultimul element, companiile mari au avut succes, deoarece
legislaĠia asigurării sociale bismarckiene din anii 1880 a reflectat legătura
strânsă dintre protecĠia socială úi locul de muncă.
Ca în multe alte Ġări, legislaĠia protecĠiei sociale moderne a început cu
reglementări în trei zone: asigurarea pentru accidente, cea pe caz de boală
úi de invaliditate úi pentru vârstă înaintată. Asigurarea pentru accidente,
care a fost pusă în aplicare în 1884, era obligatorie, iar guvernul a stabilit
beneficiile care erau reprezentate de costuri medicale úi compensări pentru
pierderea salarială. Pe de altă parte, sistemul era finanĠat în totalitate de
angajatori, care îl úi administrau. Asigurarea pe caz de boală a fost
introdusă în 1883, finanĠată de contribuĠiile muncitorilor úi ale angajatorilor
úi administrate de schemele asigurării sociale. Rolul statului era doar să
stabilească cadrul legal. Asigurarea pentru pensionari úi invalizi a fost
instituită în 1889, iar finanĠarea era împărĠită între contribuĠiile din cadrul
partenerilor sociali úi stat.
Politica socială bismarckiană a avut un efect important în
disciplinarea clasei muncitoare, furnizând garanĠii împotriva consecinĠelor
negative la locul de muncă úi oferindu-le muncitorilor siguranĠa financiară în
cadrul sistemului (Rosenhaft E., 1994, p. 29).
Mai mult de atât, după cum susĠine Alber J. (1986, p. 6), asigurarea
pentru accidente, cea pe caz de boală úi de invaliditate úi pentru vârstă
înaintată au cuprins principiile de bază ale oferirii asigurării sociale
prezente, conform cărora: asigurarea este obligatorie prin lege, dar este
administrată de o pluralitate de corpuri autonome cu reprezentanĠi ai
angajatorilor úi ai asiguraĠilor; dreptul la beneficii este bazat pe contribuĠiile
trecute mai degrabă decât în funcĠie de necesităĠi; beneficiile úi contribuĠiile
sunt dependente de câútiguri, iar finanĠarea este în mare parte tripartită
(asiguraĠi, angajatori úi stat).
Asigurarea socială bismarckiană a fost direcĠionată către muncitori,
dar au fost adăugate scheme adiĠionale, de exemplu, o asigurare de pensii
la bătrâneĠe úi în caz de invaliditate pentru salariaĠi, din 1911. De
asemenea, alte zone de intervenĠie decât locul de muncă úi alte categorii
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decât muncitorii au fost cuprinse în domeniul politicii sociale. O atenĠie
deosebită a fost acordată spaĠiului urban, care a fost văzut ca zonă a
„...crimei, sărăciei, bolilor, poluării, prostituĠiei úi a degenerării morale úi
fizice” (Rosenhaft E., 1994, p. 30). Aceasta a condus la adăugarea femeilor
ca muncitori úi mame pe lista persoanelor incluse în cadrul politicii sociale.
O altă schimbare s-a produs în secolul 20, când sărăcia a fost
redefinită treptat în termeni ai prevenirii úomajului. IncidenĠa ridicată a
úomajului úi a lipsei de locuinĠe de la mijlocul anilor 1890 a încurajat
guvernele Prusiei, Bavariei úi Wüttemberg de a convinge oraúele mici úi
cele mari să includă úomerii în schemelor lor de protejare a săracilor. În
această perioadă, o separare importantă în cadrul politicii sociale germane
a fost stabilită, úi anume distingerea dintre administrarea bunăstării sociale,
care este o instituĠie - publică, municipală -, úi munca socială, care este o
practică voluntară (îndeosebi) a femeilor.
În perioada războiului, în 1914, structurile de bază ale politicii sociale
germane au fost instituite prin dezvoltarea asigurării sociale împotriva celor
mai importante riscuri ale societăĠii moderne industriale. Aúadar, Rosenhaft
E. (1994, p. 32) susĠine că: „Primul război mondial este privit de mulĠi
istorici ca însemnând începutul statului bunăstării în Germania”.
ConstituĠia Weimar a sancĠionat dezvoltările de încorporare a miúcării
muncitoreúti úi a sindicatelor în cadrul unei structuri corporatiste, lăsând pe
seama guvernului de a fi arbitrul úi garantul înĠelegerilor colective. În 1918
s-au acceptat negocierile colective pentru determinarea salariilor úi a
condiĠiilor de muncă (Alber J., 1986, p. 8). ConstituĠia a stipulat, de
asemenea, atât dreptul, cât úi îndatorirea de a munci pentru bărbaĠi.
În 1927, sistemul de asigurare socială a fost extins prin implementarea asigurării naĠionale pentru úomaj, finanĠată prin intermediul
contribuĠiilor atât de la muncitori, cât úi de la angajatori. Asigurarea pentru
úomaj a fost suplimentată de un sistem statutar al schimbării locului de
muncă: „Miezul politicii Weimar l-a constituit pachetul de măsuri desemnat
să integreze muncitorii ca cetăĠeni deplini sociali úi cetăĠeni politici în cadrul
noii democraĠii úi să evite cele mai rele consecinĠe ale conflictelor între
clase. În cadrul acestui pachet de măsuri a fost aplicată expresia
sozialpolitik în anii 1920” (Rosenhaft E., 1994, p. 33). Aceasta a inclus
schema de întrajutorare publică din 1924, care a înlocuit vechea lege a
săracilor din cadrul legislaĠiei din 1870. Alber J. o numeúte ca fiind modernă
úi declară că aceasta a consolidat poziĠia legală a reprezentanĠilor săracilor
(1986, p. 9).
Sfârúitul republicii Weimar úi instituirea nazismului în Germania din
1933 până în 1945 reprezintă atât continuitate, cât úi discontinuitate a
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structurilor schiĠate mai sus. Miezul sistemului - asigurarea socială corelată
factorului muncă - a fost continuat úi consolidat, cu excepĠia instituĠiilor
corporatiste democratice ale administrării: „corpul programelor sociale a
rămas în mod remarcabil intact” (Alber J., 1986, p. 10), însă funcĠiile
bunăstării publice au fost redefinite pentru a se potrivi politicii socialnaĠionaliste. Astfel, instituĠiile bunăstării s-au transformat în instrumente de
promovare a populaĠiei pure rasial, iar acest proces a scos în evidenĠă, în
mod intenĠionat, rase ale populaĠiei nedorite (evreii úi Ġiganii) úi categoriile
bolnave, cum ar fi homosexualii úi persoanele handicapate, ca úi
vagabonzii, criminalii úi prostituatele. Alber J. (1986, pp. 10-11) subliniază
aceste dezvoltări prin politicile familiale în perioada conducerii socialnaĠionaliste, cărora li s-a acordat o atenĠie deosebită încă de la început. În
1933, împrumuturile pentru cuplurile nou căsătorite au fost extinse,
mergându-se pe ideea reducerii angajărilor femeilor.
O reformă a asigurării sociale care a dus la creúterea beneficiilor úi a
contribuĠiilor s-a făcut în 1934, prin acordarea unor credite mari pentru
familiile numeroase. Un an mai târziu a fost introdus un alt beneficiu,
acesta fiind destinat familiilor cu mai mult de patru copii. În 1936, beneficiul
a fost transformat într-o alocaĠie obiúnuită pentru cel de al cincilea copil úi
mai mulĠi.

1.1.3. Marea Britanie
Atât în cadrul literaturii de specialitate, cât úi în prezentarea oficială a
dezvoltării asigurării sociale în Anglia, sunt menĠionate trei perioade ale
statului bunăstării.
Prima datează de la introducerea Legii săracilor, pusă în aplicare în
1598 úi 1601 úi incluzând Amendamentul Legii săracilor din 1834 úi până în
timpurile moderne.
A doua perioadă începe la sfârúitul secolului 19, ca în multe alte Ġări,
úi poate fi identificată prin Actul Consiliului din 1888 sau cu legislaĠia
pensiilor din 1908 úi durează până la sfârúitul celui de-al doilea război
mondial.
Cea de-a treia perioadă introduce termenul de stat al bunăstării, după
cum scrie Brigg A.: „Un stat al bunăstării în care puterea organizată este
utilizată în mod deliberat prin politici úi administraĠie, printr-un efort de a
modifica rolul forĠelor pieĠei” (1961, p. 228). Punctul de plecare pentru
această perioadă l-a constituit lucrarea lui Beveridge W. referitoare la
Asigurarea socială úi serviciile aliate, din 1942.
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Regina Elisabeta I a încercat să ajute săracii din timpul său, prin
consolidarea Actului săracilor din 1601, care va rămâne în vigoare până în
1834. Acesta a oferit un „set de aranjamente, dar nu poate fi vorba de un
sistem”, după cum susĠine Jones K. (1994, p. 2), pentru reglementarea
sărăciei în zona rurală prin convingerea reprezentanĠilor districtelor să
creeze diferite instituĠii de ajutorare. Pentru cei bolnavi úi úomeri se puteau
face plăĠi mici, iar pentru orfani puteau fi realizate scheme de educaĠie.
O legislaĠie asemănătoare a fost introdusă mai devreme, prin legile
vagabondajului, care trebuia să prevină categoriile sociale nedorite, cum ar
fi prostituatele, braconierii úi Ġiganii. Motivul aflat în spatele unei astfel de
legislaĠii îl constituia, în parte, migrarea din zonele rurale către cele urbane
la începutul industrializării.
Sistemul Speenhamland a reprezentat prima reacĠie la ceea ce astăzi
numim muncitorii săraci. „Legea săracilor” considera că săracii care
munceau nu mai aveau nevoie de ajutor. Aceasta nu s-a modificat până
spre sfârúitul secolului 18, când a fost recunoscută problema unui „salariu
insuficient”. „În 1795, într-o vreme cu o inflaĠie rapidă, reprezentanĠii din
Speenhamland, Bekrshire s-au gândit să preia problemele din rândul
familiilor cu muncitori printr-un sistem de ajutorare a săracilor care oferea
un surplus de salariu pentru muncitorii săraci, cu sume în raport cu numărul
membrilor familiei” (Departamentul Asigurării Sociale, 1998, p. 87).
O dată cu sporirea numărului de locuitori din secolul 19 (în 1801,
Anglia úi ğara Galilor aveau aproape 9 milioane de persoane, conform
primului recensământ, iar în 1851, erau 18 milioane), cei excluúi din sistem
au crescut datorită faptului că vechiul sistem de ajutorare era complet
depăúit.
În lucrarea sa, Eseu asupra principiului populaĠiei, din 1798, Malthus
T.R. a susĠinut că numărul populaĠiei este în mod necesar limitat de
mijlocele de subzistenĠă. „Se pare că, din legile inevitabile ale naturii
noastre, unii oameni suferă financiar. Acestea sunt persoanele nefericite
care, în marea loterie a vieĠii, au tras un cartonaú negru” (Jones K., 1994,
p. 9). Concluzia lui Malthus T.R. a fost aceea că cei săraci, prin cultivarea
iresponsabilităĠii, erau răspunzători pentru propria lor situaĠie úi că
ajutorarea lor financiară ar înrăutăĠi situaĠia. Ricardo D. a denunĠat legile
săracilor, după cum a făcut úi Malthus. Asemenea tuturor celorlalte
contracte, salariile ar trebui lăsate pe seama competiĠiei libere úi corecte a
pieĠei úi nu ar trebui controlate vreodată prin interferenĠe ale legislativului.
Un al treilea cercetător social care merită menĠionat este Bentham J.,
fondatorul utilitarismului, caracterizat ca fiind „cea mai mare fericire a celui
mai mare număr”. O realizare a sa au fost planurile pentru Penitenciarul
Millbank, Panopticon. Datorită construcĠiei sale asemănătoare cu o roată,
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cu prizonierii distribuiĠi între gratii, iar personalul de supraveghere
concentrat în centru, era posibil pentru o singură gardă să controleze mulĠi
prizonieri fără ca aceútia să útie dacă sau când sunt urmăriĠi. Plecând de la
această organizare, Bentham J. a propus extinderea acestui model către
alte tipuri de instituĠii, cum ar fi spitalele, úcolile úi universităĠile, concluzionează Jones K. (1994, p. 12).
Amendamentul Legii săracilor din 1834 are una dintre cele mai mari
influenĠe în politica socială britanică. A marcat decizia de a ieúi din întuneric
la lumină; de la benevolenĠă înjumătăĠită la acceptare totală (Jones K.,
1994, p. 13). Ce a orientat această schimbare de la aranjamente la un nou
sistem pentru cei săraci au fost zarva, gâlceava úi jefuirea celor săraci
împotriva celor bogaĠi, datorită condiĠiilor lor de trai intolerabile care
dominau în acele vremuri. Prin noile legi ale săracilor, ne luăm adio de la
formele medievale ale legilor bunăstării. După cum a susĠinut Foucault M.:
„Sărăcia se schimbă de la a fi o experienĠă religioasă care a făcut-o să fie
sfântă dintr-un anumit punct de vedere, lucru care este de condamnat”
(citat în Swaan A., 1988, p. 35).
Guvernul liberal a creat o comisie a Legii săracilor în 1832. Aceasta a
utilizat metode útiinĠifice de colectare a informaĠiilor referitoare la săraci úi a
elaborat o serie de principii pentru reducerea sărăciei, cum ar fi:
centralizarea, uniformizarea, reducerea eligibilităĠii.
Un alt element foarte important în cadrul legislaĠiei bunăstării
britanice îl constituie sprijinul pentru organizaĠiile de caritate, societăĠile de
prietenie úi instituĠiile de ajutorare mutuală. Dezvoltarea organizaĠiilor de
caritate s-a corelat cu administrarea legii săracilor. O cale de intervenĠie a
societăĠii civile a fost ajutorul mutual, care s-a instituĠionalizat în acea
perioadă.
Lucrarea lui Rowntree S., realizată în doi ani, a fost publicată în 1901
cu titlul Sărăcia: un studiu al vieĠii de oraú. Două caracteristici majore pot fi
găsite în cadrul acestui studiu deschizător de drumuri. Rowntree S. a
dezvoltat o distincĠie conceptuală între ceea ce el numea sărăcie primară úi
secundară; cea dintâi se referea la o situaĠie în care familia nu avea
suficiente resurse din punct de vedere biologic: mâncare, combustibil,
adăpost úi haine. Oamenii se aflau în cea de a doua categorie atunci când
venitul lor era îndeajuns pentru a acoperi cele patru necesităĠi de bază, dar
unde banii erau cheltuiĠi pe alte produse.
Celălalt element major identificat a fost definiĠia dată ciclului sărăciei,
care descrie cum familiile clasei muncitoare trec prin faze previzibile ale
sărăciei relative úi prosperităĠii. Un cuplu cu copii tineri ar trăi în jurul sau
sub pragul sărăciei, ridicându-se către prosperitate relativă atunci când
copiii încep să muncească, aducând astfel bani în casă, apoi trec iar la
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nivelul de sărăcie, atunci când copiii pleacă, iar părinĠii au îmbătrânit úi
trebuie să renunĠe la locul de muncă. Jones K. scrie: „Iată analiza de bază
care urma să ducă cu timpul la pensii pe bază de contribuĠii pentru vârstnici
úi alocaĠii familiale (1994, p. 66).
Conform lui Jones K., studiul realizat de Rowntree S. a avut o
influenĠă considerabilă asupra guvernului liberal, format în 1906, care ne
aduce în cea de-a doua eră a bunăstării britanice. Rowntree S. a arătat că
îmbătrânirea era puternic asociată cu sărăcia; jumătate din oamenii care au
decedat la vârsta de peste 65 de ani s-ar fi bazat pe legea săracilor în
ultimii lor ani de viaĠă. După multe discuĠii referitoare la ce fel de scheme să
fie aplicate, guvernul liberal din 1908 s-a hotărât la acceptarea unei pensii
noncontributorii prin testarea mijloacelor, care să fie plătită atât femeilor,
cât úi bărbaĠilor la vârsta de 70 de ani.
În acelaúi timp, guvernul liberal a promovat reforma socială, nu numai
privind pensiile pentru vârstă înaintată ca act menĠionat, ci, de asemenea,
prin iniĠierea Actului educaĠiei din 1906, care a împuternicit autorităĠile
locale să ofere mese gratuite pentru copiii care „nu erau capabili din motive
de lipsă de alimente să profite în totalitate de educaĠia oferită lor” (citat în
Jones K., 1994, p. 96).
LegislaĠia referitoare la copii a recunoscut pentru prima dată faptul că
aceútia nu erau doar dependenĠi de părinĠi lor, ci că aveau úi drepturi.
Mai mult de atât, în 1911, atât sănătatea, cât úi úomajul ca asigurare
au fost introduse în cadrul Actului de asigurare naĠională, care a scos la
iveală o asigurare obligatorie a sănătăĠii ca schemă care cuprindea toate
problemele. Muncitorii úi angajatorii plăteau o rată stabilă drept contribuĠie.
Primul război mondial úi criza economică din 1929-1933 au dus la
dezvoltarea bunăstării, culminând cu Actul asigurării úomajului din 1934.
Acesta a fost un sistem cu o parte contributivă care dă dreptul muncitorului
la compensare pe o perioadă de úase luni, urmată de un beneficiu pe baza
testării mijloacelor pentru o perioadă cât de lungă posibil. Astfel, pentru
prima dată, o întreagă clasă de oameni a fost scoasă din cadrul Legii
săracilor. De asemenea, pentru prima dată, guvernul central a preluat
responsabilitatea pentru determinarea unei rate de subzistenĠă echitabile
într-o varietate de circumstanĠe, mai degrabă decât stabilind o sumă
constantă. În acest mod, implicarea statului în furnizarea bunăstării s-a
extins.
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1.1.4. Statele Unite ale Americii
Deúi în literatura de specialitate nu se recunoaúte existenĠa unui
sistem statal mai degrabă comprehensiv al bunăstării în Statele Unite ale
Americii la sfârúitul secolului al 19-lea, o serie de autori americani, în
special Weir M. úi alĠii (1988), Orloff A.S. (1988) úi Skocpol T. (1992), susĠin
contrariul. Statele Unite ale Americii, de fapt, pot fi privite ca fiind primul stat
al bunăstării din epoca modernă, pentru că nu trebuie să neglijăm
sistemele de pensii pentru veteranii din războiul civil úi ale urmaúilor lor
după anii 1870.
Cei care au dovedit participarea la forĠele Uniunii în perioada
războiului civil au fost consideraĠi ca având drepturi pentru invalizi úi
beneficii pentru vârstă înaintată. În anul 1890, o treime din bugetul federal a
fost consumat prin programe postrăzboi de bunăstare a veteranilor, soĠiilor
lor úi, în anumite cazuri, pentru copiii lor (Weir M. úi alĠii, 1988, p. 18;
Skocpol T., 1987a, p. 39; Berkowitz E.D., 1991, p. 17). Skocpol T. notează
că, la începutul secolului 20, 28% dintre toĠi bărbaĠii cu vârsta peste 65 de
ani au primit pensii din partea guvernului federal (1987b, p. 362). La
sfârúitul secolului 19, republicanii au sprijinit extinderea programelor majore
pentru veterani úi urmaúii lor.
În anii 1930, ca o consecinĠă a celei mai grave recesiuni economice
din istoria americană, preúedintele Roosevelt a promovat legislaĠia
programelor de asigurări sociale, cum ar fi schemele de asigurare de úomaj
úi de pensie. Anul 1935 este considerat ca fiind punctul de pornire al
statului bunăstării din Statele Unite ale Americii. Roosevelt a încercat să
evite programele bunăstării pe scară largă, ce ameninĠau nu numai
fondurile federale, dar úi spiritul de competitivitate úi încrederea în muncă a
oamenilor. Totuúi, el nu s-a referit la nevoile úi trebuinĠele oamenilor, pentru
că a decis să implementeze variantele de costuri minimale ale programelor
de contribuĠii pentru asigurarea socială. Guvernul a utilizat fondurile de
asigurare socială pentru alte scopuri (cum ar fi programele de asistenĠă
socială, programele de lucrări publice úi înrolarea plătită în armată) úi a
promis să se returneze banii populaĠiei care munceúte.
La sfârúitul anilor 1930, s-a creat un nou context de distincĠie între
programele de asigurare socială úi bunăstare socială. În timp ce la mijlocul
anilor 1930 asigurarea socială a fost privită ca un instrument complementar
programelor de bunăstare, noile programe de asigurare socială erau
promovate ca alternative pozitive la programele de asistenĠă socială
(Berkowitz E.D., 1991, pp. 42-47).

28

1.2. Teoretizarea naúterii úi dezvoltării asigurărilor sociale ca
prime componente ale statului bunăstării
În literatura útiinĠifică de specialitate politică úi economică sunt
prezente numeroase teorii care explică naúterea úi dezvoltarea sistemelor
de asigurări sociale. Ele pot fi grupate în cinci categorii.

1.2.1. Dezvoltarea capitalismului
Se bazează pe trei elemente principale: dezvoltarea industriei,
urbanizarea úi recesiunea economică. Această teorie subliniază rolul pe
care la jucat dezvoltarea capitalismului în încurajarea creării úi extinderii
sistemelor de asigurări sociale. ViaĠa la oraú a devenit mult mai dificilă
decât viaĠa la Ġară, deoarece distincĠia dintre muncitor úi úomer a devenit
mult mai evidentă. Recesiunile sunt, de asemenea, prezente în cadrul
societăĠilor capitaliste, ducând la perioade îndelungate de timp fără
venituri/salarii. Mai mult decât atât, familiile extinse au prea puĠine úanse să
rămână unite în oraúe. Astfel, se creează premisele ca asigurările sociale
să se dezvolte mult mai rapid în cadrul sistemelor capitaliste.
Ideea că asigurarea socială devine necesară în economiile capitaliste
este evidentă în prezentarea utilizată de Franklin Roosevelt pentru a
justifica Actul asigurării sociale al Statelor Unite 1 .
Britanicii au argumentat că producĠia capitalistă a creat o nouă
problemă muncitorilor, úi anume ceea legată de uzură. MacNicol G. (1998,
p. 42) citează un pamflet britanic proasigurări sociale din 1900, intitulat
„Muncitorul uzat: Ce este de făcut în această privinĠă!”
Adoptarea în Statele Unite ale Americii a asigurării sociale în 1935
poate fi interpretată ca susĠinând această teorie. Weaver C.L. (1982), Miron
J.A. úi Weil D.N. (1998) susĠin că depresiunea a fost necesară pentru
Roosevelt pentru a promova asigurările sociale. Cu toate acestea, modelul
bismarckian al asigurărilor sociale în Statele Unite ale Americii nu e un
rezultat al depresiunii economice. Weaver C.L susĠine că asistenĠa

1

„Mesajul preúedintelui Roosevelt pentru congres din 8 iunie 1934: „Asigurarea a fost
realizată la început prin interdependenĠa membrilor familiilor între ei úi prin familii în
cadrul unei comunităĠi mici. Complexitatea marilor comunităĠi úi ale industriei
organizate fac mai puĠin reale aceste scopuri simple ale asigurării. Astfel, suntem
constrânúi să menĠionăm interesul activ al naĠiunii, deoarece un întreg grup de
reprezentanĠi pensionari au susĠinut că producĠia capitalistă a creat o nouă problemă
a „muncitorilor industriali uzaĠi”.
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bătrânilor pe baza testării mijloacelor a fost cea mai populară componentă
a Actului din 1935.
Planul de pensii al lui Townsend úi „Distribuirea bunăstării” a lui Huey
Long ca plan de pensii, fiecare popular la începutul anilor 1930, au propus
beneficii postretragere cu rate universale, cu condiĠia pensionării la 60 de
ani.

1.2.2. Teoria legitimării politice
A doua teorie are în centrul ei ideea de încălcare a democraĠiei úi se
bazează pe influenĠele catolicismului. Această teorie susĠine că Ġările în
care executivul nu este ales sau în cadrul căruia, din alte motive, statul nu
are legitimitate sunt primele care vor introduce asigurările sociale. În cadrul
acestei teorii, asigurările de pensii úi cele de sănătate intenĠionează să
disipeze opoziĠia politică úi să ofere grupurilor sociale importante un motiv
în continuarea statului autoritar. Această teorie a fost susĠinută cel mai
puternic de Flora P. úi Alber J. (1981). Dovada cel mai des citată pentru
această teorie este naúterea asigurării sociale în Germania. Bismarck a
susĠinut în 1871 că singurul scop în oprirea miúcării socialiste în cadrul
stării sale prezente de confuzie este de a pune în aplicare acele cereri
socialiste care par justificate úi care pot fi realizate în cadrul lucrării ordinii
prezente a statului úi prin intermediul guvernului, cu scopul de a încuraja o
mai mare asigurare pentru fiecare individ în parte care face parte din
aceasta. Asigurarea socială a reflectat iniĠial acest scop, condiĠionând
beneficiile de pensionare fără drept de muncă. LegislaĠia socială
bismarckiană a urmat nota sa antisocialistă a anului 1878, care, în urma
încercărilor de asasinare a Kaiserului, a dizolvat partidele socialiste, a
interzis publicaĠiile úi a închis sau deportat câteva sute de oameni. Astfel,
asigurarea socială a fost justificată explicit ca o a doua metodă de
combatere a opoziĠiei. Flora P. úi Alber J. observă nevoia lui Bismarck de a
legitima noua ordine germană a statului úi societăĠii ca fiind în mod
deosebit acută, deoarece nici Kaiserul, nici cancelarul nu au fost aleúi úi
deoarece statul german creat în 1870 nu a inclus Austria, pe care unii o
considerau parte componentă a „mai marii Germanii”. Faptul că Partidul
Social-Democrat German a susĠinut efortul depus în războiul din 1914 este
văzut ca o victorie pentru politica lui Bismarck de a orienta lucrătorii
industriali către cel de-al doilea Reich.
O corolară a acestei teorii este că Ġările nondemocratice vor crea
sisteme similare schemelor asigurării mai degrabă decât introducerea
beneficiilor pe baza testării mijloacelor. Aceasta s-ar întâmpla în momentul
în care sistemele de asigurări afectează muncitorii de nivel mediu, dar
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importanĠi politic, nu numai pe cei nevoiaúi, úi astfel apare interesul pentru
menĠinerea supravieĠuirii statului.
Olson M. (1982) susĠine o teorie cumva opusă teoriei „legitimităĠii
politice”. Olson susĠine că instituĠiile asigurării sociale reflectă dorinĠa
săracilor de redistribuire úi, astfel, faptul că democraĠiile le vor crea înaintea
guvernelor nondemocratice. Teoria lui Olson M. este asemănătoare teoriei
legitimităĠii politice, oricum, prezicând că democraĠiile au mai mult tendinĠa
de a introduce sistemele de asigurare redistributive minime decât cele nondemocratice.

1.2.3. Legea lui Wagner
Cea de-a treia teorie se referă la faptul că asigurarea socială este un
bun creat când Ġările se îmbogăĠesc îndeajuns de mult. Teoria susĠine, din
punctul de vedere al ipotezei lui Wagner A. (1892), că sporirea venitului
explică dezvoltarea guvernamentală în general. Efectele venitului ar putea
funcĠiona prin câteva mecanisme. Efectul direct este cererea reducerii
sărăciei în Ġările mai bogate. Aici apare un efect indirect, dacă asigurările
de pensii úi asigurările de sănătate devin mai târziu o constrângere a
dezvoltării. Într-un asemenea caz, ne-am putea aútepta ca asigurarea
socială să fie redusă în perioadele cu creútere scăzută. Efectele venitului
pot fi văzute în naúterea sistemelor de asigurări de pensii britanice úi
australiene din 1908. Conform seriei istorice a lui Maddison, în 1900, numai
Statele Unite ale Americii au avut un produs intern brut per capita mai
ridicat decât aceste două Ġări. Ambele Ġări au adoptat sisteme redistributive
în 1908, care ar putea reflecta „un gest pentru redistribuire” care creúte o
dată cu bunăstarea (Wagner A., 1892).

1.2.4. Eterogenitate demografică
Teoriile eterogenităĠii subliniază că programele guvernamentale cu
efecte redistributive vor fi mai încete în dezvoltare în Ġări cu populaĠii etnice,
lingvistice sau divizate religios. Esterly W. úi Levine R. (1997) susĠin că
această teorie ajută la explicarea cheltuielilor guvernamentale în cadrul
Ġărilor, iar Alesina A., Baqir R. úi Easterly R (1999) consideră că aceasta
ajută la explicarea variaĠiei în cadrul cheltuielilor locale guvernamentale din
Statele Unite ale Americii. În opoziĠie, Meltzer A.H. úi Scott R.F. (1981)
apreciază că eterogenitatea venitului va creúte cererea pentru programele
de transfer, din moment ce o rată a impozitelor dată va afecta mai mult
redistribuirea de la cei bogaĠi la cei săraci cu cât este mai puĠin distribuit
egal venitul.
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Dovada importanĠei eterogenităĠii demografice este frecvent găsită în
dezvoltarea relativ înceată a asigurării sociale în Statele Unite ale Americii
úi Canada.

1.2.5. Teoria leviathană
Teoria leviathană subliniază că programele asigurării sunt menite să
extindă nivelul guvernului cât de mult posibil. Cheia constrângerii
creúterii/dezvoltării guvernamentale nu este necesitatea asigurării sociale,
ci abilitatea guvernului de a mări veniturile pentru care este nevoie să se
plătească. Asemenea venituri sunt mult mai valabile, în general, după
războaie, din moment ce nu sunt necesare noi impozite pentru a le genera.
Războaiele pot, de asemenea, să stimuleze avansarea în eficienĠa creúterii
impozitelor. Browning E. (1975) arată că, în înfruntarea disproporĠionată a
contribuĠiilor scăzute pentru beneficii similare, muncitorii cu vârste mijlocii
vor dori un sistem de pensionare mai bogat decât cei tineri.
Peacock A. úi Wiseman J. (1967) subliniază locul războaielor
mondiale în cadrul creúterii cheltuielilor sociale în Marea Britanie. Ei
notează că, pe parcursul fiecărui război, cheltuielile guvernului britanic au
avansat úi au scăzut numai după terminarea acestora. „Sfârúitul acestor
războaie din 1918 úi 1945 anunĠă extinderea pensiilor engleze pentru
bătrâni de la 60 de ani până la 65 (1925) úi abandonarea testării mijloacelor
(1948)”.
Peacock A. úi Wiseman J. motivează direcĠia dependenĠei ratelor
impozitelor prin nimic altceva decât „experienĠa obĠinută în timpul primului
război mondial în cadrul problemelor administrative úi tehnice de a realiza
impozite pe venit scăzute pentru grupurile cu venituri mici”.
În timpul celui de-al doilea război mondial, impozitul pe venit a fost
aplicat pentru prima dată.
De asemenea, admitem posibilitatea că Ġările copiază programele
asigurărilor sociale ale vecinilor lor. Multe Ġări au aplicat programe aproape
identice ale sistemului german, iar altele le-au impus în urma invaziei
germane. Există o asemănare a programelor asigurării sociale în primele
Ġări republicane. Acceptăm ideea că Ġările cu legături lingvistice sau politice
au introdus tipuri similare de sisteme (Peterson P.G. úi Howe N., 1988).

CAPITOLUL 2
MODALITĂğI DE DEFINIRE
A STATULUI BUNĂSTĂRII
În acest capitol vom aduce în discuĠie, în prima parte, principalele
ideologii care fundamentează intervenĠiile de politică socială. După aceea,
ne vom axa pe conceptul de stat al bunăstării úi modul în care acesta este
definit. Incursiunea asupra politicilor sociale ca instrumente de producere a
bunăstării úi asupra asigurărilor sociale ca elemente centrale ale sistemului
bunăstării de tip redistributiv încheie acest capitol.

2.1. Ideologiile bunăstării
O serie de autori identifică multiple ideologii ale bunăstării. Din
punctul nostru de vedere, două dintre acestea predomină atât ca arie de
răspândire, cât úi ca influenĠe în plan practic. Acestea sunt socialdemocraĠia úi neoliberalismul sau noua dreaptă.
Zonele-cheie examinate cu regularitate în domeniul bunăstării,
precum úi în cel al politicilor sociale includ: scopul furnizării bunăstării;
sărăcia úi conceptele pe care le implică acestea, precum egalitate, drepturi
úi justiĠie socială; analiza statului bunăstării din diverse perspective
(Esping-Andersen G., 1990).
Dezbaterea cu privire la scopul adecvat úi măsura în care statul
intervine în furnizarea bunăstării a fost dominată încă de la crearea statului
bunăstării, desigur, la nivelul politicilor efective, de două mari perspective.
Acestea sunt: social-democraĠia úi noua dreaptă (noul liberalism)
Social-democraĠia
Abordarea social-democrată a dominat opinia publică úi cea politică
timp de aproape treizeci de ani după 1945. Este o filosofie bazată pe teoria
economică a lui Keynes J.M. úi pe gândirea socială a lui Beveridge W.
Keynes J.M. a susĠinut că guvernele ar putea úi chiar ar trebui să intervină
în economie úi că ar putea să gestioneze cererea pentru bunuri úi nivelurile
de angajare a forĠei de muncă prin propriile instrumente de impunere úi
politicile de cheltuieli. Beveridge credea că era de datoria indivizilor să
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interrelaĠioneze într-o societate în care cei puternici îi susĠin pe cei mai
slabi. Acest consens presupunea o acceptare a economiei mixte úi a
statului bunăstării în acelaúi timp.
Ceea ce au în comun cei care susĠin această abordare este credinĠa
că elementele necontrolate ale economiei de piaĠă liberă atrag după sine o
serie de consecinĠe nedorite.
Acestea sunt: bazându-se pe acumulare, úi nu pe scopuri sociale, o
economie de piaĠă liberă duce pentru unii inevitabil la nefericire úi rele care
ar putea fi evitate; forĠele pieĠei sunt în mod nedemocratic controlate de
câĠiva indivizi foarte puternici; o piaĠă liberă oferă recompense injuste.
Recompensele úi penalităĠile nu sunt guvernate de principiul moral; piaĠa
nu se poate sincroniza singură. Dacă nu este sincronizată, ea duce la criză
economică, úomaj, inflaĠie úi supraproducĠie.
Bazându-ne pe cele enumerate mai sus, sărăcia úi inegalităĠile
înfloresc într-o economie de piaĠă liberă. Din punctul de vedere socialdemocrat, statul bunăstării este evident răspunsul la neajunsurile pieĠei
libere. Pentru social-democraĠi, este necesar ca guvernele să intervină în
piaĠă pentru a-i compensa pe cei dezavantajaĠi, a redistribui veniturile úi a
oferi oportunităĠi pentru cei mai puĠin privilegiaĠi úi pentru a-i înfrâna pe cei
lacomi úi care au acumulat multă putere. Social-democraĠii susĠin că
rezultatul intervenĠiei statului este o mai mare justiĠie socială úi
recompensarea talentului úi a efortului, úi nu a puterii úi privilegiilor.
Conflictul social este evitabil pentru că societatea devine mai integrată úi
toĠi pot susĠine un sistem în mod evident just (Hill M., 1996).
Scopul social-democraĠiei este de a promova o societate în care
priorităĠile sociale sunt ierarhizate în mod calculat úi raĠional după un plan
coordonat. Într-o astfel de societate, inechităĠile sociale se reduc la niveluri
acceptabile, iar relele sociale sunt contracarate de instituĠiile conduse de
stat.
În cadrul social-democraĠiei, problema-cheie o reprezintă natura
furnizării bunăstării. Bunăstarea ar trebui să fie furnizată universal sau
selectiv? Universalismul oferă servicii cu titlu de drept tuturor cetăĠenilor.
Selectivitatea presupune stabilirea unor criterii pe baza cărora se acordă
accesul la bunăstare úi presupune un proces de testare a mijloacelor celor
care îl aplică. O distincĠie paralelă ar fi cea între conceptele rezidual úi cel
instituĠional ale bunăstării. Un sistem rezidual înseamnă că instituĠiile
sociale de bunăstare ale statului intervin doar în momentul în care au fost
epuizate toate celelalte căi prin care se poate oferi asistenĠă. Un sistem
instituĠional, pe de altă parte, vede în serviciile oferite de statul bunăstării o
funcĠie normală, de primă importanĠă, a unei societăĠi moderne,
industrializate úi civilizate.
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Argumentele în favoare beneficiilor universale sunt: acestea elimină
nevoia de a testa mijloacele, procedeu care poate fi umilitor, birocratic, care
cere mult timp úi care poate descuraja oamenii de la a solicita beneficiile pe
care au dreptul să le primească. Pentru social-democraĠi, slaba continuitate
a testării mijloacelor este o vină importantă a sistemului actual al securităĠii
sociale; beneficiile universale sunt finanĠate prin impozite úi prin contribuĠiile
la asigurările naĠionale plătite în trecut de către beneficiarii înúiúi. Astfel că
cineva poate să retragă bani din acest fond indiferent de circumstanĠele
financiare în care se găseúte la momentul respectiv. Această posibilitate a
constituit unul din puncte forte ale Raportului Beveridge; beneficiile
universale sunt mai practice. Ele sunt mai ieftin de administrat úi aceste
economii pot fi folosite pentru obĠinerea unor niveluri de beneficii mai mari;
testarea mijloacelor perpetuează sărăcia prin crearea unei capcane a
sărăciei. Beneficiile universale sunt plătite indiferent de venituri úi deci
împiedică să apară capcana sărăciei; testarea mijloacelor poate fi folosită
ca o formă de control social prin modul în care sunt formulate regulile de
eligibilitate; beneficiile universale sunt integrative, cele selective sunt
divizive.
Beveridge a recomandat un sistem de securitate socială care era
universal úi obligatoriu. S-a argumentat că sistemul universal oferă servicii
pe baza egalităĠii de drepturi úi deci cultivă o comunitate obiúnuită. S-a
considerat, de asemenea, că o societate mai sigură din punct de vedere
social ar fi o societate mai bine condusă. Argumentul major împotriva unui
astfel de sistem este costul úi acesta este unul din motivele principale
pentru care unele state ale bunăstării s-au abătut de la universalism.
Motivul pentru care apar crizele în bunăstare este declinul economiei.
Criza din economie a pus la încercare úi a reuúit să spargă consensul
social-democrat postbelic úi compromisul dintre capitalism úi socialism.
PiaĠa liberă nu a reuúit să furnizeze un surplus în creútere din care să fie
finanĠat statul bunăstării. Problema a devenit de nerezolvat pentru că a
reduce presiunea asupra pieĠei ar fi însemnat reducerea fiscalităĠii úi
reducerea cheltuielilor cu bunăstarea, iar creúterea sau măcar menĠinerea
nivelurilor de bunăstare presupunea creúterea fiscalităĠii.
Critici aduse social-democraĠiei: are tendinĠa de a se concentra
asupra efectelor problemelor sociale, úi nu asupra cauzelor. Pentru a
aborda problema sărăciei la nivel cauzal, este nevoie ca ea să fie
relaĠionată de sistemul care o produce úi de venituri; abordarea este
fundamental conservatoare. AtenĠia se concentrează pe exemple
particulare de sărăcie, úi nu pe sistemul care o generează. Este un accent
pus pe reforma graduală, dar nu pe înĠelegerea faptului că capitalismul este
un sistem care funcĠionează doar în prezenĠa inegalităĠii pentru că se
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bazează pe principiile propriului interes economic úi pe stimularea
individului de a avea mai mult decât alĠii (Mishra R., 1990).
Noua dreaptă (neoliberalismul)
Noua dreaptă este una din filosofiile dominante în lumea occidentală
în acest moment. Noua dreaptă este o dezvoltare a vechii drepte, în special
a economiei politice a lui Adam Smith. Când partidul conservator a venit la
putere în Marea Britanie, în 1979, a început reducerea cheltuielilor
destinate socialului. S-a procedat aúa, deoarece în acest mod s-ar
regenera profitabilitatea privată, dar úi pentru că reducerea dependenĠei
publice de furnizarea bunăstării de către stat era o schimbare de principiu.
Noua dreaptă a vrut să elibereze unele state de povara impozitelor impuse
de principiile social-democratice ale bunăstării. Friedman M. (1995) a
susĠinut că statul nu ar trebui folosit pentru a îndeplini nici unul dintre
obiectivele sociale, indiferent de cât de lăudabile ar fi aceste obiective.
Argumentele noii drepte (noul liberalism) sunt: sistemul capitalist este
capabil să ofere avuĠie úi fericire pentru toĠi; sistemul de piaĠă veghează ca
preĠurile úi salariile să se aúeze la un nivel corect, astfel încât să existe
locuri de muncă pentru toĠi úi o corelare a cererii cu oferta; guvernele
greúesc dacă se amestecă în piaĠă prin măsuri fiscale, măsuri de bunăstare
úi limitări artificiale impuse mediului de afaceri; amestecul guvernului duce
la salarii care sunt prea mari, úomaj úi lipsa iniĠiativei.
Aceste abordări au stat la baza angajamentului guvernelor
conservatoare din anii 1980 úi 1990 pentru: a reduce dimensiunea úi
cheltuielile sectorului de stat; a reduce nivelul fiscalităĠii; a lăsa piaĠa muncii
să se reglementeze singură; a slăbi puterea sindicatelor úi a practicilor
restrictive; a promova piaĠa prin privatizare; a creúte capacitatea indivizilor
úi a familiei de a se ajuta singuri úi de a rupe dependenĠa de stat (Pierson
P., 1996).
Aceste măsuri au fost costisitoare úi au avut, de asemenea,
consecinĠe în ceea ce priveúte controlul statului. ConsecinĠele unei pieĠe în
care statul intervine sunt: un stat puternic; intervenĠie centralizată crescută;
măsuri mai autoritare úi mai represive.
În Marea Britanie, ca úi în Statele Unite ale Americii, cheltuielile
publice au continuat să crească, în ciuda eforturilor guvernamentale de a le
reduce. Cu toate că nivelurile cheltuielilor sociale au continuat să crească,
ele nu au fost suficiente pentru a satisface nevoile unei populaĠii a cărei
structură este în schimbare úi care are nevoi sociale crescute.
În Marea Britanie întâlnim o combinaĠie a patru sectoare care oferă
servicii sociale úi de sănătate:

36


instituĠii de stat - înfiinĠate prin lege;



instituĠii voluntare - adesea caritabile;



mediul de afaceri aducător de profit;



mediul neoficial - rude, vecini, prieteni.

Această situaĠie a fost descrisă în raportul Wolfenden drept
pluralismul bunăstării.
Începând cu anul 1979, guvernele conservatoare au încercat să
modifice mixul acestui pluralism, reducând rolul statului úi crescându-l pe
cel al celorlalte trei. Motivul pentru care au procedat aúa este credinĠa
conform căreia: pe instituĠiile de stat pun mâna indivizi care se folosesc de
ele în interes propriu; salarii mărite, úi nu servicii îmbunătăĠite pentru clienĠi,
mai multă birocraĠie, mai puĠină eficienĠă; serviciile statului sunt
impunătoare úi birocratice. Planurile private úi agenĠiile de caritate oferă
mai multe opĠiuni úi sunt mai eficiente decât cele de stat; organizaĠiile de
stat sunt prea mari úi nu sunt capabile să răspundă nevoilor clienĠilor; în
general, intervenĠia statului ar trebui redusă; asigurările obligatorii,
programele de stat aparĠin epocii de dinaintea războiului úi primilor ani
postbelici, sunt demodate pentru societatea modernă; strategia egalităĠii a
mers prea departe; costurile statului bunăstării sunt prea mari - cererea
este nelimitată úi aúteptările cresc constant; acĠiunea guvernului are
consecinĠe neintenĠionate - scade importanĠa familiei, oamenii nu mai sunt
dispuúi să accepte locuri de muncă mai prost plătite; guvernul a devenit
supraîncărcat - sistemul este prea complex úi rezultatele nu se mai pot
anticipa; cheltuielile guvernamentale cu bunăstarea generează inflaĠie, care
cauzează mai departe alte probleme; guvernele acĠionează potrivit
motivului pentru care au fost votate. Aceasta înseamnă că serviciile de
bunăstare se hotărăsc în mod iresponsabil, fără consideraĠii asupra
costurilor sau consecinĠelor (Alcock P., 1997).
Noua dreaptă nu propune abolirea statului bunăstării, ci aducerea lui
în linia a ceea ce se numeúte „model rezidual”, adică sprijinirea celor care
au nevoie de ajutorul statului úi care fac parte dintr-un grup mic la marginea
societăĠii. Beneficiile ar trebui îndreptate către ei úi ar trebui să fie minimale.
Furnizarea de beneficii universale este lipsită de sens, deoarece oferă
beneficii celor care nu au nevoie de ele úi risipeúte resursele.
Modelul rezidual se bazează pe capacitatea agenĠiilor care oferă
asistenĠă de a-i identifica pe cei cu nevoi (Titmuss R.M., 1958). Acest lucru
se face, în primul rând, prin folosirea procedeului de testare a mijloacelor.
Beneficiile pot fi astfel îndreptate către cei care au nevoie de ele. Beneficiile
acordate pe baza testării mijloacelor sunt ieftine, profitabile úi eficiente. În
acest context, impozitele se pot reduce úi se creează astfel un stimulent
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pentru muncă. Testarea mijloacelor limitează, de asemenea, cererea
pentru bunuri úi servicii.
Legea securităĠii sociale din 1986 din Marea Britanie reflectă
gândirea de tip noua dreaptă a guvernului. Acesta s-a întors la abordările
care au stat la baza votării Legii săracilor din 1834, potrivit cărora principala
cauză a sărăciei este ignoranĠa úi lipsa de activitate a celor săraci. Sărăcia
este văzută mai degrabă ca o problemă morală decât ca una economică.
Noua dreaptă are tendinĠa de a adopta o definiĠie absolută a sărăciei,
considerând-o vina însăúi a săracilor. Legea securităĠii sociale din 1986,
operaĠională în 1988, a fost considerată drept cea mai importantă măsură
de bunăstare socială de la legislaĠia postbelică ce a urmat raportului
Beveridge. Legea introducea următoarele prevederi: ajutorul de venit urma
să înlocuiască beneficiul suplimentar. Rezultatul a fost că nivelul
beneficiului a fost redus pentru mulĠi, iar pentru unii complet eliminat. PlăĠile
discreĠionare pentru greutăĠi au fost desfiinĠate; înfiinĠarea Fondului Social,
în parte pentru a îi ajuta pe cei în dificultate care nu erau acoperiĠi de
ajutorul de venit, dar aproape toate plăĠile reprezentau împrumuturi úi nu
granturi; creditul pentru familie a fost înlocuit cu suplimentul de venit pentru
familie. Într-un fel, acesta era mai generos, dar nu putea fi cerut de prea
mulĠi dintre cei eligibili - capii de familie angajaĠi în muncă, dar cu venituri
mici; pensii de stat reduse pentru cei care se retrag timpuriu din muncă în
secolul următor, prin limitarea legăturii dintre câútigurile de acum úi pensiile
de atunci. A devenit mai uúor să optezi pentru o pensie privată.
În plus, această lege retrăgea dreptul la beneficii pentru majoritatea
celor aflaĠi sub 18 ani. Se presupunea că toĠi aceútia ar trebuie fie să fie
angajaĠi în muncă, fie înscriúi în programe de instruire a tinerilor.
Alte măsuri recente de securitate socială ale conservatorilor includ:
neputinĠa de a mări alocaĠiile pentru copii pe măsura creúterii inflaĠiei;
creúterea taxelor percepute la eliberarea reĠetelor úi a costurilor introduse
pentru controale medicale; instituĠiile de educaĠie nu mai sunt obligate să
ofere mese úcolarilor (cu excepĠia celor care au pretins úi obĠinut acest
beneficiu) sau servicii de îngrijire a copiilor mici (creúă).
Efectul acestor schimbări a fost că 80% dintre cei mai săraci aplicanĠi
au rămas úi mai săraci decât erau înainte de aprilie 1988 úi capcana
sărăciei s-a mărit (Cochrane A., Clarke J., Gewirtz S., 2001).
Alegerile generale din 1979 sunt acum văzute ca un punct de divizare
în dezvoltarea statului bunăstării postbelic. Au apărut două schimbări
imediate: în primul rând, guvernul a adus cu sine un regim economic
puternic úi a fost reafirmat principiul „ajută-te singur”. În al doilea rând,
acest lucru a fost susĠinut de o moralitate socială de necompromis.
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Actualul stat al bunăstării reflectă valorile ideologice, economice úi
sociale ale partidului conservator modern, iar unii ar putea adăuga úi pe
cele ale noilor laburiúti în egală măsură.
Modele de bunăstare social-democrate úi ale noii drepte
Abordare
Trăsături
Responsabilitatea
statului în satisfacerea
nevoilor
DistribuĠia beneficiilor

Social-democraĠia
Universal
Optimal

Noua dreaptă
Rezidual
Minimală

Universală

Gama de servicii oferite
de stat
Folosirea testării
mijloacelor
Statutul clienĠilor
Rolul agenĠiilor
particulare
DefiniĠia sărăciei

La îndemâna tuturor,
extensivă
Secundară

Selectivă. Bazată pe testarea
mijloacelor (în mare parte)
Limitată
Primară

Mediu
Secundar

Scăzut
Primar

Relativă

Absolută

Sursa: Mishra R., Society and Social Policy, 1981.

2.2. Conceptul de stat al bunăstării
La sfârúitul deceniului al patrulea al secolului trecut, în Europa de
Vest úi Statele Unite ale Americii, s-a dezvoltat un concept nou - statul
bunăstării - în jurul căruia s-a creat úi extins o bogată literatură,
conturându-se astfel o modalitate de intervenĠie a statului în producerea
bunăstării sociale.
Termenul de stat al bunăstării (Titmuss R., 1974) este asociat, în mod
frecvent, cu statul modern intervenĠionist cu economie de piaĠă care se
focalizează pe îngrijirea sănătăĠii, creúterea nivelului de educaĠie, reglarea
pieĠei muncii úi securitatea socială.
Barr N. subliniază că a fost extrem de dificilă definirea a ceea ce
reprezintă „statul bunăstării”, iar pentru Titmuss R. acesta reprezintă o
„abstracĠie nedefinită” (Titmuss R., 1968, p. 124). Barr N. (1992, p. 742)
concluzionează că acest termen, „stat al bunăstării”, se referă la patru
dintre principalele activităĠi ale statului, care sunt: beneficiile în bani,

39
asistenĠa medicală, educaĠia úi alimentaĠia, locuirea úi alte activităĠi ale
bunăstării (beneficii în natură).
Conform lui Briggs A. (1961), statul bunăstării este caracterizat ca un
stat care există pentru trei scopuri principale: să garanteze pentru o familie
un anumit nivel minim de venit, să ofere anumite mecanisme de siguranĠă
împotriva riscurilor sociale (incapacitatea de a obĠine un venit în caz de
boală sau datorită vârstei înaintate) úi să păstreze o anumită egalitate în
ceea ce priveúte serviciul social. Aúadar, statul bunăstării înseamnă: „un
stat în cadrul căruia puterea organizată este utilizată în mod deliberat (prin
intermediul politicii úi administrării) într-un efort de a modifica jocul forĠelor
pieĠei în cel puĠin trei direcĠii - mai întâi, prin garantarea familiilor individuale
a unui venit minim independent de valoarea muncii lor sau a sărăciei în
care se află; în al doilea rând, prin înlocuirea nesiguranĠei prin împiedicarea
persoanelor úi familiilor să îndeplinească anumite „contingenĠe sociale”... úi,
în al treilea rând, asigurându-se că tuturor cetăĠenilor, fără diferenĠieri din
punct de vedere al statutului sau clasei din care provin, li se oferă cele mai
bune standarde disponibile, cu referire la un anumit tip de servicii sociale”
(Briggs A., 1961, p. 222).
Harris N. descrie statul bunăstării ca fiind „o reĠea totală de susĠinere”
(Harris N, 2000, p. 4). Se poate face referire la un stat ca fiind un stat al
bunăstării sau având un stat al bunăstării. Cea de a doua opĠiune pare a fi
aplicată doar pentru statele cu servicii ale bunăstării „reziduale”, aici fiind
cuprinse cele precum Statele Unite ale Americii sau Japonia, care oferă o
anumită siguranĠă de bază (Harris N., 2000, p. 5).
Există, de asemenea, o definiĠie duală: statul bunăstării este
caracterizat fie prin funcĠiile sale, fie prin mecanismele sale (instituĠii úi
proceduri) care sunt dezvoltate pentru a realiza aceste funcĠii (Mishra R.,
1984).
Rolurile fundamentale ale statului modern sunt mult mai mult decât
pura protecĠie de bază de către stat a drepturilor individuale (realizarea
siguranĠei interne prin lege úi poliĠie úi siguranĠa externă realizată prin
apărarea naĠională). Drept completare la acest rol, Holcombe R.G. (1999,
p. 101) pune accent pe producĠia publică, reglementarea, redistribuirea úi
stabilizarea.
În acord cu Lindbeck A. (1988), termenul de stat al bunăstării se
referă la un úir de prevederi finanĠate public sau la sprijinirea financiară a
serviciilor pentru sănătate, educaĠie, îngrijirea copilului úi a persoanelor în
vârstă, precum úi pentru sistemele de securitate socială, transferuri úi
alocări bugetare.
Statul bunăstării poate fi definit mult mai extins, prin includerea unui
număr de măsuri nonbugetare sau de organizare, cum ar fi controlul
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preĠurilor sau dobânzilor úi organizarea pieĠelor de capital sau forĠei de
muncă, prin care se intenĠionează oferirea de beneficii unor activităĠi sau
grupuri particulare care sunt considerate a avea nevoie de o protecĠie sau
un suport suplimentar.
Statul bunăstării poate fi conceptualizat în versiunea sa strictă
(bunurile úi serviciile sociale, oferirea úi organizarea de sisteme de
asigurare socială) sau mai amplă (extinsă prin acĠiuni nonbugetare ale
statului având drept scop îmbunătăĠirea bunăstării sociale, îndeosebi prin
redistribuirea úi reglementarea mecanismelor, cum ar fi impozitele
progresive, pensiile minime, salariile sau controlul preĠurilor).
Statul bunăstării este fără îndoială o evoluĠie a statului, un răspuns la
cererea crescândă pentru siguranĠă economico-socială úi (îndeosebi în
contextul său mai larg), de asemenea, ca rezultat al bunăstării crescânde a
societăĠii, ca úi al posibilităĠilor economice ale statelor dezvoltate în
perioada decadelor de dezvoltare economică după cel de al doilea război
mondial. Nu în mod surprinzător, conceptul de stat al bunăstării se referă,
mai mult, la Ġările dezvoltate.
Putem considera statul bunăstării ca fiind o instituĠie socială (tipică
pentru Ġările dezvoltate) care produce, organizează, distribuie úi
reglementează bunurile sociale úi serviciile (dimensiune instituĠională) úi
este răspunzător pentru oferirea oamenilor atât a unor bunuri stabilite de
comun acord, cât úi servicii pentru a proteja familiile úi indivizii împotriva
contingenĠelor sociale úi pentru a stabiliza mediul socio-economic
(dimensiunea funcĠională). Această responsabilitate se poate baza pe
noĠiunea de cetăĠenie (aceasta însemnând că statul este responsabil
pentru bunăstarea cetăĠenilor săi) sau, mai pe larg, pe temeiuri etice (statul
trebuie să ofere cel puĠin un anume nivel de bază al protecĠiei pentru toĠi
cetăĠenii săi).
Fiecare Ġară îúi are propriul profil úi reguli pentru beneficiile bunăstării.
Oricum, se poate formula o caracterizare generală, după cum urmează
(Barr N., 1998, pp. 7-9). Beneficiile statului social pot veni în bani sau în
„natură” (bunuri úi servicii). Ele sunt furnizate îndeosebi pentru protecĠia
sănătăĠii, educaĠie úi locuire. Pensiile acoperă două categorii principale.
Cea dintâi este asigurarea socială corespunzătoare pensiilor care sunt
acordate în funcĠie de bunăstare sau de venit (testarea mijloacelor), însă pe
baza contribuĠiilor anterioare sau a unor anume contingenĠe (úomajul,
căsătoria, împlinirea unei anumite vârste etc.). Cea de a doua categorie
include pensiile noncontributorii care pot apărea fie sub formă de beneficii
garantate universal pe baza unor contingenĠe specifice (dar iarăúi, fără
testarea mijloacelor), fie asigurarea socială oferită pe baza unui venit sau a
unui test al bunăstării. Asigurarea socială include astfel rambursări

41
contribuabile, cum ar fi: ajutorul de úomaj úi de boală, pensiile de handicap,
pensiile pentru retragerea de pe piaĠa muncii úi plăĠile non contribuabile,
cum ar fi: menĠinerea venitului, alte beneficii corelate de venit úi alocaĠiile
pentru copii.
Statul bunăstării, ca oricare altă instituĠie socială din zona politicii
economice, trebuie să servească trei obiective principale pe care Barr N.
(1998, p. 9) le descrie ca: eficienĠă, echitate úi posibilitate administrativă. În
ceea ce priveúte partea „pozitivă” a problematicii statului bunăstării, acesta,
ca oricare altă instituĠie socială, este în mod clar legat de Ġelurile ideologice,
având drept motiv necesitatea dezvoltării instituĠiei la un anumit nivel, la
înălĠimea puterii sale úi a regulilor de acĠionare.
În sens larg, statul bunăstării are cinci elemente de bază prezente în
grade diferite în actul de guvernare: un sistem de securitate socială;
administrări centrale úi locale ca esenĠa managerială a sistemului;
recunoaútere socială úi legislaĠia drepturilor fundamentale ale omului, care
sprijină elaborarea sistemului la nivel ideologic; justificarea intervenĠiei
statului în sfera economică pentru a atinge angajarea deplină; realizarea
unei democratizări de masă bazată pe principiul deciziei parlamentare în
sfera politică.
În „Teoria convergenĠei în statul bunăstării” elaborată de Wilensky H.
(1975), se emite o ipoteză teoretică importantă din punct de vedere
economic úi sociologic pentru statul bunăstării. În conformitate cu această
teorie, structurile politice ale Ġărilor cu diferite condiĠii sociale, stiluri de viaĠă
úi culturi ar deveni toate state orientate către bunăstare prin progres
industrial úi creúterea producĠiei. Wilensky a încercat să explice progresul
securităĠii sociale a unei Ġări prin creúterea venitului naĠional, creúterea
proporĠiei oamenilor în vârstă úi maturizarea sistemului de securitate
socială. Propunerea sa a furnizat o descriere bună a stării securităĠii sociale
în diferite Ġări între 1950 úi 1970. El a demonstrat că îmbunătăĠirea
politicilor sociale a corespuns unei creúteri economice constante de care
s-au bucurat acele Ġări în perioada următoare.
În anii 1970, totuúi, situaĠia a suferit o schimbare úi teoria
convergenĠei a lui Wilensky H. a fost pusă sub semnul întrebării. O critică
se referă la „criza statului bunăstării” în a doua parte a deceniului. În 1981,
OrganizaĠia pentru Dezvoltare úi Cooperare Economică (OCDE) a avertizat
că statul bunăstării, care s-a dezvoltat de-a lungul perioadei de creútere
înaltă a economiei lumii, s-ar putea confrunta cu o criză sub o fiscalitate
împovărătoare, care a crescut, la rândul ei, în termeni corelaĠi de-a lungul
aceleiaúi perioade de explozie economică. În realitate, declinul imediat al
bugetului securităĠii sociale nu s-a întâmplat.
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Pentru că un stat al bunăstării reflectă condiĠiile economice într-o
Ġară, trebuie clarificată structura sa economică. Atunci când condiĠiile devin
neadecvate, Ġările dezvoltate încep să-úi transforme sistemele de
bunăstare în diferite moduri - de la mijlocul anilor ‘70 până în anii 1980 prin intermediul structurilor politice úi prin mecanisme ale forĠei de muncă.
Răspunsul neoconservator din Marea Britanie úi Statele Unite ale Americii,
precum úi răspunsul neocorporativ din Suedia sunt exemple bune (Mishra
R., 1990). Asemenea schimbări s-au referit la „sfârúitul convergenĠei”, în
sensul că scenariul Ġărilor care se dezvoltă similar în state ale bunăstării a
fost sortit eúecului úi a intrat în colaps.
Privind retrospectiv teoria statului bunăstării, se poate vedea că o
intervenĠie a statului a existat, chiar úi fără vreun element al unui slogan
politic. În acest proces, idealismul s-a diluat pentru că a devenit dificil să se
apere bunăstarea statului, dat fiind „eúecul guvernării” în a remedia „eúecul
pieĠei”. În contrast, Robson W.A. (1976) a depăúit această dificultate prin
aducerea statului bunăstării úi a societăĠii bunăstării în aceeaúi arenă, prin
introducerea societăĠii bunăstării ca model ideal. El a explicat relaĠia dintre
cele două concepte: „Statul bunăstării reprezintă ceea ce a decretat
Parlamentul úi face Guvernul. Societatea bunăstării este ceea ce fac, simt
úi gândesc oamenii despre problemele care se referă la bunăstare în
general” (p. i). „Una dintre cele mai serioase dificultăĠi se datorează faptului
că noi încercăm să fim un stat al bunăstării fără a avea o societate a
bunăstării” (p. 3). „Numai o societate democratică a bunăstării va face
posibilă înfiinĠarea úi menĠinerea unui adevărat stat al bunăstării. Astfel,
trebuie să analizăm nu numai serviciile úi funcĠiile structurilor publice, ci să
luăm în calcul atitudinile, opiniile úi comportamentul oamenilor în sine”.
Robson afirmă că o societate a bunăstării este creată de oameni ca o
condiĠie esenĠială pentru promovarea unui stat al bunăstării care cuprinde
diferite instituĠii. El subliniază relaĠia implicită a „bunăstării statului/bunăstării societăĠii”.
Cuprinzând perioada de după cel de-al doilea război mondial úi până
la apariĠia crizelor petroliere (1973/74 úi 1978/79), statul bunăstării se baza
pe o complementaritate între dezvoltarea economică úi protejarea
populaĠiei, “asigurarea întregii colectivităĠi a bunurilor úi serviciilor necesare,
realizarea unui mod de viaĠă considerat a fi normal la nivelul respectivei
colectivităĠi“ (Zamfir E., 1995).
Mishra R. (1990) argumentează că un acord pentru ocuparea deplină
trebuie să fie văzut ca o componentă centrală a statului bunăstării. Una
dintre cele mai eficace căi de reducere a sărăciei (dacă aceasta este
considerată un obiectiv al bunăstării) este de a se facilita accesul la
contribuĠia pentru úomaj. Mai mult, acolo unde asigurările sociale reprezintă
trăsătura esenĠială a bunăstării, este dificil de văzut cum beneficiile pot fi

43
menĠinute la un nivel rezonabil fără a afecta ocuparea deplină (prin
aceasta, asigurându-se un raport supraunitar între contributori úi
beneficiari). Însă, treptat, s-a renunĠat la această caracteristică a statului
bunăstării, úi din cauza faptului că miúcările generale privind politicile de
ocupare deplină sunt prezente într-un număr de Ġări din ce în ce mai mic. În
acest sens, este deja clar care trebuie să fie direcĠia schimbării, iar
politicienii să găsească un nou termen pentru tipul de stat pe care vor să-l
guverneze.
Obiectivul principal al statului bunăstării este atingerea unui standard
de viaĠă (calitatea vieĠii) la un nivel corespunzător necesităĠilor úi aspiraĠiilor
colectivităĠii.
Calitatea vieĠii este un concept care permite o evaluare globală a vieĠii
unei persoane, a unor grupuri sociale, colectivităĠi, ca úi o evaluare a
diferitelor condiĠii sau sfere ale vieĠii. Deúi termenul de calitatea vieĠii a apărut
pentru prima dată în deceniul al úaptelea, iar cercetările asupra calităĠii vieĠii
datează din 1960, conceptul are o istorie mai lungă. Preocuparea pentru o
viaĠă mai bună este, probabil, la fel de veche ca úi civilizaĠia. Plecând de la
ideea de a reduce sărăcia, în cadrul noului liberalism din Marea Britanie
dezvoltat de guvernul liberal în perioada 1906-1914, Rowntree (1901)
introduce niveluri ale calităĠii vieĠii care pot fi acceptate ca dezirabile. Astfel,
calcularea de praguri de sărăcie conturează mult mai clar perspectiva calităĠii
vieĠii în strânsă legătură cu starea de sănătate, condiĠiile de muncă,
pensionarea, situaĠiile de îmbolnăvire úi úomajul.
Născut la confluenĠa “luptelor úi concesiilor, a calculelor úi ambiĠiilor
nobile“ (Dogan M. úi Pelassy D., 1992), statul bunăstării este înrădăcinat
astăzi în reprezentările oamenilor printr-o prezenĠă de-a lungul întregii lor
vieĠi.
Criza economică din anii ‘30 a favorizat ideea necesităĠii intervenĠiei
statului ca reglator social, pentru a proteja soarta cetăĠenilor săi. Astfel,
“statul protector“ este înlocuit de “statul asistenĠial“. De la protecĠia
drepturilor civile, care apărau viaĠa úi proprietatea, se trece la apărarea
drepturilor economice úi sociale (dreptul la muncă, la asistenĠă socială în
caz de boală úi bătrâneĠe, la administrarea directă a unor servicii sociale).
Statul îúi modifică funcĠiile úi, datorită unor factori specifici, îúi asumă noi
funcĠii pentru a asigura acel standard de viaĠă decent, normal, minimal,
colectivităĠii.
Conceptul de “calitatea vieĠii“ a apărut la început destul de clar
publicului larg, datorită faptului că a reluat, în sensul conĠinutului său,
popularul concept de fericire. Dar, între cele două concepte, există
diferenĠe semnificative (Zamfir C., 1990). Dacă fericirea se referă la o stare,
la sentimentul de împlinire, de satisfacĠie, liniúte sufletească, calitatea vieĠii

44
are în vedere condiĠiile care produc aceste stări - condiĠii economice,
sociale, ecologice, interpersonale, dar úi activităĠile care compun viaĠa
noastră, modul nostru de viaĠă. Fericirea, în sensul ei clasic, este de natură
individuală úi presupune că individul, Ġinând cont de condiĠiile date, face
ceva pentru atingerea stării de plenitudine spirituală; calitatea vieĠii însă, din
punct de vedere sociologic, este asociată mai degrabă cu o perspectivă
colectivă. Ea se referă la condiĠiile úi cadrele colective úi sociale prin care
se pot îmbunătăĠi condiĠiile de viaĠă ale oamenilor.
Calitatea vieĠii este privită, în principal, ca un obiectiv care trebuie
atins în raport cu situaĠiile concrete în care se află individul sau
colectivităĠile din care face parte. De aceea, se considera că este mai
importantă calitatea vieĠii, úi nu cantitatea de bunuri pe care le avem într-un
moment sau altul (Galbraith J.K., 1967).

2.3. DefiniĠia úi rolul politicii sociale
Politica socială se ocupă de Ġelurile sociale úi deciziile care trebuie
luate. De obicei, politica socială este asociată cu iniĠierea unor servicii de
stat ale bunăstării (sănătate, locuinĠă, servicii sociale, educaĠie pensii,
úomaj etc.), având drept scop dezvoltarea bunăstării sociale, adică
bunăstarea tuturor membrilor societăĠii. Oricum, asemănător conceptului de
stat al bunăstării, o definiĠie mai amplă a politicii sociale ar putea să
cuprindă, de asemenea, anumite alte servicii care să dezvolte bunăstarea
societăĠii (transportul, dezvoltarea economică, legea úi ordinea,
telecomunicaĠiile etc.) úi poate face referire chiar úi la politica economică,
precum úi la reglementările statului având drept scop îmbunătăĠirea
condiĠiilor de viaĠă.
Mishra R. utilizează o definiĠie amplă în cadrul căreia politica socială
„se referă, într-un sens generic, la Ġelurile úi obiectivele acĠiunii sociale,
luând în considerare necesităĠile, ca úi paternurile structurale sau
aranjamentele prin care sunt îndeplinite necesităĠile” (Mishra R., 1990).
Politica socială este asociată cu satisfacerea anumitor necesităĠi de
bază sau superioare, definite ca fiind lipsa a ceva fără de care nu poĠi fi
uman în totalitate sau autonom (necesităĠile fundamentale psihologice úi de
siguranĠă, aúa cum au fost definite de Maslow) sau ca membru al societăĠii
(unele necesităĠi la un nivel înalt, cum ar fi iubirea, respectul de sine, autoactualizarea, care poate fi realizată prin oferirea de drepturi politice úi
sociale, dreptul la muncă).
Există câteva teorii aflate în competiĠie în ceea ce priveúte societatea
úi originile politicii sociale (Vic G. úi Wilding P., 1976). Teoriile funcĠionale,
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fie chiar úi sociale (teorii de ordonare) sau politice (teorii pluraliste),
accentuează politica socială ca fiind un element inevitabil úi într-o evoluĠie
naturală pentru rezolvarea conflictelor sociale, urmărind interesul comun úi
evitând conflictele dăunătoare societăĠii (Vic G. úi Wilding P., 1976, pp. 36). Aúadar, politica socială este un produs al schimbărilor sociale úi
economice, nu un produs al intelectului sau al reformatorilor. Oricum,
veriga slabă a unei astfel de abordări este că politica socială este
percepută ca fiind „inevitabilă” sau „necesară funcĠional” úi că ar exista o
presupunere cauzală în ceea ce priveúte consecinĠele sale „neutre” sau
„general benefice” (Vic G. úi Wilding P., 1976, pp. 7-8).
Teoriile conflictuale (sociologice) úi de elită (politice) subliniază faptul
că conflictul este un scop central în societate, fiind un produs natural al
realizării consensului dintre diferite grupuri sociale sau politice ale
societăĠii. Aúadar, politica socială este „în primul rând, rezultatul încercărilor
constante a variate grupuri din societate să îmbunătăĠească sau să
redefinească situaĠia lor faĠă de aceste alte grupuri”. (Vic G. úi Wilding P.,
1976, p. 18).
Deúi existentă din timpurile străvechi, politica socială ca útiinĠă a
apărut în secolul nouăsprezece. Politica 2 socială modernă a început să se
dezvolte pe parcursul revoluĠiei industriale din Anglia úi Germania, printr-o
nouă clasă socială de muncitori. Ca útiinĠă, politica socială investighează
surse úi costuri sociale ale dezvoltării economice. Aceasta „...explorează
contextele sociale, politice, ideologice úi instituĠionale în cadrul cărora este
produsă bunăstarea, distribuită úi consumată” (Erskine A., 1997, p. 19).
Principalele scopuri ale politicii sociale includ acordarea, fiecărui
membru al societăĠii, de drepturi egale, standarde minime úi oportunităĠi, ca
úi protecĠie împotriva contingenĠelor sociale. Deúi aceste scopuri îúi asumă
deja o anume redistribuire, un stat poate, de asemenea, să-úi declare
intenĠia, ca parte a politicii sale sociale, pentru venituri constante úi
inegalităĠi ale bunăstării. Esping-Andersen G. postulează că politica socială
ar trebui să „emancipeze muncitorii de pe piaĠa dependenĠei” úi să
„minimalizeze importanĠa venitului generat de piaĠă” (Esping-Andersen G.,
1990, p. 26).
De Neubourg C. úi Weigand B. (2000) propun o definiĠie a politicii
sociale ca fiind „managementul social al riscurilor” (De Neubourg C. úi
Weigand C., 2000, p. 17) úi discută rolul său activ. O asemenea politică nu
ar trebuie să se limiteze numai la măsurile ex-post (intervenĠiile statului
2

Dezvoltarea istorică a politicii sociale în Marea Britanie úi Statele Unite ale Americii
este prezentată de Barr (1998) în capitolul 2. Alte capitole referitoare la istoria statului
bunăstării: Ashford (1986), Flora (1986), Flora úi Heidenheimer (1981).
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motivate prin eficienĠă úi echitate), dar trebuie, de asemenea, să aplice un
anume curs de prevenĠie. Ei accentuează faptul că, îndeosebi în cadrul
economiei moderne, politica socială nu ar trebuie să funcĠioneze numai ca
managementul direct al riscurilor, oferind bunuri úi servicii care să satisfacă
necesităĠile sociale, ci mai degrabă trebuie să se concentreze în oferirea de
motive pentru a obĠine accesul la realizarea acestor nevoi. Altfel spus,
politica socială trebuie să ofere indivizilor un acces total úi liber la locuinĠe
úi utilităĠi, la hrană, sănătate úi reproducere, la participare socială úi
„mecanismul de bază care să garanteze îndeplinirea acestor necesităĠi”,
fiind un acces către venit. În cazul economiilor moderne dezvoltate, există
două zone centrale cărora trebuie să le fie garantată o astfel de intrare:
piaĠa muncii, ca mecanism al generării venitului principal, úi educaĠia, ca
sursă principală a venitului viitor (De Neubourg C. úi Weigand C., 2000,
p. 9).
Principalele capitole ale politicii sociale includ munca, pensionarea,
locuirea, sănătatea, educaĠia, demografia, familia, cultura, mediul úi
scopurile migrării. De obicei, oferirea asistenĠei, atât în termenii protecĠiei
fizice, cât úi în cei drepturilor umane, „nu este definită ca o parte a politicii
sociale” (De Neubourg C. úi Weigand C., 2000, p. 9).
Dimensiunea statului bunăstării úi a politicii sale sociale este cu
siguranĠă determinată de percepĠia subiectivă a valorilor. Barr N. prezintă
un studiu interesant la două niveluri pentru analizarea politicilor sociale
(Barr N., 1998). Primul se concentrează asupra Ġelurilor politicii sociale úi
are un caracter normativ sau ideologic (subiectiv), în timp ce al doilea se
referă la metodele acestei politici úi reprezintă un element pur tehnic
(obiectiv). Primul tip de creare a politicii este modificat datorită intereselor
economice (clasă) úi de valori morale („o întârziere a valorilor sociale”, Vic
G. úi Wilding P., 1976, p. 20). Referitor la cel de al doilea nivel, se poate
pune la îndoială pura obiectivitate a metodei alegerilor. În termeni reali,
chiar úi această fază este puternic influenĠată de factori politici sau socioeconomici sau cel puĠin destul de puternic, definind tipul de posibile soluĠii.
Politica socială a statului, având drept scop oferirea bunăstării,
implică intervenĠia lui în economie, situaĠie care este realizată prin
instrumente fundamentale de impozitare úi legislaĠie. Acestea, de obicei,
implică reducerea sărăciei personale úi libertatea. Aúadar, o ideologie este
necesară să justifice această acĠiune asupra unui set de valori comune.
Oricum, asemenea valori au în mod inevitabil un caracter politic.
Câteva ideologii principale sugerează un rol diferit al statului úi o
situaĠie în urma căreia acesta ar trebui să intervină în economie (Barr N.,
1998, pp. 44-64; Vic G. úi Wilding P., 1976). Aceste ideologii au un impact
direct asupra modului în care problemele sărăciei, impozitarea,
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redistribuirea, reglementarea úi producĠia publică sunt percepute.
CunoútinĠe ale doctrinei principale ajută, de asemenea, la identificarea de
soluĠii úi la realizarea de reforme (de exemplu, sistemele de pensii).
Liberalii (reprezentanĠi Nozick, Hayek úi Friedman) sugerează că
statul ar trebui să ofere numai funcĠii de siguranĠă fundamentale (să
producă anumite bunuri publice) úi nu trebuie să intervină pe piaĠă, întrucât
ar putea reduce totalul bunăstării societăĠii. Ei motivează aceasta, de
asemenea, pe baze morale, din moment ce oricare din activităĠile de stat
încalcă drepturile individuale pentru libertate. IntervenĠia substanĠială a
statului este distructivă social, cheltuitoare în resurse, promovează
ineficienĠă economică úi omite libertatea individuală (Barr N., 1998, p. 47).
Utilitariútii (cum ar fi Beveridge, Keynes úi Galbraith), pe de altă parte,
presupun că sistemul capitalist este cel mai eficient, creând anumite costuri
(sărăcie, inegalitate) care pot úi trebuie să fie ameliorate de stat (Barr N.,
1998, p. 48). Aúadar, există unele zone unde politica publică poate
îmbunătăĠi bunăstarea socială.
Social-democraĠii susĠin statul bunăstării úi chiar îl percep în termeni
de consens, sau îl tratează ca pe un nivel util, însă tranzitoriu pentru
trecerea la socialism.
Marx K. a susĠinut că bunăstarea produsă de stat este un instrument
al opresiei capitaliste (teoria conflictului de clasă). Marxiútii acuză politica
socială de subliniere a încercărilor administrative de a rezolva ceea ce Ġine
de scopuri politice esenĠiale (Vic G. úi Wilding P., 1976, p. 13).
Unii socialiúti ceva mai moderaĠi văd statul bunăstării ca pe un
instrument care acĠionează în interesul clasei conducătoare (teoria elitistă),
dar, dintr-un anumit punct de vedere, úi pentru muncitorii (Barr N., 1998,
p. 63).
Esping-Andersen G. (1990) a propus trei tipuri de „regimuri”,
reprezentând constelaĠii particulare ale aranjamentelor sociale, politice úi
economice, care constituie anumite tipuri de politică socială.
ProtecĠia socială este măsurată prin gradul ei de „de-comodificare”
(Ebbinghaus, 1998, p. 7) úi „are loc atunci când un serviciu este prezentat
ca o problemă a drepturilor úi atunci când o persoană poate să trăiască
fără a se baza pe piaĠă” (Esping-Andersen G., 1990). De asemenea,
„(…) Esping-Andersen G. accentuează redistribuirea ca funcĠie a politicii
sociale, îndeosebi dacă prin drepturile universale ale cetăĠeanului se
corectează inegalităĠile pieĠei” (Ebbinghaus B., 1998, p. 7).
Primul tip de regim preferă programe selective ale asigurării sociale,
cu o focalizare strictă către indivizii cu venituri dintre cele mai scăzute.
TradiĠia politică liberală porneúte de la ideea că implicarea statului trebuie
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să fie limitată la un minim, astfel încât să nu creeze stimulente negative ale
muncii úi să limiteze alegerea individuală. Dreptul social de a primi ajutor
public se bazează pe noĠiunea de cetăĠenie. Oricum, un beneficiar trebuie
să treacă testarea mijloacelor úi deseori suferă de stigmatizare. Aproape de
acest model sunt Ġările anglo-saxone.
Tipul de regim conservator se bazează pe conservatorismul statului
paternalist, tradiĠie catolică úi corporatism, care atribuie drepturi prin
serviciile sociale úi bunuri pe baza contribuĠiilor. Principalul instrument al
politicii sociale îl constituie sistemul obligatoriu al asigurării ocupaĠionale
private, susĠinute de asigurarea socială de stat. Provenind din Germania,
modelul conservator s-a răspândit în toată Europa úi a devenit cunoscut ca
„modelul continental”. Referitor la acesta, Ebbinghaus B. (1998, p. 9)
propune o categorie separată („subsidiarismul clientelist particular latin”)
pentru state ale bunăstării continentale latine - FranĠa, Italia, Spania,
Portugalia -, susĠinând că, în opoziĠie cu Germania, aceste Ġări au introdus
o asigurare socială obligatorie mult mai târziu.
Cel de-al treilea tip de regimuri ale statelor bunăstării, modelul socialdemocrat, se bazează pe ideologia socialismului úi lupta pentru o societate
egală úi siguranĠă socială úi reprezintă o extindere a conceptului lui
Marshall T.H. (1950) referitoare la cetăĠenie. Nivelul universal al beneficiilor
conform social-democraĠilor trebuie să fie mult mai ridicat decât asigurarea
necesităĠilor de bază promovată de liberali (Esping-Andersen G, 1990,
p. 7). Acest model include Ġările scandinave.
Conceptul lui Marshall T.H. (1950) referitor la cetăĠenie cuprinde trei
forme: civilă, politică úi drepturile sociale. În acord cu eseul "Social Class
and Citizenship" a lui Marshall T.H., pentru a fi un membru cu drepturi
depline al societăĠii, trebuie să te bucuri nu numai de protecĠia legii, dar să
fii capabil să modelezi această lege prin exercitarea drepturilor
democratice. În secolul 20, noĠiunea de cetăĠenie a început să includă
diferite drepturi, cum ar fi dreptul la educaĠie, îngrijirea sănătăĠii, beneficii
de úomaj úi pensii. Altfel spus, o persoană nu poate fi un membru cu
drepturi depline úi participa la viaĠa societăĠii fără ca nevoile sale
fundamentale să fie satisfăcute.
Această extindere a semnificaĠiei cetăĠeniei reflectă faptul că, pe de o
parte, drepturile existente cuprind noi categorii de oameni (de exemplu,
schimbarea de la votul bazat pe proprietate la votul universal) úi, pe de altă
parte, au fost formulate noi elemente care definesc cetăĠenia (de exemplu,
introducerea unor noi tipuri de drepturi, cum ar fi drepturile sociale care
asigură dezvoltarea indivizilor, în ciuda riscurilor de úomaj, accidente
ocupaĠionale etc.). În consecinĠă, în acord cu Marshall T.H., expresia
deplină a cetăĠeniei necesită existenĠa unui stat democratic úi liberal al
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bunăstării. Prin garantarea drepturilor sociale, politice úi civile, statul
bunăstării asigură fiecărui membru al societăĠii drepturi depline úi
capacitatea să participe la viaĠa în societate. Ca drepturi ale individului în
comunitatea statului-naĠiune, ele sunt garantate în cele din urmă de către
stat, dar reprezintă nu numai caracteristici ale drepturilor cetăĠeneúti. De
fapt, drepturile cetăĠenilor sunt condiĠionate de către sarcini. Astfel, în
Europa de Vest, cetăĠenia socială semnifică participarea la drepturi sociale
care necesită solidaritatea generală a salariaĠilor: úomeri, pensionari,
oameni bolnavi, care-úi văd drepturile condiĠionate de responsabilităĠile
muncitorilor, drepturi úi sarcini ce sunt garantate de stat. Mai mult,
drepturile cetăĠenilor impun diferite tipuri de constrângeri statului. Dacă
drepturile civile úi politice sunt drepturi ale libertăĠii de care se bucură
indivizii, în ceea ce priveúte statul, el îúi vede suveranitatea limitată;
drepturile sociale sunt drepturi pretinse de individ statului, servicii în bani
sau ceea ce consumă individual, ele fiind garantate de implementarea
politicilor.
În această abordare, noĠiunea de egalitate a evoluat de la lege úi
status egale la rezultate, tratament úi oportunităĠi egale, promovând
discriminarea pozitivă. Această evoluĠie pune probleme rolului de
reglementare al statului. Tratamentul egal, egalitatea în aplicarea legii au
interzis discriminarea pe bază de gen. Tratamentul egal implică dreptul de
avea acces la justiĠie. Este discriminată persoana care este copleúită de
dovezi úi persoana acuzată de discriminare are dreptul să pretindă
existenĠa unor obiective raĠionale în justificarea discriminării. Abordarea
oportunităĠilor egale înlocuieúte ideea egalităĠii cu úanse egale, condiĠii
egale. Nu există o ideologie fundamentală care să sublinieze competiĠia
liberă úi meritocraĠia în contextul unei justiĠii distributive, dar care să nu
conducă la rezultate egale. Ideea rezultatelor egale se bazează pe ideea
proporĠionalităĠii, care este exprimată în forma discriminării pozitive
(acĠiunea afirmativă).
Lemke C. (2001) observă că fiecare dintre cele trei forme ale
cetăĠeniei s-au dezvoltat treptat, mai întâi drepturile civile (de exemplu:
libertatea exprimării, religia, integritatea corpului), fiind un produs al
revoluĠiilor franceze úi americane ale secolului 18, apoi drepturile politice
(dreptul de vot, cetăĠenia, participarea politică, reprezentarea politică), care
s-au dezvoltat la sfârúitul secolului 19, úi, în cele din urmă, drepturile
sociale (suportul de bază úi venitul sau drepturile la bunăstare), mergând
până în a doua jumătate a secolului 20 (Lemke C., 2001, p. 7).
O altă clasificare a drepturilor (Birchall, 2003) distinge între drepturile
de a cere sprijin (implicând îndatoriri din partea altor oameni, de exemplu,
pentru beneficiile asigurării sociale), libertăĠi (libertatea de exprimare,
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libertate personală, libertatea religiei), puteri (abilitatea de a realiza anumite
acĠiuni, carnetul de conducere, drepturile de părinte, drepturile de
proprietate) úi imunităĠi (cu excepĠia unor anumite îndatoriri, obligaĠii legale,
legi etc.).
Statul bunăstării poate fi înĠeles ca fiind o compoziĠie de cheltuieli
pragmatice provenite din funcĠia naturală a statului de a asigura legea úi
ordinea úi cheltuielile în funcĠie de orientarea politică pentru oferirea unui
nivel minim de siguranĠă pentru cetăĠeni, ca rezultat natural al contractului
social.
CetăĠenilor ar trebui, în schimbul plăĠii impozitelor corespunzătoare úi
a altor servicii oferite statului, să li se ofere un drept echivalent la siguranĠă
în cazul unor probleme financiare personale. Aúadar, dreptul la bunăstare
derivă din drepturile mutuale úi din obligaĠii cuprinzând toĠi membrii
societăĠii (contractul social) úi poate se localizează undeva între - dar mai
aproape de - modelele conservatoare úi social-democrate.
O tipologie tehnică mai temeinică a politicilor sociale poate fi
elaborată pe baza unor anumite soluĠii. Statul bunăstării poate fi obligatoriu
versus discreĠionar, poate oferi beneficii úi servicii selective (valabile după
îndeplinirea anumitor cerinĠe, de exemplu, testarea mijloacelor) sau
universale (disponibile tuturor celor care au nevoie de ele). De asemenea,
pot exista unele beneficii cvasicontractuale sau mutuale, care sunt
universale, dar numai după ce persoanele au câútigat aceste drepturi.
Asigurarea socială este unul din cazuri. BineînĠeles că fiecare soluĠie îúi are
argumentele pro úi contra. De exemplu, un model universal creează
solidaritate socială, promovează altruismul úi este uúor de administrat.
Oricum este costisitor úi există úi alte câteva probleme în ceea ce priveúte
beneficiarii potenĠiali. Mai multe programe selective sunt eficiente financiar,
dar mai dificil de administrat. Structurile bazate pe contractul mutual oferă
unele însuúiri pozitive, care oricum sunt greu de aplicat în cadrul
societăĠilor cu inegalităĠi puternice ale venitului.

2.4. Asigurările sociale ca element al statului modern
úi domeniu al politicii sociale
Asigurarea socială reprezintă o parte esenĠială a statului bunăstării:
„Asigurarea socială oferă un element-cheie al complexului úi o reĠea superreglementată de susĠinere condiĠionată oferită de stat cetăĠenilor care duc
lipsuri financiare sau psihice pentru a-úi realiza necesităĠile de bază.”
(Harris N., 2000, pp. 4-5). Asigurarea socială este, de asemenea, un
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domeniu al politicii sociale care, împreună cu politica economică úi, mult
mai recent, cu politica de mediu, fundamentează un concept mult mai
general al bunăstării.
Oricum, ce este, mai exact, asigurarea socială? Ca multe alte
concepte sociale, nici acesta nu este clar definit. Orice încercare sfârúeúte
probabil ca o definiĠie funcĠională mai degrabă decât ca una obiectivă.
Fiecare Ġară îúi are propriul sistem care se bazează pe propria naĠionalitate,
valoare, situaĠie socio-economică, tradiĠie úi politică. ùi din moment ce
aceste caracteristici variază între Ġări, acelaúi lucru se întâmplă úi cu
mecanismele úi regulile asigurării sociale. Fiecare ideologie cuprinde roluri
úi funcĠii ale asigurării sociale, fiind probabil una dintre sursele principale
cele mai importante pentru divergenĠa definiĠiilor. Referitor la practicabilitatea aceloraúi soluĠii ale asigurării sociale în diferite Ġări, concluzia
generală este că, „atât timp cât societăĠile diferă prin cultura lor úi valori,
este prea puĠin probabil ca ofertele bunăstării sociale să fie identice în două
Ġări, atât ca formă, cât úi ca spirit” (Saunders P., 1997, p. 3).
Nu este nici un obiect universal care să poată servi ca monedă
principală, nici o definiĠie în cadrul legii internaĠionale (Pieters D., 2000, p.
1). Oricum, există unele cunoútinĠe intuitive referitoare la asigurarea socială
úi aceasta, presupun, probabil provine din o anume necesitate comună de
protecĠie, puncte de vedere împărtăúite în general úi valori fundamentale.
Expresia englezească „asigurare socială” a apărut în cadrul Actului
de asigurare socială emis în 1935. Oricum, în acele vremuri, unele Ġări
europene deja utilizau programe de asigurare socială ca element al
sistemelor lor de bunăstare. Asigurarea socială în acele vremuri era
percepută în Statele Unite ale Americii ca „un sistem de garanĠii pentru
persoane fizice împotriva pierderilor în urma catastrofelor majore sau
minore provenind din cadrul instituĠiilor sociale, politice úi economice úi din
practici” (Gagliardo D., 1949, p. 10). FuncĠiile acesteia au reflectat (úi încă
mai reflectă) ideologia liberală a implicării minime a statului: „O diferenĠă
importantă o constituie faptul că sistemele asigurării sociale sunt
desemnate să ofere venituri care vor menĠine un standard minim de trai
atunci când câútigurile sunt întrerupte mai degrabă decât să suplimenteze
câútigurile reglementate sau să acopere întreaga pierdere sau aproape
întreaga pierdere suferită (Gagliardo D., 1949, p. 15).
În 1950, Consiliul Consultativ al Asigurării Sociale Japonez a descris
sistemele asigurării sociale ca „(...) sistemele care să ajute orice cetăĠean
să ducă o viaĠă normală ca membru al unei societăĠi cultivate”, cu menĠiuni
de „contraindicaĠii în caz de circumstanĠe necesare, incluzând
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îmbolnăvirea, rănirea, naúterea copiilor, handicapul, moartea, îmbătrânirea,
úomajul úi familiile cu mulĠi copii, prin implementarea măsurilor asigurării
sociale prin asigurare sau prin cheltuieli publice directe”.
Unul dintre cele mai importante documente este ConvenĠia 102 (ILO,
1952) a Biroului InternaĠional al Muncii, ratificată de 40 de Ġări (din
noiembrie 2003), care specifică norme minime ale asigurării sociale.
DefiniĠia ILO se bazează pe legi úi percepe asigurarea socială ca un
răspuns la necesităĠile oamenilor pentru cea mai amplă asigurare (Pieters,
2000, p. 2) mai degrabă decât ca un set de mecanisme variate care ajută la
realizarea acestei asigurări. Aceasta oferă un venit minim ca asigurare
directă financiară pentru anumite grupuri care nu sunt capabile să-úi
procure venituri adecvate pentru necesităĠile lor (Saunders P., 1997, p. 4).
O definiĠie scurtă úi concisă noninstrumentală, cea care enumeră
anumite situaĠii pentru care statul oferă sau ar trebui să ofere protecĠie
împotriva dezastrelor umane, este realizată de Pieters D. (2000, p. 2), care
descrie asigurarea socială ca fiind „pionul aranjamentelor care caracterizează solidaritatea prin confruntarea oamenilor cu o lipsă a câútigurilor
sau anumite costuri”.
Alte definiĠii se concentrează asupra unor astfel de funcĠii cum ar fi
asigurarea riscului, uúurarea ciclului vieĠii, redistribuirea venitului úi
asigurarea mutuală bazată pe solidaritate socială: „Asigurarea socială în
Ġările dezvoltate combină în mod tipic trei elemente diferite: asigurarea
socială pentru testarea venitului desemnat sărăciei relative, asigurarea
socială care se ocupă de asigurarea siguranĠei úi de continuitatea venitului
pe tot parcursul vieĠii úi de transferurile categorice orientate către
redistribuĠie între anumite grupuri” (Atkinson A.B., 1989, p. 16). Atkinson
A.B. (1989, p. 99) atribuie un înĠeles dual asigurării sociale, ca obiectiv al
politicii guvernamentale úi ca set de politici, în timp ce Titmuss R.M.
subliniază aspectul funcĠional úi defineúte serviciile sociale produse de
asigurarea socială, bazate pe Ġeluri comune, mai degrabă decât
mecanismele desemnate să le realizeze” (Harris N., 2000, p. 15).
O definiĠie similară a asigurării sociale este formulată úi de Saunders
P. (1997). Din punctul său de vedere, „asigurarea socială se referă la
crearea úi implementarea sau încurajarea activităĠilor care au drept scop
îndeplinirea necesităĠilor de bază ale individului vulnerabil úi ale grupurilor
din societate, garantându-le supravieĠuirea fizică úi protejându-i împotriva
riscurilor neprevăzute împotriva cărora ei nu sunt capabili să se protejeze
singuri” (Saunders P, 1997, pp. 2-3). Conform acestei definiĠii, trebuie
subliniate următoarele idei de bază: posibilitatea de a identifica situaĠiile în

53
care aceste necesităĠi nu sunt îndeplinite fie referitor la necesităĠi în sine,
fie la clasele sociale úi, în cele din urmă, posibilitatea de „a desemna,
reglementa, implementa úi a furniza (sau altfel spus, încuraja) aranjamentele asigurării sociale pentru a îndeplini aceste necesităĠi” (Saunders
P., 1997, p. 3).
Referitor la structurile organizaĠionale, asigurarea socială ar putea
include: asigurarea socială 3 doar (echivalentul din Statele Unite ale
Americii), asigurarea socială úi asistenĠa socială (definiĠia în Marea Bitanie)
sau asigurarea socială, asistenĠa socială úi protecĠia sănătăĠii. Termenul de
„asigurare socială” în cadrul Uniunii Europene cuprinde conceptul
solidarităĠii sociale úi „reflectă un angajament comun social úi economic
referitor la reprezentanĠii săi, îndeosebi úomerii” (Harris N., 2000, p. 15),
bazat pe cetăĠenia socială. Această solidaritate socială oferă o legitimitate
pentru un sistem de redistribuire care operează fie orizontal (redistribuire
intergeneraĠională/solidaritate), fie vertical (redistribuirea venitului/solidaritatea cetăĠeniei). De asemenea, coroborează cu ideea de asigurare,
echivalenĠă intenĠionată datorită împărĠirii riscului între asigurat, úi nu
echivalenĠa strictă, prezentă între contribuĠie úi beneficiu.
Foarte aproape ca înĠeles este termenul de „protecĠie socială”,
perceput ca măsuri publice pentru a oferi siguranĠa venitului populaĠiei.
În multe cazuri, înĠelesurile lor sunt aceleaúi. Indiferent de caracterizare, asigurarea socială poate fi privită ca un mecanism cuprinzător tipic
Ġărilor dezvoltate, însă „mai puĠin aplicabil în noile zone” (Ortiz I., 2001,
p. 657).
În cadrul raportului referitor la protecĠia socială din Asia úi Pacific,
autorii din zonă definesc protecĠia socială ca „setul de politici úi programe
desemnate să reducă sărăcia úi vulnerabilitatea, promovând pieĠe ale
muncii eficiente, diminuând expunerea oamenilor la riscuri úi extinzând
capacitatea lor de a se proteja singuri împotriva hazardurilor úi
întreruperilor/pierderilor de venit. Politicile úi procedurile incluse în cadrul
protecĠiei sociale implică tipuri majore de activităĠi: politicile pieĠei muncii úi
programele, programele asigurării sociale, asigurarea socială, schemele
micro úi de zonă úi protecĠia copilului” (Ortiz I., 2001, p. 657).
Aúadar, protecĠia socială poate fi privită ca o extindere a asigurării
sociale moderne (politică de mediu, noi studii referitoare la pieĠele muncii,
programe luptând cu excluderea socială úi cu efectele negative
3

Este caracteristic faptul că expresia „asigurare socială” este o definiĠie a lui Galiardo
(1949) din cartea care descrie sistemul american al asigurărilor sociale.
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demografice etc.), îndeosebi în Ġările dezvoltate care au de a face cu un set
tradiĠional de probleme, dar, în acelaúi timp, úi cu unele scopuri caracteristice pentru situaĠia lor economică úi socio-demografică (dezvoltare a
mediului în siguranĠă, protecĠia copilului, iniĠiative locale úi civice,
microîmprumuturi, educaĠie, Ġeluri antidiscriminare etc.).

CAPITOLUL 3
ETAPE ALE EVOLUğIEI STATULUI
BUNĂSTĂRII
În acest capitol vom prezenta principalele perioade de dezvoltare a
statului bunăstării, punând accent pe caracteristicile fiecăreia. Printr-o
analiză comparată, vom pune în evidenĠă factorii care au influenĠat úi
influenĠează dezvoltarea statului bunăstării în Statele Unite ale Americii úi
Suedia, ca extreme ale producerii úi furnizării bunăstării.
Tabelul 3.1. Tipul de schimbare a relaĠiilor stat-societate în perioada
1945-2004
Economie

Statul
Dezvoltarea
bunăstării industriilor grele;
expansiv Factori geografici
importanĠi pentru
producĠie;
Studii keynesiene
referitoare la
managementul
macroeconomic;
NaĠionalizare;
ğelul angajării
totale;
Creúterea veniturilor úi a standardelor de trai;
Politica regională
reală;
Crearea ComunităĠii Economice
Europene.

ResponsabilităĠile
statului
Egalitatea de
oportunităĠi;
IntervenĠia
guvernamentală;
Impozitare
progresivă asupra
venitului;
Dreptul cetăĠenilor
la servicii;
Centralizarea úi
birocratizarea
administraĠiei
publice;
Managementul în
sectorul public;
Supraîncărcarea
fiscală (1970);
Crize ale
guvernabilităĠii.

Societatea

Valori/elemente
culturale
Libertatea
Noi valori baindividului;
zate pe liberUrbanizarea; tate úi alegere;
„RevoluĠia
Noi tipuri de
sexelor”;
viaĠă (trenduri
Definirea
de îmbrăcăexpansivă a
minte úi de
drepturilor
trai); Cultura
umane;
cosmopoliImportanĠa
tană;
crescândă a
Culturile regiomass-media; nale devaloriCălătoriile în zate;
ReacĠii regiomasă úi
nale pentru
turismul;
Revoltele
revalidarea
studenĠeúti úi culturilor lor;
„cultura
Cultura regiotineretului”;
nală privită (de
Angajamentul elită) ca obstasocial.
col al dezvoltării.
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Economie

ResponsabilităĠile
statului

Societatea

Dereglementarea
úi privatizarea;
Noi tehnologii úi
sisteme de
comunicare;
Noi factori de
producĠie;
Predominarea
sectorului de
servicii;
Globalizarea;
Modelele superioare ale dezvoltării regionale;
ImportanĠa cunoaúterii;
Integrare
europeană
accelerată (1985).

Fără intervenĠie
guvernamentală;
Reducerea
impozitelor;
Privatizarea;
Dereglementarea;
Reducerea
serviciilor;
Descentralizarea;
Regionalizarea;
„Noul management
public”.

PuĠin în ceea
ce priveúte
societatea;
Individualism;
Declinul
noĠiunii de bun
comun úi
comunitate;
Fragmentarea
comunităĠilor;
Crearea unei
„subclase” în
oraúe;
O diferenĠă
crescândă
între săraci úi
bogaĠi
(individual úi
geografic).

Statul
Acceptarea
comuni- capitalismului úi a
tar/social pieĠei;
Impozitare
scăzută;
Sfârúitul
conflictelor dintre
clase;
Antreprenoriat
inovativ;
Dimensiune
socială úi
economii
instituĠionale;
Rolul crescut al
uniunilor
comerciale úi al
autorităĠilor locale;
Regionalism
economic.

CerinĠe de respectare a egalităĠii
oportunităĠilor úi a
dreptăĠii sociale,
dar prin intermediul
competiĠiei;
Conceptul statului
funcĠional;
Fără revenire asupra vechiului stat al
bunăstării;
Diminuarea
birocraĠiei;
Noi parteneriate
public-privat;
Descentralizarea;
Revalidarea autorităĠilor locale úi
reconstituirea
democraĠiei locale
úi a importanĠei
cetăĠeniei.

Limite în ceea
ce priveúte
individualizarea úi fragmentarea;
Remoralizarea
societăĠii;
Conceptul de
comunitatecomunitarism.

Restrângerea
statului
bunăstării

Valori/elemente
culturale
Proiectul
neoliberal de
propagare a
valorilor;
BogaĠii mai
puĠin binevoitori să plătească pentru serviciile bunăstării prin intermediul impozitării;
Cultura ca variabilă în dezvoltarea economică;
Noi aprecieri úi
oportunităĠi
pentru culturile
regionale.
Acceptarea
tendinĠelor
individualiste;
Tolerarea
diferitelor tipuri
de viaĠă;
Noi concepte
ale drepturilor
umane;
Revalidarea
culturilor
locale úi
regionale;
Personalism.
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3.1. Statul bunăstării în perioada 1945-1975. Expansiunea
statului bunăstării
Pentru perioada 1945-1975, statul bunăstării este caracterizat prin:
stat puternic - guvernele trebuia să intervină în economie úi să ofere o
gamă largă de servicii pentru a contribui la schimbările economice úi
sociale; finanĠarea acestor servicii prin impozitul progresiv pe venit, ca în
Marea Britanie, sau scheme cuprinzătoare ale asigurării, ca în alte Ġări
europene; cetăĠenii aveau un anume drept asupra acestor servicii, prin
acceptarea unei definiĠii extinse a necesităĠilor úi drepturilor; oportunităĠi
egale realizate prin furnizarea serviciilor de la nivel central; redistribuirea
prin centralizare - politica este hotărâtă la centru, însă guvernele regionale
úi locale aveau un rol important în administrarea acestor servicii; aplicarea
principiilor egalităĠii úi ajutorului statului la nivel teritorial prin politica
regională pentru a crea locuri de muncă (Alcock, P. 2001).
În această perioadă au avut loc schimbări semnificative în plan
societal. Emanciparea individului a fost posibilă datorită asigurărilor oferite
de statul bunăstării. Schimbările-cheie au fost: urbanizarea rapidă;
schimbări în structura familiei; secularizarea úi declinul în dezvoltarea
bisericii; revoluĠia de gen; o libertate individuală mai mare úi redefinirea
moralităĠii într-o direcĠie mult mai liberală, cu referire la elementele
sexualităĠii (homosexualitate úi avort); extinderea altor componente
patologice, cum ar fi consumul de droguri úi consumul de alcool; apariĠia
mass-media, îndeosebi a televiziunii, cu puterea ei de a schimba atitudini úi
valori; călătoriile în masă úi dezvoltarea turismului; revoltele studenĠeúti ale
anilor `60 (Korpi W., 1983).
Aceste schimbări sociale au fost însoĠite de schimbări ale valorilor úi
culturii: noi valori bazate pe libertate úi alegere; noi tipuri de stiluri de viaĠă;
omogenizarea unei culturi cosmopolitane crescânde; devalorizarea
culturilor regionale, limbajelor úi valorilor lor; reacĠiile regionaliste de a
proteja úi valida aceste culturi.

3.2. Statul bunăstării în perioada 1975-1995. Restrângerea
statului bunăstării
La sfârúitul anilor `60 úi începutul anilor `70, modelul de stat al
bunăstării keynesian/beveridgean a intrat în criză. Izbucnirea postbelică
s-a sfârúit în momentul în care preĠul petrolului a crescut prea mult.
Sindicatele au fost învinuite de productivitatea scăzută úi de cereri salariale
„excesive”, iar úomajul era în floare. „Supraîncărcarea fiscală” s-a dezvoltat
din moment ce costurile sociale din ce în ce mai crescute au devenit greu
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de susĠinut prin impozitarea generală. În ciuda acestor probleme sau,
poate, datorită lor, capitalismul a fost regândit ca o nouă eră „post-fordistă”,
susĠinută de informaĠii úi de tehnologii noi de comunicare. Domenii ca
asigurarea, sistemul bancar, educaĠia úi turismul au devenit predominante.
ProducĠia de linie asamblată tindea să fie înlocuită de producĠia în serie
pentru pieĠele segmentate sau de „specializarea flexibilă”. Aceasta a dus la
o angajare nesigură úi prost plătită pentru grupuri vulnerabile, cum ar fi
clasa muncitoare feminină úi emigranĠii. Practicile flexibile pe piaĠa muncii
la toate nivelurile, de la managerii de top până la cei cu funcĠii mult mai
modeste, au dus la creúteri reale ale productivităĠii, îndeaproape legată de
o forĠă de muncă mult mai sârguincioasă úi mulĠumită.
În perioada neoliberală, Comunitatea Europeană a devenit un factor
economic important. Mai întâi, revenirea din anii `80, prin Consiliul European úi Comisia Europeană condusă de Jacques Delors, a fost un răspuns
direct la criza economică a anilor `70. Recesiunea profundă, úomajul
masiv, productivitatea stagnantă, lipsa inventivităĠii tehnologice, inflaĠia úi
stresul social al acestei perioade au fost percepute de elitele politice úi
industriale ca dezavantajând Europa pe o piaĠă globală dominată de
Japonia úi de Statele Unite ale Americii. Aceste elite au recunoscut că Ġările
europene luate individual (chiar úi cele mari, cum ar fi Germania) nu ar
putea înfrunta provocarea singure. Ele trebuie să facă aceasta împreună.
Comisia Europeană, în anul 1985, a considerat completarea pieĠei
unice până în anul 1992 ca scop al stimulării unirii statelor membre,
reînnoind astfel integrarea europeană după mulĠi ani de stagnare. PiaĠa
unică a dus, de la Tratatul de la Maastricht, la unirea economică úi
monetară úi la introducerea unui curs unitar, euro. De asemenea, a fost
înfiinĠată Banca Centrală Europeană, care să preia politica monetară a
statelor membre care participă la moneda euro, dar nu úi alte instrumente
economice, care rămân responsabilitatea guvernelor naĠionale.
Toate acestea înseamnă o întărire a tendinĠei către o autonomie mult
mai mare a sectoarelor financiare úi economice, cu o mai mică intervenĠie
prin instituĠiile politice. Drept răspuns la criza economică a anilor ‘70,
abordarea neoliberală asupra statului bunăstării a fost realizată de
economiúti úi filosofi cum ar fi Friedman M. (1995) úi Hayek A. (1993). Ei au
promovat statul „minimalist” sau „de supraveghere”, care intervenea în
societate úi economie numai atunci când era neapărată nevoie. Ei au
crezut, de asemenea, că piaĠa înĠeleasă ca arenă a schimbului liber dintre
indivizi ar putea oferi tipul de servicii, până acum oferite de stat, mult mai
eficient úi constructiv.
Principiile care subliniază modelul neoliberal al statului bunăstării:
unitatea-cheie nu era societatea, ci individul; inegalitatea, fie între indivizi
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sau teritorii, a fost acceptată úi chiar promovată ca fiind opusă politicilor
egalitariste sociale úi regionale; intervenĠia guvernamentală a fost
considerată „un lucru rău”, din moment ce întotdeauna a fost ineficientă úi
cheltuitore, iar sectorul privat avea obligaĠia să ofere servicii mai bune úi
mai ieftine; s-a susĠinut că, acolo unde era posibil, beneficii precum pensiile
ar putea fi fondate prin scheme ale asigurării private (neobligatorii), astfel
încât impozitarea generală ar putea fi redusă progresiv; studii ale noului
„management public”, de obicei împrumutate din sectorul privat, au fost
implementate, reformând radical structura úi procedurile serviciilor publice;
cheltuielile publice au continuat să crească în ciuda acestor reforme, în
timp ce calitatea serviciilor, îndeosebi cele de educaĠie úi sănătate, a
scăzut (Pierson P., 1994).
Iarăúi s-au produs câteva schimbări sociale semnificative: individul a
fost înĠeles ca purtătorul unui grup de drepturi, dar cu puĠine obligaĠii sau
îndatoriri; moralitatea a fost individualizată ca alegere a stilului de viaĠă;
succesul financiar a fost glorificat, indiferent de consecinĠele pentru ceilalĠi,
în contrast cu discreĠia anterioară în ceea ce priveúte bunăstarea privată;
sensul de societate úi comunitate s-a denaturat; comunităĠile stabile s-au
fragmentat sau chiar au suferit un colaps; divizările claselor úi cele
geografice au dus la bogaĠi versus săraci.
Proiectul neoliberal intenĠiona propagarea de noi valori sau ceea ce
erau uneori numite ca fiind valorile vechi readuse la viaĠă. Cei bogaĠi erau
mai puĠin binevoitori să plătească pentru serviciile bunăstării prin
intermediul impozitării generale. De aceea, úi în Statele Unite ale Americii,
úi în unele Ġări europene, aceasta a dus la reduceri ale taxelor - deúi
alegerea lui Tony Blair în Anglia, Lionel Jospin în FranĠa úi Gerard
Schröder în Germania ar putea fi interpretată ca un semn cum că mulĠi
indivizi din aceste Ġări simt că proiectul neoliberal a mers mult prea departe
prin devalorizarea dimensiunii sociale.
A crescut importanĠa culturii ca variabilă în cadrul dezvoltării
economice, conectată la realizarea importanĠei cunoaúterii úi învăĠării în
cadrul noii paradigme, iar culturile regionale au fost revalorizate. S-a
dezvoltat un nou model de înĠelegere a Europei ca mozaic al culturilor,
îndeosebi prin conceptul de dezvoltare culturală.

3.3. Statul comunitarian al bunăstării: 1995 până în prezent
După aproape două decade de restructurare conservatoare, în Marea
Britanie începe o eră a reformei cu un guvern condus de Tony Blair, ale
cărui idei marchează o distanĠare semnificativă nu numai de ideologia
Thatcher, dar úi de statul bunăstării minimal úi se îndreaptă către un model
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comunitar. În timpul alegerilor, multe critici ale “noii munci” (new labour) –
atât de dreapta, cât úi de stânga – susĠineau că era puĠin de ales între ceea
ce propusese Tony Blair úi ceea ce teoriile au dovedit deja. Deúi există
continuităĠi în unele dintre politicile „noii munci”, sunt úi diferenĠe
semnificative, cea mai importantă fiind revenirea la un sens nou al
comunităĠii pierdut sub conducerea doamnei Thatcher úi a succesorului său
John Major.
Din acest punct de vedere, Tony Blair a pornit de la comunitarismul
dezvoltat de Etzioni A. (1988), ca úi de la socialismul creútin. A iniĠiat „a
treia cale” între bunăstarea veche úi cea neoliberală.
Un punct de vedere similar este susĠinut úi de Schröder în Germania,
promovat în campania electorală pentru funcĠia de cancelar. Dar probabil
că modelul iniĠiat de Blair datorează mai mult ideilor úi experimentelor din
Statele Unite ale Americii asociate cu Bill Clinton. Noua lege a muncii
acceptă capitalismul atât teoretic, cât úi practic, fără să încerce să capteze
„vârfurile de comandă” pentru a dezvolta o societate lipsită de diferenĠe
sociale.
Prin noua lege a muncii, apare dimensiunea socială în ceea ce priveúte
economia, în termeni nu numai ai protecĠiei sociale, ci úi în aceia de a-i
aduce pe piaĠa muncii pe cei excluúi social. Este acceptat un nou rol al
uniunilor sindicale úi al autorităĠilor locale în cadrul dezvoltării economice,
acum privite ca parteneri mai degrabă decât ca inamici, deúi ele vor rămâne
sub coordonare guvernamentală, úi nu invers. Regionalismul economic pare
să fie o componentă-cheie a strategiei noii legi a muncii.
În ceea ce priveúte statul, sunt din nou continuităĠi úi schimbări. Noua
lege a muncii susĠine că se urmăreúte egalitatea de úanse úi promovarea
dreptăĠii sociale, dar susĠine că acestea vor fi mai bine îndeplinite prin
competiĠie úi prin accentuarea rezultatelor deosebite mai degrabă decât
prin uniformizare. Referitor la relaĠiile în cadrul economiei, apar idei noi
referitoare la parteneriatul public-privat. Sectorul privat nu este neapărat
mai bun, iar sectorul public poate oferi modele utile pentru politică în
anumite domenii.
Prin aceste reforme, noua lege a muncii doreúte să restructureze
sensul cetăĠeniei mai degrabă decât pe cel al consumului, însă idealul
acesteia ar putea fi privit ca o democraĠie comunitară, iar propunerile de
descentralizare sunt o reflectare în practică a acestor Ġeluri. Noua lege a
muncii este proeuropeană úi multe din temele acesteia se potrivesc cu
uúurinĠă în cadrul tradiĠiilor europene ale democraĠiei creútine úi sociale, dar
încă se opune unei federaĠii europene úi apără interesele Marii Britanii. Din
multe puncte de vedere, societatea însăúi nu s-a schimbat semnificativ de
la criza modelului neoliberal, iar individualismul úi fragmentarea rămân
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evidente. PopulaĠia din Marea Britanie, FranĠa úi Germania pare a cere o
mai mare abordare morală úi restaurarea unui anume fel de viaĠă în
comunitate (Giddens A., 1998).
Succesul noii legi a muncii este discutabil. Există o voinĠă mai mare
din partea cetăĠenilor obiúnuiĠi de a plăti pentru măsurile bunăstării sociale,
deúi impozitarea este uúor ridicată.
Ceea ce este cu adevărat nou în această perioadă este explozia
noilor tehnologii legate de internet úi a altor forme de comunicare. Costurile
comunicaĠiilor variază, iar generaĠiile mai tinere devin din ce în ce mai mult
interesate în utilizarea noilor tehnologii.
În ceea ce priveúte cultura úi valorile, se acceptă tendinĠe individuale
úi o varietate a stilurilor de viaĠă, dar acestea sunt temperate de accentul
care se pune pe comunitate. Deciziile sunt luate de la un nivel mult mai
apropiat de cetăĠeanul obiúnuit.
Nu în ultimul rând, aceste idei apar în cadrul acĠiunii politice sau
sociale la nivel local. Iar ideea că internetul poate duce la o democraĠie
locală îmbunătăĠită pare un mijloc puternic de reactualizare a
individualismului úi fragmentării.
Trei paradigme de relaĠii economice/statale/ale societăĠii/culturale au
fost identificate, fiind asociate cu studii distincte în ceea ce priveúte politica
publică, administrarea úi sistemele de valori. Acestea sunt legate de statul
bunăstării expansiv, de restrângerea statului bunăstării úi de dezvoltarea
statului comunitarist al bunăstării. Paradigmele diferite se contopesc una cu
cealaltă, cu unele însuúiri ale modelelor celor mai noi anticipate mai
devreme úi cu aspecte ale paradigmelor prioritare reĠinute în perioade
subsecvente. Este, de asemenea, greu să izolăm cauza de efect. Mare
parte a dinamicii din spatele acestor schimbări pare a-úi avea originea în
dezvoltările economice úi în avalanúa noilor tehnologii din ultimii 40 de ani.
Asistăm la dezvoltarea unui nou tip de stat, cu noi valori úi funcĠii úi
noi relaĠii cu alte niveluri de guvernare, ca úi în ceea ce priveúte sectorul
privat.
Contextul globalizării úi europenizării este important (Cerny P.,
1994; Strange S., 1996). De fapt, europenizarea este atât un răspuns la
ameninĠarea globalizării, cât úi o expresie a acesteia. Apare úi necesitatea
regândirii conceptelor úi practicilor politice ale statului, democraĠie, guvern
reprezentativ úi instituĠii. DemocraĠiile moderne sunt caracterizate de o
mare varietate a expresiei lor instituĠionale. În primul rând, înĠelesul úi
istoria conceptului democraĠie variază de la Ġară la Ġară, ca úi conceptul de
stat în sine. Aceste variaĠii au dus la apariĠia a diferite căi de a concepe
relaĠia dintre stat úi societatea civilă.
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TradiĠia franceză, de exemplu, tinde către un concept al statului bazat
pe „cetăĠeanul” abstract reprezentat în Adunarea NaĠională, fără medierea
diferitelor instituĠii, cum ar fi biserica úi sindicatele. În FranĠa a triumfat
conceptul de republică unică úi indivizibilă, în cadrul formei statului unitar,
centralizat.
TradiĠia germană, pe de altă parte, susĠine o interpretare apropiată a
statului úi societăĠii úi încurajează instituĠiile intermediare să joace un rol în
cadrul activităĠilor statului.
În cadrul tradiĠiei scandinave, administraĠia locală are un rol
important, ducând la dezvoltarea statului unitar descentralizat.
Marea Britanie combină aspecte ale statului premodern cu cele ale
statului modern, centralizat, birocratic. Componenta-cheie a modelului
britanic o reprezintă supremaĠia parlamentului, care cere suveranitate totală
asupra părĠilor componente ale regatului.

3.4. Două extreme ale statelor bunăstării: Statele Unite ale
Americii úi Suedia
3.4.1. Cazul Statelor Unite ale Americii
Statul bunăstării din Statele Unite ale Americii are trei perioade.
Prima începe în anii 1930, cuprinzând Noua înĠelegere, cea de a doua în
timpul anilor 1960, cu programele Marii societăĠi úi ale luptei declarate
împotriva sărăciei. În anii 1970 a început un proces de restrângere úi
reformă a statului bunăstării, sub o perspectivă conservatoare care se
menĠine până în zilele noastre, cu mici nuanĠări, prin apariĠia celei de-a
treia căi.
Noua înĠelegere a apărut úi s-a dezvoltat datorită crizei economice
din 1929-1933 úi trebuia să înfrunte ratele ridicate ale úomajului prin
reorganizarea economiei. Prin intermediul Actului de refacere industrială
naĠională, Actului relaĠiilor naĠionale ale muncii úi Actului asigurării sociale,
pentru prima oară în istoria Statelor Unite ale Americii, guvernul american a
început să-úi facă simĠită prezenĠa în cadrul politicilor sociale, reglementând relaĠiile muncii, formându-se astfel statul bunăstării.
În acea perioadă au fost iniĠiate programele de asigurare socială,
cum ar fi asigurarea pentru vârstnici, la care s-a adăugat asigurarea pentru
persoane cu handicap în 1955. De asemenea, au fost iniĠiate programele
bunăstării, cum ar fi ajutorul pentru familiile cu copii úi asigurarea pentru
úomaj. Drept rezultat, statul bunăstării a fost úi rămâne bifurcat din punct de
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vedere instituĠional úi simbolic (Weir M., Orloff A.S úi Skocpol T., 1998,
p. 9) în cadrul unui sistem în care se află, mai întâi de toate, un grup
universal de programe úi, în al doilea rând, un grup de servicii bazate pe
testarea mijloacelor pentru cei săraci.
Cea de-a doua perioadă a evoluĠiei se datora problemei sărăciei, încă
nerezolvate. În 1965, preúedintele Johnson a proclamat războiul împotriva
sărăciei cu scopul de a-i ajuta pe săraci să se integreze în cadrul societăĠii.
Sărăcia era în mod deosebit atribuită populaĠiei de culoare, care a migrat
către regiunile industriale, unde nu erau slujbe pentru persoanele
necalificate ce veneau din zonele rurale sudice ale Statelor Unite ale
Americii. Războiul împotriva sărăciei era îndeosebi legat de miúcarea
pentru drepturi civile a populaĠiei de culoare din sudul Ġării, care, prin
diferite proceduri, a fost eliminată de la participarea la alegeri. Societatea
nord-americană a anilor 1960 era una în cadrul căreia o importantă parte a
populaĠiei trăia în sărăcie, în „ ghetouri”, úi, în acelaúi timp, din motive ale
rasei, nu putea să aibă o influenĠă politică.
PopulaĠia de culoare a fost în cele din urmă mobilizată în totalitate în
cadrul coaliĠiei electorale democrate pentru a înfrunta acea situaĠie. Ca
rezultat, au fost luate diferite măsuri. Cele mai importante au fost cele din
1965: programul Medicare, asigurarea medicală publică pentru cei cu
vârste peste 65, úi ajutorul Medicaid pentru a oferi asistenĠă persoanelor cu
venituri scăzute. În plus, câteva programe au fost iniĠiate úi se adresau
necesităĠilor deosebite, cum ar fi alimentaĠia, ajutorul pentru úcolile din
zonele sinistrate, ajutorul pentru clinicile de psihiatrie. În cele din urmă, prin
intermediul AgenĠiilor de AcĠiune ale ComunităĠii, a existat o încercare în a
se creúte participarea politică a reprezentanĠilor programelor bunăstării. În
termeni comuni, aceste programe nu au modificat structura de bază
generată prin intermediul Noii înĠelegeri úi, o dată cu trecerea timpului,
ruptura dintre asigurarea socială úi bunăstare a crescut.
În ambele perioade exista un factor determinant care a contribuit la
schimbările realizate. După cum a subliniat Skocpol T. (1995), constrângerile instituĠionale au limitat dezvoltarea statului bunăstării. Ele erau
reprezentate de slăbirea puterii statului datorită sistemului federal, de lipsa
unei administraĠii de stat puternice úi de diminuarea influenĠei partidelor
politice.
Între anii 1930 úi 1960, sistemul federal a acordat putere pentru
proprietarii din statele din sud care controlau din punct de vedere politic,
deoarece acolo nu exista o democraĠie adevărată, ci una pervertită, rasistă.
Ca membri ai Partidului Democrat, congresmenii care reprezentau statele din
sud deĠineau controlul comunităĠilor úi, în acest fel, aveau dreptul de veto
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asupra oricărei legi care putea reduce privilegiile lor sociale úi economice
legate de programele generale ale statului bunăstării.
Lupta lui Johnson în cadrul programului pentru sărăcie nu a fost
desemnată ca fiind o strategie a asigurării angajării pe termen lung,
conform spuselor lui Skocpol T. (1995, p. 247), a unei alianĠe sociale
universale care să includă populaĠia de culoare, muncitorii úi clasa mijlocie.
În schimb, a fost gândită cu scopul de a ajuta negrii săraci să avanseze în
cadrul unei economii în curs de dezvoltare, adăugând noi programe úi
subsidiarităĠi pentru cei săraci. Scopul era de a situa populaĠia de culoare
în cadrul coaliĠiilor democrate urbane.
Din punctul de vedere al forĠelor sociale, ambele dezvoltări au fost
ghidate de Partidul Democrat. În timpul preúedintelui Roosevelt, în
perioada anilor 1930, s-a creat o coaliĠie în cadrul căreia principalele forĠe
erau reprezentate de muncitorii din nord úi de proprietarii din sud. În anul
1960, sub conducerea preúedintelui Kennedy, coaliĠia Partidului Democrat
includea úi americanii de culoare. Însă Partidul Democrat a fost o
organizaĠie slabă, datorită naturii federalismului american, ca úi faptului că
populaĠia de culoare nu constituia o parte integrantă a partidului.
Deúi sindicatele americane susĠineau Noua înĠelegere, nu erau prea
ataúate statului bunăstării. După cum a explicat Orloff A.S., din momentul
în care sindicatele din secolul nouăsprezece au fost orientate către
negocierea relaĠiilor de muncă cu angajatorii în locul căutării unui sistem al
bunăstării general úi integrat în cadrul arenei politice, din moment ce nu
exista un sistem universal public al bunăstării, în urma Noii înĠelegeri,
muncitorii, ale căror sindicate erau în acea perioadă foarte puternice, au
început să negocieze îmbunătăĠirile din cadrul pensiilor úi al asigurării
sănătăĠii, prin includerea acestora în contractul de muncă. Aúadar, în
perioada postbelică, muncitorii erau bine protejaĠi în cadrul sectorului privat
împotriva riscului. Muncitorii protejaĠi de sectorul privat erau întotdeauna în
opoziĠie cu orice politică privind o mărire de impozite în beneficiul bunăstării
celor săraci úi úomeri. Din această cauză, sindicatele nu făceau presiuni
pentru extinderea statului bunăstării. Aceasta explică, de asemenea,
creúterea scindării rasiale din Statele Unite ale Americii, din moment ce
mare parte a oamenilor care trăiau din această formă de ajutor erau negri.
Scindarea etnică a afectat Partidul Democrat o dată cu trecerea timpului.
De exemplu, o dată ce programele în favoarea populaĠiei de culoare din
anii 1960 au fost adoptate, reprezentanĠii statelor din sud s-au retras din
Partidul Democrat foarte repede (Piven F.F úi Cloward R.A., 1997, p.104).
Ca rezultat, se poate cădea de acord cu Furniss N. úi Tilton T. (1979, p.
164) asupra faptului că scindarea constituie una din cauzele principale ale
slăbiciunii Statelor Unite ale Americii ca stat al bunăstării. Oricum,
comunitatea negrilor votează de obicei pentru Partidul Democrat, deúi nu

65
este integrată în cadrul acestuia. Legătura dintre comunitatea negrilor úi
partid se realizează prin intermediul liderilor locali politici úi religioúi.
Perioada de restrângere a statului bunăstării în Statelor Unite ale
Americii, care a început sub preúedinĠia lui Reagan din anii 1980, a fost
legată de ascendenĠa gândirii neoconservatoare a „noi drepte”, conform
terminologiei lui Mishra R. (1984), care continuă úi în prezent. Din punctul
de vedere al conservatorilor, statul bunăstării trebuie să se bazeze pe
programele rămase, care ar trebui să constituie „un paravan sigur” pentru
cei săraci, dar care nu trebuie niciodată să intervină în cadrul pieĠei. După
cum scriu Piven F.F úi Cloward R.A. (1997, p. 199), noua dreaptă a
revigorat teoria mitică a „laissez-faire” úi a ordinii naturale a economiei
bazate pe piaĠa concurenĠială.
Conform lui Pierson P. (1994, p. 6), în perioada de restrângere,
politicile americane republicane erau orientate către sistemul instituĠional úi
direcĠionat spre a face imposibilă creúterea statului bunăstării prin
cheltuielile sociale în locul eliminării programelor bunăstării. De fapt,
programele sociale au fost reduse din punctul de vedere al cheltuielilor,
limitând mărimea beneficiilor úi controlând eligibilitatea úi funcĠiile
(Quandagno J., 1998, p. 102 ), dar nu au dispărut în totalitate. Acelaúi lucru
s-a întâmplat cu subvenĠiile pentru gospodării úi cu ajutorul de úomaj.
Oricum, programele asigurării sociale au rămas neschimbate. Principalele
politici ale restrângerii au fost legate de politica fiscală, prin controlarea
deficitului úi printr-o opoziĠie puternică împotriva impozitelor în creútere.
Drept consecinĠă, datorită sistemului divizat american, beneficiile pentru
unele programe, cum ar fi asigurarea socială, au ajuns la acelaúi nivel cu
celelalte, îndeosebi cu programele bunăstării.
În ceea ce priveúte forĠele sociale, putem să adoptăm opiniile lui
Pierson P. (1996, p. 165), conform cărora restrângerea era susĠinută de
grupurile sociale, îndeosebi de cei săraci, care erau mai puĠin organizaĠi úi
nu erau capabili să facă presiuni pentru menĠinerea beneficiilor. Acolo unde
susĠinători ai programelor au influenĠă politică, cum ar fi sistemul asigurării
sociale al clasei mijlocii, nu exista nici o restrângere. În acelaúi timp, o parte
a politicilor restrângerii urmărea să slăbească munca organizată, de
exemplu, prin schimbarea structurii Conducerii de Verificare a Muncii
NaĠionale (Pierson P., 1994, p. 160). Activismul republican referitor la
slăbirea puterii sindicatelor a fost readus pe masa de lucru prin lărgirea
parteneriatului, care a diminuat influenĠa sindicatelor prin lobby.
În timpul preúedinĠiei Clinton úi, în parte, datorită faptului că
republicanii controlau ambele camere ale Congresului, a rămas aceeaúi
tendinĠă de reducere a deficitului public, echilibrând bugetul úi scăzând
impozitele. Aceste aspecte au dus la reducerile bunăstării. La începutul
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preúedinĠiei lui Clinton, când Congresul era controlat de Partidul Democrat,
cheltuielile sociale au crescut, iar programele bunăstării au fost principalele
beneficiare, însă aceasta s-a schimbat o dată cu reîntoarcerea Partidului
Republican la controlul Congresului, în 1994. Politica socială a fost ghidată
de o nouă propunere conservatoare: eliminarea „culturii dependenĠei”.
Conform acestei idei, noile politici ale statului bunăstării ar trebui să
corecteze comportamentul deviat al celor săraci. Este de înĠeles faptul că
programele bunăstării au erodat etica muncii săracilor, care preferau să
trăiască de pe urma programelor bunăstării în loc să muncească (Bogard
C.J úi Macconell J.F, 1998, p. 75 ). Datorită acestei idei, s-a ajuns la
adoptarea în 1996 a
Actului de responsabilitate personală úi de
reconciliere a oportunităĠilor muncii, care substituia ajutorul pentru familiile
cu copii úi alte programe prin asistenĠă temporară pentru familiile cu
probleme financiare, desemnate să integreze pe piaĠa muncii săracii
dependenĠi din familiile care beneficiau de programele bunăstării. Aceasta
a dus la stabilirea unei durate de cinci ani în ceea ce priveúte beneficiile.
Ca urmare, au avut loc reduceri în cadrul diferitelor beneficii ale bunăstării:
negarea eligibilităĠii imigranĠilor, restricĠionarea eligibilităĠii asigurării sociale
numai pentru imigranĠii cu handicap úi pentru copii; reducerea fondurilor
federale pentru serviciile sociale úi programele de nutriĠie a copiilor
(Clayton R. úi Pontusson J., 1998, p. 87). AsistenĠa temporară pentru
familiile cu probleme financiare se bazează, în mare parte, pe statele care
au descentralizat sistemul bunăstării. Datorită competiĠiei fiscale dintre
Guvernul federal úi state (Miles J., 1998, p. 128), această măsură a
determinat o accentuare a programelor bunăstării, ducând la noi reduceri la
nivel federal úi mari diferenĠe de beneficii în cadrul statelor, îndeosebi în
cadrul asigurării úomajului.
Serviciile publice: reforma pentru sănătate
Cazul Statelor Unite ale Americii constituie cel mai bun exemplu în a
lăsa piaĠa să furnizeze bunăstarea socială. Politicile economice úi sociale
erau orientate către reducerea sectorului public, liberalizarea economiei,
limitarea deficitului public úi a impozitelor mici, sprijinirea pe politica
monetară în loc de politica fiscală úi pe descentralizare úi reducerea atât a
intervenĠiei federale, cât úi a cheltuielilor sociale. Mai mult de atât,
cheltuielile publice au fost reduse direct, prin eliminarea beneficiilor
bunăstării. Bunăstarea a fost restructurată, iar beneficiile úomajului au fost
reduse cu scopul de a schimba piaĠa locurilor de muncă, crescând numărul
salariilor mici sau al slujbelor cu jumătate de normă, fără altă protecĠie
socială. Creúterea economică a constituit punctul central pentru
dezvoltarea unei societăĠi a bunăstării bazate pe un număr mare de slujbe,
chiar úi cu salarii mici.
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În termenii serviciilor publice, structura instituită în anii 1930 rămâne
neschimbată úi, după cum scrie Miles J. (1998, p. 128), aceasta se
datorează, mai degrabă, moútenirii Noii înĠelegeri decât politicilor
conservatoare, care au revigorat înclinaĠiile reziduale ale statului bunăstării.
Sistemul asigurării sociale rămâne bine organizat în ceea ce priveúte
programele universale ale clasei mijlocii, însă aceasta segmentează
societatea pentru a-i exclude pe cei săraci. Drept rezultat, statul bunăstării
liberal al Statelor Unite ale Americii descurajează coaliĠiile dintre cetăĠenii
săraci úi cei înstăriĠi, deoarece, conform spuselor lui Edlund J., 1999, p.
345, „...(aceasta) tinde să dividă clasa muncitoare să promoveze coaliĠii
între muncitorii mai înstăriĠi úi clasa mijlocie împotriva segmentelor clasei
muncitoare cu resurse economice mai mici...”
Un alt element al statului bunăstării american úi al serviciilor publice
ale Statelor Unite ale Americii îl constituie sănătatea. Esping-Andersen G.
(1999, p. 75) ne reaminteúte că acest model este rezidual, în mod deosebit,
datorită absenĠei unui sistem de asistenĠă medicală naĠională. De fapt,
ceea ce s-a întâmplat în ceea ce priveúte reforma sănătăĠii din anii 1990
constituie un exemplu concludent al tendinĠei pe care o adoptă statul
bunăstării american.
În cadrul unei sinteze pe care o scriu Giamio S. úi Manow P. (1999, p.
983): „Marea majoritate a americanilor obĠin un ajutor pentru asigurarea
medicală prin intermediul angajatorului lor, în urma unei asigurări voluntare:
fie ca beneficiu limitat negociat, fie ca rezultat al unei decizii unilaterale a
firmei de a oferi asigurare”. Limita riscului angajatorului de cele mai multe
ori se extinde nu mai departe de propriii angajaĠi. Celor care nu reuúesc să
obĠină o asigurare prin intermediul angajatorului li se oferă oportunitatea să
se asigure individual pe piaĠa privată. Programele de asigurare publică
acoperă numai unele categorii, cum ar fi asistenĠa medicală pentru
vârstnici, persoane cu handicap úi ajutorul medical pentru cei săraci.
Reforma asigurării medicale în scopul revigorării statului bunăstării a
constituit o prioritate a guvernării lui Clinton. Deúi reforma propusă de
guvern nu a fost îndeplinită, în mare parte datorită opoziĠiei serviciilor
companiilor mici, Statele Unite ale Americii au realizat o schimbare a
asigurării medicale (Mintz B., 1998, 219), deoarece aceasta a promovat
transformarea făcută de angajatorii care au hotărât să adopte „stilul
independent”, utilizând forĠele pieĠei în cadrul asigurării medicale.
Propunerea pentru schimbare a luat sfârúit o dată cu apariĠia firmelor mari
care au redus costurile pentru sănătate ale muncitorilor prin asigurare,
utilizând sistemul lor specific, bazat pe OrganizaĠiile de MenĠinere a
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SănătăĠii care oferă costuri dintre cele mai scăzute. Pe de altă parte, acest
sistem reduce calitatea asigurării medicale pentru muncitori.
Nu în ultimul rând, datorită creúterii numărului slujbelor cu jumătate
de normă, slujbele temporare úi intermediare fără asigurare medicală sunt
din ce în ce mai multe. În acelaúi timp, cheltuielile statului pentru asigurarea
medicală au crescut în mod constant, chiar úi atunci când au avut loc
reduceri în cadrul cheltuielilor sociale datorită programului de asigurare
medicală. Toate acestea au dus la o segmentare socială mult mai
accentuată, ca úi la inegalitate mai mare decât înainte în ceea ce priveúte
problema sănătăĠii (Giamio S. úi Manow P., 1999, p. 993). De fapt, mai mult
de patruzeci de milioane de oameni (aproximativ cinsprezece la sută din
totalul populaĠiei) nu au asigurare de sănătate (Mishra R., 1999).
Politica economică
Modelul Statelor Unite ale Americii s-a bazat, începând cu anii 1970,
pe eficienĠa economică úi pe bunăstarea societăĠii, altfel spus, pe
bunăstarea generală a întregii populaĠii. În ultimele două decade, reforma
fiscală (impozitare scăzută), reducerile din cadrul programelor bunăstării úi
slujbele cu salarii mici au dus la creúterea inegalităĠii úi a sărăciei în Statele
Unite ale Americii (Mishra R., 1999). Oricum, începând cu 1995, situaĠia a
început să se schimbe úi, datorită dublării angajării, salariile au început să
crească, iar veniturile familiale s-au îmbunătăĠit. Rata sărăciei a scăzut de
la 15,1% în 1993 la 13,3% patru ani mai târziu (Minz B., 1998).
Nu în ultimul rând a crescut inegalitatea, deoarece cei bogaĠi au
devenit chiar úi mai bogaĠi, datorită revoluĠiei tehnologice din cadrul
sectoarelor economice care au generat noi investiĠii úi noi locuri de muncă,
ducând la o creútere economică în Statele Unite ale Americii.
Mai mult de atât, reformele de pe piaĠa muncii au ajutat la procesul de
dezvoltare, deoarece muncitorii a trebuit să lucreze peste program pentru
a-úi acoperi cheltuielile, în condiĠiile unor salarii mici úi ale riscului de a fi
daĠi afară (Minz B., 1998). În acelaúi timp, sistemul a fost susĠinut de
cerere, datorată utilizării masive a cărĠilor de credit úi creúterii speculative a
stocului pieĠei.
Creúterea permanentă a bunăstării societăĠii nu poate rămâne
constantă pentru o perioadă lungă de timp, din moment ce economia úi
ritmul acesteia se pot schimba. Pe de altă parte, piaĠa muncii devine din ce
în ce mai dezorganizată, datorită flexibilităĠii úi dereglării contractelor de
muncă.
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Din moment ce sistemul bunăstării nu este pregătit să se confrunte cu
o creútere a úomajului în situaĠia unei crize, sărăcia úi inegalitatea vor
creúte puternic.
ForĠele sociale úi politice
În Statele Unite ale Americii, munca a fost demobilizată politic úi
organizaĠional. Schimbările din cadrul structurii economice în ceea ce
priveúte participarea femeilor, migrarea către noile zone economice úi o
politică conservatoare orientată către reducerea influenĠei sindicatelor au
dus la apariĠia celei mai scăzute rate de sindicalizare din 1975. Aceasta a
fost mai mică de 15% în 1998, conform sondajelor Biroului de Recensământ din Statele Unite ale Americii. Principala consecinĠă a acestui fapt
este dezorganizarea pieĠei muncii: flexibilitate ridicată, salarii mici, ore
prelungite de muncă, protecĠia sănătăĠii scăzută, asigurări de úomaj
scăzute, dispariĠia politicilor pieĠei muncii úi, în cele din urmă, o mare
segmentare a forĠei de muncă, cu un număr mare de muncitori prost plătiĠi,
aproape de limita sărăciei. Din această cauză, Edlund J. (1999, p. 363)
susĠine ideea conform căreia va avea loc probabil o nouă creútere a
conflictului dintre clase, care va regenera statul bunăstării al Statelor Unite
ale Americii.
Partidul Democrat a reprezentat factorul fundamental al statului
bunăstării din Statele Unite ale Americii. Acesta a fost úi ar trebui să fie
principalul pion în cadrul relaĠiei cu statul bunăstării.
Statul bunăstării american este puternic fragmentat (Akard T., 1998)
úi cu tendinĠă puternic dominantă conservatoare, datorată suportului
economic al oamenilor de afaceri în cadrul campaniilor electorale
costisitoare. Divizarea partidului se datorează orientării etnice a sistemului
bunăstării (Walters R., 1998). Scindarea etnică a constituit cauza creúterii
conservatorismului ideologic în cadrul societăĠii ca un întreg úi, astfel, úi în
cadrul Partidului Democrat.
În termeni generali, putem afirma că demobilizarea politică a
muncitorilor úi slăbirea Partidului Democrat reprezintă principalele cauze
ale puternicei tendinĠe reziduale care s-a dezvoltat mai târziu în cadrul
statului bunăstării din Statele Unite ale Americii. Ambele cauze sunt legate
una de alta úi ambele trebuie să se schimbe pentru a putea modifica acea
tendinĠă.
O ultimă constatare în ceea ce priveúte statul bunăstării liberal al
Statelor Unite ale Americii este cu referire la participarea politică.
Programele pentru testarea mijloacelor sunt dăunătoare democraĠiei,
deoarece ele distrug cetăĠenia. Săracii care depind de bunăstarea
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americană nu au încredere în guvern úi nu votează. Programele reziduale
ale bunăstării au un efect demobilizator.

3.4.2. Cazul Suediei
Statul bunăstării suedez este bine cunoscut ca fiind cel mai bun
exemplu al regimului social-democrat care, după părerea lui EspingAndersen G. (1999, p. 78), cuprinde cel mai ridicat nivel al bunăstării
sociale úi al egalităĠii.
Originea statului bunăstării din Suedia se găseúte în cadrul pactului
social din 1938, în cadrul căruia găsim o formulă pozitivă pentru capital úi
compromisul muncii (Esping-Andersen G. 1985, p. 200). Acest pact a
stabilit graniĠele în cadrul cărora se desfăúurau negocierile managementului muncii úi care serveau ca bază pentru relaĠiile muncii
armonioase, cu recomandări în ceea ce priveúte salariile, condiĠiile de
muncă úi beneficiile limită pentru încheierile de contracte. Această orientare
a fost mai târziu extinsă ca bază a statului bunăstării suedez, în cadrul
agriculturii úi al muncitorilor din sectorul public.
Expansiunea statului bunăstării suedez s-a produs după al doilea
război mondial, într-un ritm rapid. Cheltuielile publice au fost de 24% din
produsul intern brut până în 1950 úi au ajuns la 62% în 1980, cu o investiĠie
socială de 60% din totalul sumei. După cum explică Olsson S.E. (1990,
p. 117), au fost urmaĠi câĠiva paúi pentru dezvoltarea unui serviciu universal
intensiv al politicii sociale. După război, împreună cu programele de
angajare, au fost introduse beneficiile cu rate fixe: pensiile de bază,
alocaĠiile obiúnuite pentru copii, asigurările în bani în caz de boală. Pensia
suplimentară naĠională în funcĠie de venit a fost introdusă în 1950. Pe
parcursul anilor 1960, serviciile publice, cum ar fi asistenĠa socială úi
educaĠia, s-au extins. Începând cu anii 1970, a avut loc extinderea funcĠiilor
úi îmbunătăĠirea nivelului beneficiilor.
ÎnĠelegerile corporatiste au fost posibile deoarece sindicatele sunt
puternice în Suedia. După cum scrie Pierson P. (1996, p. 150), Suedia
reprezintă un bun exemplu de „resurse ale puterii” în cadrul clasei sociale
bazate pe statul bunăstării.
Dar nu numai înĠelegerile corporatiste sunt relevante: există o relaĠie
atât de puternică între uniunile sindicale úi guvernele social-democrate
încât putem afirma că acestea reprezintă factorul fundamental al modelului
suedez. Conform lui Olsson S.E. (p. 230), modelul suedez poate să fie
explicat úi prin stabilitatea sistemului politic úi, în mod deosebit, prin
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guvernarea Partidului Social-Democrat, care a obĠinut aproximativ 45% din
voturi din 1930 úi s-a aflat aproape întotdeauna în cadrul guvernului. Doar
între 1976-1982 úi 1991-1994 socialiútii nu au participat la conducerea
guvernului.
Există, de asemenea, úi o distincĠie
modelului suedez, după cum explică Tilton
suedeză a fost dominantă din punct de
miúcarea muncitorească pe parcursul unei
secolul douăzeci.

ideologică specială în cadrul
T. De fapt, social-democraĠia
vedere cultural úi a inspirat
perioade de timp extinse din

Principiile dominante ale politicilor economice úi sociale au fost
reprezentate de ideile democraĠiei integrale sau de „naĠiune” (Hamman K.,
2000), cu referire la găsirea unei căi de a construi consensuri. Aceasta a
constituit o determinantă pentru organizarea statului bunăstării potrivit tezei
lui Myrdal A. referitoare la integrarea dintre eficienĠa economică úi
egalitatea socială (Tilton T., 1990, p. 145) úi propunerii conform căreia
expansiunea sectorului public va îmbunătăĠi libertatea úi siguranĠa (Tilton
T., 1990, p. 214).
Social-democraĠia suedeză a fost întotdeauna în favoarea unei pieĠe
cu o economie eficientă, dar în acelaúi timp guvernele au susĠinut politicile
conform cărora trebuie să existe un anume control social asupra pieĠei. În
termeni practici, social-democraĠia suedeză úi-a dezvoltat ideile printr-o
strategie economică bazată pe „politica activă a pieĠei muncii” úi pe „politica
salariului solidar” realizate prin negocierile colective centralizate. Aceasta a
dus la acceptarea din partea muncitorilor a reducerilor salariale în schimbul
unei angajări cu normă întreagă úi a extinderii statului bunăstării.
Suedia a dezvoltat o politică economică expansivă specific
keynesiană, ajutându-se de moderarea salarială úi controlul fiscal cu scopul
de a organiza o economie naĠională deschisă, orientată către exporturi,
care trebuie să fie în acelaúi timp foarte competitivă úi eficientă.
Aspectul central al politicii economice îl constituia alocarea resurselor
de la sectoarele cu productivitate scăzută către cele cu productivitate
ridicată. Mai mult de atât, aceasta a afectat direct piaĠa muncii, unde, în
timp cât se încerca obĠinerea unei productivităĠi ridicate, se urmărea úi decomodificarea muncii în termenii lui Esping-Andersen G. Altfel spus, prin
practicile ocupaĠionale, programele de realocare a muncitorilor úi a instituirii
angajării colective, companiile puĠin competitive au fost eliminate. Mai mult
de atât, s-a produs schimbarea tehnologică úi s-a îmbunătăĠit
competitivitatea economiei, facilitând schimbarea structurii sale. Între timp,
aceasta a eliminat stresul tradiĠional al muncitorilor produs de teama
úomajului datorită schimbărilor tehnologice.
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Politica economică orientată către angajarea cu normă întreagă a
constituit un punct central al modelului economic suedez úi baza statului
bunăstării, îndeosebi atunci când universalismul sistemului care reprezintă
o caracteristică distinctivă a regimului bunăstării este strâns legat de
universalismul angajării (Clayton R. úi Pontusson J, p. 77).
În ceea ce priveúte angajarea, un element care distinge cazul suedez
de altele îl reprezintă participarea femeilor pe piaĠa muncii la 80%, fiind cea
mai ridicată rată din lume. Acest fapt a fost posibil prin dezvoltarea
sistemului creúelor, concediilor parentale úi ajutoarelor de maternitate úi, în
mod deosebit, prin extinderea serviciilor bunăstării care sunt utilizate de
femei. Conform lui Esping-Andersen G. (1998, p. 13), în opoziĠie cu Statele
Unite ale Americii, participarea femeilor pe piaĠa muncii a creat egalitate
între femei úi bărbaĠi úi sărăcia în cadrul familiilor monoparentale a devenit
nesemnificativă.
Succesul modelului social-democrat a fost evident înainte de criza
economică din 1971-1973. A avut loc o creútere economică ridicată, salarii
mari úi un sistem al bunăstării universal, cuprinzător, generos úi egalitar. În
cadrul modelului suedez, politica socială bazată îndeosebi pe servicii
publice a completat o politică economică de succes. De fapt, o diferenĠă în
cadrul cazului suedez o constituie faptul că perioadele de constituire ale
statului bunăstării se inversează în raport cu alte Ġări. Primul pas l-a
constituit politica economică bazată pe negocierile colective, cel de al
doilea pas - úi în acelaúi timp dependent de succesul celui dintâi - a fost
politica redistributivă.
De fapt, sistemul asigurării sociale a fost conturat mai târziu decât în
alte Ġări úi a fost posibilă realizarea acestui lucru doar în situaĠia unor
creúteri majore în cadrul productivităĠii muncii. Aceasta este cauza pentru
care serviciile sociale au putut fi dezvoltate comprehensiv după anii 1960.
Restrângerea úi reforma
După perioada crizelor petrolului, socialiútii au pierdut guvernul în
1976 úi o perioadă de „dezorientare úi eúec în confruntarea cu realităĠile
economice” a început, conform lui Heclo H. úi Madsen H. (1998, p. 61), cu
subvenĠii pentru unele industrii úi cu preluarea de către stat a unor
întreprinderi sortite eúecului.
În 1982, când social-democraĠii s-au întors la guvernare, criza se
extinsese, iar rata úomajului mare, inflaĠia ridicată úi salariile crescute
limitau politica activă a pieĠei muncii. Măsurile luate au condus la reduceri
majore în cadrul cheltuielilor publice, eliminarea subvenĠiilor pentru firme,
reduceri salariale, dereglările pieĠelor financiare, devalorizarea coroanei.

73
În 1985, cererea de bunuri pe piaĠa internaĠională a crescut, iar
úomajul úi deficitul au scăzut. Unele schimbări importante au fost adoptate,
cum ar fi reforma fiscalităĠii în 1989, care a redus ratele impozitării
marginale până la 50% pentru cei din categoria cu venituri mai ridicate.
În 1991 s-a produs o nouă schimbare în cadrul guvernului, atunci
când social-democraĠii au avut rezultate electorale foarte scăzute, doar
37,7% din voturi. SituaĠia economică s-a înrăutăĠit sub conducerea noului
guvern. Produsul intern brut a scăzut, iar úomajul a ajuns la 12,5% în 1993,
astfel încât cheltuielile sociale au ajuns la 40,3% din produsul intern brut în
acel an. Social-democraĠii revin la guvernare în 1994, când a avut loc o
mare dezbatere electorală în ceea ce priveúte statul bunăstării. Liberalii úi
conservatorii, cum ar fi Heckser G. (1984), au acuzat social-democraĠii de
omiterea instituirii politicii neoliberale care traversa Europa úi care
propunea dereglementări, privatizarea úi restrângerea statului bunăstării. În
cadrul Partidului Social-Democrat s-a dezvoltat un nou punct de vedere
conform căruia era necesară recăpătarea competitivităĠii economice pe
piaĠa internaĠională, îmbunătăĠind stimulentele pentru oamenii de afaceri,
prin moderarea salariilor úi prin reforma impozitelor.
Ca rezultat al constrângerilor economice úi al dezbaterii politice, au
avut loc importante schimbări în anii 1990. O strategie a conservatorilor a
constituit-o reducerea puterii sindicatelor. Unele organizaĠii patronale au
decis în 1990 să elimine negocierile centralizate, iar în 1991, să-úi retragă
reprezentanĠii de la conducerea tuturor agenĠiilor de stat (Stephens J.D.,
1998, p. 50). În 1993, guvernul conservator a separat sindicatele de
managementul beneficiilor úomajului. În ciuda acestor măsuri, sindicatele
au rămas de maximă importanĠă în cadrul politicii suedeze, din moment ce
negocierile centralizate s-au menĠinut la nivel regional, iar guvernul socialdemocrat din 1994 a readus sindicatele către managementului úomajului.
Toate acestea arată că statul bunăstării suedez a rămas încă de la început
un sistem politic polarizat, bazat pe clasele sociale (Kuhnle S., 2000,
p. 219).
Mai mult de atât, guvernul conservator din 1991 a reglementat
privatizarea parĠială a furnizării serviciilor. În cadrul educaĠiei, a fost
introdus sistemul garantului pentru a permite familiilor să aleagă în mod
liber între úcolile publice úi cele private (pe atunci, statul finanĠa o parte a
sistemului úcolilor particulare). Totodată, statul a început să finanĠeze
asistenĠa particulară zilnică, iar în domeniul sănătăĠii a oferit posibilitatea
alegerii unui doctor din cadrul sistemului „ligii medicilor”.
Social-democraĠii au menĠinut aceste măsuri după 1994, pentru a
combate birocraĠia. Aceste măsuri nu par să fie importante din moment ce
ele reprezintă un procentaj foarte mic al cheltuielilor de stat úi, după cum
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afirmă Kuhnle S. (p. 211), „statutul” statului bunăstării rămâne. Scopul este
foarte limitat în comparaĠie cu cazul britanic (Clayton R. úi Pontusson J., p.
92).
Alte decizii luate în 1991 au fost susĠinute de social-democraĠi,
îndeosebi unele reduceri în cadrul pensiilor, beneficiilor úomajului úi
încasărilor în bani pe caz de boală (Stephens J.D., 1998, p. 48).
După cum scriu Clayton R. úi Pontusson J. (p. 87), în opoziĠie cu
Statele Unite ale Americii, reducerile beneficiilor promovate de guvernele
suedeze începând cu 1990 s-au extins mai mult sau mai puĠin, chiar úi de-a
lungul întregului grup de programe. Pe parcursul reformelor începute în
1990, a avut loc o înĠelegere generală în ceea ce priveúte schimbarea
sistemului de pensii. Legea a fost aprobată în 1998, iar reforma va dura
douăzeci de ani. Revizuirea pensiilor a fost votată de o coaliĠie formată din
Partidul Social-Democrat (SAP) úi partidele majore nesocialiste, fiind, de
asemenea, úi o înĠelegere tacită în rândul angajatorilor úi al sindicatelor.
Reforma în domeniul pensiilor corelează explicit contribuĠiile úi beneficiile,
iar sistemul o să piardă mult din caracterul său redistributiv (Anderson
K.M., 2001, p. 1079).
Oricum, a avut loc o schimbare semnificativă în cadrul asigurării
úomajului, care este reprezentativă pentru statul suedez corporatist al
bunăstării. Asigurarea úomajului, îndeosebi beneficiile legate de venit, sunt
coordonate de sindicate úi sunt strâns legate de o politică activă a pieĠei
muncii, datorită faptului că beneficiile pot fi acordate pe termen lung atunci
când úomerii participă la programe de recalificare.
Atunci când coaliĠia guvernamentală nonsocial-democrată a preluat
conducerea în 1991, reforma asigurării pentru úomaj a devenit prioritară
(Anderson K.M, p. 1080), iar numărul de úomeri a crescut brusc în acel
moment (Cayton R. úi Pontusson J., p. 77). Împreună cu reducerile
beneficiilor, guvernul a introdus legislaĠia care elimină monopolul
sindicatelor în vara anului 1994. Oricum social-democraĠii au inversat
aceste măsuri câteva luni mai târziu, când au revenit la putere, úi drept
compensare au negociat cu sindicatele o stabilire a unui nivel de reducere
a beneficiilor: rata de înlocuire de 80% în loc de prima variantă de 90% úi o
aúteptare de cinci zile (ambele adoptate mai întâi de guvernul nonsocialdemocrat) împreună cu o perioadă de calificare de úase luni.
Este de reĠinut că, din 1994, o politică bine definită a socialdemocraĠilor a reprezentat-o creúterea cheltuielilor guvernamentale în
cadrul politicilor pieĠei muncii active.
Deúi aveau loc reforme importante în cadrul sistemului, putem spune,
conform lui Lindbom A. (2001, p. 187), că Suedia, spre sfârúitul anilor 1990,
se păstrează ca regim social-democrat al bunăstării. Mai mult de atât,
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putem fi de acord úi cu Anderson K.M. (p. 1064) în ceea ce priveúte faptul
că Partidul Social-Democrat úi sindicatele sunt încă reprezentanĠi
importanĠi în cadrul luptelor politice în ceea ce priveúte statul bunăstării. De
fapt, după cum au subliniat Clayton R. úi Pontusson J. (p. 96), reformele
statului bunăstării în Suedia pot fi privite ca răspuns la presiunea politică
din punctul de vedere al coaliĠiei angajatorilor úi a muncitorilor din cadrul
sectorului de exporturi úi multinaĠional.
Două concluzii rezultă din cele prezentate úi analizate mai sus. Prima
se referă la faptul că sistemul bunăstării suedez a fost úi rămâne un rezultat
al unui model economic raportat la dezvoltarea unei economii orientate
către exporturi (Lindbom A., p. 188), iar a doua, aceea că înĠelegerile
corporatiste au fost necesare pentru îmbunătăĠirea productivităĠii în acelaúi
timp în care au înlesnit schimbările tehnologice. Din această cauză, numai
cu acordul sindicatelor a fost posibil să se reformeze sistemul bunăstării,
din moment ce menĠinerea asigurării sociale de bază era o condiĠie a
sectorului privat pentru a se putea susĠine public reducerile úi reformele
sectorului (Clayton R. úi Pontusson J., p. 97).
Rezultatul tuturor acestora îl reprezintă faptul că statul bunăstării
social-democrat suedez se păstrează într-o stare bună úi continuă să fie
puternic redistributiv. Mai mult de atât, este orientat spre a transforma o
economie deschisă în ceva într-adevăr eficient, cu angajări cu normă
întreagă, astfel încât să nu existe nici o incompatibilitate între eficienĠa
economică úi echitatea socială. Bazele întregului sistem depind de puterea
social-democraĠiei úi a sindicatelor (Anderson K.M., p. 1088). Misterul în
ceea ce priveúte evoluĠia cazului suedez în viitor pare mai puĠin legat de
eficienĠa economică decât de perceperea faptului că, în mod aparent,
acesta a ajuns la limitele înĠelegerii, universalismului sau ale generozităĠii
beneficiilor (Stephens J.D., p. 55; Kuhnle S., p. 224).

3.4.3. Analiza comparată: Statele Unite ale Americii úi Suedia
Formarea úi reforma statelor bunăstării
Se poate spune că formarea statului bunăstării rămâne o temă
centrală, care trebuie înĠeleasă în fiecare dintre cazuri în ceea ce priveúte
natura úi schimbările sale. Astfel, separarea dintre asigurarea socială úi
bunăstare, pe de o parte, úi scindarea etnică, pe de alta, care se aflau la
originea statului bunăstării explică de ce politicile restrângerii afectează
doar beneficiile pe baza testării mijloacelor din Statele Unite ale Americii.
În Suedia, formarea corporatistă a statului bunăstării împreună cu
legătura dintre politica socială úi politica pieĠei muncii active, care au pus
bazele sistemului după cel de-al doilea război mondial, constituie încă
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puncte determinante. Pe parcursul anilor 1990, restrângerea statului
bunăstării din anii 1980 a fost transformată în reformă. Motivul a fost acela
că liberalizarea úi reforma pieĠelor datorate globalizării anilor 1980 au
crescut necesitatea controlului economic úi social al guvernelor din Ġările
europene. Aceasta se datora guvernului social-democrat, după cum s-a
întâmplat în Suedia.
Mai mult de atât, au apărut noi obiective care vor consolida puterea
statului bunăstării în viitorul apropiat: integrarea femeilor în cadrul muncii,
migrarea úi multiculturalismul, ajutorarea lumii a treia etc.
Cazul Statelor Unite ale Americii este diferit faĠă de celelalte Ġări, de
la blocarea dezvoltării sale din anii 1970, datorită presiunii ideologice
conservatoare úi divizării pe motive etnice. De exemplu, politica restrângerii
a anilor 1980 a redus doar beneficiile în cadrul programelor prin testarea
mijloacelor, care au dus la creúterea sărăciei úi inegalităĠii îndeosebi în
rândul minorităĠilor etnice.
În 1990, nu era posibilă dezvoltarea unui sistem al serviciului de
asigurare a sănătăĠii, iar eúecul programului de reforme a creat o reacĠie
opusă în cadrul minimalizării beneficiilor sănătăĠii stabilite prin contractele
muncii. Acest fapt a redus chiar protecĠia sănătăĠii pentru o mare parte a
muncitorilor.
TendinĠa conservatoare de a trata sărăcia într-un mod ideologic de
bază, apelând la etica muncii úi neraportând sărăcia la politica pieĠei muncii
active, nu rezolvă problema în totalitate. Programul american, care
raportează beneficiile pe baza testării mijloacelor la o anume contribuĠie
prin muncă, se află la distanĠă de politicile social-democrate ale pieĠei
muncii. Programul american trebuie să fie considerat ca fiind un program
care luptă de fapt împotriva sărăciei. Politica activă a pieĠei muncii din
Suedia stabileúte o relaĠie între beneficiile úomajului úi serviciile sociale,
cum ar fi educaĠia úi asistenĠa socială, úi nu luptă doar împotriva sărăciei, ci
adaptează úi forĠa de muncă la schimbările tehnologice, ajutându-i pe
úomeri să-úi găsească un loc de muncă.
ForĠele sociale úi statul bunăstării
Fiecare stat al bunăstării a rezultat dintr-o anume coaliĠie a grupurilor
sociale úi politice. Pentru Statele Unite ale Americii, aceasta a fost o coaliĠie
formată sub ghidarea Partidului Democrat, dar aceasta a fost o coaliĠie
extinsă, care cuprindea câteva grupuri care deĠineau putere de veto,
făcând astfel dificilă dezvoltarea unui stat al bunăstării universal.
Sindicatele au jucat un rol important în anii 1930, atunci când programele
publice ale bunăstării erau legate de beneficiile pieĠei muncii, cum ar fi
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pensiile sau beneficiile úomajului. Mai târziu, presiunea sindicatelor în
favoarea statului bunăstării a fost redusă de conflictul etnic: muncitorii albi
bine plătiĠi versus populaĠie de culoare săracă úi dependentă de statul
bunăstării.
În Suedia, coaliĠia era dominată de sindicatele aliate cu socialdemocraĠii úi a fondat un stat al bunăstării bazat pe înĠelegeri sociale între
sindicate úi asociaĠiile angajatorilor. Puterea uniunilor comerciale a fost
întotdeauna un factor dominant al statului bunăstării suedez.
În ceea ce priveúte cazul Statelor Unite ale Americii, este de precizat
faptul că a existat o relaĠie apropiată între statul bunăstării úi Partidul
Democrat, astfel încât să poată fi dezvoltat atunci când coaliĠia Partidului
Democrat se află la putere, existând, de asemenea, úi un sprijin puternic
din partea miúcării muncitoreúti. Astăzi, criza Partidului Democrat se
datorează în parte unei crize a parteneriatului sindicatelor.
Slăbiciunea úi dezorganizarea sindicatelor americane s-au datorat
supradezvoltării sectorului de servicii, iar mobilitatea geografică úi a
sectoarelor economice produsă de schimbarea tehnologică a fost
combinată cu o politică conservatoare de a lupta împotriva influenĠei
sindicatelor. Oricum, noua politică economică se bazează în mod deosebit
pe salarii mult mai scăzute, cu contracte pe termen scurt sau parĠiale úi fără
asigurări de sănătate. Aceasta ar putea să facă posibilă o nouă coaliĠie
electorală în jurul Partidului Democrat, în favoarea unei noi pieĠei a muncii
ca politică úi, drept rezultat, ca suport pentru statul bunăstării. În orice caz,
această nouă coaliĠie trebuie să ia în consideraĠie minorităĠile, cum ar fi
afro-americanii, din moment ce aceútia reprezintă un grup mare de
beneficiari ai programelor statului bunăstării. Noua coaliĠie trebuie să
elimine linia despărĠitoare a intereselor dintre aceste minorităĠi, care sunt în
mod deosebit lucrători prost plătiĠi, ce trăiesc aproape de limita sărăciei, úi
majoritatea muncitorilor profesioniúti albi bine plătiĠi. Până acum, această
linie a constituit principala cauză a lipsei suportului politic în favoarea unui
stat al bunăstării comprehensiv.
Tipul politicii economice
Există noi condiĠii în ceea ce priveúte economiile societăĠilor
capitaliste avansate în comparaĠie cu ceea ce era în anii 1970. La noile
pieĠe ale muncii, la realocarea companiilor úi la creúterile din cadrul
competitivităĠii financiare, s-a adăugat schimbarea tehnologică în
dezvoltarea sectorului serviciilor. Problema principală care a rezultat din
toate acestea a fost úomajul structural, influenĠat de noi emigranĠi din cadrul
economiilor mai puĠin dezvoltate.
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Pentru a combate úomajul, s-au instituit noi politici economice úi ale
pieĠei muncii. Cheltuielile sociale s-au extins prin intermediul asigurării
úomajului, pensiilor úi a altor beneficii care aveau drept scop lupta
împotriva sărăciei úi noi programe de pregătire pentru muncitori. Un efect
secundar al schimbărilor economice a fost reformarea impozitelor, care
avea drept scop creúterea investiĠiilor datorată competitivităĠii financiare,
dar care a dus la reducerea venitului cu scopul de a finanĠa politicile
bunăstării. Problemele economice au afectat întreaga natură a statului
bunăstării: dereglementare, reforma sectorului public etc.
În Suedia, guvernele social-democrate au adoptat un amestec de
politici vechi keynesiene ale intervenĠiei statale în economie úi politici neoliberale de dereglementare a sectorului public úi un management privat nou
al serviciilor bunăstării pentru a le reduce costurile úi a le îmbunătăĠi
calitatea. Datorită presiunilor sindicatelor din Suedia, politica activă a pieĠei
muncii care a fost pusă în funcĠiune în 1960 a rămas la baza reformei
economice.
Cazul Statelor Unite ale Americii subliniază o mare diferenĠă pe baza
criteriului său dominant neoliberal din anii 1970. Acesta se baza pe o
flexibilitate completă a pieĠei muncii úi pe abandonarea politicii keynesiene
fiscale, eliminând intervenĠia statului úi susĠinând un plan pentru un deficit
public zero úi un buget echilibrat. Mai mult de atât, în Statele Unite ale
Americii s-a adoptat o politică monetară orientată către rate ale dobânzilor
scăzute. Marea flexibilitate a pieĠei muncii este explicată de lipsa interesului
în societatea tradiĠională nord-americană în cadrul politicii industrialcorporative, dar în mod curent se datorează lipsei de forĠă a sindicatelor úi
relaĠiei deficitare dintre sindicate úi muncitorii cu salarii scăzute. Noua
politică economică s-a bazat pe o creútere economică úi susĠinerea
bunăstării sociale în mod rezidual. Aceasta înseamnă că doar un stat al
bunăstării minimal, „un cuib al siguranĠei”, este acceptat, lucru care este
privit chiar ca o povară economică pentru societate. După cum s-a
întâmplat úi cu asistenĠa socială, bunăstarea a fost considerată un produs
pe care oamenii ar trebui să îl aleagă úi să cumpere conform intereselor úi
nevoilor lor.
Deúi principalul efect al politicilor neoliberale l-a constituit o
îmbunătăĠire a creúterii economice în Statele Unite ale Americii, au fost
detectate úi efecte nedorite. Mai întâi, s-a stabilit un dualism printre
muncitori, o divizare între muncitorii profesioniúti bine plătiĠi, cu contracte
pe termen lung, úi muncitorii cu salarii mici cu contracte pe termen scurt
sau cu slujbe cu jumătate de normă úi fără vreo protecĠie socială. De
asemenea, a avut loc o creútere a sărăciei în ultimele două decade úi o
dezvoltare a dependenĠei faĠă de bunăstare, care a început să fie redusă
doar în ultimii ani, datorită creúterii economice puternice. În cele din urmă,
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a avut loc o creútere a inegalităĠii, deoarece cei înstăriĠi au devenit úi mai
bogaĠi.
Schimbările în cadrul politicilor sociale
Politica socială este o sursă a dimensiunii statului bunăstării în
Suedia. Aceasta este puternic relevantă sub conducerea social-democrată,
din moment ce reprezintă calea spre dezvoltare úi duce la creúterea
echităĠii sociale. Mai mult de atât, constituie un element central pentru
generarea solidarităĠii în cadrul grupurilor sociale.
Cazul Statelor Unite ale Americii este cel mai bun exemplu de model
contrar, deoarece asigurarea socială este un serviciu privat pentru marea
majoritate a oamenilor. Accesul la asigurarea socială este limitat la
muncitorii ieúiĠi la pensie prin intermediul serviciului public Medicare úi
pentru muncitorii care au o asigurare a sănătăĠii menĠionată în cadrul
contractului lor de muncă. Pentru restul, aceasta reprezintă un beneficiu
prin testarea mijloacelor prin intermediul Medicaid. Eúecul reformei
sistemului sănătăĠii din Statele Unite ale Americii pe parcursul anilor de
început ai conducerii lui Clinton a condus la eúecul parĠial al Partidului
Democrat ca partid probunăstare.
Au avut loc unele reforme úi adaptări în cadrul politicilor sociale în
cele două cazuri. Pensiile pentru vârstnici au fost reformate conform
schimbărilor demografice, prin creúterea calificărilor úi restricĠionarea
accesului, raportând pensiile la contribuĠii úi promovând asigurarea
particulară, însă, în termeni obiúnuiĠi, funcĠia sa socială rămâne aceeaúi.
Alături de serviciile sociale, asistenĠa medicală a fost reformată
pentru a reduce costurile. În Suedia au fost introduse unele restricĠii în
cazul unor tratamente úi s-a generalizat un management privat limitat,
pentru a se îmbunătăĠi calitatea serviciilor pentru sănătate.
Echitatea socială versus eficienĠă economică
În termenii eficienĠei economice úi ai echităĠii sociale, se pot găsi
două situaĠii opuse în cele două cazuri discutate.
În ceea ce priveúte cazul suedez, datorită influenĠei sindicatelor úi a
politicilor sociale úi economice ale guvernului social-democrat, echitatea
socială reprezintă un obiectiv care poate fi atins prin intervenĠia statului în
politica socială. Oricum, succesul politicii sociale depinde de exporturile
unei economii mici úi eficiente. Economia este eficientă doar dacă piaĠa
muncii este bine organizată. În cele din urmă, aceasta duce la o politică
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socială care ajută la îmbunătăĠirea relaĠiilor industriale. Drept concluzie,
echitatea socială depinde de piaĠa muncii.
Statele Unite ale Americii reprezintă cazul contrar. Ca în toate
celelalte Ġări, eficienĠa economică duce la o bunăstare generală care
reprezintă baza echităĠii sociale. Oricum, ideologia conservatoare
dominantă susĠine ideea că doar în cazul pensionarilor ar trebui ca statul să
intervină cu o bunăstare organizată úi că este responsabilitatea fiecărei
persoane în parte să obĠină prin efort individual propria bunăstare. Mai mult
de atât, se consideră că intervenĠia statului reduce capacitatea societăĠii de
a fi eficientă. Bunăstarea ar trebui să fie o problemă a societăĠii, úi nu a
statului. Însă rezultatele acestei ideologii dominante sunt că sărăcia nu este
eliminată, că săracii sunt stigmatizaĠi úi că relaĠiile sociale generează
supraexploatarea muncitorilor angajaĠi în slujbe cu salarii scăzute.

CAPITOLUL 4
TEORIILE ùI TIPOLOGIILE STATULUI
BUNĂSTĂRII

4.1. Teoriile bunăstării
4.1.1. O analiză comparativă a teoriilor statului bunăstării
O prezentare úi o analiză critică adecvată a teoriilor despre statul
bunăstării au fost făcute aprofundat de Esping-Andersen G., 1987, úi
Pierson P., 1991.
Autorii teoriilor îúi propun să explice: Care sunt forĠele úi mecanismele
care marchează direcĠiile úi ritmul de dezvoltare al statelor bunăstării? Cum
relaĠionează structurile economice úi de clasă, instituĠiile úi programele
statului bunăstării? Ce rol joacă factorii de proces, mecanismele de decizie,
elementele de organizare?
Ideea generală care se desprinde din teoriile despre statul bunăstării
este aceea că se face o distincĠie între teoriile economice úi teoriile
regimului, cu menĠiunea că cele din urmă predomină în cercetările recente.
Teoria economică keynesiană referitoare la statul bunăstării va fi
prezentată detaliat în capitolul 5, iar teoria regimului în capitolul 6.
Teoriile economice sunt strict cauzale, deoarece combină una sau
două variabile independente de natură politică cu o variabilă dependentă úi
care are legătură cu statul bunăstării. Prin variabila dependentă se
măsoară beneficiile câútigate sau pierdute în urma dezvoltării statului
bunăstării în anumite direcĠii. Ar putea fi vorba de beneficiile unor anumite
grupuri, ale căror caracteristici sau resurse ar constitui, în acest caz,
variabilele independente. Sau variabila dependentă a statului bunăstării ar
putea fi un fel de rezultat bun sau rău, cum ar fi competitivitatea sau
dimensiunea fiscală a politicilor sociale, caz în care variabilele
independente ar fi de o natură mai generală.
După publicarea lucrărilor lui Esping-Andersen G. úi Korpi W. la
mijlocul anilor ‘80 din secolul trecut, cercetătorii au început, din ce în ce mai
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mult, să se întoarcă spre teoriile „regimului”, admiĠând că diferitele state ale
bunăstării pot fi clasificate, într-o manieră ideală, în „regimuri”- combinaĠii
complexe ale unui număr de trăsături caracteristice statului bunăstării.
Uneori regimurile sunt gândite ca fiind structural integrate: un număr de
caracteristici instituĠionale legate de programele sociale úi de programele
destinate pieĠei muncii. Alteori, ele sunt considerate normativ integrate:
grupări de trăsături ale politicilor úi ideologiilor din domeniile socialului úi
pieĠei muncii (precum úi al sănătăĠii, locuinĠelor úi educaĠiei).
Teoria „regimului” nu este întotdeauna cauzală. Spre deosebire de
autorii anilor `80 care foloseau regimurile ca variabilă independentă úi
rezultatele societale ca variabile dependente, acum regimurile sunt văzute
mai mult ca un mod de a clasifica descriptiv dezvoltările politicilor.
Undeva între teoria economiei politice úi teoria regimului, se face
intrarea pe tărâmul instituĠionalismului. InstituĠionalismul este un concept
care se întinde de la raĠionalismul economic ortodox (în care instituĠiile sunt
un lucru obiúnuit úi sunt alese raĠional) până la sociologia clasică (în care
instituĠiile sunt fapte istorice fundamentale sau obiceiuri sociale sacre).
Economia politică poate cu uúurinĠă să includă instituĠiile ca fiind
variabile de intervenĠie între resurse úi rezultate. Dar folosirea teoriei
instituĠionaliste implică cumva slăbirea legăturilor strict cauzale dintre un
set de variabile úi celălalt. Dacă, între cauzele care determină structura úi
numărul clasei muncitoare úi efectul generozităĠii planurilor de ajutor de
úomaj, introducem instituĠia corporatismului, atunci reducem posibilitatea
de a concluziona direct de la „număr redus de muncitori calificaĠi” la
„programe mai puĠin generoase”.
În ciuda faptului că teoriile regimului úi instituĠionalismului predomină,
argumentele economiei politice sunt importante, pentru că determinarea
cauzalităĠii este considerată piatra de hotar a exactităĠii útiinĠifice. Începând
cu anii ’70, economia politică comparată a statului bunăstării s-a dezvoltat
semnificativ. Cele mai mari eforturi s-au făcut la nivel descriptiv, în
încercarea de a găsi o cale de comparaĠie a diverselor state ale bunăstării.
În calitate de concepte de politici, ele sunt iniĠial compuse din elemente
idiosincretice, definite de termeni legali învechiĠi, care pot fi înĠeleúi doar în
relaĠie cu instituĠiile naĠionale specifice. Primele încercări de comparaĠie au
fost destul de brute, măsurând eforturile statelor bunăstării în domeniul
cheltuielilor publice sociale úi explicându-le prin variabile cuantificabile, cum
sunt procentele electorale sau grupele de vârstă.
După eforturile considerabile de a găsi o bază de comparaĠie, eforturi
orchestrate printre alĠii de Flora úi Esping-Andersen (Flora P., 1986;
Esping-Andersen G., 1990), s-a atins un nivel de comparabilitate suficient
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de mare pentru a permite mai multă analiză teoretică. Multe dintre aceste
analize au fost de tipul economie politică.
Voi încerca pe scurt doar să clasific analizele economice în diferite
tipuri metodologice, în funcĠie de explicaĠiile pe care ele le caută úi de
mecanismele cauzale pe care le aplică.
În primul rând, analizele diferă în perspectiva explicativă, deoarece
se concentrează asupra:
x

structurii: natura beneficiilor căutate úi diviziunile dintre grupurile
competitoare;

x

sau actorilor: organizaĠiile participante, partide úi ideologii, arene
úi strategii.

În al doilea rând, ele diferă prin modul în care aplică mecanismele
cauzale care pot fi fie economic: competitivitate, probleme fiscale, fie
politic: putere, resurse, poziĠii.

Figura 4.1. Economia politicilor statului bunăstării
PERSPECTIVE

ECONOMICE

POLITICE

1. Macro: politici fiscale

3. Interese de clasă;

Micro: alocaĠie úi distribuĠie

Programe ale partidelor

2. Distorsiunea pieĠei;

4. Electorat

EXPLICATIVE
STRUCTURĂ

ACğIUNE:

Structuri de motivare

Guvern

Din perspectivă economică:
1. Dezvoltarea statelor bunăstării a fost explicată ca o încercare de a
utiliza cheltuielile publice - politici fiscale în tiparul keynesian. Transferuri
largi úi mari mase de angajaĠi publici erau percepute ca o cerere pentru
extinderea măsurilor în domeniu. Politicile au apărut ca răspuns la
presiunile din partea politicului úi mai puĠin ca implementări ale teoriei
economice. Acelaúi lucru este valabil úi pentru explicarea statului bunăstării
ca fiind un instrument de alocare a beneficiilor.
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2. Dintr-o perspectivă de acĠiune sau procesuală, statul bunăstării a
fost privit ca un efect al existenĠei unor mecanisme de piaĠă incomplete.
Când pieĠele nu sunt lăsate să funcĠioneze, apar dezechilibre în piaĠă, iar
statul este obligat să intervină (Barr N., 1992). În acest sens, diferite grupuri
se pot folosi de instituĠiile statului bunăstării pentru a obĠine beneficii.
Grupurile cu mai puĠin succes pe piaĠă au o motivaĠie pentru a cere măsuri
de redistribuire din partea statului.
Din perspectivă politică:
3. Statul bunăstării este considerat ca un produs al unor structuri
sociale - o victorie a intereselor clasei muncitoare, un compromis între
muncitori úi Ġărani-fermieri - sau ca un concept politic construit de clasa
dominantă pentru a împăca muncitorii (Esping-Andersen G., 1985; Gough
I., 1979; Piven F.F. úi Cloward R.A.,1971). Statul mai este considerat ca o
implementare a platformelor-program ale partidelor social-democrate sau
ale partidelor muncitoreúti.
4. Din perspectiva acĠiunii politice sau perspectiva procesuală, statul
bunăstării poate fi privit ca un efect al democratizării úi al voinĠei electorale
a maselor. Prin vot, muncitori pot mai uúor să obĠină concesii influenĠând
parlamentul decât să obĠină creúteri de salarii pe piaĠa muncii. Iar procesul
de guvernare poate determina guvernele să garanteze concesii din dorinĠa
de a câútiga voturi pentru a rămâne la putere sau pentru a conserva
ordinea socială.
Teoriile economiei politice au un element în comun: un concept clar
al cauzalităĠii. Obiectul analizelor este ceva care cauzează altceva, iar
interesul analitic se concentrează pe mecanismul (natura, forĠa úi direcĠia)
cauzei. Economia mai are, de asemenea, un merit, deoarece utilizează
cuantificarea úi cumularea. Majoritatea variabilelor care intră în modelele
economice sunt suficient de abstracte pentru a putea fi cuantificate. Iar
lucrând cu variabile care sunt comune atât pentru útiinĠele economice, cât
úi pentru cele politice, se contribuie la dezvoltarea teoretică a unor
discipline clasice, precum úi a statisticilor oficiale.
Problema este dată de complexitatea variabilelor cu care lucrează
economia politică în domeniul statului bunăstării. A calcula corelaĠiile unor
astfel de macrovariabile, cum sunt structurile de clasă úi generozitatea
statului bunăstării, presupune adesea lucrul cu foarte puĠine úi foarte
abstracte variabile menite să reprezinte o realitate bogată úi complexă,
astfel că chiar úi economia politică cea mai sofisticată se îndepărtează de
realitatea istorică, aúa cum le apare ea creatorilor de politici, úi de
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complexitatea problemelor sociale, cu toate contextele lor existenĠiale úi
operaĠionale 4 .
O discuĠie despre dezvoltările complexe invită la o abordare mai
narativă sau descriptivă. InstituĠionalismul reprezintă un pas în această
direcĠie. În analizele instituĠionaliste, creúterea statului bunăstării úi
caracterul pe care acesta úi l-a asumat sunt legate de dezvoltarea
instituĠiilor statale úi societale, cum sunt sistemul de guvernare, sistemul
parlamentar, sistemul de afaceri, instituĠia familiei, biserica etc. În astfel de
analize, rolul intereselor úi al motivaĠiilor economice este reĠinut, dar, în
acelaúi timp, este suplimentat de rolul formativ sau de mediere pe care îl
joacă instituĠiile.
Complexitatea obĠinută în urma inserării instituĠiilor în această
perspectivă, care de altfel este una de economie politică cauzală, este
copleúitoare: nivelurile de analiză se multiplică úi la fel úi posibilele
conexiuni de cauzalitate. În anumite cazuri, acest lucru a dus la apariĠia
unor studii în care s-a folosit o metodă istorică tradiĠională úi în care nu s-a
făcut nici o încercare de a localiza cauzalitatea în variabile specifice, poate
chiar măsurabile. Analiza se transformă într-un tipar ideografic, o naraĠiune
în care teoriile úi reflecĠiile asupra cauzalităĠii sunt mobilizate doar atunci
când este considerat necesar a explica anumite părĠi ale textului úi nu fac
parte din structura naraĠiunii (Ashford D., 1986).
În alte studii, au fost sugeraĠi indicatori măsurabili sau chiar
cuantificabili ai variabilelor instituĠionale (Esping-Andersen G., 1990). În
astfel de lucrări, gradul mare de abstracĠiune a conceptelor nu se potriveúte
cu concretismul specific al măsurilor empirice.
InstituĠionalismul pur úi simplu adaugă cauzalitatea formei la
cauzalitatea materială pe care o implică economia politică. Traiectoriile
urmate, interrelaĠiile stabilite úi formele de comportament dezvoltate în
obiceiurile legitime (adică instituĠiile) sunt văzute drept codeterminanĠi
importanĠi care modelează opĠiunile altfel cauzate de forĠe economice úi
politice. Asupra acestui aspect au căzut de acord aproape în unanimitate
toĠi cei care se autointitulează instituĠionaliúti în diverse discipline ale
útiinĠelor sociale. Problema codeterminării este foarte dificilă, deoarece
trebuie să vorbim de forme diferite ale cauzalităĠii? Dacă părăsim teritoriul
gândirii cauzale riguroase al economiei politice, atunci ce forme ale
cauzalităĠii trebuie să imaginăm? Am părăsi în acest caz domeniul

4

Complexitatea poate fi măsurată dintr-o multitudine de perspective în ceea ce priveúte
statul bunăstării. Acestea sunt trecute în revistă în lucrarea lui Pierson P. (1994),
precum úi din perspectiva practică úi cea existenĠială, aúa cum reiese din literatura
despre administrarea socială.
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cauzalităĠii „externe” úi am intra în cel al cauzalităĠii interne? Care sunt
implicaĠiile metodologice ale unei astfel de schimbări?
SoluĠia clasică, cea weberiană, a fost, în majoritatea analizelor
instituĠionale, analizarea tipologiilor. Analiza tipologică este o modalitate de
a grupa caracteristicile care apar de obicei împreună sau care, în mod
logic, se îndreaptă una către alta, în grupări cărora li se acordă un oarecare
statut teoretic. 5
Aceste grupări - tipuri ideale - pot fi folosite fie ca variabile
dependente (tipuri ale căror logică úi apariĠie trebuie explicate), fie ca
variabile independente (tipuri care cauzează efecte societale în anumite
zone). Este nevoie de aceste două abordări, deúi, adesea, nu există o
cauzalitate clară în analiza tipologică úi nici nu există relaĠii clar stabilite,
empirice sau teoretice, între elementele care fac parte din grupare. Metoda
lui Weber se baza pe o oarecare analiză istorică úi pe foarte multă „intuiĠie
logică”.
În teoria statului bunăstării, analiza tipologică a devenit teoria
regimului. Ea începe o dată cu distincĠia pe care o face Titmuss R. între
statele bunăstării universal, rezidual úi industrial de atingere a
performanĠelor (Titmuss R., 1974). Schema lui, bazată pe caracteristicile
programelor de politici sociale, a fost larg folosită, în special în ultima
vreme, în forma pe care i-a dat-o Esping-Andersen când a interpretat-o.
Esping-Andersen, pe lângă faptul că insistă pe studii metodologice mai
exacte asupra corelaĠiilor dintre cauză úi efect, a extins definiĠia tipurilor: la
integrarea structurală, el adaugă integrarea normativă. Fiecărei grupări de
caracteristici ale programului îi corespunde o filosofie politică. Tipul
industrial de atingere a performanĠei nu este, aúadar, doar un mod de a
decide drepturile recipienĠilor bunăstării, ci úi o expresie a unei ideologii
politice conservatoare úi corporatiste. Ea se corelează cu înclinaĠia de a
acorda sindicatelor un rol important în societate úi cu tendinĠa de a păstra,
prin intermediul mecanismelor statului bunăstării, inegalităĠile create de
piaĠă.
În studiile despre corelaĠiile dintre tipurile de state ale bunăstării úi
rezultatele cu privire la distribuĠie, analiza tipologică este folosită pentru a
structura interacĠiunea dintre variabilele societale úi rezultatele sociale.
Lucrările demonstrează existenĠa unor corelaĠii între, spre exemplu, tipurile
de state ale bunăstării úi impactul distribuĠional al sistemelor de pensii. A
ajunge la aceste rezultate înseamnă a folosi ultimele date în materie de

5

Când a denumit aceste tipuri ideale, Weber a ales nume istorice, suprapunând uneori
analiza descriptivă cu analiza tipului ideal.
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cifre ale distribuĠiei, cifre comparabile la nivel internaĠional, úi mai mulĠi
indici cantitativi ai tipurilor de state ale bunăstării.
Însă inserarea în aceste studii a analizei regimului în economia
politică are niúte limite. Unele corelaĠii au niveluri de probabilitate foarte
mari, implicaĠiile lor sunt interesante, dar, pe ansamblu, variabilele în
discuĠie sunt atât de complexe úi de generale încât exactitatea rezultatelor
este greu de măsurat. În consecinĠă, în unele dintre cele mai noi studii, deúi
sunt menĠionate frecvent tipologiile, acestea sunt folosite mai puĠin ca
instrumente de structurare în analiza cauzală úi mai mult ca instrumente de
descoperire. Ele nu sunt privite ca grupări de elemente ale căror relaĠii
trebuie studiate, ci ca indicaĠii generale ale direcĠiilor în care se pot căuta
posibile cauze úi corelaĠii.
Cu siguranĠă, aceasta este tendinĠa în volumul lui Esping-Andersen
G. (1996). UnităĠile de analiză în acest volum sunt statele singulare sau,
mai adesea, mici grupări de state care au în comun mai mult decât
trăsăturile formale ale sistemelor lor de bunăstare, între care există, de
asemenea, diferenĠe semnificative care fac dificilă o analiză strict cauzală.
Interesul cercetării se extinde, trecând de la politici sociale la interacĠiunea
mai multor domenii de politici, incluzând, în special, piaĠa muncii úi politicile
economice. Factorii descriptivi úi explicativi cercetaĠi includ úi ei o gamă
mai largă de micro úi macrovariabile alese mai mult sau mai puĠin ad-hoc
pentru a fi integrate într-un anumit context.

4.1.2. InstituĠionalismul úi extinderea statului bunăstării
Acum un secol, guvernele jucau un rol relativ mic în producerea
bunăstării sociale. Se credea, în general, că indivizii úi familiile lor erau
responsabili pentru situaĠia lor financiară úi, dacă nu puteau supravieĠui,
rudele, prietenii, vecinii, biserica, prin actele de caritate, era de aúteptat să
ajute. Se considera ca ajutorul guvernului să fie oferit ca ultima soluĠie úi că
ar trebui limitat úi acordat numai celor care nu puteau lucra. MulĠi au
aprobat acest sistem al bunăstării public auster, crezând că programele
sociale guvernamentale vor încuraja indolenĠa úi iresponsabilitatea. Aceste
atitudini erau larg răspândite nu numai în Statele Unite ale Americii, ci úi în
Europa úi alte părĠi ale lumii.
Oricum, la sfârúitul secolului al 19-lea, eforturile de a extinde
participarea guvernamentală în bunăstarea socială au fost deja iniĠiate. În
Europa, miúcarea muncitorească úi partidele politice liberale úi socialiste au
îndemnat extinderea asigurării bunăstării sociale de către stat. În Statele
Unite ale Americii, guvernul federal oferea deja pensii unui larg număr de
veterani ai războiului civil, iar multe state au construit instituĠii rezidenĠiale
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care să Ġină copiii orfani, bolnavi mental, pe cei nevoiaúi, în vârstă úi alĠii
care aveau nevoie (Herrick J.M., 2000).
ReprezentanĠii publici care să reglementeze instituĠiile bunăstării
sociale au fost, de asemenea, aleúi úi politicile guvernamentale care să
reglementeze condiĠiile de muncă úi să-i protejeze pe cei care erau
vulnerabili la exploatarea economică au fost implementate. Aceste activităĠi
au dus la extinderea substanĠială a implicării statului în cadrul bunăstării
sociale, care a avut loc, în mare parte, pe parcursul secolului 20. În Europa,
America de Nord úi alte naĠiuni industrializate, implicarea guvernelor în
problemele de sănătate, educaĠie, asigurarea venitului, locuinĠei úi a
serviciilor sociale familiale s-a extins rapid.
Oamenii de útiinĠă care au cercetat extinderea rapidă a implicării
guvernamentale în cadrul bunăstării sociale în timpul secolului 20 au oferit
explicaĠii numeroase pentru această tendinĠă. În plus, unii au oferit modele
conceptuale care se preocupă mai puĠin de explicaĠii, úi mai degrabă de
caracterizări. Din toate acestea, modelul rezidual versus cel instituĠional
formulat de Wilensky H. úi Lebeaux C. (1965) úi Titmuss R. (1974) au fost
pe larg dezbătute. Deúi acest model a fost utilizat ca să servească drept
sistem de clasificare, acesta avea úi scopul normativ implicit de a declara
superioritatea statului instituĠional asupra celui rezidual.
În sens normativ, modelul rezidual susĠine că instituĠiile bunăstării
sociale guvernamentale ar trebui să intervină doar când efortul individual,
suportul familial, sistemele pieĠei úi ale bunăstării nonformale nu reuúesc să
satisfacă nevoile umane. Rezidualismul susĠine că ajutorul de la stat ar
trebui condiĠionat cu un scop anume úi limitat. Pe de altă parte, modelul
instituĠional propune ca programele sociale guvernamentale să fie
universale, generoase úi, pe scurt, să fie „instituĠionalizate” în cultura
societăĠilor moderne.
Titmuss R. (1958, 1968, 1971, 1974) a fost cel mai elocvent úi
convingător susĠinător al concepĠiei instituĠionale a bunăstării sociale. El a
ridicat dezbaterile asupra bunăstării sociale la un nivel moral, punând în
evidenĠă rolul lor în motivarea sentimentelor altruiste, în crearea unei
societăĠii juste úi protectoare. El mai considera că domeniile bunăstării
sociale úi economice ar trebui separate. În timp ce bunurile economice ar
trebui cumpărate úi vândute pe piaĠă, bunăstarea socială ar trebui oferită
prin mecanisme colective. Pentru Titmuss R. úi alĠi gânditori socialdemocraĠi, aceasta era menirea statului. El mai considera că statul este
instituĠia colectivă cea mai eficace pentru oferirea de bunăstare socială în
societăĠi industriale complexe, întrucât reprezintă cetăĠenii săi úi dă
expresie dorinĠelor lor colective de a avea grijă unul de altul. Astfel, statul
constituie arena unde altruismul se poate manifesta. Citându-l pe Durkheim
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E., Titmuss R. a susĠinut că programele sociale guvernamentale duc la
creúterea reciprocităĠii úi, datorită consecinĠelor lor redistributive, creează o
societate cu mai multă egalitate. Ideile lui Titmuss R. au fost bine primite úi,
pentru mulĠi, scrierile sale au oferit o explicaĠie raĠional-normativă credibilă.
InstituĠionalismul lui Titmuss R. a pornit úi de la lucrarea lui Marshall
T.H. (1950), a cărui concepĠie despre drepturile sociale a oferit o legitimare
populară a bunăstării statale. Marshall susĠinea că lupta istorică pentru
drepturile civile úi politice a culminat în secolul 20 cu acceptarea principiului
că cetăĠenia cerea úi drepturi sociale. Oamenii săraci, bolnavi, slab educaĠi
úi cu condiĠii dificile de locuit nu pot fi priviĠi ca cetăĠeni în sensul adevărat
al cuvântului. Statul ar trebui astfel să se asigure că toĠi cetăĠenii au dreptul
la un venit adecvat, asistenĠă medicală, educaĠie, locuinĠe úi alte bunuri
publice. Aceste drepturi trebuie stabilite prin lege úi să se instituie
mecanisme care să garanteze implementarea lor. Aceasta implică oferirea
de programe sociale extensive úi instituĠionalizarea responsabilităĠii statale
pentru bunăstarea socială.
Midgley J. (2000) crede că instituĠionalismul a dominat politica socială
în Europa, Statele Unite ale Americii úi în alte părĠi ale lumii în timpul
decadelor de mijloc ale secolului 20. Asociate cu adoptarea politicilor
economice keynesiene úi alte forme ale intervenĠionismului statal,
instituĠionalismul a legitimat extinderea programelor sociale úi creúterile
rapide ale cheltuielilor publice pe care aceste programe le cereau.
InstituĠionalismul a permis o gândire coerentă despre politicile sociale, a
produs o influenĠă puternică asupra reprezentanĠilor politicilor sociale úi a
administratorilor úi a evidenĠiat organizaĠiile care se ocupau de promovarea
drepturilor bunăstării săracilor. InstituĠionalismul a facilitat un consens
politic cu referire la statul bunăstării în timpul perioadei postbelice care a
fost realizat cu succes în anii 1970 úi s-a diminuat, în cele din urmă în anii
1980.
Ca rezultat al úomajului ridicat, veniturilor stagnante úi altor dificultăĠi
economice în anii 1970, mulĠi alegători au fost convinúi de cererile
politicienilor radicali de dreapta, cum ar fi R. Reagan úi M. Thatcher, care
au atribuit aceste dificultăĠi cheltuielilor guvernamentale excesive úi unui
sistem al bunăstării foarte generos. Clasa de mijloc deziluzionată a recurs
la protest politic úi greve prin susĠinerea dreptei radicale, care a promis o
întoarcere la stabilitate úi la valorile tradiĠionale. Până la sfârúitul anilor
1980, era clar că instituĠionalismul a fost aplicat eficace. Alegerea unui
preúedinte democrat în Statele Unite ale Americii în 1992 úi reîntoarcerea
la putere a partidelor social-democrate în cadrul multor naĠiuni europene pe
parcursul anilor 1990 nu au reînviat instituĠionalismul.
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În ciuda eforturilor unor specialiúti ai domeniului, cum ar fi Skocpol T.
úi colegii ei (1995), de a formula o versiune revitalizată a instituĠionalismului, mulĠi experĠi ai politicilor sociale cred că acesta úi-a jucat rolul úi
nu mai serveúte ca o paradigmă utilă a bunăstării sociale.

4.1.3. Noul pluralism úi reformulările acestuia
Deúi specialiútii dispută măsura pe baza căreia programele
preúedintelui Reagan au dus de fapt la reducerea statului bunăstării, mare
parte sunt de acord că instituĠionalismul a fost dezabilitat în mod fatal úi
înlocuit printr-o nouă orientare în cadrul politicii sociale inspirate de ceea ce
este în mod variat descris ca idealul de dreapta neoliberal, neoconservator
sau radical. Noua orientare subliniază o responsabilitate familială úi
individuală mai mare pentru bunăstarea socială úi accentuează privatizarea, realizarea de servicii private úi un rol mai mare pentru reprezentanĠii
religioúi, voluntari úi privaĠi. Noua orientare susĠine o desfăúurare mai
amplă úi o concentrare mai sporită asupra luării de decizii locale în politica
socială.
Încercări variate au fost făcute pentru a conceptualiza această nouă
situaĠie. Unii cercetători au subliniat însuúirile reziduale, considerând că
programele sociale guvernamentale au fost epuizate drept rezultat al unui
atac concertat asupra consensului bunăstării de către dreapta radicală
(Abramovitz M, 1992; Fabricant S. úi Burghardt S., 1992; Piven F.F úi
Cloward R., 1982). AlĠii autori cred că era postinstituĠională este
caracterizată printr-o recapitulare aproape atavică a legilor săracilor. Ei
subliniază elementele regresive în pluralismul bunăstării contemporane,
cum că programele bunăstării funcĠionează acum în mod primar, ca
mecanism al controlului social. Statul bunăstării, cred ei, a fost înlocuit de
„un târg al muncii” coercitiv sau de un stat „disciplinar” (Davey J.D., 1995;
Jones C. úi Novak T., 1999). În timp ce se recunoaúte restrângerea care a
avut loc în mod deosebit în cadrul asistenĠei sociale, alĠii susĠin că politicile
sociale recente sunt un semn mult prea slab pentru reîntoarcerea la
rezidualismul legii săracilor. De exemplu, ei subliniază supravieĠuirea
programelor instituĠionale-cheie, cum ar fi pensia socială úi introducerea de
noi programe care utilizează sistemul de impozite úi mandatele
angajatorului pentru scopuri sociale (Herrick J.M. úi Midgley J., 2001). În
mod similar, unii autori au observat că cheltuielile publice pentru
bunăstarea socială rămân la un nivel înalt în marea parte a naĠiunilor
industrializate úi că, departe de a fi pasiv, statul favorizează activ
privatizarea úi contractarea serviciilor către furnizori privaĠi (Gilbert N. úi
Gilbert B., 1989; Gilbert N., 2000).
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Din aceste motive, situaĠia postinstituĠionalistă poate fi cel mai bine
caracterizată ca o nouă formă a pluralismului care a oprit extinderea
aparent inexorabilă a statului bunăstării úi, în acelaúi timp, a găsit un
echilibru care respinge intenĠiile totalitare ale instituĠionalismului, ca úi
insensibilitatea gândirii reziduale. Această abordare oferă o interpretare
plauzibilă a dezvoltărilor complexe care au avut loc în politica socială din
anii 1980. Oricum, elementele esenĠiale ale noului pluralism nu au fost încă
explicate. Scopul noii orientări este în continuare complicat de faptul că
pluralismul caracterizează bunăstarea socială dintr-un punct de vedere mai
amplu sau mai puĠin amplu. Sursele bunăstării, incluzând familia, piaĠa úi
sectorul voluntar, au funcĠionat chiar úi în timpul apogeului bunăstării
instituĠionale. Însă rolul lor a fost redus de instituĠionaliúti, care credeau că
colectivismul statal le va înlocui în cele din urmă. Doar în anii 1980
specialiútii politicilor sociale au subliniat existenĠa a ceea ce a fost descris
ca „economia mixtă a bunăstării” (Kammerman S., 1983; Johnson N.,
1987).
Noua orientare este, în continuare, umbrită de pledoaria normativă a
diferitelor forme pluraliste. În timp ce punctul dominant în cadrul noului
pluralism este neoliberalismul, alte studii oferă formulări variate ale gândirii
pluraliste. De exemplu, Gilbert N. úi Gilbert B. (1989) preconizează un
sistem al bunăstării mult mai activist, în care statul joacă un rol „de
conducere”. O altă încercare de a caracteriza pluralismul bunăstării a fost
infuzarea ideilor comunitariste în politicile sociale în timpul conducerii lui
Clinton, cu speranĠa de a obĠine o bază pentru gândirea nouă democratică
(Etzioni A., 1993).
Mult mai recent, Giddens A. (1998, 2000) a promovat o „a treia cale”
de abordare, care caută un echilibru între instituĠionalismul stângii sociale
democrate úi rezidualismul dreptei neoliberale (Giddens A., 1998). Studiul
său reînvie noĠiunea pe care noul pluralism a dezvoltat-o ca echilibru
identic corespunzător necesităĠii vremii. Pluralismul celei de a treia căi a
ajutat la definirea agendei politicilor sociale ale Partidului Laburist Britanic,
de la victoria din alegerile din 1997, úi a fost sprijinit subsecvent de
preúedintele Clinton úi câĠiva conducători social-democraĠi europeni
(Giddens A., 2000).
O altă contribuĠie importantă vine din partea lui Quandagno J. (1993)
úi a lui Wilson W. R. (1999), care au subliniat rolul genului úi al rasei în
cadrul dinamicii bunăstării. Aceútia úi alĠi autori au introdus o dimensiune
multiculturală în cadrul dezbaterilor bunăstării sociale.
În timp ce pluralismul domină acum gândirea politicilor sociale, au
fost iniĠiate úi propuneri care transcend echilibrul aparent al noului pluralism.
Aceste propuneri mult mai decisive pot fi privite ca o provocare pentru
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instituĠionalizarea pluralismului úi oferă direcĠii noi pentru politica socială.
Pe de altă parte, pot fi privite ca reformulări ale pluralismului. Deúi sunt mult
mai activiste, ele recunosc rolul diverselor surse ale bunăstării în cadrul
societăĠii moderne.

4.1.4. AboliĠionismul úi abrogarea statului bunăstării
AboliĠioniútii propun ca toate programele sociale ale guvernului să fie
eliminate. Aceste programe, cred ei, nu numai că au eúuat în crearea unei
vieĠi mai liniútite a oamenilor, aúa cum au promis instituĠionaliútii, dar au úi
exacerbat sărăcia, au lărgit dependenĠa úi au sporit incidenĠa ilegalităĠii,
crimei, drogurilor úi altor rele sociale asociate. Opinia lui Murray C. (1984)
că politica socială americană „a pierdut credibilitatea” a fost însoĠită de
propunerea radicală ca programele sociale pentru pensii să fie abolite.
Programele sociale guvernamentale ar trebui înlocuite de programe locale
coordonate de biserici prin acte de caritate úi cu o extindere limitată de
către guvernele locale. Programele bunăstării locale vor asigura acordarea
ajutorului pentru cei care au neapărat nevoie.
Ulterior, propuneri de abolire a programelor sociale guvernamentale
au fost făcute cu o frecvenĠă mai mare. SusĠinând că programele
respective au înăbuúit efortul religios úi caritabil, Olasky M. (1992, 1996)
propune ca responsabilitatea statului pentru bunăstare să fie transferată
către biserici úi organizaĠii nonprofit. Cu scopul de a fonda aceste
organizaĠii în mod direct, subvenĠiile de la stat úi alte politici care
încurajează extinderea sectorului nonprofit ar trebui puse în funcĠiune.
Tanner M. (1996) este de acord, propunând ca responsabilitatea societăĠii
civile pentru bunăstarea socială să fie întărită/consolidată prin eliminarea
programelor guvernamentale sociale. Astfel, capacitatea societăĠii civile de
a răspunde la nevoia socială va fi pusă în funcĠiune. Din moment ce
abolirea ar duce la apariĠia problemelor, efectele acesteia vor fi temporare
úi, cu timpul, generaĠiile viitoare vor fi salvate de la efectele distructive ale
statului bunăstării. Deúi aceste propuneri nu au fost implementate, au fost
bine primite în cercurile republicane din Statele Unite ale Americii.
Recomandările lui Olasky M. au fost lăudate úi susĠinute în Congres prin
propunerea ca plătitorii de impozite să aloce 100 de dolari la fondurile
federale ale operei de caritate favorită lor, din moment ce li se permite să
aloce fonduri pentru campaniile alegerilor prezidenĠiale. Ele vor încuraja
cetăĠenii obiúnuiĠi să fie mult mai direct implicaĠi în Ġelurile bunăstării
sociale. Aceste propuneri sunt reprezentative pentru presiunile politice
crescânde pentru o mai mare implicare a organizaĠiilor religioase în cadrul
prevederilor serviciilor sociale. După cum sugerează Cnaan T. úi colegii săi
(2000), aceste organizaĠii vor juca un rol mult mai important în cadrul
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bunăstării sociale în viitor. Într-adevăr, în timpul alegerilor prezidenĠiale,
candidatul George W. Bush a promis că, dacă va fi ales, va susĠine o
responsabilitate religioasă úi caritabilă mai mare pentru bunăstarea socială.
De când a obĠinut mandatul, preúedintele Bush a început să le promoveze
prin crearea Biroului CredinĠei úi IniĠiativelor ComunităĠii.
DiscuĠii despre implicarea mai amplă a organizaĠiilor religioase úi
caritabile în cadrul bunăstării sociale sunt sugestive pentru un angajament
cu pluralismul rezidualist mai degrabă decât aboliĠionismul printre liderii
republicani. Oricum, nu încape nici o îndoială că aceste propuneri sunt
sugerate de un impuls aboliĠionist care, în primul rând, caută abrogarea
totală a implicării guvernamentale în cadrul bunăstării sociale.

4.1.5. Reglementări, integrare economică úi capitalismul bunăstării
O altă abordare care oferă o alternativă la noul pluralism este
reglementarea. Termenul „reglementare” este inspirat de analizele politicii
sociale contemporane, efectuate de autori, cum ar fi Jessop B. (1994),
Jones C. úi Novak T. (1999), care subliniază felul în care guvernele
folosesc în prezent programe ale bunăstării sociale proactive pentru a
promova comportamente sociale aúteptate printre clienĠii bunăstării úi cei
sărăci úi să le lărgească posibilitatea integrării în cadrul economiei
capitaliste. Mead L. (1986, 1992, 1997) úi Stoesz D. (2000) îi completează
pe cei care au propus această abordare. Amândoi cred că problema
sărăciei este rezultatul excluderii economice úi excluderii celor săraci de a
se bucura de beneficiile capitalismului. Deúi lipsa integrării în cadrul
economiei capitaliste este rezultatul mai multor factori, o cauză majoră o
constituie sistemul serviciului social, care a descurajat participarea úi a
lărgit dependenĠa bunăstării la scară largă. Cel mai bun mod de a rezolva
problema este de a se asigura absorbĠia clienĠilor bunăstării úi a săracilor
pe pieĠele muncii úi implicarea lor în alte activităĠi economice. Aceúti autori
cred că guvernele nu trebuie să adopte o atitudine „laissez-faire”, ci să
implementeze măsuri care să integreze activ pe cei săraci úi pe cei care
primesc ajutor financiar în sistemul capitalist.
Scrierile lui Mead L. (1986) încep cu o critică a instituĠionalismului. El
nu este de acord cu noĠiunea de cetăĠenie din cadrul lucrărilor lui Marshall
T.H. úi Titmuss R.M., susĠinând că drepturile cetăĠeneúti sunt contingente
îndatoririlor, obligaĠiilor úi reciprocităĠii. Aceia care primesc ajutor de la
comunitate ar trebui să se comporte responsabil, să se străduiască să
devină independenĠi úi să contribuie la binele comun. Cultura aleasă pentru
bunăstarea instituĠională a determinat aceste precepte úi a lărgit tendinĠa
către o clasă inferioară indolentă úi deviantă, crede Mead L. Cea mai mare
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provocare pentru societatea americană nu este sărăcia sau inegalitatea,
lipsa oportunităĠilor economice, ci lipsa muncii. Viitoarea bunăstare a
tuturor cere ca această problemă să fie rezolvată.
Mead L. recomandă ca guvernul să se adreseze problemei úomajului,
adoptând o poziĠie dură, paternalistă, care impune o condiĠionalitate strictă
a cerinĠelor asupra celor care primesc ajutor social. „Noul paternalism” cere
ca ei să se angajeze într-o activitate productivă. El subliniază nevoia
încrederii în sine úi a conformării sociale, insistând asupra faptului că statul
promovează schimbarea comportamentală úi atitudinală a clienĠilor
bunăstării. Ca o completare, Mead L. úi colegii lui critică bunăstarea
programelor de lucru care pun accent pe rolul educaĠiei (Mead L., 1997).
Programele cele mai eficiente implică angajarea imediată, consideră ei.
Insistând asupra beneficiarilor bunăstării „munca înainte de toate” se învaĠă
se extind obiceiurile muncii pozitive, iniĠierea angajării úi în ultimul rând se
obĠin meseriile de care au nevoie pentru a face carieră. Ideile lui Mead L. úi
în mod deosebit insistenĠa sa asupra „muncii înainte de toate” au fost
încorporate în cadrul aúa-numitei reforme a bunăstării prin legislaĠie,
apărută în 1996 în Statele Unite ale Americii.
În timp ce reglementările comportamentale ale lui Mead implică
utilizarea sancĠiunilor represive, Stoesz (Stoesz D., 2000; Stoesz D. úi
Saunders D., 1991) propune un program mai blând, stimulator, care
promovează integrarea clienĠilor bunăstării úi a săracilor în cadrul
economiei capitaliste prin intermediul a ceea ce este descris drept
„capitalism al bunăstării” sau „capitalism de serviciu”. SusĠinând că sistemul
bunăstării american a devenit necorespunzător, corupt úi ineficient, Stoesz
D. dă vina pe ideile instituĠionaliste importate ale „stilului european”, despre
care el crede că sunt nepotrivite realităĠilor culturii americane. Politicile
sociale care sunt compatibile cu etosul cultural al societăĠii americane par
mai degrabă să remedieze problemele dependenĠei bunăstării úi a sărăciei.
Ca urmare, el susĠine adoptarea politicilor sociale care exprimă etica
capitalistă úi integrează activ clienĠii bunăstării în cadrul culturii naĠiunii
capitaliste. Ca úi Mead, Stoesz D. crede în importanĠa pieĠei muncii ataúată
ca element central în politica socială. Ar fi probabil ironic ca aceúti cărturari
să îndeplinească preceptele marxismului úi ale altor critici care au
promovat îndelung faptul că scopul prim al politicilor sociale este de a servi
interesele capitalismului (Gough I., 1979; O’Connor J., 1973; Offe C.,
1984). Această afirmaĠie a rezistat cu străúnicie prin intermediul
instituĠionaliútilor, care susĠin că statul modern al bunăstării a fost produsul
clasei muncitoare, ca mobilizare úi un angajament autentic de a îmbunătăĠi
condiĠiile sociale. În mod similar, conform ideii că statul ar trebui să
folosească bunăstarea socială ca mijloc al reglementărilor comportamentale, lucrarea lui Mead dă expresie felului în care politicile sociale
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sunt mai mult decât un mod de a exercita controlul social asupra celor
săraci. Acest punct de vedere a fost úi mai convingător susĠinut de Piven F.
úi Cloward R. (1971), dar de atunci a fost rediscutat în numeroase contexte
bazate pe ideea lui Michel Foucault úi a altor poststructuraliúti. Aceúti
scriitori subliniază rolul bunăstării sociale în „ordonarea vieĠilor”, exercitând
controlul social (Hughes G. úi Ferguson R., 2000).
Jessop B. (1994 ) susĠine că înlocuirea statului bunăstării instituĠional
bazat pe presupunerile keynesiene cu un stat al pieĠei muncii este relevată
în rolul activist al guvernelor atât pentru reglementare, cât úi să promoveze
dezvoltarea economică capitalistă úi să menĠină competitivitatea în cadrul
economiei globale. În domeniul politicilor sociale, guvernele au schimbat
programe care la început erau privite ca maximizând angajarea úi oferind
servicii sociale corespunzătoare, cu programe sociale care asigură
absorbĠia activă a clienĠilor bunăstării pe piaĠa muncii.
Lucrările lui Mead L. úi Stoesz D. pot fi privite, în termenii analizei lui
Jessop B., ca reglementări contemporane către bunăstarea socială.
Ambele abordări sunt total opuse instituĠionalismului, considerând că
programele guvernamentale sociale au avut un impact dăunător asupra
eticii muncii úi a programelor economice. Dar, departe de a respinge
intervenĠia statului, ei îndeamnă guvernele să-úi folosească autoritatea úi
resursele activ, ca să promoveze integrarea celor săraci în sistemul
capitalist. Mead L. propune utilizarea sancĠiunilor, în timp ce Stoesz D.
recomandă stimulente care să încurajeze integrarea economică. Ambii
resping angajamentul instituĠionalist úi drepturile sociale úi susĠin integrarea
prin muncă în economia capitalistă.

4.1.6. Dezvoltarea, progresul economic úi investiĠiile sociale
O altă alternativă la noul pluralism este dezvoltarea. De altfel,
cunoscută úi ca dezvoltare socială, aceasta a apărut mai întâi în anii 1950,
pentru a promova ceea ce era denumit „dezvoltare socio-economică
unificată” (NaĠiunile Unite, 1971). Acest termen se referă la eforturile Ġărilor
de a realiza dezvoltarea economică úi a ridica simultan standardele de trai.
Dezvoltarea socială a fost promovată activ de atunci prin agenĠiile
internaĠionale de dezvoltare ale NaĠiunilor Unite. Aceste orientări sunt
promovate prin Summit-ul Mondial al Dezvoltării Sociale de la Copenhaga
din 1995 (NaĠiunile Unite, 1996).
Idei referitoare la dezvoltare au fost dezbătute în Statele Unite ale
Americii de autori cum ar fi Midgley J. (1995), Sherraden M. (1991).
Dezvoltarea socială conferă o perspectivă macro asupra politicilor
sociale úi legături politice, economice úi sociale în cadrul unui proces
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planificat al dezvoltării. Acesta se referă la dezvoltarea economică drept
element dorit úi esenĠial în cadrul bunăstării sociale úi propune ca
programul social să susĠină imperativul dezvoltării. Propune un rol activ
pentru stat în promovarea dezvoltării economice úi ridicarea standardelor
de trai.
Dezvoltarea se bazează pe trei cerinĠe. În primul rând, presupune
crearea de aranjamente instituĠionale la nivel naĠional, care armonizează
politicile economice úi sociale în cadrul unei înĠelegeri cuprinzătoare pentru
dezvoltarea susĠinută úi concentrată. În al doilea rând, aceasta îndeamnă la
adaptarea politicilor macroeconomice care promovează angajarea, cresc
veniturile úi realizează dezvoltarea economică. În al treilea rând,
recomandă ca programele sociale să fie „productive” úi orientate spre
investiĠii, promovând participarea economică.
Termenul „productivism” vine de la Esping-Andersen G., (1992), în
cadrul caracterizării politicii sociale suedeze, prin care se dezvoltă capitalul
uman úi se promovează angajarea cu normă întreagă.
Dezvoltările de astăzi definesc bunăstarea socială productivă
termeni asemănători. Un program social este productiv dacă
concentrează asupra nevoilor materiale, investeúte în ceea ce Sen
(1999) numeúte capacităĠi umane, promovează participarea eficace
cadrul economiei úi contribuie pozitiv la dezvoltarea economică.

în
se
A.
în

Serviciile sociale productive includ un repertoriu al „investiĠiei sociale”,
intervenĠii care sporesc capacităĠile umane úi lărgesc participarea
economică. Midgley J. (1999) a identificat o varietate a acestor programe.
Ele includ programele capitalului uman care încearcă să înrădăcineze
cunoaúterea úi meúteúugurile úi pregătesc clienĠii bunăstării sociale pentru
o angajare productivă sau angajare pe cont propriu/liber profesionist.
Chiar dacă aceste programe nu sunt noi, ele atrag mai multă atenĠie
decât eforturile de a încuraja oamenii nevoiaúi să devină activi pe piaĠă.
Foarte asemănătoare cu programele capitalului uman, sunt programele
care facilitează angajarea productivă sau angajarea în propria firmă.
ReferinĠele slujbei, angajarea úi programele de îndrumare desemnate să
ajute clienĠii bunăstării funcĠionează mult mai eficient pe piaĠa muncii, fiind
acum bine stabilite. Promovarea angajării în propria firmă pentru clienĠii
bunăstării prin programe microproiect úi microcredit devin mult mai
populare. Programele capitalului social care promovează dezvoltarea
reĠelelor sociale pot fi, de asemenea, utilizate în mod deosebit în
comunităĠile sărace, pentru a extinde o varietate a proiectelor dezvoltării
locale úi a implica mai mulĠi oameni în eforturile cooperative. InvestiĠia
socială include programe care înlătură piedicile către o participare eficientă
în economia productivă.
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Aceste programe joacă un rol vital dacă clienĠii bunăstării úi săracii
s-ar angaja eficient úi ar beneficia de pe urma economiei. SusĠinătorii
bunurilor publice cer ca programele sociale să aibă un cost eficient úi ca
veniturile lor să fie evaluate. EficienĠa în desemnarea programului úi a
implementării acestuia constituie o parte esenĠială a bunăstării sociale
productive. BineînĠeles, programele sociale includ furnizarea bunurilor
publice care oferă oportunităĠi pentru acumularea bunăstării, cu referire la
clienĠii acesteia úi a familiilor cu venit redus.
În ciuda însuúirilor sale unice, dezvoltarea cuprinde asemănări cu
instituĠionalismul. Într-adevăr, a fost caracterizată ca fiind neo-instituĠionalistă de când are o înclinaĠie statistică evidentă úi este universală úi chiar
redistributivă (Midgley J., 1999). Pe de altă parte, diferă semnificativ de
instituĠionalism, respingând bifurcarea politicii economice úi sociale. De
asemenea, pune un accent mai mic asupra drepturilor de învestire ca
expunere raĠională a bunăstării sociale, în schimb accentuează
intensificarea capacităĠilor umane prin furnizarea bunurilor publice. Aceste
investiĠii facilitează participarea eficientă a clienĠilor bunăstării în economia
productivă.
Dezvoltarea subliniază bunăstarea socială productivă ca fiind o
reminiscenĠă a cererii reglementărilor ca beneficiarii programelor sociale să
fie obligaĠi să muncească. În timp ce dezvoltarea încurajează participarea
economică, nu se concentrează îndeaproape asupra locului de muncă úi
este cu greu paternalistă sau coercitivă. Contrar reglementărilor, nu este în
mod deosebit îngrijorată de promovarea capitalismului sau de integrarea
săracilor în economia capitalistă. În schimb, promovează participarea
economică la crearea bunăstării materiale a clienĠilor în cadrul contextului
politicilor naĠionale care promovează constant dezvoltarea economică. De
asemenea, subliniază rolul investiĠiilor sociale. Într-adevăr, importanĠa
capitalului uman úi a altor investiĠii sociale în gândirea dezvoltării poate fi în
opoziĠie cu insistenĠa lui Mead asupra devizei „munca înainte de toate”. Mai
mult de atât, în timp ce cei care se ocupă de dezvoltare pot lua elemente
ale reglementărilor pentru a realiza participarea economică, aceste
propuneri sunt legate sistematic de politici macroeconomice mai ample,
care creează o preocupare asupra pieĠei muncii úi necesită intervenĠie
guvernamentală la nivel naĠional. Solicită, de asemenea, redistribuirea
resurselor (Midgley J., 1999). Aceúti factori diferenĠiază clar dezvoltarea de
reglementare. Încercând să coordoneze dinamica pieĠei, dezvoltarea oferă
astfel prospectul transcenderii generalităĠilor celei de a „treia căi”, a
pluralismului úi a reconstruirii democraĠiei sociale.
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4.2. Tipologiile statului bunăstării
Un număr mare de cercetători au stabilit tipologii diferite ale statului
bunăstării. MulĠi au evaluat statul bunăstării utilizând criterii diferite, pornind
din unghiuri diferite úi analizând însuúiri diverse ale statelor bunăstării.
Tipologiile prezentate pot fi structurate pe “patru niveluri”.
Primul nivel este constituit din acele analize comparative în cadrul
cărora s-a studiat doar o singură variabilă pentru a crea tipologia. În timp ce
Mac Farlan úi Oxley (1996) au examinat nivelul transferurilor ca proporĠie
din produsul intern brut, variabila analizată de Adema (1996) o constituia
cheltuielile sociale publice nete. Gradul corporatismului i-a ghidat pe
Calmfors L. úi pe Driffil J. către alte categorii ale regimurilor statului
bunăstării în 1988.
Opus primului nivel de tipologie, cel de-al doilea nu se bazează pe o
singură variabilă, ci mai degrabă pe pachete de ideologii úi politici.
IniĠiatorul celui de-al doilea nivel de tipologie rămâne fără îndoială EspingAndersen, cu tipologia sa recunoscută a regimurilor liberale, conservatorcorporatiste úi social-democrate ale statului bunăstării.
Un al treilea nivel conĠine acele tipologii care au clasificat statul
bunăstării pe baza veniturilor transferate către săraci. Acest tip este diferit
de primul, prin aceea că nu foloseúte un singur criteriu de analiză, ci
evaluează eficienĠa sistemelor asigurării sociale prin prisma celor săraci.
Unii autori s-au concentrat asupra sărăciei în general, alĠii au făcut
distincĠie între câteva grupuri vulnerabile, cum ar fi mamele singure úi
femeile singure etc.
Al patrulea nivel de tipologii se centrează pe variabila gen. Aceasta a
primit o primă caracterizare a problemei feministe în cadrul lucrării lui
Esping-Andersen G. Pfau-Effinger B. (2000) a susĠinut că feminiútii au fost
deseori insensibili la contextul cultural al modelelor genurilor. Pornind de la
acest gol observat în tipologiile regimurilor genurilor, el a construit o
tipologie a modelelor culturale de gen luând în considerare construcĠiile
culturale ale relaĠiilor intergeneraĠionale úi ale divizării genurilor în cadrul
muncii. Pfau-Effinger B. a creat al patrulea tip de cercetare comparativă a
statului bunăstării, în cadrul căruia nu numai genul, ci úi contextul cultural
primesc o atenĠie deosebită.
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4.2.1. Primul nivel al tipologiilor statului bunăstării: variabilă unică de
diferenĠiere
Un prim tip de analiză comparată s-a concentrat asupra unei singure
variabile, fie proporĠia impozitului pe venit în produsul intern brut, gradul
corporatismului, proporĠia transferurilor din produsul intern brut, nivelul
cheltuielilor sociale ale statului, fie alte măsuri relevante oferite de protecĠia
socială.
Mac Farlan úi Oxley (1996)
Mai întâi, Mac Farlan úi Oxley (1996) au examinat nivelul
transferurilor către populaĠia activă ca procent din produsul intern brut.
Aceasta a dus la tipologia statelor bunăstării europene, după cum este
prezentat în tabelul de mai jos.
Adema W. (1996)
Apoi, Adema (1996) a construit o tipologie pe baza cheltuielilor
sociale nete úi a observat o mare diferenĠă în comparaĠie cu tipologia
bazată pe cheltuielile sociale ca procent din produsul intern brut. De cele
mai multe ori, cheltuielile sociale ca procent din produsul intern brut
supraestimează efortul social al Ġărilor úi de aceea cheltuielile nete trebuie
luate în considerare.
Tabelul 4.1. Primul nivel al tipologiilor statului bunăstării
Mac Farlan úi Oxley (1996)
Transferuri de aproximativ 12% PIB
Olanda
Finlanda
Danemarca
Suedia

Transferuri de aproximativ 6 úi 8%
PIB
Belgia, Luxemburg, Marea Britanie,
Irlanda, FranĠa, Austria, Spania,
Germania
Cele mai scăzute cheltuieli
Portugalia, Italia, Grecia

Adema W. (1996)
Cheltuieli publice socia– Cheltuieli
le ca procent din PIB
sociale nete
Peste 35,5% PIB
Peste 25%
Finlanda
PIB
Belgia
Danemarca
Suedia
Finlanda
Germania
Suedia
Peste 30% PIB
Peste 22% PIB
Belgia, Olanda,
Danemarca,
Germania
Marea Britanie
Mai puĠin de 26,5% PIB
Mai puĠin de
Italia, Marea Britanie,
21,5% PIB
Olanda
Irlanda
(21,5%)
Italia, Irlanda

Sursa: Lumen J., Le Cacheux Jacques, Meulders D. 2000.
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4.2.2. Al doilea nivel al tipologiilor statului bunăstării: complementaritatea
dintre piaĠă úi stat
În prima tipologie asupra regimurilor bunăstării, accentul a fost pus pe
conceptul ameliorării sociale, concentrându-se asupra dimensiunii
cheltuielilor publice úi a redistribuirii. În cadrul celui de al doilea tip, obiectul
central al analizei este dat de complementaritatea dintre piaĠă úi stat sau de
relaĠia dintre veniturile de pe piaĠă úi bunăstare prin redistribuire.
Esping-Andersen G. (1990, 1999)
Cel mai important exemplu al celui de al doilea tip de analiză
comparativă este tipologia triplă a lui Esping-Andersen despre regimurile
liberale, social-democrate úi conservator-corporatiste, bazate pe criteriile
de-comodificării, stratificării sociale úi complementarităĠii dintre piaĠă úi stat
(Esping-Andersen G., 1990).
Regimul bunăstării liberal
Ceea ce caracterizează regimul statului bunăstării liberal, conform lui
Esping-Andersen G. (1990), este credinĠa nestrămutată în suveranitatea
pieĠei. În cadrul acestui regim, intervenĠia statului este minimă, riscurile sunt
individualizate úi sunt promovate soluĠiile pieĠei. NaĠiunile anglo-saxone au
regimuri liberale ale bunăstării, datorită slăbiciunilor social-democraĠiei sau
absenĠei „de-facto” a unei miúcări creútin-democrate în aceste Ġări.
Regimul bunăstării liberale are trei caracteristici de bază. Mai întâi,
acesta este restrictiv, în sensul că garanĠiile sociale sunt restricĠionate în
ceea ce priveúte „riscurile mari”, ceea ce favorizează testarea mijloacelor
care să asigure meritul úi necesităĠile. AsistenĠa socială bazată pe testarea
mijloacelor este de o importanĠă mult mai mare decât programele bazate
pe drepturile universale. În al doilea rând, regimul bunăstării liberale este
rezidual, în sensul că riscurile „sociale” sunt definite foarte limitativ. O a
treia caracteristică fundamentală este încurajarea pieĠei sau promovarea
„capitalismului bunăstării”. Statele Unite ale Americii, Canada, Noua
Zeelandă, Australia, Marea Britanie úi Irlanda figurează ca regimuri liberale
ale bunăstării în tipologia lui Esping-Andersen G. (1990).
Regimul bunăstării social-democrat
Regimul bunăstării social-democrat este caracterizat prin
universalismul său úi acoperirea cuprinzătoare a riscului sau aspectul la
care Esping-Andersen G. se referă ca la o cuprinzătoare „socializare a
riscurilor” (1990). Pensiile sunt generoase úi egale pentru toată lumea.
Egalitarismul este un alt principiu de bază al regimului bunăstării
social-democrate. Drepturile sunt ataúate indivizilor úi se bazează pe
cetăĠenie. AsistenĠa necesităĠilor joacă un rol important. ContribuĠia pieĠei în
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producerea bunăstării este minimalizată sau abolită, chiar dacă EspingAndersen G. se referă la aceasta ca la un grad înalt al „de-comodificării”
bunăstării (1990). Mai mult de atât, în cadrul regimurilor bunăstării socialdemocrate, apare o tendinĠă de eliminare a bunăstării private.
În cele din urmă, există o strădanie accentuată pentru realizarea unei
angajări cu normă întreagă úi astfel se maximalizează angajarea ca una
dintre cele mai importante însuúiri ale regimului social-democrat.
Regimurile bunăstării social-democrate identificate de Esping-Andersen G.
(1990) corespund Ġărilor nordice: Danemarca, Suedia, Finlanda úi
Norvegia. Aceste Ġări pot fi luate în considerare úi ca state „de serviciu”, cu
serviciile sănătăĠii extinse úi servicii care se ocupă îndeosebi de nevoile
familiale, cum ar fi îngrijirea copiilor sau a bătrânilor. Această răspândire
generoasă a serviciilor a dus la un înalt grad al defamilializării în cadrul
regimurilor bunăstării social-democrate.
Regimul bunăstării conservator-corporatist
Tipic statelor bunăstării conservator-corporatiste este tendinĠa de
segmentare statală úi familialismul (deúi FranĠa úi Belgia ar putea fi
considerate ca fiind excepĠii în ceea ce priveúte gradul familialismului).
Grupul de Ġări analizat de Esping-Andersen G. (1990) ca având
regimuri conservator-corporatiste este concentrat pe continentul european,
chiar dacă Japonia este inclusă în acest grup. ğările sunt: Germania,
Austria, FranĠa, Olanda, Belgia, Ġările sud-europene úi Japonia.
Aceste regimuri ale bunăstării susĠin principiul fondului de risc sau al
solidarităĠii. Ele tind, de asemenea, să ofere un tratament privilegiat
serviciilor publice. Sistemele lor de bunăstare se caracterizează prin
asigurarea socială obligatorie, completată cu scheme reziduale mai mult
sau mai puĠin „ad-hoc” pentru categoriile fără o relaĠie directă a „angajării”.
Oricum, se acceptă doar un rol marginal care trebuie jucat de piaĠă în
furnizarea bunăstării.
În timp ce statele conservator-corporatiste ale bunăstării pun în
aplicare un rezidualism similar celui al regimurilor bunăstării liberale, acesta
se realizează din motive complet diferite. Rezidualismul în cadrul
regimurilor conservatoare urmăreúte compensarea eúecului familial, úi nu
pe cel al pieĠei cum este cazul în cadrul regimurilor liberale.
Sintetizând, cele trei caracteristici de bază ale regimurilor bunăstării
conservatoare sunt: corporatismul, etatismul úi familialismul.
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Tabelul 4.2. Tipologia lui Esping-Andersen (1990)
pentru Ġările europene
Regimul
liberal
Irlanda
Marea Britanie

Regimul
conservator-corporatist
Austria, Belgia, FranĠa, Germania,
Grecia, Italia, Luxemburg, Olanda,
Spania

Regimul socialdemocrat
Danemarca, Finlanda,
Suedia

Sursa: Esping-Andersen G., Cele trei lumi ale capitalismului bunăstării, 1990.

Ebbinghaus B. (1998) nu numai că a sugerat mutarea Ġărilor dintr-o
categorie în alta, dar a adăugat un al patrulea tip de Ġări. El a creat un tip
„latin” al statului bunăstării rezidual, diferenĠiind unele Ġări de tipul
conservator. Ceea ce deosebeúte aceste Ġări este faptul că sunt lente din
punctul de vedere al producerii bunăstării. Principiul subsidiarităĠii
predomină în aceste societăĠi úi astfel apare o mai mare încredere în
instituĠiile tradiĠional intermediare, cum ar fi biserica úi familia. Sistemul lor
de asigurare socială pare să fie mult mai fragmentat úi corporatist în
comparaĠie cu modelul bismarckian comun tipului conservator al regimurilor
statului bunăstării.
Tabelul 4.3. Tipologia lui Ebbinghaus B. asupra regimurilor statului
bunăstării
Politicile statului
bunăstării
Clasa politică versus
cetăĠenie
IntervenĠia statală úi
subsidiaritatea

Scopul statului bunăstării
rudimentar
expansiv
(A)
(B)
Rezidualism liberal
Universalism social-democrat
(D)
(C)
Subsidiarismul
Corporatismul continental
particular-clientelist latin

Sursa: Ebbinghaus B., Regimurile statului bunăstării úi relaĠiile muncitoreúti
europene, 1998.

Esping-Andersen G. (1999) a luat foarte în serios această
argumentare pentru un al patrulea tip al statului bunăstării. „Posibilitatea
creării unui regim unic sud-european depinde în cele din urmă de
centralizarea familiilor. Aceasta a fost legătura slabă în modelul original al
„celor trei lumi”...[Oricum] în ceea ce priveúte alegerea mea de embleme úi
calcule, o simplă tipologie a „trei lumi” poate fi de ajuns” (Esping-Andersen
G., 1999).
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Gornick J.C. úi alĠii (1997) au studiat măsurile pentru îngrijirea
copilului, legile pentru concediile de maternitate úi parental în 18 Ġări, la
începutul anilor 1990. Ei au clasificat astfel Ġările conform scorului lor din
două puncte de vedere: indexul politicilor care susĠin angajarea pentru
mamele cu copii mai mari de trei ani úi indexul politicilor care susĠin
angajarea pentru mamele cu copii preúcolari.
Ambele indexuri au reflectat valabilitatea îngrijirii publice a copilului,
durata maternităĠii úi concediul parental úi rata de substituire a salariului pe
parcursul celor două concedii, precum úi dacă se aplică sau nu legislaĠia
pentru protejarea locului de muncă pe parcursul concediului.
Tabelul 4.4. Clasificarea Gornick J.C. úi alĠii (1997)
SusĠinere puternică
Suedia
Danemarca
Finlanda
FranĠa
Belgia

SusĠinere medie
Austria
Australia
Germania de Vest
Italia
Olanda
Norvegia

SusĠinere scăzută
Canada
Grecia
Irlanda
Luxemburg
Portugalia
Spania
Marea Britanie
SUA

Sursa: Daly M., Femeile úi piaĠa muncii în cadrul comparaĠiei internaĠionale, 1998.

O analiză comparativă a politicilor familiale în întreaga Europă a fost
realizată de Letablier M.T. (1998). O primă grupare a Ġărilor a fost realizată
bazându-se pe analiza relaĠiilor de angajare familială. În al doilea rând, ea
a comparat contextul general úi statutul politicilor familiale în cadrul statelor
membre ale Uniunii Europene, cu scopul de a construi o tipologie a
modelelor politicii familiale.
În cadrul analizei sale a relaĠiei angajării familiale, Letablier M.T.
(1998) a acordat o mare atenĠie diferitelor conceptualizări ale muncii femeii
úi gradului de acceptare a acestora pe piaĠa muncii. Când statul intervine în
această zonă, nu se întâmplă întotdeauna din acelaúi motiv. În FranĠa se
face pentru protejarea mamelor la locul de muncă, în timp ce în Ġările
nordice este realizată pentru îmbunătăĠirea egalităĠii între bărbaĠi úi femei.
Letablier M.T. (1998) a unit perspectivele naĠionale diferite, care au servit
apoi la identificarea câtorva configuraĠii ale relaĠiei angajării familiale în
cadrul statelor membre ale Uniunii Europene.
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Primul grup: suportul politicilor publice face compatibile angajarea úi
viaĠa familială; sprijinul statului urmăreúte atât îmbunătăĠirea egalităĠii
(statele nordice), cât úi situaĠia femeilor ca mame (Belgia, FranĠa).
Cel de-al doilea grup: politicile ajută părinĠii să combine munca în
afara căminului cu creúterea copiilor, presupunând că unul din părinĠi, cel
mai des mama, îúi reduce activitatea economică sau renunĠă la aceasta, cu
scopul de a se întoarce acasă úi de a creúte copiii; munca de îngrijire este
mai mult sau mai puĠin recunoscută de stat sub formă de plată paternală
sau ca acces la drepturile sociale. Acest „model de muncitor masculin
puternic” este prezent în Austria, Germania, Luxemburg úi Olanda.
Cel de-al treilea grup: sprijinul statului este scăzut úi asociat cu
miúcările din interiorul úi din afara angajării; guvernele trebuie să stea
departe de viaĠa particulară, cu excepĠia eúecurilor familiale. Astfel,
îngrijirea copiilor este văzută ca o obligaĠie de familie. Din acest punct de
vedere, Marea Britanie úi Irlanda au vaste proiecte în ceea ce priveúte
maternitatea úi concediul paternal, deoarece sunt considerate restrângeri/
constrângeri ale libertăĠii angajaĠilor.
Cel de-al patrulea grup: suportul slab al statului datorită constrângerilor financiare; un sistem subdezvoltat al protecĠiei sociale care dă
prioritate unor probleme sociale mult mai presante; reĠelele familiale
înlocuiesc suportul statului; femeile tinere aleg să muncească, astfel
scăzând ratele fertilităĠii; familia úi munca sunt într-o competiĠie acerbă.
Letablier M.T. (1998) a clasificat Ġările europene conform modelelor
lor generale de politică socială:
x

FranĠa, Belgia, Luxemburg: alocaĠie familială universală,
independent de venit, politica se concentrează asupra unităĠii
familiale (în FranĠa, până în 1997);

x

Danemarca, Suedia, Germania, Olanda: politici familiale mai puĠin
explicite;

x

Danemarca úi Suedia, lideri în iniĠiativele pentru îngrijirea copilului
úi concediul parental; nu se pune accent pe unitatea familiei, ci
mai degrabă pe nevoile copiilor úi pe egalitatea de gen;

x

Germania: responsabilitate statală în ceea ce priveúte familia care
este recunoscută formal; se concentrează asupra familiei
conjugale;

x

Olanda: responsabilitate statală în ceea ce priveúte familia, care
este recunoscută formal, suportul familiilor conjugale úi copiilor
acestora ca valoare socială fundamentală;
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x

Marea Britanie: intervenĠia statului redusă, îngrijirea este o
răspundere a familiei;

x

Spania: respingerea implicării statului în cadrul problemelor
familiale, sectorul voluntar úi cel privat trebuie să susĠină familiile
în absenĠa politicilor publice, solidaritatea intergeneraĠională care
este încă foarte eficientă;

x

Italia: puterea statului redusă, luarea de decizii se realizează
numai la nivel local, dând naútere la mari diferenĠe. Nu în ultimul
rând, este úi o tradiĠie a politicilor de stat (legislaĠie) care
intenĠionează să protejeze mamele care lucrează, deúi rata
activităĠii feminine este scăzută.

Având în vedere ideile lui Letablier M.T., Trifiletti R. (1998) a întocmit
tabelul prezentat mai jos.
Tabelul 4.5. RelaĠia angajare/familie

Subsidiaritate
susĠinută

Divizarea
tradiĠională a
îngrijirii muncii
I
angajarea
familială
alternantă
(Germania)

Subsidiaritate
coercitivă
angajarea
familială
competitivă (Ġările
mediteraneene)
III

Îngrijirea reciprocă
a locului de
muncă
II
angajarea
familială
combinată
(Suedia, dar úi
Olanda úi FranĠa)
angajarea familială - problemă
particulară (Marea
Britanie, Irlanda)
IV

Timpul necesar
rezolvării
problemelor
publice

Timpul necesar
rezolvării
problemelor
particulare

Sursa: Trifiletti R., Comentarii asupra comparării politicilor familiale în Europa,
1998.

Forssén K. úi Hakovirta M. (2000)
Un alt studiu interesant al sistemelor politicii familiale, în care sunt
analizate asemănările úi diferenĠele, a fost realizat de Forssén K. úi
Hakovirta M. (2000). Ei au comparat politicile familiale în 13 Ġări, subliniind
că munca mamelor este influenĠată de preferinĠele lor úi de condiĠiile de pe
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piaĠa muncii, dar úi de politica familială. Astfel, studiul a fost îndreptat spre
transferul direct în bani úi pe impozite, ca úi pe serviciile sociale care
împiedică mamele să fie active pe piaĠa muncii.
Două indexuri au fost construite. Primul, indexul politicii familiale, care
include transferurile de bani pentru familiile cu copii, impozitarea úi
argumentele de îngrijire a copilului. Indexul a fost construit astfel încât să
includă două dimensiuni. Mai întâi, „dimensiunea stimulatorilor muncii”,
care acoperă măsuri ce încurajează femeile să participe în câmpul muncii,
cum ar fi impozitarea diferită úi politicile de îngrijire a copilului. În al doilea
rând, „dimensiunea stimulenĠilor pentru îngrijirea gospodăriei”, care include
măsuri ce încurajează mamele să stea acasă, cum ar fi concediul maternal
plătit, concediul prelungit úi suportul economic pe parcursul acestuia.
Tabelul 4.6. Indexul politicilor pentru familie, Forssén K.
úi Hakovirta M. (2000)
Indexul politicilor familiale
superioare (8 sau mai
multe)
Finlanda
Suedia
Belgia
Italia

Indexul politicilor
familiale mediu
(5 sau mai mult)
Danemarca
FranĠa
Norvegie
Germania
Spania

Indexul politicilor
familiale scăzut (4 sau
mai puĠin)
Olanda
Marea Britanie
SUA
Australia

Sursa: Forssen K., Hakovirta M., Politicile familiale, stimulatori ai muncii úi
angajarea pentru mame, 2000.

ğările scandinave, ca úi FranĠa, Belgia, Italia úi Spania, au o gamă
largă a legislaĠiei politicilor pentru familie.
Statele nordice tind să respingă protecĠia socială pentru femei ca
mame în cadrul pieĠei muncii din motive ale obiectivelor egalităĠii. Astfel,
prin legi generoase ale statului cu referire la îngrijirea copilului, se plăteúte
concediul parental atât pentru femei, cât úi pentru bărbaĠi úi trebuie
acceptate aranjamente favorabile ale timpului de lucru ca măsuri ale
susĠinerii accesului femeilor pe piaĠa muncii.
În FranĠa úi Belgia, atenĠia este concentrată pe îmbunătăĠirea calităĠii
vieĠii pentru femei, în scopul îmbunătăĠirii standardului de trai al familiilor úi
pentru obĠinerea unei mai mari calităĠi a muncii atât a femeilor, cât úi a
bărbaĠilor pe piaĠa muncii.

107
Un sistem subdezvoltat al protecĠiei sociale caracterizează acele Ġări
în care guvernele s-au abĠinut deliberat de a interveni în vieĠile particulare
ale indivizilor (Marea Britanie, Statele Unite ale Americii, Australia).
Îngrijirea publică a copiilor tinde spre protejarea copiilor nevoiaúi, dar
nepermiĠându-le mamelor să se angajeze. Concediul parental plătit nu este
un drept universal, este pur úi simplu o zonă de negociere între angajaĠi úi
angajatori.
Când concediul parental permite îngrijirea copiilor bolnavi, ca úi a
copiilor în general, este clar că Ġările nordice au mers mult mai departe
decât celelalte în ajutarea părinĠilor să împace angajarea cu viaĠa familială.
Statele bunăstării liberale nu utilizează un asemenea sprijin decât în foarte
puĠine situaĠii.
Korpi W. úi Palme J. (1998)
Un bun exemplu al celui de-al doilea tip de analiză comparativă este
cel al lui Korpi úi Palme, ca tipologie a statelor bunăstării bazată pe
caracteristici instituĠionale ale pensiilor pentru bătrâni úi cele pe caz de
boală (Korpi W. úi alĠii, 1998; Lumen J. úi alĠii, 2000). Trei aspecte ale
acestor beneficii sunt luate în considerare: rezidualism versus universalism,
gradul de acoperire úi tipul de program al asigurării sociale.
1. Modelul rezidual: beneficiile pe baza testării mijloacelor; criteriile
de determinare a necesităĠii pot varia considerabil de la o Ġară la
alta; nivelul scăzut al plăĠilor.
2. Modelul corporatist: pensii limitate la populaĠia activă; dependenĠa
eligibilităĠii de contribuĠii úi categoria ocupaĠională: segmentarea
rezultată din existenĠa diferitelor scheme ale asigurării sociale
pentru diferite categorii ocupaĠionale; pensii în funcĠie de
câútigurile lunare.
3. Modelul centrat pe asigurare: eligibilitatea dependentă de
contribuĠii (aceeaúi schemă pentru toĠi membrii) sau de cetăĠeni
(universală); beneficii dependente de câútigurile lunare, dar cu o
limită de venit scăzută.
4. Modelul izolat: eligibilitatea dependentă de contribuĠii úi cetăĠenie;
scheme universale combinate cu beneficiile dependente de
salariul lunar pentru populaĠia activă.
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Tabelul 4.7. Tipurile de instituĠii ale asigurărilor sociale Korpi W.
úi Palme J. (1998)
ğări

Austria
Belgia
FranĠa
Germania
Italia
Olanda

Danemarca

Finlanda
Suedia
Irlanda
Marea Britanie

Tipurile de instituĠii ale asigurărilor sociale
Pensii
Asigurarea pe caz de
boală
Corporatist
Corporatist
Corporatist
Corporatist
Corporatist
Corporatist
Corporatist
Corporatist
Corporatist
Corporatist
Asigurare de bază
Corporatist
Acoperire universală
Pensii cu rată scăzută
Asigurare de bază
Asigurare de bază
Acoperire universală
Acoperire universală
Pensii cu rată scăzută
Pensii cu rată scăzută
Izolat
Izolat
Izolat
Izolat
Asigurare de bază
Asigurare de bază
Acoperire nonuniversală
Acoperire nonuniversală
Asigurare de bază
Asigurare de bază
Acoperire nonuniversală
Acoperire nonuniversală

Sursa: Lumen. J., Le Cacheux Jacques, Meulders D., Compendiumul politicilor,
2000.

Lumen J., Le Cacheux J. úi Meulders D. (2000)
Având o aceeaúi logică precum analiza bunăstării comparate a lui
Korpi W. úi Palme J. (1998), Lumen, Le Cacheux úi Meulders (2000) au
realizat o tipologie a statului bunăstării bazată pe analiza a úase
componente ale protecĠiei sociale: maternitatea, îmbolnăvirea, invaliditatea,
úomajul, pensiile úi beneficiile familiale. Cinci aspecte ale programelor
diferite au fost examinate: domeniul de aplicabilitate, tipul de plată, rata de
substituire, durata plăĠii úi condiĠiile eligibilităĠii. Cu scopul de a rafina
tipologia, metodele care sunt utilizate pentru a finanĠa sistemul asigurării
sociale úi presiunea fiscală au fost, de asemenea, luate în considerare.
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Tabelul 4.8. Diferite tipuri de protecĠia socială - Lumen J., Le Cacheux
J úi Meulders D. (2000)
Primul grup
Marea Britanie
Irlanda

Al doilea grup
Suedia
Danemarca
Finlanda
Irlanda

Al treilea grup
Austria
Belgia
Germania
FranĠa

Al patrulea grup
Luxemburg
Spania
Grecia
Italia
Portugalia
Sursa: Lumen J., Le Cacheux Jacques, Meulders D., Compendiumul politicilor,
2000.

Korpi W. (2000)
Relativ recent, Korpi W. (2000) a clasificat „modelele politicilor de
gen” conform nivelului îngrijirii publice ca servicii, pe de o parte, úi nivelului
suportului familial prin intermediul transferurilor, pe de altă parte. În timp ce
serviciile tind să crească, numărul angajaĠilor femei, transferurile, de obicei,
au efectul opus. El a formulat concluzia că modelul beneficiarului dual este
compatibil cu politicile egalitare ale genului persoanei din Ġările nordice.
Modelul beneficiarului dual se caracterizează printr-un mare număr de
servicii publice úi prin puĠine transferuri. Structura centralizată a statului úi
sistemul coerent al parteneriatului social, care sunt atât de tipice pentru
Ġările nordice, au încurajat formarea unui stat al bunăstării bine dezvoltat.
Din moment ce sindicalizarea este ridicată, iar parteneriatul social bine
dezvoltat, în mod egal pe continentul european, contextul politic s-a dovedit
a fi mult mai conservator. Acesta este rezultatul implicării statului úi al
rolului puternic jucat de biserică.
PrezenĠa úi activitatea sindicatelor a contribuit la crearea unei pieĠe a
muncii care este foarte reglementată, asumându-úi o protecĠie extensivă
pentru muncitori. Partidele, prin încercarea lor de a proteja familia
„tradiĠională” cu relaĠiile lor în faĠa presiunilor pieĠei capitaliste, au fost
considerate ca intenĠionând să consolideze un model familial general.
Din moment ce modelul general al familiei implică o mulĠime de
transferuri úi servicii legale mici úi egalitare, acesta corespunde modelului
tradiĠional de muncitor.
În comparaĠie cu Ġările nordice, relaĠiile industriale tind să fie mult mai
descentralizate în cadrul regimurilor liberale, ducând la o piaĠă mult mai
prietenoasă, dar la un sistem al bunăstării mai puĠin egalitar.
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Walby S. (2001)
O ultimă analiză în cadrul celui de al doilea nivel este cea
S. Pornind de la un spectru larg al cercetării deja realizate, ea
conceptul regimurilor genului persoanelor, cuprinzând mult
aspecte relevante decât cele ale singurului stat al bunăstării
2001).

a lui Walby
a dezvoltat
mai multe
(Walby S.,

Pornind de la distincĠia, foarte simplă, dintre modelele puternice,
moderate úi slabe ale muncitorilor masculini, creată de Lewis J. úi Ostner I.
(1994), ea a adăugat la analiză surse noi úi interesante în bunăstarea
diferitelor Ġări sau a regimurilor genului persoanelor. Perspectivele variate
pe care úi-a bazat analizele includ întrebarea dacă rolul familial al femeilor
este luat în considerare în termeni de soĠii existente, mame sau muncitori,
dacă îngrijirea este oferită sub formă de servicii, de bani care să
achiziĠioneze servicii sau bani care să permită un concediu mai îndelungat.
Ca úi predecesorii săi, Walby (2001) a observat că conceptul de „stat al
bunăstării”, opus „regimului genului persoanelor”, nu captează anumite
zone ale activităĠii statale care au un impact semnificativ asupra balanĠei
muncii plătite úi neplătite la femei úi, astfel, asupra relaĠiilor în funcĠie de
genul persoanelor. Ea se referă la reglementarea pieĠei muncii sau la
mariaj úi divorĠ, la avort úi contracepĠie, la violenĠă masculină asupra
femeilor úi la educaĠie. Mai mult de atât, conceptul de regim al genului
persoanelor ia în calcul úi cel de al doilea element, care este deseori
neglijat, cel al muncii neplătite a femeilor, úi anume munca în gospodărie.
Teza centrală a teoriei lui Walby referitoare la regimurile genului
persoanelor este aceea că există o continuă miúcare a regimurilor genului
persoanelor dinspre domestic către public. ğările sunt la niveluri diferite ale
acestui continuum úi se miúcă în momente diferite sub impulsul
modernizării úi restructurării. Mai întâi, „regimurile genului persoanelor se
pot schimba cu timpul, dar toate schimbările îúi au originea în
particularităĠile naĠionale úi sunt limitate la o rată fixă, datorită importanĠei
continue a diferenĠelor naĠionale originale”, ceea ce Walby denumeúte teza
„diferenĠelor naĠionale întărite”. În al doilea rând, „schimbările în cadrul
regimurilor genului persoanelor pot rezulta din modernizare. În versiunea
întemeiată a acestei teze, procesele converg. În versiunea slabă,
modernizarea cauzează schimbări similare úi paralele în Ġări diferite, dar
pot rămâne diferenĠe iniĠiale”. Walby denumeúte aceasta teza
„restructurării”. O a treia opĠiune este aceea a „unei interacĠiuni între un
proces al schimbării structurale majore (modernizarea economică) úi
diferenĠele preexistente (instituĠii politice). Această interacĠiune se
presupune că duce la venituri externe comune în cadrul noilor stereotipuri
sociale care pot schimba tipul diferenĠelor între Ġări sau să creeze unele
noi”. Walby denumeúte aceasta teza „modernizării”.

111
Punctul ei de vedere, oricum, scoate în evidenĠă dominanĠa celor din
urmă două teze. Comodificarea muncii femeilor se dovedeúte astfel a fi un
nivel comun al dezvoltării pentru toate regimurile statului bunăstării úi nu
numai pentru modelul social-democrat.

4.2.3. Al treilea nivel al tipologiilor statului bunăstării: eficienĠa protecĠiei
sociale în termenii sărăciei
Acest grup de analiză comparativă s-a concentrat asupra eficienĠei
protecĠiei sociale a sistemelor în termenii sărăciei.
Hausman P. (1994) a analizat eficienĠa diferitelor sisteme de protecĠie
socială, examinând importanĠa protecĠiei sociale, efectele acesteia, ca úi
unele elemente metodologice ale cercetării protecĠiei sociale. El a distins
diferite intervenĠii ale protecĠiei sociale úi a studiat destinaĠia transferurilor
sociale, cu scopul de a evalua eficienĠa prin intermediul coeficientului de
reducere 6 úi ratei de reducere a nivelului sărăciei 7 .
Tabelul 4.9. EficienĠa sistemelor de protecĠie socială - Hausman P.
ğări/anii

Rata
Rata
Coeficisărăciei sărăciei entul de
înaintea
după
redutransfe- transfecere
rurilor
ruri
83,3
7,2
43,3
Belgia (’88)
80,3
7,6
38,6
Luxemburg (91)
77,3
9,9
43,6
Olanda (’87)
82,8
8,5
49,4
Suedia (’87)
71,2
8,2
28,5
Finlanda (’91)
71,8
12,6
44,9
FranĠa (’84)
74,6
10,3
40,5
Germania de Vest
(’84)
72,5
12,4
45,1
Marea Britanie (’86)
56,2
19,6
44,7
Irlanda (’87)
62,0
15,8
41,6
Italia (’86)

Clasificare

1
3
4
2
8
7
5
6
10
9

Rata de Clasifireducere care
a nivelului de
sărăcie
3
94,5
2
94,6
4
93,4
1
94,8
7
87,2
8
85,8
5
91,0
87,4
79,8
80,5

6
10
9

Sursa: Lumen J., Le Cacheux Jacques, Meulders D., Compendiumul politicilor,
2000.

6

7

Coeficientul de reducere este egal cu rata sărăciei înaintea transferurilor minus rata
sărăciei după transferuri, divizate de rata sărăciei înaintea transferurilor úi multiplicate
cu o sută.
Nivelul sărăciei corespunde bugetului care teoretic ar fi necesar cu scopul de a creúte
venitul gospodăriilor sărace la nivelul pragului sărăciei.
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Se constată că Suedia, Belgia, Olanda úi Luxemburg reduc cel mai
eficient sărăcia prin sistemele de protecĠie socială. În schimb, Irlanda úi
Italia reduc cel mai puĠin sărăcia după transferuri prin mecanismele
politicilor sociale.
În tabelul de mai jos, prezentăm unele dintre rezultatele cercetărilor
lui Cristopher K. (2001). Ea a analizat venitul din punctul de vedere al
reducerii sărăciei, impozitele fiecărei Ġări úi sistemul de transfer. În termeni
absoluĠi, ratele sărăciei la mame, ca úi la mamele singure sunt cele mai
scăzute în Suedia, Finlanda úi FranĠa, Ġările cele mai reprezentative ale
modelului „individual” părinte/muncitor. Acesta este opus modelului
acordării îngrijirii, care este dominant în Olanda, Germania úi Marea
Britanie. Oricum, sărăcia mamelor úi a mamelor singure, ca medie
absolută, pare să fie chiar mai scăzută în Olanda. În aceste Ġări se pare că
femeile sunt mult mai capabile să formeze gospodării autonome nesărace,
independent de bărbaĠi. În opoziĠie, ratele sărăciei mamelor úi a mamelor
singure, ca úi raĠiile sărăciei sunt la cele mai înalte cote în Ġările vorbitoare
de engleză úi în Germania.
Tabelul 4.10. Reducerea ratelor sărăciei conform
impozitelor/transferurilor fiecărei Ġări ca sistem
Austria Canada

Mame
Mame
singure
Femei care
nu sunt
mame
BărbaĠi
Femei
singure care
nu sunt
mame
Mame care
nu sunt
singure

Finlan- FranĠa Germa- Olanda Suedia Ma- Stateda
nia
rea
le
Bri- Unite
tanie
13,3
69,2
28,6
53,4
89,9 49,3
9,2

43,3

38,5

44,2

31,4

86,3

63,7

28,0

73,2

89,1

59,9

14,0

47,1
40,0

41,1
39,9

79,4
74,7

77,1
70,6

47,7
34,5

68,3
58,3

84,8
78,2

60,6
48,6

16,3
10,8

32,1

28,6

74,3

63,6

36,4

70,4

85,7

65,3

6,3

45,0

42,6

77,2

75,9

40,5

59,6

86,7

51,2

15,0

Sursa: Cristopher K., Statele bunăstării îngrijirii úi sărăcia mamelor, 2001.
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Statul bunăstării german reduce sărăcia mult mai eficient în cadrul
grupurilor, în afara celor ale mamelor úi ale mamelor singure. Observăm că
statele bunăstării părinte/muncitor „individuale” reduc mult mai eficient
ratele sărăciei absolute la mame úi la mamele singure. Numai Suedia „este
adepta mamelor”, când comparăm mamele cu femeile care nu sunt mame.
Finlanda este mai solidaritară mamelor decât alte state ale bunăstării.
Trei grupuri de Ġări se disting din tabelul anterior. Suedia úi Finlanda
se impun ca lideri în reducerea sărăciei pentru toate categoriile. FranĠa se
apropie foarte mult de Finlanda în ceea ce priveúte reducerea sărăciei în
cazul femeilor care nu sunt mame úi al mamelor care nu sunt singure.
Oricum, rămâne mult în urmă în ceea ce priveúte celelalte categorii.
Olanda este în mod deosebit eficientă în reducerea sărăciei în cazul
mamelor singure úi al femeilor care nu sunt mame.
În cele din urmă, Marea Britanie poate fi, de asemenea, considerată o
reprezentantă medie, deúi este mai puĠin eficientă decât Olanda úi FranĠa.
Un al treilea grup include Germania úi Austria, alături de Ġările
vorbitoare de engleză, Canada úi Statele Unite ale Americii. Sistemele de
impozite/transferuri ale acestor Ġări nu reuúesc să reducă sărăcia într-un
mod semnificativ.

4.2.4. Al patrulea tip de tipologii ale bunăstării: componenta de gen
DiscuĠiile feministe nu au omis subiectul cetăĠeniei sociale. Feminiútii
au subliniat că, în mai multe studii asupra cetăĠeniei sociale, integrarea
totală a femeilor pe piaĠa muncii úi ajutorul total pentru îngrijirea copiilor
este calea către cetăĠenia completă a femeilor úi egalitatea între genuri.
Oricum au respins noĠiunea de egalitate de gen accentuând asupra
angajării femeilor, susĠinând că aceasta reprezintă un androcentrism
inacceptabil, preferând ceea ce este deseori considerat o strategie a
„egalităĠii în diferenĠe”, prin care activităĠile „tradiĠionale” domestice úi de
îngrijire ale femeilor sunt valorificate úi servesc drept bază pentru cetăĠenie
úi drepturile femeii úi au importanĠă politică.
Knijn T. úi Kremer M. (1997) folosesc termenul „cetăĠenie inclusivă”
pentru a sublinia faptul că cetăĠenia socială ar trebui să includă dreptul la
îngrijiri, ca úi dreptul de a avea úi altcineva grijă de tine, după cum s-a
garantat úi a fost promovat de statul bunăstării. Oricum, abordarea
feministă deseori neglijează rolul valorilor culturale úi al idealurilor care sunt
cruciale pentru a explica de ce cetăĠenia socială este definită în diferite
modalităĠi în cadrul diferitelor state ale bunăstării úi de ce practicile sociale
ale cetăĠeniei variază de la un stat la altul.
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Există câteva excepĠii, de exemplu, Pfau-Effinger B. (2000), care a
încorporat într-adevăr aceste diferenĠe culturale în cadrul analizei sale
comparative úi a clasificat modelele culturale ale genului persoanelor din
Europa vestică.
Aceste modele diferă din două puncte de vedere: ideile culturale în
ceea ce priveúte divizarea genurilor la locul de muncă, principalele sfere
ale muncii pentru femei úi bărbaĠi, evaluarea socială a acestor sfere úi
modul în care dependenĠele dintre femei sunt generate; construirea
culturală a relaĠiei dintre generaĠii sau, altfel spus, construirea maternităĠii,
paternităĠii úi copilăriei.
Bazându-se pe aceste însuúiri, Pfau-Effinger B. (2000) a distins úase
modele culturale ale genului persoanelor: modelul familiei economice;
modelul muncitorului masculin/femeia casnică; modelul muncitorului
masculin/femeia casnică cu jumătate de normă; modelul muncitorului
dual/îngrijire de la stat; modelul muncitorului dual/îngrijire duală; modelul
beneficiarului dual/îngrijire furnizată de piaĠă.
Aceste modele nu sunt exclusiviste. În Suedia, muncitorul dual/îngrijirea duală ca model este combinat cu elemente ale îngrijirii private pentru
copii. Mamele tind să lucreze cu jumătăĠi de norme prelungite în faza maternităĠii active. Muncitorul masculin/îngrijirea feminină cu jumătate de normă
ca model domină în Germania de Vest, în timp ce modelul muncitorului
dual/îngrijire duală predomină în Germania de Est. În cele din urmă, Olanda
pare să fie într-o fază de tranziĠie, modelul muncitorului dual/îngrijirea duală
prevalând nivelul cultural, în timp ce, în practică, este încă valabil modelul
muncitorului masculin/îngrijirea feminină cu jumătate de normă.

4.2.5. Caracteristici ale celor patru niveluri de tipologii ale statului
bunăstării
Analiza comparată arată că întotdeauna două Ġări vor fi găsite în
primul grup: Finlanda úi Suedia.
Danemarca se alătură de obicei acestor Ġări, cu excepĠia a trei
analize. Mai întâi, în timp ce Danemarca a fost găsită ca aparĠinând
grupului de vârf, în cadrul analizei lui Adema asupra cheltuielilor sociale
publice (1996), poziĠia acestei Ġări a coborât până la grupul de mijloc atunci
când cheltuielile nete au fost luate în considerare. În al doilea rând, în
cadrul analizei sale asupra relaĠiei angajării în cadrul familiei, Letablier
(1998) a constatat că cele trei state nordice sunt în grupul de vârf. Cu
scopul de a obĠine egalitatea de gen, politicile publice în cadrul statelor
nordice sunt desemnate să faciliteze balanĠa muncă/viaĠă. Oricum, prin
concentrarea asupra egalităĠii de gen úi a necesităĠii copiilor, politicile
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familiale în cadrul Ġărilor nordice nu sunt îndreptate către unitatea familială,
lucru care a determinat-o pe Letablier (1998) să caracterizeze modelul
politicilor familiale scandinave ca fiind „mai puĠin explicit ca orientare
familială” în comparaĠie cu Ġări cum ar fi FranĠa sau Belgia, care alcătuiesc
un prim grup de Ġări cu modele ale politicii concentrate direct asupra familiei
ca unitate centrală. În cele din urmă, referindu-ne la indexul politicilor de
familie al lui Forsén úi Hakovirta (2000), Danemarca, cu nivelul său, s-a
situat în cadrul grupului de mijloc.
Olanda îúi schimbă locul frecvent. În timp ce numărul de transferuri
tinde către o proporĠie uriaúă în produsul intern brut (Mac Farlan úi Oxley,
1996) cheltuielile sociale publice nete sunt printre cele mai scăzute în
Europa (Adema, 1996). Esping-Andersen (1990) consideră Olanda ca
având un regim al statului bunăstării conservator-corporatist, ceea ce
corespunde caracterizării lui Korpi úi Palme asupra schemei asigurării
olandeze pe caz de boală (1998). Deúi Olanda figurează cel mai des printre
celelalte Ġări europene continentale, ea este considerată o Ġară mult mai
asemănătoare statelor bunăstării scandinave de către Lumen, Le Cacheux
úi Meulders (2000) úi, de asemenea, de Letablier (1998), care a considerat
politica de familie olandeză ca fiind mai puĠin explicit orientată familial decât
în FranĠa sau Belgia. Dimpotrivă, Forssén úi Hakovirta (2000) au situat
Olanda printre statele bunăstării liberale, datorită nivelului său foarte sărac
în cadrul indexului politicilor de familie.
Belgia se mută de la poziĠia sa obiúnuită în cadrul grupului de mijloc
către grupul de vârf de patru ori. Gornick J.C., prin analiza asupra politicilor
de susĠinere ale angajării mamelor, a situat Belgia la poziĠie de vârf, între
Ġările nordice (Gornick úi alĠii, 1997). Dacă este luată în considerare
protecĠia socială, după cum a fost cazul lui Letablier úi Forsén úi Hakovirta
(Letablier, 1998; Forssén úi Hakovirta, 2000), Belgia are poziĠia de lider.
Belgia se prezintă excelent în termenii cheltuielilor sociale publice (Adema,
1996).
ReprezentanĠii europeni ai modelului liberal, Irlanda úi Marea Britanie,
se grupează frecvent în zonele joase ale ierarhiei. În ceea ce priveúte
transferurile ca procent din produsul intern brut, ele cresc puĠin (Mac Farlan
úi Oxley, 1996), iar în ceea ce priveúte cheltuielile publice (Adema, 1996),
Marea Britanie se deplasează către nivelul mediu, în timp ce Irlanda
rămâne în grupul de jos. Irlanda se miúcă înainte, lăsând în urmă Marea
Britanie, conform analizei lui Korpi úi Palme asupra relaĠiei între modelele
politicii de gen, pe de o parte, úi tendinĠele politicii sociale, pe de alta.
Partidele conservatoare care au fost la putere timp îndelungat în Marea
Britanie au consolidat instituĠiile politicilor de gen cu orientare spre piaĠă, în
timp ce partidele confesionale încercau să protejeze familia tradiĠională,
contribuind la modelul de susĠinere familială generală în Irlanda. În termenii
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sistemului lor de protecĠie socială (Lumen, Le Cacheux úi Meulders, 2000)
sau ai politicilor lor familiale generale (Letablier, 1998), atât Marea Britanie,
cât úi Irlanda se situează mai bine decât Ġările din Europa de Sud.
Liberalismul are ca rezultat un nivel scăzut al susĠinerii statului, dar situaĠia
nu s-a degradat la fel ca în Europa de Sud, unde suportul statului se
situează la un nivel critic din motive ideologice, dar úi mai mult datorită
constrângerilor financiare extrem de mari. De asemenea, impozitarea
englezească úi sistemul de transferuri par a fi relativ eficiente în reducerea
ratei sărăciei la femei (Cristopher K., 2001).
Walby S. (2001) grupează Ġările nordice úi liberale într-o singură
categorie, dar exclude Irlanda, pe care o consideră ca fiind mai mult
asemănătoare Ġărilor sud-europene din punct de vedere a componenĠilor
diferiĠi ai conceptului de „regim al genului”.
FranĠa, Austria úi Germania sunt luate împreună în cadrul grupului de
mijloc al statului bunăstării european. Oricum, câteva excepĠii minore pot fi
observate. Germania se miúcă spre vârf în ceea ce priveúte cheltuielile
sociale publice nete (Adema, 1996), iar FranĠa pare a fi mai eficientă decât
celelalte în ceea ce priveúte angajarea mamelor (Gornick úi alĠii, 1997).
Letablier (1998) a considerat că politica familială franceză este mai explicită
úi mai compatibilă cu angajarea femeilor decât în Germania sau Austria.
Sistemele germane úi austriace ale impozitelor úi transferurilor au o
eficienĠă mai mică decât sistemul francez în ceea ce priveúte reducerea
sărăciei în rândul femeilor, chiar dacă ele sunt mame sau nu, gospodine
sau muncitori cu normă întreagă, singure sau căsătorite (Cristopher, 2001).
Luxemburg părăseúte acest grup de Ġări numai în ceea ce priveúte două
dintre analizele statului bunăstării comparative pe care le-am prezentat.
Politicile din această Ġară în a susĠine angajarea mamelor cu copii mici sunt
mai puĠin eficiente decât cele ale altor Ġări din cadrul grupului continental
european (Gornick úi alĠii, 1997). În opoziĠie, politicile sale familiale par să
fie mult mai eficiente.
ğările europene sudice par să formeze un grup mai puĠin coerent
decât la o primă vedere. Esping-Andersen G. (1990) a calificat aceste Ġări
ca regimuri ale statului bunăstării conservator-corporatiste, punându-le la
acelaúi nivel cu acele Ġări care formează grupul continental european. Mac
Farlan úi Oxley (1996) au observat o performanĠă relativ mai bună a
Spaniei cu privire la proporĠia transferurilor în cadrul produsului intern brut.
În cazul lucrării lui Walby (2001), statele bunăstării sud-europene (Spania,
Portugalia, Italia úi Grecia) rămân în urmă în cadrul tranziĠiei de la domestic
către public.
Ebbinghaus (1998) le-a considerat ca fiind mai puĠin redistibutive úi
le-a diferenĠiat astfel de grupul conservator-corporatist al lui Esping-
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Andersen, pentru a forma un grup propriu pe care l-a definit ca state ale
bunăstării reziduale latine.
Korpi úi Palme au căzut de acord că sistemul italian al pensiilor
pentru bătrâni úi beneficiile pe caz de boală sunt la fel de corporatiste
precum regimurile principale ale statului bunăstării conservatorcorporatiste. Contrar altor cercetători, care au clasificat deseori Ġările din
Europa de Sud cu cele liberale, Lumen, Le Cacheux úi Meulders, 2000, au
delimitat o categorie separată pentru Europa de Sud, aúa cum a făcut úi
Ebbinghaus (1998).
Un motiv important este fără îndoială gradul foarte înalt al
familialismului care diferenĠiază aceste Ġări de toate celelalte. În timp ce
Gornick úi alĠii (1997) au separat deja Italia de celelalte, situând-o în grupul
Ġărilor ca Olanda, Germania de Vest úi Austria pe baza politicilor mult mai
generoase italiene în susĠinerea angajării mamelor, Forssén úi Hakovirta
(2000) au mers úi mai departe în această direcĠie, aúezând Italia alături de
Finlanda úi Suedia, datorită nivelului său foarte ridicat în ceea ce priveúte
indexul politicilor familiale pe care ei l-au construit. În aceeaúi analiză,
Spania s-a prezentat mai bine decât de obicei, cu un scor mediu al
indexului politicilor familiale comparabil cu nivelul unor Ġări cum ar fi FranĠa,
Germania úi Danemarca.

CAPITOLUL 5
TEORIA KEYNESIANĂ ùI DISCURSUL
ECONOMIC AL POLITICII SOCIALE

Ideile legate de intervenĠia statului úi de ocuparea deplină a forĠei de
muncă apar úi la Sismondi J.C.L., în lucrarea Noi principii de economie
politică sau Despre bogăĠie în raport cu populaĠia (1819). Statul trebuie să
intervină pentru a tempera mecanismele pieĠei libere, pentru a asigura
ocuparea mai deplină a forĠei de muncă úi protecĠia socială.
Dezvoltarea statului bunăstării a fost predominată de „discursul
economic al politicii sociale” de la începutul secolului trecut. Ca înlocuire a
„discursului moral al sărăciei”, care caracterizează mare parte a practicilor
celui de-al 19-lea secol cu Legea săracilor úi Societatea organizaĠiilor de
caritate, politica socială a fost reformulată în termeni economici cu
reactualizarea „problemei úomajului” în cadrul lucrărilor lui Beveridge W. úi
Keynes J.M. (Waters W., 1994, pp. 270-275). În timp ce reformularea lui
Beveridge în ceea ce priveúte úomajul se referă la pregătirea spaĠiului
economic pentru intervenĠiile politice, în abordarea lui Keynes în ceea ce
priveúte „angajarea totală”, politica completează úi consolidează discursul
economic.
Lucrări recente referitoare la reinterpretarea filosofiei lui Keynes, ca úi
a politicilor úi teoriilor economice ale acestuia (O’Donnell R.M., 1989, p.
210; Davis J.B., 1994) pot transmite o nouă lumină asupra diferenĠei
contextuale úi o nouă înĠelegere între două discursuri alternative. O
tranziĠie către „era postkeynesiană” este utilizată aici pentru a se face
referire atât la continuitatea, cât úi discontinuitatea a ceea ce poate fi numit
„proiect keynesian”. Aceasta se întâmplă datorită diagnosticului moral
keynesian al capitalismului, care va fi salvat fără a raporta proiectul său la
schimbările macro-economice.
Ajunse la această acĠiune istorică, „discursurile civice” creează o
provocare mare pentru relaĠia dintre bunăstare úi cetăĠenie definite de
„discursurile economice”. Având în vedere problemele comune ale
subclasei úi competitivităĠii internaĠionale, cea din urmă disociază economia
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úi comportamentul etic al cetăĠeanului, în timp ce prima ilustrează, deúi nu
fără predecesori istorici, semnificaĠia înĠelegerii relaĠiei între asigurarea
bunăstării úi a propriei dezvoltări. Rolurile istorice úi semnificaĠiile asigurării
bunăstării în forme ale îngrijirii (serviciile sociale úi asistenĠa medicală) úi
asigurarea sunt astfel obligatorii ca reexaminare úi rearanjare.

5.1. Keynes úi discursul economic al politicii sociale
Discursul economic al politicii sociale s-a aflat la un nivel central al
gândirii bunăstării sociale de la începutul secolului trecut. „Descoperirea
úomajului” transformă úi retextualizează sensul „problemei sărăciei” o dată
evidenĠiată în Legea săracilor. Obiectivele de reglementare ale politicii
sociale înclină astfel de la necesităĠi morale ale comportamentelor
individuale către alocări economice úi îmbunătăĠiri ale pieĠei muncii, creând
un sistem al schimbului muncii úi investind în capitalul uman.
Descoperirea úomajului, după cum o denumeúte Waters W., creează
posibilitatea unor noi căi de combatere a sărăciei populaĠiei, transformând
astfel natura politicii sociale. Din punctul de vedere al lui Beveridge,
problema úomajului se află în chiar organizarea industriei. Această
problemă este dată, mai degrabă, de populaĠia úomeră decât de indivizii
úomeri. Astfel, conform lui Beveridge, „cercetarea trebuie să fie îndeosebi
una economică... referitoare la úomaj mai degrabă decât la úomeri” (Waters
W., 1994, p. 273). Din punctul de vedere a lui Beveridge, dacă úomajul
reprezintă o problemă a industriei, atunci trebuie organizată piaĠa muncii de
către stat prin acĠiuni de tip preventiv.
Administrarea problemei úomajului úi a muncii au fost regândite la
sfârúitul anilor 1890, prin formularea lui Hubson în ceea ce priveúte
conceptul de úomaj ca o condiĠie a muncii suplimentare (Waters W., 1994,
p. 273). Formularea conceptului de úomaj deschide astfel un spaĠiu
economic atât pentru abordarea teoretică, cât úi pentru intervenĠia practică.
În locul blamării săracilor úi a úomerilor pentru caracterul lor moral nereuúit,
„discursul economic” aduce în actualitate o nouă modalitate de a afla: ce
cauzează úomajul úi cum se poate rezolva acesta?
Diverse explicaĠii economice úi răspunsuri politice au apărut ca
răspuns la crizele majore. Pe de-o parte, au apărut forme ale coordonării
interioare până în 1920, apoi Pigou a oferit o explicaĠie ortodoxă, atribuind
„problema inflexibilităĠii nivelurilor salariale” în concordanĠă cu schimbările
de preĠ, îndeosebi în situaĠii de presiune industrială, pe de altă parte
(Williams K. úi Williams J., 1987).
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De obicei, economiútii neoclasici insistă asupra faptului că, dacă
muncitorii doresc să-úi micúoreze salariile lunare, atunci munca va fi
disponibilă pentru ei oricum.
În opoziĠie, Hutton J.A. (1991), un neoliberal, oferă o explicaĠie mult
mai radicală. Pentru el, úomajul este o problemă insignifiantă a distribuirii
proaste a venitului. Lipsa locului de muncă, precum úi lipsa pământului úi
capitalului sunt explicate ca fiind rezultatul „cererii scăzute” úi a
„supraeconomisirii”. Mai mult de atât, problema úomajului s-a deteriorat în
continuare sub dezvoltarea rapidă a colonialismului imperialist (Merquior
J.G., 1990, p. 107). În ilustrarea lui Hubson, aceasta este o problemă a
reglementării distribuĠiei venitului pentru a stimula consumul úi, astfel,
protecĠia socială. Prin caracterizarea úomajului ca fiind o problemă a
„cererii scăzute”, Hubson a propus ca aceasta să poată fi rezolvată prin
promovarea consumului clasei muncitoare. Aceasta trebuie organizată
printr-o clasificare a dispozitivelor redistributive, incluzând autoritatea
statală sau impozitarea aspră a monopolurilor, impozitarea progresivă a
economiilor în exces, a moútenirilor úi dividendelor, a salariilor mai mari úi a
instituĠiilor cu program de muncă scurt al muncitorilor (Merquior J.G., 1991,
p. 107). Nu în ultimul rând, proiectul lui Hubson este mult mai ambiĠios
decât unul pur economic, considerându-l un program care ar putea
reconcilia raĠiunile sociale úi economice (Water, 1994, p. 275).
Spre deosebire de neoclasici úi neoliberali, prin abordarea sa,
Beveridge s-a alăturat prin grija lui fabianistă de „eficienĠa naĠională”. În
timpul său, era o preocupare generală în ceea ce priveúte abilitatea
naĠională de a concura economic úi militar cu mari puteri cum a fost
Germania. Provocarea urma să fie îndeplinită printr-o strigare la „eficienĠa
naĠională” - o situaĠia de competiĠie reprodusă astăzi în confruntarea
Statelor Unite ale Americii cu Germania úi Japonia. Pe baza gândirii sociale
utilitariste, Beveridge a deschis o nouă discuĠie în cadrul politicii sociale,
propunând acĠiuni preventive iniĠiate de stat. Aceste practici noi nu sunt
economice prin aceea că „ele iau ca obiecte proprii ale reglementării nu
obiceiurile muncitoreúti, dispoziĠiile morale sau aspectele domestice ale
anumitor probleme ale populaĠiei, nici mediile specifice. Ele sunt economice
deoarece pun accent pe piaĠa muncii, fondul salarial, ratele pentru
economii etc.” (Waters W., 1994, p. 275). Nu trebuie să se atribuie vina
pentru úomaj unui individ, ci mai degrabă să se tempereze efectele
personale úi sociale dăunătoare.
Asigurarea împotriva úomajului împreună cu schimbarea sistemului
muncii naĠionale sunt principalele dispozitive care îndeplinesc cerinĠele. Pe
de-o parte, cu stabilirea schemelor asigurării, noi orizonturi úi un nou
registru pentru exercitarea puterii sunt aduse în actualitate. Indivizii vor fi
evaluaĠi în continuare, sfătuiĠi úi sancĠionaĠi, de data aceasta prin angajaĠii
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sistemului de asigurării publice. Pe de altă parte, sistemul muncii naĠionale
este programat să influenĠeze o politică a „decanalizării” úi funcĠionează ca
un fel de „birou de informare” cuprinzător. Până acum, întrucât acesta
administrează beneficiile asigurării, biroul pentru angajări oferă úomerului
un stimulent pentru a oferi cunoútinĠele sale. Din punctul de vedere al
guvernului, piaĠa muncii devine un domeniu pentru un tip nou de intervenĠie
economică.
Beveridge a reuúit să reformuleze raĠionalitatea politică úi tehnică a
politicilor sociale pe baza înĠelegerii politice a úomajului. Această
reformulare este importantă pentru diferite zone ale politicii sociale, unde
noi relaĠii sunt stabilite între stat, societatea civilă úi familie úi acolo unde
responsabilităĠile cetăĠeanului úi rolul expertului sunt redefinite. Nu în
ultimul rând, aceste programe sociale pot trata consecinĠele úomajului fără
a elimina cauzele. Pentru a face un progres, Beveridge s-a bazat mai mult
pe prelucrarea ideii lui Keynes în ceea ce priveúte angajarea cu normă
întreagă.
Dintr-un alt punct de vedere, discursul economic al lui Keynes despre
politica socială are importanĠă deosebită. Măsurile de redistribuire úi
asigurarea úomajului nu au fost suficiente în rezolvarea problemei sărăciei
úi a úomajului în anii 1920. Evident, cauzele structurale ale úomajului nu
sunt eliminate sau prevenite de la început. De altfel, din punctul de vedere
a lui Keynes, măsurile de redistribuire nu par a schimba în totalitate
tendinĠele cronice către nivelul scăzut al angajării. De aceea, el a continuat
să accentueze importanĠa centrală a „unei investiĠii cuprinzătoare
socializate” care ar oferi, în cele din urmă, mijloace care pot oferi o
aproximaĠie a „angajării totale”. Purtând grija stabilizării investiĠiei, Keynes a
susĠinut cu tărie faptul că guvernul trebuie să-úi îndeplinească obligaĠiile în
ceea ce priveúte politica fiscală, politica venitului úi politica monetară
(Carvalho F.J.K., 1992, p. 191).
În ceea ce-l priveúte pe Beveridge, el trebuie să găsească o cale de
ieúire din problema tratării consecinĠelor úi a eliminării cauzelor.
Propunerea lui Keynes de socializare a investiĠiei úi politica acestuia
corolară a angajării totale au dovedit că se poate rezolva problema úi apoi
să se consolideze un model economic al politicii sociale.
Necesitatea managementului keynesian pe termen scurt este
considerată importantă pentru activităĠile economice armonioase. Astfel,
acea reglementare economică poate promova ideea că „socialul” este
implicit inclus prin intermediul discursului economic al politicii sociale.
Aceasta serveúte ca piatră de temelie pentru Beveridge pentru a construi
un model al statului bunăstării.
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Beveridge a privit piaĠa muncii ca fiind principalul antidot împotriva
sărăciei, realizat prin politica angajării totale úi a asigurării sociale ca mijloc
de protejare a celor care au fost înlăturaĠi. Un fond al asigurării sociale
pentru toată lumea, în cadrul modelului lui Beveridge, are două
componente: asigurarea socială a riscului industrial úi asistenĠa socială a
necesităĠilor prin redistribuire. El a încercat să ofere protecĠia împotriva
sărăciei prin asigurarea împotriva întreruperii pe termen scurt a câútigurilor.
Bazându-se pe concluzia lui Rowntree cum că 44% din sărăcie se datora
lipsei locurilor de muncă, Beveridge credea că sărăcia ar putea fi eradicată
în majoritatea cazurilor dacă muncitorii se puteau asigura pe ei úi familiile
lor împotriva pierderii venitului datorate unui tip de riscuri specifice, cum ar
fi îmbolnăvirea, úomajul temporar úi pensionarea. El, de asemenea,
susĠinea că mare parte a oamenilor vor fi protejaĠi prin asigurarea socială,
rămânând doar foarte puĠini în seama asistenĠei sociale. Aceasta se
realizează făcând trei presupuneri asupra caracteristicilor relaĠiilor sociale:
angajarea totală (masculină); familia cu un singur muncitor, cu o divizare a
sexelor în ceea ce priveúte munca între salariatul masculin úi gospodina
feminină, úi stabilirea familiilor care au nevoie de asistenĠă socială (Baldwin
S. úi Falkingham J., 1994, p. 3).
Împreună cu managementul riscului populaĠiei angajate, diminuarea
sărăciei a fost de altfel transformată în administrare socială a nevoilor
personale, bazându-se pe noĠiunea de drepturi úi necesităĠi. Provenind din
condamnarea morală a Legii săracilor úi clasificarea asigurării pe categorii,
insuficienĠa salarială este redefinită ca fiind un drept al cetăĠenilor
individuali. Spre deosebire de asigurarea socială, drepturile la beneficii de
asistenĠă socială rămân o problemă de discutat în ceea ce priveúte testarea
mijloacelor care duce la stigmatizare (Deacon A. úi Bradshaw J. 1983, pp.
5-9). Nu în ultimul rând, spre deosebire de celelalte servicii sociale,
serviciile asistenĠei medicale sunt stabilite universal pentru anumite
necesităĠi specifice care sunt recunoscute ca cerere universală pentru
fiecare cetăĠean.
Eúecul politicii economice a lui Keynes úi al modelului statului
bunăstării al lui Beveridge porneúte de la motive atribuite atât deficienĠelor
interne din cadrul sistemului, cât úi adaptării problemei la schimbările
social-economice. Poate fi suficient să se evidenĠieze faptul că deficienĠa
din sistemul lui Beveridge apare îndeosebi datorită insistenĠei sale asupra
principiilor referitoare la contribuĠie, propunând un fond pentru asigurare
universal úi foarte puĠin adecvat. Mai mult de atât, atribuĠii ale relaĠiilor
sociale specifice propuse în lucrarea asigurării sociale au devenit din ce în
ce mai nerealiste datorită schimbărilor sociale úi economice atât în cadrul
structurii pieĠei muncii (îndeosebi o angajare masculină totală), cât úi al
însuúirilor raĠionale familiale úi ale căsătoriei.
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În ciuda acestora, problemele lui Beveridge au o origine mai profundă
în cadrul managementului macroeconomic al lui Keynes. Extinderea
economiei globale face intervenĠia naĠională să eúueze în îndeplinirea
promisiunii lui Keynes de angajare cu normă întreagă úi de management al
macrocererii.

5.2. Critici ale modelului Keynes-Beveridge
al statului bunăstării
Modelul Keynes-Beveridge al statului bunăstării a fost constant atacat
începând cu 1960 de către criticii neoliberali, atât în dimensiunile
economice, cât úi în cele politice. Ei au obiectat nu numai la politicile statale
reglementatoare care sunt considerate ca eliminând eficienĠa economiei de
piaĠă, dar úi la asigurarea bunăstării de către stat ca sursă a ineficienĠei
birocratice, precum úi ca obstacol al libertăĠii individuale.
Friedman M. a susĠinut o economie de piaĠă fără intervenĠionism
statal. Din punctul său de vedere, chiar úi redistribuirea trebuie să fie făcută
fără a afecta principiile pieĠei, ca úi eficienĠa acesteia. Primele două
priorităĠi în asigurarea bunăstării individului sunt asigurarea privată úi
îngrijirea privată, luate în ordine. Asigurarea publică va servi doar ca un
ultim nivel de ajutorare a săracilor (Friedman M., 1995). Neoliberalii sunt
deseori consideraĠi ca fiind oponenĠii concepĠiei keynesiene despre
bunăstare. În ciuda intensităĠii conflictuale în ceea ce priveúte creúterea
eficienĠei economiei de piaĠă, soluĠiile au aceleaúi caracteristici care
limitează intervenĠiile politice pentru bunăstarea socială în cadrul
discursului economic, mai degrabă decât în cadrul discursului moral al
comportamentului individual.
A fost prea puĠin surprinzător că discursul economic are dificultăĠi în a
se adapta conceptului de subclasă din cadrul literaturii prezente (Kelso W.,
1994). Distrugerea caracteristicilor comportamentale individuale ale
anumitor grupuri de oameni trebuie rezolvată. Dimpotrivă, discursul
economic îúi are originile în combaterea unui astfel de concept al patologiei
industriale sau al celei de cultură a sărăciei. Nu în ultimul rând, problema
claselor inferioare lasă urme mai adânci decât explicaĠia aúteptată.
Devierea dintre raĠionalitatea economică úi cea socială este cea care face
viaĠa social-economică instabilă úi astfel autodistructivă sistematic.
Din acest punct de vedere, diagnosticul moral al lui Keynes în ceea
ce priveúte capitalismul poate fi susĠinut pe baza faptului că nu ilustrează
numai strategiile pentru restructurarea social-economică, dar le transformă
într-un proiect cultural invizibil, cu scopul de a reconcilia diferenĠa dintre
bunul comun úi cel individual sau între raĠionalitatea socială úi economică.
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Pentru înĠelegerea economiei ca parte constituantă a útiinĠelor
sociale, Keynes a formulat câteva puncte de vedere compatibile cu cele ale
lui J.A. Hobson. El a acordat un interes deosebit politicilor reformei socialeconomice care ar ajuta la recăpătarea echilibrului unei societăĠi în cadrul
căreia oamenii ar valorifica rezultatele în funcĠie de mijloacele existente.
Din acest punct de vedere, inegalitatea este cauza principală a úomajului úi
cea mai mare barieră către progresul economic. Împreună cu Hubson,
recomandările politice avansate de Keynes pentru o distribuire mult mai
echitabilă a venitului în cadrul teoriei generale par a fi asemănătoare. El
susĠine că „statul va trebui să exercite o influenĠă majoră asupra înclinaĠiei
către consum” (Davis J., 1994, p. 159), cu scopul de a promova niveluri
înalte ale cererii efective úi creúterea bunăstării. Principalul mijloc prin care
acest Ġel ar putea fi îndeplinit era prin redistribuirea venitului de la cei
bogaĠi, a căror „abstinenĠă” de la consum amortiza creúterea economică,
către muncitori. O redistribuire a venitului era astfel necesară pentru a
redresa dezechilibrele dezvoltării economice trecute.
Nu în ultimul rând, după cum a susĠinut Keynes, măsurile de
redistribuire nu par a schimba în totalitate tendinĠa cronică către
subangajare adusă de capitalism. Acesta este punctul de plecare care
provine din teoria lui Hobson. Astfel, Keynes pune un accent mai mare pe
centralizarea „unei socializări cumva cuprinzătoare a investiĠiei”, care,
pentru el, ar dovedi în cele din urmă că reprezintă doar un mijloc de
asigurare a unei aproximări a angajării totale. În ciuda tuturor acestora, el
dă un avertisment cum că era important de evitat greúelile acelor „sisteme
de stat autoritare de astăzi care par să rezolve problema úomajului cu
sacrificiul eficienĠei úi al libertăĠii”. Drept rezultat, deúi se simĠea necesitatea
controlului central care să aducă o ajustare între înclinaĠia către consum úi
inducerea către investiĠii, nu mai este nici un motiv pentru care viaĠa
economică să fie socializată (Davis J., 1994, p. 160).
Diagnosticul lui Keynes în ceea ce priveúte problemele procesului de
investiĠie prin fundamentarea din cadrul principiilor generale duce la
recomandarea pentru politicile pe termen lung pentru „o aúa zisă
socializare cuprinzătoare a investiĠiilor”. Respectând comportamentul etic al
omenirii, Keynes a evidenĠiat faptul că indivizii s-au orientat îndeosebi pe o
cale unde bunăstarea lor era în general consistentă úi în concordanĠă cu
actul de a face bine.
Conútientizând inegalităĠile sociale obiective, Keynes a susĠinut că,
dacă în cazul unui întreprinzător acĠiunile sunt bune pentru acesta, atunci
sunt potrivite úi pentru economie ca întreg, din moment ce practicile
bunăstării úi investiĠiilor firmelor individuale au dus la o acumulare imensă
de capital fix care era spre beneficiul general.
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Prin separarea istorică a proprietăĠii úi managementului úi prin
dezvoltarea pieĠelor iniĠiativei organizate, a explicat Keynes, era
întreprinderilor a creat o cale către lume în care o mai mare împărĠire a
investiĠiilor a fost realizată printr-un trend speculativ în cadrul schimburilor.
În această lume, investiĠiile noi erau scăzute úi, din moment ce investiĠia nu
mai avea acum putere de a produce o angajare totală úi de a creúte
nivelurile venitului, fericita relaĠie dintre a fi bun úi a face bine pe care
investiĠia a creat-o în trecut nu mai există. Mai mult de atât, dilema era una
cu două feĠe. Pe de-o parte, deúi antreprenorii erau încă ataúaĠi în mare
parte de idealul angajamentelor pe termen lung pentru investiĠiile lor, faptul
că economia cu o investiĠie mai mică pentru noua afacere nu mai era una
cu dezvoltare stabilă a pus aceste investiĠii sub semnul întrebării. Drept
rezultat, întotdeauna a fost importantă pentru întreprinderi adoptarea unor
politici mult mai prevăzătoare în ceea ce priveúte extinderea úi investiĠia.
Pe de altă parte, speculatorii pieĠei, în căutarea de obĠinere a banilor pe căi
rapide în cadrul schimburilor, au acĠionat conform principiilor comportamentale derivate din ideea că a fi bun nu are legătură cu vreo noĠiune a
binelui întreprinderii. Practicile convenĠionale în cadrul activităĠilor
economice, nu numai că nu au oferit o soluĠie pentru această dilemă a
comportamentului corect în cadrul investiĠiilor, dar, în ilustrarea lui Keynes,
erau o sursă a dilemei.
Consecvent, aranjamentul pe termen lung pentru o investiĠie, care s-a
bazat pe contact direct úi pe cunoaúterea operaĠiunilor úi a binelui
întreprinderii, a intrat în conflict cu necesităĠile de lichidare ale investitorilor.
ÎnĠelegându-l pe Keynes în această nouă lumină, socializarea
investiĠiei trebuie să fie percepută ca o propunere de îndeplinire a cererii de
integrare între dreptul etic úi eficienĠa economică. Cu scopul de a rezolva o
dilemă fundamentală din cadrul principiilor comportamentale din cadrul
sistemului modern al investiĠiilor, Keynes a continuat să recomande
stabilirea unui set de instituĠii semipublice ale căror practici cuprind noi
reguli intrinsece de valoare úi convenĠii care ar putea afecta o reconciliere
practică a binelui úi a ideii de a fi bun. Într-adevăr, mai degrabă decât o
vagă creútere a instituĠiilor statale, Keynes a fost mult mai interesat în a
vedea o extindere a atitudinii spiritualităĠii publice în corelare cu propriile
sale noĠiuni asupra atribuirii individuale a binelui public (Davis J., 1994, p.
166). Din punctul său de vedere, această extindere ar trebui să aibă loc
printr-o schimbare instituĠională care ar cuprinde intrinsec reguli sociale
valoroase úi convenĠii în instituĠii semipublice.
Pe de-o parte, individualitatea ar fi ea însăúi transformată în reguli
importante din moment ce indivizii au ocupat crescător poziĠii în
organizaĠiile economice care valorizează bunul public mai degrabă decât
avantajul privat. Pe de altă parte, înclinaĠia socială a indivizilor este
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manifestată în modul în care par a răspunde la regulile societăĠii úi la
convenĠiile acesteia care constrâng, deúi sunt suficient de flexibile pentru a
recunoaúte o interpretare individuală. Astfel, diagnosticul etic úi politica
economică au Ġintit spre acelaúi Ġel ca úi Keynes.
Bunătatea instituĠiilor sociale urma să fie apărată pentru contribuĠia
lor în crearea unei relaĠii armonioase între a fi bun úi a face bine. Politica
economică recontextualizată a lui Keynes cu o astfel de interpretare
culturală úi etică nu aduce numai o lumină nouă în înĠelegerea proiectului
său, ci úi eúecul său de a-l duce la îndeplinire. Keynes a eúuat în versiunea
economiei sale politice, datorită dezechilibrului dintre idealul său úi
încercarea de a integra bunul individual cu bunul public. Nu este numai
îndoielnic faptul că o asemenea caracterizare proprie de către
spiritualitatea publică poate rezolva atât investiĠia, cât úi cererea scăzută ca
problemă în perioada capitalismului global competitiv, dar, la fel de
probabil, servilismul ascetic propriu poate dovedi că este sursa unui guvern
paternalist conservator mai degrabă decât o rezoluĠie a dilemei etice a lui
Keynes. Descoperirea subclasei arată cumva posibilitatea unei asemenea
mutaĠii, după cum vom vedea în următoarea secĠiune referitoare la
interpretarea conservatoare a proiectului cultural economic al lui Keynes.

5.3. Descoperirea subclasei în cadrul discursului civic despre
politica socială
În centrul analizei lui Keynes stă o explicaĠie structurală a declinului
spiritului de întreprindere în susĠinerea schimbării social-economice.
Aceasta poate reconcilia conflictul dintre autointeres úi altruism. Nu în
ultimul rând, subiectul a fost schimbat de la grija investiĠiei speculatorii
aflată de partea capitalismului către problema dependenĠei subclasei din
1980. Într-un mod de reversibilitate a tezei lui Keynes, Murray C. (1984) a
dezvoltat un model similar de explicare pentru a susĠine faptul că
dependenĠa de bunăstare reprezintă rezultatul unui calcul raĠional al
beneficiarului bunăstării indus de asigurări generoase ale bunăstării din
partea statului.
ùomajul úi sărăcia persistentă în cadrul subclasei nu pot fi eliminate
prin a oferi mai mult. Din punctul de vedere al lui Murray C., ceea ce este
necesar pentru a face recipienĠii bunăstării independenĠi este ca piaĠa să
funcĠioneze mult mai eficient din moment ce indivizii sunt autointeresaĠi,
raĠionali úi vor răspunde la stimulenĠii financiari úi la constrângere.
Bazându-se pe conceptul alegerii raĠionale a individului, el a continuat să
elaboreze această temă. Prin asigurările bunăstării, un număr crescut al
celor săraci fie au ieúit de pe piaĠa muncii, eliminându-i din categoria de
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angajaĠi potenĠiali, fie au devenit indiferenĠi în ceea ce priveúte obligaĠia lor
de a munci.
Inegalitatea venitului a devenit, de asemenea, severă, deoarece cei
săraci duc lipsă atât de legăturile de familie care i-ar putea ajuta să înfrunte
crizele economice, cât úi de educaĠia necesară pentru a se califica pentru
slujbe bine plătite. Murray úi alĠi apărători ai pieĠei susĠin că lipsa de
stimulenĠi financiari adecvaĠi a dus la o încetinire atât a investiĠiei de capital,
cât úi a creúterii productivităĠii, care în schimb afectează nefavorabil salariul
clasei muncitoare. Singura cale de a ieúi din această dilemă, pentru
Murray, este cu siguranĠă abolirea sau eliminarea intervenĠiei statului
bunăstării mai degrabă decât să se facă mai multe promisiuni úi să se ofere
mai mult.
PoziĠia lui Murray este într-adevăr distinctă de punctul de vedere atât
al liberalilor bunăstării, cât úi al criticilor lor. Astfel, apropiindu-se de liberali,
el a protestat împotriva modelului keynesian de intervenĠie statală. Oricum,
din punctul de vedere al lui Murray, este inacceptabil ca liberalii să
dorească să conserve libertatea, chiar úi pe cea a celor săraci úi a
beneficiarilor bunăstării. Drept concluzie, susĠinând că cei săraci duc lipsă
de stimulenĠi economici pentru a se comporta corespunzător, Murray a
afirmat că eúecul liberalilor se datorează unei ezitări de a concepe
problema comportamentală a autodistrugerii subclasei mai degrabă decât
pe cea a capitaliútilor. În consecinĠă, el susĠinea că autodistrugerea
subclasei poate fi corectată numai cu stimulente ale pieĠei úi cu
constrângeri legale.
Abordând problema din perspectivă liberală, Wilson W.J. (1987) este
cel care a avut intenĠia serioasă de a dezbate problema comportamentală a
subclasei. Pentru Wilson, problemele comportamentale ale subclasei sunt
rezultatul izolării sociale datorate schimbării structurale economico-sociale.
Schimbările din cadrul oportunităĠilor de angajare în zone ale oraúului au
dus la o creútere substanĠială a angajărilor tinerilor, care a avut efecte
severe nu numai aspra veniturilor lor, ci úi asupra vieĠii familiale úi a
sărăciei în aceste zone. De exemplu, apariĠia capului de familie feminin
este un simptom, mai degrabă decât o cauză, a greutăĠilor economice
experimentate de toată clasa de jos úi îndeosebi ale familiilor în această
situaĠie.
Implicarea acestei explicaĠii structurale a problemei comportamentale
experimentate de subclasa muncitoare este că orice politică realistă cu
care se poate avea de-a face în această problemă trebuie să implice o
regenerare substanĠială a oportunităĠilor angajării cu salarii decente pentru
toată lumea. Iar statul va fi responsabil pentru acordarea de locuri de
muncă pentru toĠi cei care au nevoie de unul úi pentru a face asistenĠa
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socială disponibilă pentru săraci. Aceeaúi concluzie este formulată úi
referitor la economiútii postkeynesieni.
În apărarea lui Keynes, postkeynesienii au analizat inflaĠia ridicată din
perioada postbelică úi au examinat modificările comportamentale ca
răspuns la această schimbare de tip structural (Carvalho F.J.C., 1992, pp.
190-1911). Se susĠine că regimul inflaĠiei ridicate din perioada postbelică
reprezintă rezultatul alianĠei între sindicatele muncitoreúti, ale căror interese
de creútere a salariilor vor fi respectate atât timp cât costurile crescânde cu
acestea ar putea fi acoperite de creúterea sistematică a preĠurilor. Drept
rezultat al acestei dezvoltări autocontradictorii a mecanismelor pieĠei, statul
trebuie să fie considerat singurul investitor care va suporta riscul inflaĠionist
úi se va angaja să supravegheze investiĠiile pe termen lung. Mai mult de
atât, potrivit lui Keynes, statul va fi, de asemenea, responsabil pentru a
reduce inegalităĠile venitului prin intermediul unor măsuri redistributive, ca
úi în modelul lui Beveridge (Carvalho F.J.C., 1992).
În timp ce Murray a susĠinut că moútenirea bunăstării liberale a lăsat
mulĠi nevoiaúi nepregătiĠi să iasă din sărăcie, adepĠii statului bunăstării au
concluzionat că statul este singura instituĠie care are abilitatea de a face
angajamente pe termen lung în ceea ce priveúte investiĠiile úi de a reduce
inegalităĠile prin redistribuirea venitului.
Se pune întrebarea cine este responsabil pentru subminarea
întreprinderii? Evident, răspunsurile sunt opuse unul altuia, ca úi prescripĠiile politice. Din ambele puncte de vedere, revizuirea propusă a politicii
sociale trebuie să implice schimbarea comportamentului etic al unor agenĠi
economici specifici úi, consecvent, nu mai pot fi limitaĠi de discursul
economic (Kelso W.A., 1994; Osborne T., 1994, pp. 489-491). Nu în ultimul
rând, pentru a deĠine unele însuúiri personale care sunt necesare pentru o
economie prosperă, atât liberalii bunăstării, cât úi conservatorii pieĠei au
revizuit discursul economic cu un anumit ton cultural.
Dimensiunea etică úi culturală a crizei economico-sociale poate fi
rezolvată doar de reforma economică a pieĠei sau a statului: pentru
rearanjarea stimulentelor pieĠei, pentru stimularea indivizilor să muncească
úi să menĠină investiĠiile pe termen lung ale întreprinderilor úi ale statului,
pentru a oferi mai multe úanse de angajare. Aceste versiuni revizuite ale
discursului economic, oricum, nu sunt singurele alternative care să se
ocupe de problema subclaselor sociale.
Problema motivaĠională úi comportamentală a ajuns în centrul
dezbaterii, atât în ceea ce priveúte economia, cât úi bunăstarea socială,
începând cu 1980. În sfera politicii economice úi a competiĠiei naĠionale,
Thurow L.C. (1992, pp. 273-279) a propus un „capitalism comunitar”
modelat după cel al Germaniei úi Japoniei, cu scopul de a redirecĠiona
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politicile economice úi industriale în cadrul economiei de piaĠă liberă, cum
ar fi Statele Unite ale Americii. În sfera politicii sociale, Sowell T. a observat
că incidenĠa sărăciei a variat mult de la un grup etnic la altul úi unii au reuúit
să scape de sărăcie, cum ar fi japonezii úi chinezii, care s-au bazat mai
mult pe calităĠile antreprenoriale pe care cultura grupului le-a influenĠat
foarte mult (Kelso W.A., 1994, pp. 71-78). Întoarcerea la abordarea
culturală a dispoziĠiilor comportamentale este astfel declanúată nu numai
pentru îmbunătăĠirea abilităĠilor competitivităĠii naĠionale în cadrul
economiei globale, dar, de asemenea, úi pentru eliminarea sărăciei prin
politica naĠională.
Discursul economic al politicii sociale s-a dovedit a fi problematic
datorită ignorării naturii noneconomice a problemei motivaĠiilor úi a
dispoziĠiilor comportamentale. Într-adevăr, natura noneconomică a
problemei comportamentale a constituit o preocupare majoră comună
discursurilor civice ale politicii sociale. În timp ce Wilson úi Murray doresc
să adauge o dimensiune culturală implicită pentru discursul economic, ei cu
siguranĠă nu acceptă nici o noĠiune a cultivării valorii. În opoziĠie, problema
subclasei aduce la suprafaĠă politicile virtuĠilor începând cu 1980. NoĠiuni
ale virtuĠii civice úi eúecul supravieĠuirii împreună cu acestea sunt incluse úi
integrate în explicarea crizei culturale a bunăstării sociale. O scurtă
cercetare a comunitarismului, a conservatorismului civic, precum úi a
liberalismului civic va evidenĠia diferenĠa esenĠială între discursul economic
úi cel civic.
Începând cu 1980, reînnoirea comunitarismului în teoria politică este
iniĠiat de cei care nu sunt mulĠumiĠi de bunăstarea neoliberală. Ei critică
aspru punctul de vedere liberal úi pe cel al societăĠii într-un mod
fundamental (Mac Intyre A., 1981; Bellah R. N., 1985). De obicei, două
tipuri de argumente sunt utilizate interactiv în critica comunitaristă a teoriei
neoliberale.
Mai întâi, disocierea teoretică în cadrul căreia teoria neoliberală este
respinsă, deoarece tratează individul ca úi cum ar putea motiva acĠiunile
separat de formele variate ale interacĠiunii sociale, care constituie de fapt
subiectivitatea fiecăruia. În al doilea rând, partidele liberale úi instituĠiile
acestora sunt atacate deoarece promovează o formă particulară de viaĠă
comunitară úi separă indivizii mai mult decât alte forme. Cu această
separare asumată, ele erau interesate ca liberalii să poată face dreptul
individului úi justiĠia prioritare úi să se disocieze de bunul public.
PrescripĠiile comunitariste pentru disociere liberală úi alienare sunt
justificate bazându-se pe revigorarea politicilor virtuĠii. Noi încercăm să
trăim conform unor caracteristici comune, virtuĠi sau vicii, susĠinea
MacIntyre A. (1981, pp. 23-24), cu care ne familiarizăm prin istorisirile pe
care ni le spunem unul altuia, creând astfel o comunitate morală.
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Din moment ce noĠiunea liberală a individului recunoaúte numai
„criterii impersonale” ca justificare proprie a faptelor, acestea despart
indivizii de „contextul ideii de bază” care le oferă un sens în viaĠă, ceea ce
înseamnă că indivizii sunt detaúaĠi úi înlăturaĠi din acest context. Ca fiinĠe
disociate care apelează la principii universale impersonale, indivizii
autonomi pot eúua în încercarea lor de a justifica acĠiunea morală. În
realitatea politică, neutralitatea morală generează „emotivitate” ca cultură,
în cadrul căreia nici o poziĠie morală nu poate fi apărată, deoarece fiecare
atitudine în parte presupune o egalitate puĠin valabilă.
Triumful neutralităĠii a reprezentat victoria înstrăinării prin distrugerea
ecologiei morale, după cum au ilustrat Bellah R.N. úi colaboratorii (1985,
pp. 284-286).
Pentru comunitariúti, valorile liberale nu pot genera legături afective
suficiente, esenĠiale sănătăĠii sociale úi individuale. Walzer M. (1983, pp.
272-280) a susĠinut astfel că respectul de sine al indivizilor poate fi doar
produsul statului parteneriatului mai degrabă decât să fie independent de
alĠi indivizi. Din acest punct de vedere, bunul economic poate fi obĠinut doar
prin susĠinerea bunului public, nu úi altfel. Pentru a elabora acest punct de
vedere, este necesar să se detalieze distincĠia lui „Walzer” dintre sfera
„banilor úi mărfurilor” úi aceea a „asigurării úi a necesităĠilor”. Prima
cuprinde activităĠi îndreptate către producĠia úi schimbul de bunuri úi servicii
care sunt recunoscute social ca necesităĠi, úi astfel ele trebuie oferite
comunitar, întrucât contractul social reprezintă o înĠelegere care trebuie să
îndeplinească deciziile împreună referitor la ce sunt bunurile necesare în
viaĠa noastră obiúnuită úi apoi să ofere acele bunuri unul altuia. Deoarece
sănătatea constituie o necesitate recunoscută social, Walzer M. susĠinea
că asistenĠa medicală poate fi oferită comunitar úi astfel înlăturată din sfera
banilor úi mărfurilor úi că nu este nici un motiv să se respecte libertatea
pieĠei doctorilor într-un asemenea caz (Walzer M., 1983, pp. 86-91). El a
recomandat o relaĠie echilibrată între participarea locală colectivă úi
asigurări universale (Walzer M., 1988, pp. 17-20). Ceea ce este atât de
important în insistenĠa asupra „socializării statului bunăstării” este că
participarea voluntară la viaĠa democrată comunitară ar putea doar fi
susĠinută de supravegherea cetăĠenilor cu astfel de obiceiuri úi
conducându-i spre o ieúire din cadrul societăĠii individualist-liberală.
Preluarea unui asemenea punct de vedere civic poate fi întâlnită în
ambele tabere, cea a conservatorilor úi cea a liberalilor. Conservatorii civici
critică nu numai liberalismul, ci úi duplicatul acestuia, conservatorismul
pieĠei.
Din punctul lor de vedere, mulĠi liberali au evitat să-úi schimbe
politicile economice, deoarece au fost ostili ideii că oficialii publici ar trebui

131
să intervină în vieĠile particulare ale cetăĠenilor. Împotriva
conservatorismului civic, Kelso a susĠinut că „în timp ce îngrijorarea
liberalilor că adoptarea unor reguli comune ar duce la o versiune a
inchiziĠiei este de înĠeles, teama lor pare exagerată cum că oamenii,
învăĠând virtuĠile autoconstrângerii úi ale muncii din greu, vor fi intoleranĠi.
În ciuda înclinaĠiilor lor, liberalii trebuie să recunoască distincĠia dintre
emiterea de către guvern a unui cod moral despotic úi ataúarea unui set de
valori care sunt benefice atât societăĠii, cât úi indivizilor care le practică”
(Kelso W.A. 1994, p. 290).
Principala grijă aflată la baza conservatorismului civic este cum să fie
motivaĠi atât săracii, cât úi investitorii autonomi prin resocializare (Mead L.,
1986, 1992). Atât liberalii pieĠei, cât úi conservatorii acesteia trebuie
învinuiĠi pentru această problemă, datorită exagerării gradului în care
săracii răspund afirmaĠiilor lor de pe piaĠă sau aversiunii împotriva
condiĠiilor economice. Eforturile repetate făcute de stat pentru a face
munca mult mai atractivă economic úi bunăstarea mai puĠin profitabilă au
evidenĠiat, din acest punct de vedere, că au avut un impact mic asupra
reprezentanĠilor angajării. Aceasta, deoarece, atunci când indivizii suferă
de anomie le lipseúte un sistem intern al autodisciplinării, nu par a fi afectaĠi
de schimbări majore în cadrul mediului extern. Sau, de fapt, stimulenĠii
pieĠei pot să nu fie o soluĠie, ci o cauză a anomiei.
În termeni keynesieni, conservatorii civici au susĠinut că, întrucât
normele tradiĠionale ale autoconstrângerii úi disciplinei au eúuat, mulĠi
investitori au adoptat autoritatea impulsivă úi chiar activităĠile ilegale
analoage comportamentului. ConsecvenĠi prin eforturile de a păcăli
subclasele să revină pe piaĠa muncii úi să promoveze polarizarea
crescândă a venitului, conservatorii pieĠei trebuie învinuiĠi pentru eúecul în
a observa că aceste probleme nu sunt numai de natură economică.
Dimpotrivă, răsplăĠile financiare úi penalităĠile de pe piaĠă sunt mult mai
eficiente numai atunci când muncitorii úi managerii au introdus un set
coerent de legi care valorifică munca grea, disciplina, respectul indivizilor úi
o privire sănătoasă asupra bunăstării unei comunităĠi mai mari.
Problemele unei normalităĠi universale care caracterizează viaĠa în
oraúele moderne sunt, de asemenea, preluate de liberalismul civic.
Nestabilind un set de valori comune asemeni comunitariútilor sau
conservatorismului civic, liberalii civici încearcă să păstreze o virtute care
se referă la alegerea egalităĠii sociale úi să se „excludă afirmările úi
afectările superiorităĠii clasei” (Kaus M., 1992, p. 180). Nu în ultimul rând,
liberalismul civic a susĠinut că o soluĠionare a sărăciei prin acordarea de
beneficii monetare a cauzat efecte negative, susĠinând, dacă nu chiar
creând clasa subdezvoltată urbană a cărei existenĠă zădărniceúte
egalitatea socială.
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Împotriva liberalilor, Kaus M. a susĠinut că inegalitatea socială nu
derivă nici din diferenĠele băneúti, nici din diferenĠele de merit, ci din
distrugerea instituĠiilor sferei publice care a descurajat odată transpunerea
acestor diferenĠe în atitudini inegale. ImplicaĠia acestei afirmaĠii este că
costurile mai mari ale subclasei nu reprezintă sume cheltuite pe bunăstare,
ci degradarea universală a vieĠii publice. Aceasta a distrus egalitatea
socială úi discursul economic al politicii sociale, fiind o sursă distructivă a
căilor liberale democratice de viaĠă. Pe un ton identic cu conservatorii civici,
Kaus M. a susĠinut că munca este o noĠiune foarte egalitară „din moment
ce munca este unul din puĠinele teste din societatea noastră care pot fi atât
de uúor trecute de săraci úi, de asemenea, de cei bogaĠi” (1992, p. 140).
Mai mult de atât, bunăstarea prin redistribuire este stigmatizantă nu
pentru că este administrată de o birocraĠie aspră, ci pentru că ajută
persoanele sănătoase care nu au muncit îndeajuns. Astfel, liberalii civici ar
trebui să considere munca un element al cetăĠeniei, iar programul locului
de muncă ar trebui să atragă subclasa socială úi pe oricine ar avea nevoie
de o slujbă înapoi la muncă, reconstruind astfel sfera publică mai degrabă
decât să o distrugă. Într-un mod paternalist, Kaus a concluzionat că ceea
ce poate úi trebuie să facă un guvern pozitiv ca armă majoră a liberalilor
este să restaureze acele instituĠii sau să inventeze echivalenĠii lor moderni,
cu scopul de a realiza egalitatea socială chiar úi în faĠa inegalităĠii creúterii
sumelor de bani.
Ceea ce consolidează această variantă a discursurilor civice este
ataúarea lor la o politică cu scopul că fie conducerea statală, fie discursul
economic al pieĠei pot fi problematizate pentru eúecul lor în a recunoaúte
semnificaĠia naturii cultural-constitutive a caracteristicilor individuale úi a
dispoziĠiilor comportamentale.
Oricum, discursul civic ar putea să fie suspectat de andosarea unui
guvern activ, chiar paternalist, sau a unor decizii colective care ar privilegia
bunul public faĠă de cel individual úi ar transforma libertatea individuală
într-un concept specific bunului public (Moon D., 1993, pp. 17-19). Mai mult
de atât, ataúarea la un ideal cultural diferit al vieĠii individuale úi sociale le
face să contribuie la un conflict intern între ele úi are un efect semnificativ la
înĠelegerea lor diferită din punctul de vedere al asigurării bunăstării úi al
ofertei, în opoziĠie cu viziunea discursului economic revizuit. Mai degrabă,
decât să găsim o nouă soluĠie la dilema lui Keynes între a fi bun úi a face
bine, între bunul individual úi cel comun, care se află în afara scopurilor
noastre, vom studia înĠelesul contextual al asigurării bunăstării.
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5.4. Cultivarea cetăĠeanului virtuos în cadrul privatizării statului
bunăstării
Dacă observaĠiile de mai sus sunt rezonabile, era postkeynesiană ar
putea să fie, de asemenea, una posteconomică. Statul úi piaĠa sunt puse în
discuĠie în ceea ce priveúte abilitatea lor de a promova economia úi a
rezolva cele două probleme identice ale competiĠiei internaĠionale úi interne
a creúterii/dezvoltării subclasei. Descoperirea subclasei readuce probleme
comportamentului individual úi motivaĠiei cum că discursul economic a fost
odată exclus.
Acesta este contextul general al dezbaterii recente referitoare la
asigurarea bunăstării úi a oferirii acesteia. Noi idei din cadrul bunăstării,
cum ar fi privatizarea, pluralismul bunăstării, teoria celui de al treilea sector
sau bunăstarea statului neopaternalist, pot fi astfel distinse úi evaluate din
definiĠia lor corespunzătoare, a idealului cultural úi a comportamentului etic
al oamenilor. Pe scurt, teoria úi politica bunăstării definesc nu numai modul
în care serviciile bunăstării pot fi făcute, dar arată o tendinĠă care lărgeúte
úi constituie o definiĠie anume a comportamentului etic al oamenilor, care
poate menĠine un anume sens, cum ar fi o viaĠă bună - democraĠia,
democraĠia liberă sau liberală.
Este sugestiv să menĠionăm că asigurarea bunăstării úi oferirea
acesteia în timpul erei postkeynesiene ar putea de fapt să servească drept
tehnologii proprii (Burchell D., 1993, pp. 167-168). În centrul dezbaterii,
întâlnim ce fel de identitate trebuie să fie promovată cu scopul de a pune în
aplicare democraĠia sau libertatea. Din acest punct de vedere, serviciile de
îngrijire (pentru anume necesităĠi) úi de asigurare (pentru anumite riscuri)
nu mai funcĠionează doar pentru îmbunătăĠirea condiĠiilor economice ale
cetăĠeanului, ci úi pentru dezvoltarea condiĠiilor social-culturale care
integrează cetăĠeanul individual în cadrul vieĠii sociale active. A menĠiona
însuúirile necesare pentru o formă specifică de viaĠă înseamnă redefinirea
relaĠiei dintre individ úi libertate. Posibilitatea unei democraĠii úi libertăĠi, în
acest context, depinde de tipul de oameni puúi în discuĠie úi de relaĠia
promovată de autorităĠi.
Tabelul următor va oferi o prezentare a descrierilor comparative úi
conceptele de bază. Pentru a reduce criza statului bunăstării úi regulile sale
birocratice, discursul economic al politicilor sociale Ġinteúte spre creúterea
eficienĠei úi a alegerii libere a asigurării bunăstării úi a furnizării acesteia.
Discursul civic intenĠionează să aducă schimbări în viaĠa publică úi va face
cetăĠenii mult mai virtuoúi. Din motive de sporire a eficienĠei, ca úi ale
extinderii libertăĠii alegerii, discursul economic ar andosa „privatizarea”
asigurării bunăstării úi a furnizării ei prin restaurarea legăturii cost-beneficiu
care a fost minimalizată sau ineficientă datorită asigurării bunăstării statului.
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Este important să se facă diferenĠă între furnizarea privată a
bunăstării, andosată de discursul economic în încercarea de maximizare a
profitului, úi privatizarea serviciilor publice (Starr P., 1989, p. 26), care
rămân să se limiteze singure în cadrul graniĠelor intereselor publice úi ale
responsabilităĠii statului. Concluzia implicită a celei dintâi este că indivizii
raĠionali vor avea grijă de ei înúiúi în conformitate cu mecanismele pieĠei úi
există o armonie naturală între interesul individual úi cel social. Cu scopul
de a minimaliza problema ineficienĠei birocratice úi a restricĠionării,
privatizarea serviciilor publice va întâmpina aúa-numitul „pluralism al
bunăstării”, în cadrul căruia, în ciuda rămânerii statului ca protector ultim al
intereselor publice, elementele competitive vor fi prezentate pentru a ridica
eficienĠa prin intermediul asigurărilor de stat, cum ar fi „contractarea”
acestora către organizaĠiile non-profit. DiferenĠa principală dintre aceste
două tipuri de privatizare se întâlneúte în lupta între căile cele mai eficiente
prin care se pot obĠine asigurarea bunăstării úi furnizarea ei, dar, de
asemenea, în modul de obĠinere a reconcilierii între bunul individual úi cel
comun.
Aceeaúi distincĠie incluzând atitudinea faĠă de intervenĠia statului
poate fi valabilă úi pentru discursul civic al politicii sociale. Atât
conservatorismul civic, cât úi liberalismul civic se bazează mai mult pe
intervenĠia statală pentru a resocializa indivizii. Există o serie de diferenĠe.
Cea dintâi evidenĠiază semnificaĠia valorilor interne ale propriei
responsabilităĠi úi constrângeri, în timp ce cea din urmă intenĠionează să
facă munca un element al cetăĠeniei úi să extindă clasa încruciúată,
participarea instituĠiilor publice care ar reduce influenĠa inegalităĠii băneúti.
Aúadar, rolul statului variază de la caz la caz, amândouă abordând o
atitudine paternalistă faĠă de stat, care ar putea livra asigurarea bunăstării
cetăĠenilor ca clienĠi într-un mod în care anumite caractere individuale ar fi
protejate.
Această intervenĠie paternalistă a statului este negată de
comunitarism. Cu scopul de a promova obiceiurile sociale prin participarea
într-un mod democratic, comunitarienii accentuează mai mult participarea
comunitară locală, ca úi obligaĠiile úi îndatoririle reciproce. În loc de a lua
drept garantată o dihotomie liberală între sferele private úi publice, ei susĠin
comunităĠile morale în cadrul cărora membrii ar recunoaúte necesităĠile
fiecăruia, ca úi obligaĠiile de a-i ajuta pe alĠii (James D., 1983, Van Til J.,
1988). Mai mult, organizaĠiile de caritate sau cele voluntare nonprofit sunt
cele care ar putea juca rolul distribuirii bunăstării úi al furnizării acesteia.
Rolul mediatic al celui de al treilea sector (sectorul neguvernamental) va
reîmprospăta în schimb sensul mutual al obligativităĠii úi asistenĠei
necesităĠilor acceptate de către obiceiurile sociale ale participării
cetăĠenilor.
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Asemenea teorii trebuie să presupună úi să apere un ideal cultural
specific al caracterului individului úi să identifice, de asemenea,
mecanismele instituĠionale ale asigurării bunăstării úi ale furnizării acesteia,
care pot face caracterul personal ideal să fie în concordanĠă. Astfel, nu
există teorii ale asigurării bunăstării úi ale furnizării acesteia care să fie
indiferente pentru un anumit tip de autoformare. Dimpotrivă, promovând
diferite dispoziĠii comportamentale úi obiceiuri sociale, autorii teoriilor fac
orice efort pentru a socializa cetăĠenii virtuoúi, astfel încât idealul
corespunzător pentru o viaĠă mai bună să includă bunul public úi cel privat.

Tabelul 5.1. Teorii ale asigurării bunăstării
din era postkeynesiană
prostat
management
împotriva statului
management

discursul economic revizuit
pluralismul bunăstării
antreprenoriat activ al
clientului consumator
privatizarea serviciilor
publice
consumatorul raĠional
antreprenoriatul profitului

discursul civic
statismul paternalist
muncitorul autodisciplinat
muncitorul paternalist
al treilea sector voluntar
cetăĠeanul participant
autoritatea comunitară

Teoriile asigurării bunăstării úi ale furnizării acesteia prezente nu
înlătură doar stresul obligaĠiilor financiare úi al necesităĠilor particulare ale
clientului bunăstării, ci încearcă să ducă la ceea ce este considerat ca fiind
efectele personale úi sociale ale dependenĠei bunăstării. Acestea includ
eroziunea respectului de sine, efectele asupra sănătăĠii fizice úi mentale,
izolarea de reĠelele sociale, marginalizarea faĠă de piaĠa muncii,
potenĠialitatea criminalităĠii úi lipsei legilor, a motivaĠiei pure, atitudinea faĠă
de piaĠa muncii úi pierderea obligaĠiilor sociale (Mead L., 1986, 1992;
Murray C., 1984; Wilson W.J., 1987). De fapt, dezvoltarea conceptului de
subclasă socială indică doar o grijă comună de a acĠiona împotriva acestor
atitudini, comportamente úi dispoziĠii care determină clientul bunăstării să
revină la piaĠa muncii prin îndepărtarea de reĠelele sociale de sprijin.
Un astfel de efort în a produce cetăĠeni virtuoúi se află evident în
centrul discursurilor civice. După cum am văzut, idealul „muncitorului
autodisciplinat” este realizat úi promovat de discursul civic al statului, dacă
idealul cetăĠeanului obligatoriu úi participant este construit úi susĠinut activ
de comunitari. În opoziĠie, discursurile economice revizuite depun un efort
de a specifica, a promova un anumit ideal al dispoziĠiilor comportamentale,
chiar dacă sunt împotriva politicilor virtuĠii. Pentru aceste discursuri, efectul
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social úi personal al subclasei sociale poate fi menĠinut doar cu un proiect
cultural implicit, care ar funcĠiona prin forĠe externe ale stimulenĠilor pieĠei
sau ale economiei de stat reglementate. Pe de o parte, datorită grijii pentru
eficienĠa crescândă, o imagine proprie a consumatorului raĠional úi a
managerului autoîntreprinzător este construită ca fiind idealul practicilor
propriei formări de către discursul economic al pieĠei (Hutton J. úi alĠii,
1991).
Pe de altă parte, grija pentru creúterea eficienĠei pusă în balanĠă cu
cea a interesului public din cadrul discursului economic al statului duce la
necesitatea promovării consumatorului, a clientului bunăstării conútient în
ceea ce priveúte costurile úi a unui antreprenoriat influenĠat public. Pe
scurt, teoriile asigurării bunăstării úi furnizării implică nu numai scopul de a
îndeplini anumite necesităĠi úi de a oferi asigurarea, ci úi practici diferenĠiate
ale autoformării care ar putea face ca idealul specific al bunăstării să se
realizeze, iar mecanismele instituĠionale aferente să funcĠioneze mult mai
eficient.
În cadrul privatizării, ajutarea profesioniútilor joacă acum rolul
antreprenorilor de maximizare a profitului monitorizat de comportamente
raĠionale ale consumatorilor, a căror libertate de alegere este úi poate să fie
obĠinută doar cu costul unei puteri de achiziĠionare limitată.
Discursul civic cere o intervenĠie mult mai directă în cadrul vieĠii
individuale. Discursul civic paternalist al statului transformă birocraĠii úi
profesionalii în predicatori ai virtuĠilor comune, pe de o parte, iar
reprezentanĠii discursului civic comunitar definesc viaĠa individuală ca fiind
o autoritate a comunităĠii locale, pe de altă parte.
Dintr-o anume extremă, autoritatea birocratică poate fi redusă în
cadrul relaĠiilor pieĠei dar cu sacrificiul inegalităĠii crescânde socioeconomice, ca úi cu înlăturarea democraĠiei participatoare prin intermediul
banilor (Kaus M., 1992, pp. 58-77), sau autoritatea poate fi descentralizată
prin avansarea participării comunitare cu scopul de a sprijini obiceiurile
sociale ale democraĠiei egalitare, însă cu pericolul apariĠiei intoleranĠei
diferenĠelor individuale úi a tiraniei majorităĠii (Moon D., 1993, pp. 211-221).
Ideea de bunăstare socială defineúte de fapt problema referitoare la
ceea ce ar putea reprezenta individualul, având în vedere că relaĠia
conflictuală dintre interesele individuale úi cele comune poate fi reconciliată
úi integrată.
Formarea istorică a discursului economic este o problemă controversată, deoarece reglementarea economiei se poate face prin intermediul
statului sau al pieĠei. Criza din cadrul statului bunăstării arată incapacitatea
discursului economic de a înĠelege natura constituită social a caracterului
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personal úi a motivaĠiei. De aceea, este nevoie de revizuirea discursului
economic care să concorde cu discursul civic.
Discursul civic nu ne oferă un răspuns universal la problema
personalităĠii corecte úi a comportamentului etic. Totuúi ne eliberează de
dominanĠa discursului economic al politicii sociale úi ne conduce la
regândirea rolului bunăstării sociale în constituirea culturii úi individualităĠii.
Dacă problema propriei identităĠi devine centrul dezbaterii indiferent de tipul
asigurării bunăstării cetăĠeanului, care ar trebui să fie sprijinită, necesitatea
cetăĠeniei nu mai poate fi tratată ca o atribuire fiecărui individ.
Mai degrabă cetăĠenia trebuie să fie redefinită ca un proiect comun,
pe care trebuie să-l îndeplinească fiecare individ într-un anumit fel, cu
ajutorul bunăstării sociale.

5.5. Bunăstarea socială úi formele de schimbare ale puterii în
era postkeynesiană
Dezvoltarea bunăstării sociale în cadrul erei postkeynesiene ne
conduce la rediscutarea formelor puterii. Limitele statului bunăstării
keynesian duc la conútientizarea sfârúitului „discursului economic al politicii
sociale” úi al puterii guvernamentale conduse birocratic care a urmat
acestuia.
În loc de a accentua prea mult macroputerea statului, relaĠiile microputerii, care au efecte asupra obiceiurilor comportamentale ale indivizilor úi
asupra stilului de viaĠă ales, au fost modelate în funcĠie de imaginea pieĠei
úi/sau a imaginii comunităĠii.
Dezbaterea recentă a bunăstării sociale úi Ġelul subclasei sociale
îndeosebi se preocupă mai mult nu numai de sporirea eficienĠei, ci úi de
constituirea libertăĠii individuale úi autorespectului. Ceea ce trebuie
îndeplinit se referă la faptul dacă macrostrategia sau microstrategia sunt
mai potrivite să servească la promovarea propriei individualităĠi úi a
comunităĠii.
În opoziĠie cu această problemă, nu numai intervenĠia statală implică
utilizarea puterii sociale în promovarea egalităĠii úi a îndeplinirii
necesităĠilor. RedirecĠionarea statului bunăstării către privatizare constituie
de fapt o microformă a puterii relaĠiilor, accentuând obligaĠia individului de a
fi autoindependent sau reprezentant al grupului comunitar (Rose N., 1993,
1996). Consecvent, dezbaterea referitoare la semnificaĠia relaĠiei macro úi
microputerii se află pe masa de lucru a politicienilor opoziĠiei úi a alegerilor
lor strategice.
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Lucrări mai recente referitoare la dezvoltarea bunăstării sociale au
fost stimulate de cele ale lui Foucault, cu privire la guvernabilitate sau la
tehnologiile proprii (Rose N., 1996). Pentru Rose N., descentralizarea
statului bunăstării reprezintă o formă difuză a relaĠiei de putere a
reprezentanĠilor guvernului în cadrul unei varietăĠi de localităĠi úi instituĠii întreprinderi, asociaĠii, vecinătăĠi, grupuri de interes úi comunităĠi (Rose N.,
1996, p. 352). Prin intermediul acestor mecanisme ale autoavansării úi
autoîntreprinderii poate fi implementat un nou proiect al totalizării via
individualizare.
În opoziĠie cu aceste aúa-numite teorii ale „liberalismului avansat”
(Rose N., 1993, pp. 294-296), comunitarismul úi teoria corespunzătoare a
celei de-a treia căi sunt, de asemenea, discutate în studii ale organizaĠiilor
voluntare nonprofit úi de asistenĠă medicală (Salomon L., 1987). Aceste
două tipuri de privatizare trebuie să fie examinate ca o microformă a relaĠiei
puterii care intenĠionează să reformeze bunăstarea socială, cultivând
psihologia cetăĠenilor individuali divizaĠi în consumatori sau furnizori.
O altă semnificaĠie a acestei dezvoltări poate fi găsită prin înclinarea
balanĠei între analiza economică politică úi cea social-culturală a bunăstării
sociale. Cu scopul de a înfrunta realităĠile schimbătoare din era postkeynesiană, politicile bunăstării sociale sunt reformulate úi realocate prin
analizele social-culturale úi ale formelor variate de relaĠie a puterii.

CAPITOLUL 6
TEORIILE REGIMURILOR BUNĂSTĂRII.
REGIMURI ùI MODELE ALE BUNĂSTĂRII
DIN PERSPECTIVE COMPARATE

Modelele bunăstării (Abrahamson P., 1999) au căpătat o importanĠă
majoră în cadrul statelor bunăstării úi politicii sociale comparate în ultimii
ani. Studiul lui Esping-Andersen referitor la regimul bunăstării cuprinde trei
lumi sau regimuri ale capitalismului bunăstării.
Conform lui Ferge Z. (2001, p. 128), Esping-Andersen G. „a creat o
nouă modă intelectuală”, care a dus la o gamă largă de citate în cadrul
cărĠilor, articolelor úi eseurilor nepublicate. Clasificarea celor trei lumi ale
sale este preluată fără comentarii sau pragmatic (plus sau minus o Ġară sau
două), uneori cu justificare minimă. Multe alte studii încearcă să confirme
sau să nege cele trei lumi ale bunăstării.
Studiile referitoare la regimul bunăstării úi la familiile bunăstării au
rolul să dezvolte modelele bunăstării ca un tot úi să-úi extindă analizele
asupra celor mai importante probleme ale statului bunăstării (Goodin R. úi
Rein M., 2001).

6.1. Câte lumi ale capitalismului bunăstării există?
Acest capitol începe prin a discuta contribuĠiile diferiĠilor autori care
au sugerat tipologii ale statului bunăstării conform celor trei lumi ale
capitalismului bunăstării, conturate de Esping-Andersen G.. Apoi sunt
prezentate analizele lui Esping-Andersen G., úi tipologiile subsecvente
alternative. Abrahamson P. (1999) oferă mai multe detalii úi o cronologie
mult mai exactă care arată cu siguranĠă că datele analizate nu pot indica
întotdeauna liniile temporale precise ale dezvoltării.
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Precursori ai modelelor bunăstării
Originile regimurilor bunăstării sunt departe de a fi clarificate.
Abrahamson P. (1999) sugerează că cea mai timpurie referire la diferenĠa
dintre un stat al bunăstării rezidual versus instituĠional a fost propusă de
Wilensky H. úi Lebeaux C.N (1958). Ei susĠin că există două tipuri de state
ale bunăstării, unul bazat pe o noĠiune reziduală a instituĠiilor bunăstării
sociale úi celălalt bazat pe un punct de vedere mult mai instituĠional. Tipul
rezidual evidenĠiază un rol al statului bunăstării atunci când structurile
normale ale ofertelor bunăstării, familia úi piaĠa, se destramă. Punctul de
vedere instituĠional, pe de altă parte, consideră serviciile statului bunăstării
ca fiind „normale”, „de primă importanĠă”, ca funcĠii ale societăĠii industriale
moderne.
Mishra T. (1981) se opreúte asupra acestor modele pentru a prezenta
o analiză istorică úi comparativă a societăĠii capitaliste a bunăstării.
Deúi Myrdal A. (1994) úi Titmuss R.M. (1958) sunt menĠionaĠi iniĠiatori
ai modelelor, un rival puternic se poate vedea în Titmuss R. (1974). El
identifică trei tipuri ideale. În ceea ce îi priveúte pe Wilensky H. úi Lebeaux
C.N., un model rezidual al bunăstării se bazează pe premisa că instituĠiile
sociale ale bunăstării ar trebui să intre în acĠiune cel puĠin temporar, atunci
când cele două ramuri „naturale”, piaĠa úi familia, tind să eúueze în a
funcĠiona corespunzător. Titmuss R. ilustrează această formă marginală a
statului bunăstării, făcând referire la noua Lege a săracilor din Anglia, din
1834. Un al doilea model realizare-performanĠă industrială conferă un rol
semnificativ instituĠiilor bunăstării sociale în cadrul îndeplinirii necesităĠilor
sociale în funcĠie de merite, diferenĠe de statut, performanĠă a muncii úi
productivitate. Acest „rol funcĠional, tehnocrat serviabil al bunăstării sociale”
mai este denumit „modelul servitoarei”. Acesta tinde să păstreze privilegiile
existente, prin forma sa cea mai evidentă, asigurarea socială. În al treilea
rând, un model instituĠional redistributiv percepe bunăstarea socială ca o
instituĠie de bază integrată în cadrul societăĠii, oferind atât servicii
universale, cât úi selective, în afara pieĠei úi bazate pe principiul necesităĠii.
Acesta tinde să asigure egalitatea, integrarea socială úi solidaritatea, ca úi
să evite efectele adverse asociate cu stigmatul.
Trihotomia lui Titmuss R. a avut o influenĠă foarte mare (Abrahamson
P., 1999, p. 396). Kleinman M. (2002, p. 28) notează că, datorită aspectului
general insular al tradiĠiei administrative social britanice, este o ironie că
Titmuss R. a lăsat o astfel de impresie de durată asupra studiului
comparativ al statelor bunăstării.
Furniss N. úi Tilton T. (1977) disting trei modele ale statului
bunăstării: statul pozitiv, statul asigurării sociale úi statul social al
bunăstării. Fiecare dintre acestea este asociat cu legi diferite, moduri de
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intervenĠie, grupuri beneficiare úi cu o viziune distinctivă care inspiră
implicarea politicii publice. Ele se referă la Statele Unite ale Americii, Marea
Britanie úi Suedia, ca fiind exemplare pentru aceste trei tipuri. Deúi Titmuss
este citat doar o dată în cadrul acestei lucrări, există o asemănare largă
între cele două seturi de modele.

6.2. Lumile capitalismului bunăstării ale lui Esping-Andersen
Abrahamson P. (1999) stabileúte relansarea modelelor bunăstării prin
intermediul lucrării lui Esping-Andersen G. din 1990, Cele trei lumi ale
bunăstării. Cartea a avut un impact puternic. De la publicare a fost
caracterizată ca fiind influentă (Castles F., 1998, 149), seminală (Alcock P.,
2001, p. 17), instigatoare (Alcock, 2001, p. 19) úi „fără îndoială cel mai
influent studiu comparativ din prezent” (Kleinman M., 1996, p. 30). Lucrarea
menĠionată a devenit una dintre cele mai importante úi mai citate lucrări de
politici sociale comparative din ultimii ani. Veit-Wilson J. (2000, p. 5) susĠine
că Esping-Andersen este cel mai frecvent citat autor în studiul „statelor
bunăstării”.
Esping-Andersen G. a intenĠionat să ofere o nouă conceptualizare a
statului bunăstării, care cuprinde o gamă largă de instituĠii úi programe
încadrate în termenul de „regim al statului bunăstării”. Statul bunăstării al lui
G. Esping-Andersen include angajarea úi managementul macroeconomic,
ca úi transferul de venit úi furnizarea de servicii sociale. Mai mult de atât, el
nu prezintă caracteristicile specifice ale programelor sociale, care sunt un
punct esenĠial, ci activitatea statului úi a pieĠei în producerea bunăstării. Din
această cauză, noĠiunea de limite stabileúte graniĠele în cadrul cărora este
cuprinsă analiza. După cum a scris, „a vorbi despre un regim înseamnă a
lua în considerare faptul că relaĠia dintre stat úi economie, un complex de
însuúiri legale úi organizaĠionale sunt îmbinate în mod sistematic” (EspingAndersen G., 1990, p. 2). Regimurile statului bunăstării au implicaĠii directe
în cadrul drepturilor sociale úi al stratificării, iar grupurile regimului statului
bunăstării sunt în mod direct diferenĠiate de efectele lor distributive în
domeniul drepturilor úi stratificării. Limita drepturilor poate fi măsurată prin
intermediul noĠiunii de „de-comodificare” inspirată de Carl Polanyi, úi
anume gradul în care drepturile sociale „permit oamenilor să-úi asigure
condiĠii decente de trai independent de forĠele adevărate ale pieĠei”
(Esping-Andersen G., 1990, p. 3). SpaĠiul acordat stratificării sociale este
populat de concepte standard ale egalităĠii, cinstei úi sărăciei.
Esping-Andersen identifică trei grupuri principale ale regimului
bunăstării în cadrul economiilor avansate: un grup liberal, reprezentat de
Ġările anglo-saxone în cadrul cărora statul bunăstării are un rol rezidual, un
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grup conservator, reprezentat de Germania úi în cadrul căruia familia are
un rol deosebit, úi un grup social-democrat, în cadrul căruia statul
bunăstării este instituĠia dominantă. Această tipologie îl citează explicit pe
Titmuss R.M., existând puternice asemănări între grupul liberal úi cel
rezidual, între realizările conservatoare úi de performanĠă, precum úi între
modelele statului bunăstării instituĠional-redistributive. O distincĠie de bază
este aceea că Titmuss se concentrează asupra statului bunăstării până la
cea mai amplă definire a sa, în timp ce Esping-Andersen lărgeúte graniĠele
pentru a cuprinde elementele pieĠei.
DirecĠia analizei lui Esping-Andersen devine clară în cadrul lucrării
sale din 1999, Fundamentele sociale ale economiilor postindustriale, un
studiu explicit al ideilor din lucrarea sa din 1990 úi al criticii la adresa
acesteia. Cartea din 1999 extinde teritoriul bunăstării mult mai departe de
ideea că intervenĠia statului este completarea mecanismelor pieĠei în
producerea bunăstării. Ruperea de concepĠia „îngrădită” a statului
bunăstării este acum completă, întrucât „regimurile statului bunăstării”
devin pur úi simplu „regimuri ale bunăstării”. Statul bunăstării este în mod
strict doar una dintre instituĠiile-cheie studiate. Materialul corespunzător,
care în cartea din 1990 a fost identificat ca stratificare, devine acum o
noĠiune largă a riscurilor sociale. Cele trei instituĠii principale producătoare
ale bunăstării sunt prezentate ca iniĠiatori de măsuri pentru a reduce riscul
social. PiaĠa, statul úi familia reprezintă amestecul producerii bunăstării.
Includerea familiei are unele implicaĠii în cadrul drepturilor sociale, care
sunt acum măsurate atât în termenii de-comodificării, cât úi ai
defamilializării, fiind înĠeleúi ca motivul pentru care standardele de trai ale
indivizilor sunt independente de statutul familiei.
Oricum, dezvoltarea analizei úi schimbările din cadrul lucrării
regimului bunăstării nu au implicaĠii în cadrul grupului studiat în lucrarea
anterioară. Dacă totuúi aúa este, aceasta ajută la clarificarea úi
consolidarea celor trei lumi ale bunăstării. Regimul liberal al bunăstării se
distinge printr-o însuúire minimă a specificării riscurilor sociale, ca fiind
punctul esenĠial al eúecului pieĠei. Regimul bunăstării conservator, pe de
altă parte, se concentrează asupra riscurilor sociale provenite din familii
destrămate. Regimul bunăstării social-democrate cuprinde o specificare
mult mai amplă a riscurilor sociale ca includere a dezvoltării umane, iar
riscurile sociale-cheie sunt cele care ameninĠă această dezvoltare. Aceasta
subliniază punctul nostru de vedere menĠionat mai sus, conform căruia
similitudinea aparentă în ceea ce priveúte numărul de componente ale
regimurilor ascund schimbări potenĠiale profunde în cadrul teoriei úi
metodei.
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6.3. Regimuri alternative ale bunăstării
O asemenea lucrare majoră a fost bineînĠeles obiect de critică. A fost
criticată ca fiind mult prea înclinată către dezbaterile scandinave; ca
ignorând dezvoltarea feminismului, care era una dintre forĠele creative úi
cele mai importante în cadrul útiinĠelor în ultimele două decade; ca nefiind
bine adaptată pentru a cuprinde dezvoltarea postmodernă a societăĠii
industriale; fiind prost adaptată pentru a putea înĠelege diferenĠele dintre
statele bunăstării din cadrul politicilor de restrângere; úi ca neacordând
îndeajuns de multă atenĠie diferenĠelor politice dintre consens úi regimurile
majoritare (Abrahamson P., 1999; O`Connor J. úi alĠii, 1999; Pierson P.,
2001; Goodin R. úi Rein M., 2001).
Castles F. úi Mitchell D. (1993) au elaborat un studiu diferit. În analiza
lor, pun la îndoială atât statutul empiric, cât úi pe cel teoretic al tipologiei lui
Esping-Andersen. Ei se concentrează asupra statului bunăstării úi se
bazează pe un model mult mai simplu referitor la efortul bunăstării
(cheltuielile sociale), legile bunăstării úi veniturile bunăstării. Secretul
venitului bunăstării îl reprezintă reducerea inegalităĠii. Ei formulează o
tipologie a 18 Ġări din cadrul OrganizaĠiei pentru Cooperare úi Dezvoltare
Economică, introducând variabile-cheie, cum ar fi transferurile către
gospodării ca proporĠie din produsul intern brut úi limita egalităĠii
beneficiului. Aceasta duce în mod normal la o clasificare pe patru tipuri úi
mare parte din diferenĠa dintre tipologia lui Esping-Andersen úi cea a lui
Castles F. úi Mitchell D. apare la cel de-al patrulea tip.
Castles úi Mitchell se referă la tipurile statului bunăstării ca fiind
„familii ale naĠiunilor”. Trei cvadranĠi reproduc pe larg clasificarea lui
Esping-Andersen. Cvadrantul A (transferurile mici úi egalitatea beneficiului)
reflectă lumea liberală. Cvadrantul B (transferurile ridicate/egalitatea
beneficiului scăzut) reprezintă grupul conservator. Cvadrantul D (transferuri
ridicate úi uniformitatea beneficiului) reprezintă regimul social-democrat.
Cvadrantul C (transferuri scăzute/uniformitatea beneficiului ridicat) care
este compus din Australia, Finlanda, Irlanda, Noua Zeelandă úi Marea
Britanie.
O lucrare mai recentă, include în cea de-a patra familie úi Ġările sudeuropene. Castles F. (1998) dezbate tematica sa anterioară despre familii
úi naĠiuni, examinând o gamă largă de politici publice pentru 21 de Ġări din
cadrul OrganizaĠiei pentru Cooperare úi Dezvoltare Economică în perioada
postbelică. El prezintă patru familii de naĠiuni care corespund în mod
substanĠial cu ceea ce pare a fi destul de clar identificat ca zone culturale:
vorbitorii limbii engleze; continentalii; scandinavii; sudicii.
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Oricum, conceptele exacte úi metodele utilizate să dezvolte această
clasificare, în afara unor menĠiuni referitoare la unii factori comuni, cum ar fi
limbajul úi tradiĠiile comune legale úi politice, nu sunt clare (p. 316). În
cadrul capitolului despre statul bunăstării, Castles notează că cele trei lumi
ale lui Esping-Andersen au „afinităĠi apropiate cu trei din cele patru familii
ale noastre de naĠiuni”, cu adăugarea familiei sudice (pp. 149-150).
Cea mai importantă idee susĠinută de Castles este aceea că o
clasificare nu poate rămâne statică o dată cu trecerea timpului úi potrivită
pentru scopuri diferite. Luând în considerare transferurile de venit, el
notează că la începutul perioadei „erau doar două lumi ale bunăstării în
cadrul termenilor asigurării sociale” (p. 152). Pentru cheltuielile publice
pentru sănătate, există mult mai puĠine dovezi ale unei grupări de venituri
în cadrul nivelului familiilor-naĠiuni în comparaĠie cu ceea ce era tipic ca
măsuri ale cheltuielilor publice (p. 163). Cele mai reale studii referitoare la
grupurile definite sunt din 1974, cu trei dintre Ġările scandinave alături pe
locul întâi al cheltuielilor, cu Ġările sudice aproape de vârf, o poziĠie pe care
au deĠinut-o, de asemenea, în 1993. Altfel spus, imaginea este una foarte
ambiguă. La începutul perioadei (1960), grupul Ġărilor cu cheltuieli mari
include două Ġări anglo-saxone, două scandinave úi două vorbitoare de
germană, iar cei mai mici cheltuitori erau Spania, Olanda úi Statele Unite
ale Americii (pp. 163-165). În mod asemănător, SUA, Canada úi Japonia se
aflau în vârful clasei educaĠionale publice a cheltuitorilor mari în anul 1960
(p. 176).
În cadrul capitolului de încheiere, el adoptă „o strategie cumva mult
mai riguroasă a desemnării grupului fiecărei familii ca o variabilă
redundantă úi calculând corelarea dintre acea variabilă úi a fiecăruia dintre
elementele variabilelor veniturilor care apar în cadrul analizei noastre” (p.
316). Aceasta demonstrează unele caracteristici clare, dar nu un singur caz
în cadrul căruia aceeaúi familie prezintă aceeaúi putere de corelare cu o
variabilă care depăúeúte termenele celor trei timpi. Cazul cel mai autentic îl
reprezintă corelarea dintre grupul scandinav úi cheltuielile publice, care
sunt moderat puternice pentru anii 1960 úi 1970, ca úi pentru anii 1980. În
timp ce Castles susĠine că structura de bază a dezvoltării postbelice are
afinităĠi clare în ceea ce priveúte cele trei lumi ale lui Esping-Andersen din
perioada studiului său, această imagine statică e posibil să nu cuprindă
structuri ale schimbării o dată cu trecerea timpului, iar structurile familiale
referitoare la suplimentarea muncii úi la domeniul personalului din serviciile
publice sunt probabil mult mai aproximativ analizate în termenii a două
familii ale naĠiunilor (p. 319).
O diferenĠă importantă existentă între „familiile naĠiunilor” ale lui
Castles úi „regimurile bunăstării” este dată de scopul mai amplu al celui din
urmă. Castles continuă să prezinte statul bunăstării ca fiind principala
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problemă, deúi ultima lucrare a lui Esping-Andersen G., îndeosebi, extinde
scopul regimului bunăstării pentru a include toate instituĠiile producerii
bunăstării.
Oricum, Obinger H. úi Wagschal U. (2001) au restudiat conceptul de
familie a naĠiunilor, utilizând analize de grup. Se face o clasificare pe baza
examinării făcute de Castles (1998) asupra structurii politicii publice în 21
de Ġări din cadrul OrganizaĠiei pentru Cooperare úi Dezvoltare Economică.
Se analizează mai mult domeniile economice úi sociale, utilizând 29 de
variabile în trei clase ample (socio-economică, politic-instituĠională, venitul).
Se găsesc asemănări ample cu ceea ce se află în lucrarea lui Castles, însă
Italia úi Irlanda se alătură grupului sudic pe întreaga perioadă (1960-1995).
Comparând cele trei perioade (1960-1973, 1974-1995 úi 1960-1995)
Irlanda, Italia, Japonia úi Suedia schimbă grupul. Se analizează, de
asemenea, politica impozitării în 21 de Ġări între 1965-1996. Cu excepĠia
Norvegiei, care se alătură familiei periferice, se creează aceeaúi
configuraĠie de patru lumi ale bunăstării.
Un al doilea set important de critici referitoare la o tipologie separată
a fost oferit de un număr de cercetători care polemizau din perspectiva
genului persoanelor (Lewis J., 1994; Sainsbury D., 1996; O`Connor J. úi
alĠii, 1999). Critica referitoare la gen se opreúte asupra lipsei de
problematizare la Esping-Andersen a familiei ca sursă a stratificării. În
cartea sa din 1990, drepturile sociale sunt determinate de ideea conform
căreia indivizii sunt izolaĠi de forĠele pieĠei. În ceea ce priveúte femeile, un
al doilea spaĠiu al drepturilor sociale este determinat de statutul lor familial.
Chiar dacă bunăstarea lor este izolată de forĠele pieĠei, femeile pot suferi
reduceri semnificative ale standardelor de trai ca rezultat al poziĠiei lor în
cadrul gospodăriilor. Fie din cauza unei divizări inegale a muncii casnice,
care reduce timpul disponibil al femeilor úi astfel influenĠează capacităĠile
lor, fie datorită accesului inegal la posibilităĠile oferite úi pe piaĠa muncii,
ceea ce aúează femeile pe o poziĠie de subordonare.
Gospodăriile úi economia gospodăriilor sunt importante, iar EspingAndersen G. a prezis aceasta úi a extins măsura drepturilor sociale pentru
a include defamilializarea. O tipologie a regimurilor bunăstării din punctul
de vedere al genului persoanelor duce la elaborarea de seturi diferite.
Tipologia lui Lewis J. úi Ostner I. (1994) se opreúte asupra unui singur
domeniu important al muncitorului de sex masculin ca model. Se
sugerează state cu muncitori majoritari de sex masculin „moderate”,
„puternice” úi „slabe”.
Siaroff A. (1994: 93-4) sugerează „un nou tip de tipologie” bazat pe
trei factori ai orientării bunăstării familiale, al cărui pilon îl constituie
recipientul beneficiilor úi necesitatea muncii feminine. Orientarea bunăstării
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familiale este structurată împotriva necesităĠii muncii feminine úi aproape
toate naĠiunile în cadrul OrganizaĠiei pentru Cooperare úi Dezvoltare
Economică se grupează în trei.
ğările din cadrul cvadratului superior de dreapta, cum ar fi Ġările
nordice, au cerinĠe înalte ale necesităĠii muncii feminine úi o orientare a
bunăstării familiale puternică úi sunt definite ca state ale bunăstării socialdemocrate protestante. Cvadratul de jos de dreapta (necesitatea muncii
asidue/orientare familială scăzută) cuprinde mare parte a Ġărilor anglosaxone sau statele bunăstării liberale protestante. Cvadratul superior de
stânga, care conĠine mare parte din statele bunăstării continentale, sunt
state ale bunăstării avansate creútin-democrate. ùi, în cele din urmă, grupul
inferior de stânga este „un aúa-zis amestec electoral”, cuprinzând Irlanda,
Japonia, Italia úi Spania, state ale bunăstării cu accentuare târzie a forĠei
feminine, fiind probabil „cel mai ireal rezultat al analizei noastre” (p. 99).
Wildeboer S. úi alĠii (2001) au utilizat un set exhaustiv de variabile
pentru a calcula validitatea modelului regimului bunăstării din cadrul unui
grup de economii avansate. Setul bogat de variabile utilizat în cadrul
analizelor le-a permis să identifice nu numai grupurile mici, ci úi distanĠele
dintre ele. Un dezavantaj al studiului îl constituie concentrarea lor fermă
asupra statului bunăstării. Ei definesc suportul celor trei lumi ale bunăstării
identificate de Esping-Andersen ca fiind: regimuri liberale, corporatiste úi
social-democrate.
Grupul liberal cuprinde Statele Unite ale Americii, Canada, Australia
úi Marea Britanie. Statele Unite ale Americii sunt „cea mai reziduală”, urmat
îndeaproape de Australia, care este „într-adevăr reziduală” úi „fără nici o
îndoială se află în afara grupului liberal”, după cum a susĠinut Castles F.
(pp. 18-20). Canada úi Marea Britanie sunt „mai puĠin pure”, cu mai puĠine
elemente reziduale ale bunăstării.
Grupul corporatist este format din FranĠa, Germania úi Belgia, unde
diferenĠele pe scara valorilor sunt mici. Olanda are însuúiri corporatiste,
deúi acestea sunt mai puĠin pronunĠate, dar deĠine úi unele caracteristici
social-democrate.
Suedia úi Danemarca sunt exponenĠii cei mai puri ai modelului nordic,
cu Norvegia, care deĠine un stat al bunăstării mai puĠin democrat. Nu toate
Ġările deĠin însuúirile grupului din care fac parte într-un grad egal. Se
concluzionează că analiza lor duce la formarea a „trei lumi ale
capitalismului bunăstării, plus Olanda” (p. 150), confirmând pe larg tipologia
lui Esping-Andersen, însă cu o realizare mult mai bună a rezultatelor
individuale ale Ġărilor.
Se continuă evaluarea lumilor bunăstării în comparaĠie cu veniturile
sociale, incluzând redistribuirea venitului, inegalitatea venitului, bunăstarea
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socială úi nivelurile sărăciei. Se concluzionează că nici o linie clară de
demarcare nu poate fi utilizată între social-democraĠi úi statele bunăstării
corporatiste în termenii veniturilor lor. În acelaúi timp, se află o linie distinctă
care separă aceste două tipuri úi statele liberale ale bunăstării. Se susĠine
că aceasta duce la formarea a „două lumi” ale capitalismului bunăstării.
Powell M. úi Barrientos A. (2001) discută despre politica pieĠei muncii
active în termenii regimului bunăstării. Ei se referă la regimuri care nu sunt
dependente de de-comodificare sau defamiliarizarea în sine, ci măsoară
amestecul bunăstării. Acest fapt este reprezentat de date referitoare la
cheltuielile publice pentru asigurarea socială, educaĠie úi politici ale pieĠei
muncii active ca proporĠie din produsul intern brut. La acestea se adaugă
un index al protecĠiei angajării. Variabilele oferă o măsură a diferitelor
componente ale amestecului bunăstării. Deoarece importanĠa lor variază în
cadrul regimurilor bunăstării, există, sub formă de set, elemente
diferenĠiatoare.
Regimurile bunăstării liberale ar trebui să deĠină niveluri inferioare de
asigurare ca proporĠie din produsul intern brut, în timp ce regimurile
conservatoare ar trebui să aibă instituĠii de protecĠie a angajării puternice,
iar regimurile social-democrate ar trebui să deĠină nivele înalte de asigurare
socială ca proporĠie din produsul intern brut.
În ceea ce priveúte cheltuielile pentru măsuri active, acestea ar trebui
să fie ridicate în cadrul regimului social-democrat, scăzute în cadrul
regimului conservator úi minime în cadrul regimului liberal. Rolul specific al
măsurilor active cu referire la regimul bunăstării este investigat în grupurile
de Ġări, utilizând măsuri convenĠionale ale mixului bunăstării, excluzând
măsurile active, úi apoi aflând ce schimbări sunt realizate dacă au fost
adăugate măsurile active în cadrul variabilelor utilizate. Se concluzionează
că importanĠa măsurilor active creúte o dată cu trecerea timpului.
Includerea cheltuielilor pentru măsuri active de ocupare ca variabilă
posibilă ajută la realizarea unei identificări mai clare a grupurilor regimului
bunăstării. Grupurile regimului bunăstării rezultate sunt foarte mult
asemănătoare cu tipologia lui Esping-Andersen, cu adăugarea unui regim
sud-european.
Myles J. (1998, p. 349) susĠine că studiul asupra regimului bunăstării
se bazează pe respect. El susĠine că mulĠi critici au confundat regimurile cu
programele particulare úi au ignorat faptul că, în cadrul unor regimuri
asemănătoare, există variaĠii semnificative în modul în care instituĠiile
bunăstării úi programele operează. De exemplu, Ġările cu regim al
bunăstării liberal diferă fundamental în realizarea programului úi în ceea ce
priveúte modelele pe care le folosesc pentru a finanĠa úi distribui beneficiile
(Myles J., 1998).
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În timp ce mare parte a dezbaterii a fost preocupată de numărul de
lumi úi compoziĠia lor, punctul fundamental cel mai important úi mai neglijat
este că aceste lumi pot fi realizate prin studii cu concepte foarte diferite, ca
úi măsuri diferite. Este important ca definiĠiile, conceptele úi regimurile (sau
modelele sau familiile) să fie congruente.

6.4. Noi abordări ale teoriilor regimului
După cum scrie Ferge Z. (2001), clasificarea în „tipuri ideale” ale
statelor bunăstării moderne devine relevantă numai atunci când logica din
spatele acesteia este clarificată. Terminologia úi definiĠiile nu au fost
întotdeauna consistente. Au existat unele variaĠii în cadrul logicii o dată cu
trecerea timpului. În cele din urmă, conceptele úi măsurile nu s-au potrivit în
totalitate.
Există oare diferenĠe între statele bunăstării, regimurile bunăstării,
lumile bunăstării, modelele bunăstării úi familii sau naĠiuni?
Esping-Andersen G. (1990, 1999) insistă că este preocupat de
„regimurile bunăstării”. Acestea sunt scoase în evidenĠă din perspectivă
economică, deoarece iau în considerare interacĠiunile dintre elemente úi
astfel sunt mai ample decât statele bunăstării (Goodin R. úi Rein M., 2001).
Cele trei componente principale ale unui regim al bunăstării sunt mixul
bunăstării, articularea statului, gospodăriile úi piaĠa, pentru a oferi protecĠie
standardelor de trai împotriva riscurilor sociale, veniturile bunăstării úi
efectele de stratificare pe care le produc. Veniturile bunăstării se referă la
stabilirea actuală a bunăstării oamenilor împotriva riscurilor sociale, prin
intermediul de-comodificării úi defamilializării conform măsurilor-cheie. În
cele din urmă, efectele de stratificare descriu efectele distributive ale
amestecului bunăstării úi ale veniturilor bunăstării.
În cadrul literaturii despre regimurile bunăstării există prea puĠine
dezbateri asupra conceptului de amestec al bunăstării úi de venituri ale
bunăstării. Acestea se potrivesc evaluării convenĠionale din cadrul politicii
sociale. Numeroúi autori au utilizat o gamă de variabile pentru a include
veniturile bunăstării. Există puĠine dezbateri, dar un consens referitor la
amestecul bunăstării úi un deficit semnificativ în ceea ce priveúte atenĠia
acordată elementelor nonstatale (Goodin R. úi Rein M., 2001).
PuĠine studii încorporează variabile care să măsoare ofertele pieĠei
referitoare la protecĠia împotriva riscurilor sociale úi, fără îndoială, aceasta
poate fi atribuită lipsei de date. Chiar úi mai puĠine studii încorporează
ofertele asigurării sociale a gospodăriilor. Datele referitoare la acestea sunt
mai greu de identificat úi există deficienĠe în cadrul analizei noastre
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colective referitoare la resursele alocate gospodăriilor, însă din nou acestea
sunt incapabile să explice încercările limitate de a include variabile care
măsoară contribuĠia gospodăriilor la reducerea riscurilor sociale. Este clar
că un regim al statului bunăstării trebuie să fie mai amplu decât un stat al
bunăstării.
Veit-Wilson (2000) susĠine că diferenĠele lui Esping-Andersen dintre
statele bunăstării úi regimurile bunăstării nu sunt clare. El citează
comentariile lui Esping-Andersen (1990, p. 18), conform cărora „Nu putem
testa argumentele cuprinse decât dacă avem o concepĠie comună asupra
fenomenului care trebuie explicat”. Veit-Wilson pare să nu fi oferit nici un
răspuns la întrebarea ce este statul bunăstării, în afara remarcei moderate
úi nediscriminatoare conform căreia „definiĠia comună din cărĠi este aceea
că implică responsabilitatea statului pentru asigurarea unui nivel minim al
bunăstării pentru cetăĠenii săi” (pp. 18-19). Mai mult de atât, definiĠia
acceptată pe larg a statului bunăstării al lui Briggs A. (1962) cuprinde trei
dimensiuni ample - transferul de plăĠi, serviciile specifice úi reglementările.
Pe scurt, Esping-Andersen susĠine că regimurile bunăstării se
bazează pe prima úi pe a treia dimensiune, ignorând-o pe cea de a doua,
dar măsurând-o doar pe prima. Concentrarea asupra măsurilor de
transferare a banilor lichizi úi neglijarea serviciilor specifice este importantă
din moment ce serviciile pot de-comodifica. Acesta ignoră, de asemenea,
dezbaterea paternalismului în ceea ce priveúte banii versus gradele de
rudenie.
Din punct de vedere teoretic, este posibil pentru un stat al bunăstării
să ofere transferuri de bani úi nici un alt serviciu sau doar servicii fără nici
un transfer. Esping-Andersen G. ignoră relaĠia dintre banii transferaĠi úi
gradele de rudenie. De exemplu, asigurarea de sănătate britanică se
bazează pe cetăĠenie universală úi egalitară, în timp ce menĠinerea
venitului utilizează un amestec de asigurări sociale, beneficii universale úi
testări ale mijloacelor pentru a asigura minimul naĠional.
În mod asemănător, funcĠiile de reglare ale statului bunăstării sunt
ignorate vizibil de Esping-Andersen, ca úi măsurile de de-comodificare
asociate cu transferul plăĠilor de la stat. Un stat poate urmări Ġeluri cum ar fi
realizarea unei ocupări totale úi reglementarea nivelurilor salariale úi a
condiĠiilor de lucru. Pe scurt, dintr-o anumită perspectivă, măsurile lui
Esping-Andersen referitoare la un regim al bunăstării sunt mult mai
restrânse decât dimensiunile statului bunăstării.
Un alt punct de realizat este problema dacă „modelele” sau „familiile”
sunt diferite de „regimuri”. Este mult mai clar demonstrat în cadrul
dezbaterii despre „modelul sudic”. Un anume punct de vedere se referă la
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faptul că statele bunăstării sunt incomplete sau imature ca versiuni ale
modelului corporatist (Abrahamson P., 1999; Castles F., 1998).
Kosonenh P. (2001) examinează statele nordice care corespund
regimului democratic al bunăstării al lui Esping-Andersen, însă, „din
momentul în care rolul democraĠiei sociale a fost mult mai limitat în
Danemarca úi Finlanda mai mult decât în Norvegia úi Suedia, o noĠiune
mult mai neutră a modelului bunăstării nordice este utilizată” (p. 153). Din
acest punct de vedere, un model are mai puĠină importanĠă decât un regim.
Guillen A.M. úi Alvarez S. (2001: 103) susĠin că statele bunăstării
sudice prezintă destule caracteristici diferenĠiate pentru a le putea
considera „o familie de naĠiuni” , însă este greu de susĠinut poziĠia pe care
acestea o ocupă ca „regim al bunăstării” independent. Se consideră că
există variaĠii insuficiente în ceea ce priveúte regimul conservator al
„principiului diferenĠiat”, al „familialismului”, pentru a putea sugera un regim
distinct (Esping-Andersen G., 1999). Aúadar, se utilizează termenul de „stat
al bunăstării sudic” în „acest sens mai degrabă restrâns” (p. 108). Din acest
punct de vedere, o familie reprezintă mai puĠin decât un regim, dar este
posibil ca opusul să fie valabil (Castles F., 1998).
În timp ce continuităĠile dintre Titmuss úi Esping-Andersen sunt
deseori subliniate, un număr de critici au evidenĠiat diferenĠe importante.
Kleinman M. (1996) scrie că multe din tipologiile curente ale statelor
bunăstării conĠin multe idei din clasificarea triplă faimoasă a lui Titmuss
R.M. Oricum, în ciuda similarităĠilor, există două diferenĠe importante între
studiul lui Titmuss úi schemele clasificării mult mai recente. Aceste
diferenĠe sunt mult mai specifice tradiĠiei britanice, pentru care Titmuss a
fost atât arhitect, cât úi simbol.
Mai întâi de toate, primul studiu al lui Titmuss a fost asupra legilor
serviciilor. În al doilea rând, el era poate mai presus de toate îngrijorat de
valorile úi „capetele” politicii sociale (Titmuss, 1974, p. 32). Studii recente
mult mai comparative spun puĠine despre valori, adoptă o abordare mult
mai „útiinĠifică” referitoare la studiul instituĠiilor sociale úi se concentrează
asupra scopurilor mai degrabă decât asupra deznodămintelor ca metodă
operaĠională de clasificare a regimurilor statului bunăstării.
Wildeboer S. úi alĠii (2001, p. 149) susĠin că modelul lui Titmuss se
concentrează asupra obiectivelor tradiĠionale ale statului bunăstării:
protecĠie împotriva pierderilor veniturilor, combaterea sărăciei úi limitarea
inegalităĠii sociale. În cadrul primului său model, statul bunăstării
însumează nu mai mult de o protecĠie prin intermediul asigurării sociale.
Aceasta se poate compara cu o primă problemă în ceea ce priveúte
protecĠia angajaĠilor din cadrul celui de-al doilea model úi protejarea întregii
populaĠii în cadrul celui de al treilea. Se susĠine că tipologia lui Esping-
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Andersen G. derivă din cea a lui Titmuss, nebazându-se pe funcĠiile
tradiĠionale de protejare ale statului bunăstării, ci pe relaĠiile socio-politice
evidente úi pe politica pieĠei muncii.
Mare parte a dezbaterii lui Esping-Andersen (1990) s-a preocupat de
conceptul de de-comodificare: la minim, o definiĠie a de-comodificării
„trebuie să precizeze faptul că cetăĠenii pot în mod deliberat úi fără
potenĠiala pierdere a slujbei, venitului sau bunăstării generale, să opteze
pentru un alt loc de muncă atunci când ei consideră a fi necesar” (EspingAndersen, 1990, p. 23). Esping-Andesen (1990) susĠine că de-comodificarea cere beneficii universale, însă lucrul acesta a fost criticat de Castles
F. úi Mitchell D. (1993), care oferă un punct de vedere mult mai înĠelegător
al testării mijloacelor decât s-ar fi permis vreodată.
Dintr-un anumit punct de vedere, ideea lui Esping-Andersen urmează
o linie mai degrabă crudă decât o citare asemănătoare lucrării lui Titmuss.
De exemplu, Titmuss (1968, pp. 115-117) consideră că testarea mijloacelor
ca metodă poate fi utilizată în teorie pentru multe posibile funcĠii. Nu numai
că testarea mijloacelor trebuie să difere în cuprins, scop, caracteristici úi
frecvenĠă conform funcĠiilor lor, dar, mult mai complex totuúi, ea trebuie să
difere din punctul de vedere al următorilor factori: (a) tipul de servicii sau
pensii oferite úi, dintr-un anumit punct de vedere, cauzele necesităĠii; (b)
necesităĠile prezente imediate, temporare, săptămânale, lunare, anuale
etc.; (c) caracteristicile consumatorului (vârstă, sex, statut marital úi
gospodăresc etc.); (d) motivul pentru care o varietate de stimulenĠi
economici, sociali úi psihologici úi de constrângeri ce trebuie să fie luate în
considerare în cadrul structurii úi activităĠii de testare a mijloacelor.
Critica feministă a lucrărilor lui Esping-Andersen deschide un alt front
referitor la de-comodificare. Lewis J. (1994) susĠine că relaĠia-cheie este
inclusă nu doar între muncă úi bunăstare, ci, de asemenea, între munca
plătită, cea neplătită úi bunăstare, oferirea de îngrijire informală. De
exemplu, sistemul norvegian de tratare a femeilor mai întâi ca soĠii úi apoi
ca mame se apropie mai mult de cel din Marea Britanie decât de vecinul
său scandinav, Suedia. Răspunsul lui Esping-Andersen a fost pozitiv în
ceea ce priveúte adăugarea noĠiunii de defamilializare în cadrul decomodificării.
Oricum, dificultăĠile implicate în operaĠionalizarea acestor concepte
rămân valabile. Esping-Andersen (1990) a definit pe larg regimurile
bunăstării pe baza indicilor de-comodificării, care reprezintă o evidenĠiere a
politicilor regimului. În ultima lucrare, el a examinat defamiliarizarea, ca úi
de-comodificarea úi a acordat o mai mare importanĠă mixului bunăstării
(Esping-Andersen, 1999). În modul în care aceúti doi indici sunt
operaĠionali, nu se adaugă prea mult prin intermediul defamilializării. Ambii
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indici sunt unidimensionali, prin faptul că ei măsoară abilitatea statului de a
forma cetăĠeni în cadrul pieĠei. Nici o măsură nu reflectă cu adevărat grija
lui conceptuală nouă în ceea ce priveúte mixul bunăstării. Deúi subliniază
noĠiunea de interacĠiune, măsurile tind să fie mult mai mult unidimensionale
decât multidimensionale. Aceasta este în parte confirmată de faptul că
includerea defamilializării creează o schimbare mică în cadrul tipologiei
sale triple.
Room G. (2000) a criticat noĠiunea lui Esping-Andersen de decomodificare din diferite puncte de vedere. Cu scopul de a salva ideea
marxistă referitoare la de-comodificare, el sugerează că ar trebui să fie
definită úi privită ca autodezvoltare. La început, comodificarea este
asociată cu o pierdere a forĠelor umane úi a dezvoltării. Puterile sociale ale
autodezvoltării sunt explicate în cadrul unei comodificări úi a muncii. Prin
intermediul implicării, de-comodificarea implică salvarea acestor puteri.
Cuprinde obiective ale operaĠionalizării lui Esping-Andersen în ceea ce
priveúte de-comodificarea în termeni de protejare a venitului sau a
consumului, mai degrabă decât noĠiuni ample ale autodezvoltării. În
schimb, el susĠine „construirea unui index al de-comodificării pentru
autodezvoltare”. În replica sa la critica lui Room G., Esping-Andersen
acceptă validitatea noĠiunii de de-comodificare înĠeleasă ca fiind
autodezvoltarea, dar discută sublinierea de către Room numai a contextului
de autodezvoltare.
DiscuĠiile referitoare la operaĠionalizarea de-comodificării au un efect
de durată dezbateri ample referitoare la înĠelesul úi măsurarea dezvoltării
economice în literatura de specialitate. Măsuri ale bunăstării care s-au
concentrat în trecut asupra dezvoltării economice úi a exprimării sale
empirice, produsul intern brut per capita, au fost definite ca fiind necesare.
Grija în ceea ce priveúte dezvoltarea socială sau umană a dus la apariĠia
indexului dezvoltării umane, care reprezintă o măsură complexă a
indicatorilor economici úi sociali ai dezvoltării.
Există un număr de studii valide referitoare la analiza empirică a
regimurilor bunăstării. Obiectivul-cheie este să se stabilească diferenĠele
din cadrul amestecului bunăstării úi veniturilor bunăstării în cadrul
naĠiunilor, aceasta sugerând utilizarea corelaĠiei úi regresiei analizei, a
grupului de analize, analiza factorilor úi a componenĠilor principali, toate
aceste tehnici fiind folosite în acest context.
Esping-Andersen (1990) s-a bazat pe analiza regresivă a identificării
regimurilor bunăstării, analiză criticată în lucrarea lui Shalev M. (1998) din
trei puncte de vedere. Mai întâi de toate, Shalev observă că „nici un studiu
sistematic (nu a fost) dus până la capăt în ceea ce priveúte faptul dacă
ansamblul de indicatori ai regimurilor statelor bunăstării coincid unii cu alĠii”
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(p. 13). În al doilea rând, el a pus la îndoială baza indicilor prezentaĠi de
Esping-Andersen. ùi în al treilea rând, el a susĠinut că utilizarea analizei
regresive a fost prost aplicată, fiind dată rata variabilelor în ceea ce priveúte
observaĠiile făcute úi punctul prioritar conform căruia variabilele alese erau
interdependente. După cum susĠinea el, „este greu să se exagereze
incompatibilitatea fundamentală dintre regresia multiplă úi studiul lui
Esping-Andersen asupra regimului. Regresia multiplă era pur úi simplu un
instrument neclar pentru sublinierea diferenĠelor majore dintre grupurile de
Ġări care ar fi putut fi propagate de utilizarea tabelelor úi diagramelor fără
implicarea efectelor liniare constante în cadrul Ġărilor” (Shalev M., 1998,
p.13).
Analiza grupului a fost utilizată în mod extensiv în cadrul regimului
bunăstării (Powell M. úi Barrientos A., 2001) úi cu referire la familiile
naĠiunilor (Obinger H. úi Wagschal U., 2001).
Analiza factorilor úi a elementelor principale a fost folosită cu succes
(Shalev M., 1999; Wilderboer S. úi alĠii, 2001). Esping-Andersen utilizează
regresia logică (1999).
ConcordanĠa diferitelor tehnici depinde dintr-un anumit punct de
vedere de datele valabile, ca úi de obiectivele specifice ale cercetării.
După cum notează Gough I., analiza grupului „pare a fi robustă,
semnificativă úi simplă úi, în afară de toate acestea, motivaĠiile ar trebui să
fie utilizate într-un mod mult mai obiúnuit” (Gough I., 2001, p. 169). Aceasta
cuprinde punctele de vedere atât ale lui Pitruzello, cât úi ale lui Shalev.
Analiza de grup este un dispozitiv euristic pentru aranjarea datelor úi care
nu oferă nici o bază statistică în conformitate cu care să se poată
discrimina între diferitele rezultate. Din fericire, marea majoritate a
exerciĠiilor de grup au avut cam acelaúi rezultat. Analiza componentelor
principale úi cea de grup au aceleaúi dezavantaje.
Analiza regresivă este mai puĠin potrivită pentru a se compara cu
analiza finală a Ġării din motive sugerate de Shalev M. (1999).
Wildeboer S. úi alĠii (2001) nu utilizează nici o componentă lineară de
analiză din cele utilizate în cadrul celor 58 de caracteristici ale pieĠei
muncii, sistemului de taxe úi sistemului asigurării sociale din 11 Ġări.
Împreună, „variabilele prezintă o imagine total completă a fiecărui tip de
stat al bunăstării” (p. 17), iar codarea variabilelor s-a bazat pe discuĠii
evidente teoretice sau empirice. Prin utilizarea unui număr mare de
variabile, rezultatele obĠinute sunt rezonabil stabile, imaginea putând fi
îmbunătăĠită dacă mult mai multe tipuri de indicatori erau utilizaĠi, însă
restricĠiile exclud această posibilitate.
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Dintr-un anumit punct de vedere, este promiĠător că metodele variate
duc cu precizie la aceleaúi rezultate. Ampla identificare a regimurilor
bunăstării se observă din toate studiile revăzute. Altfel spus, acesta este
motiv de convergenĠă, deoarece chiar úi acolo unde aplicarea regimului
bunăstării nu se poate justifica cu exactitate, rezultatele sunt susĠinute
(Obinger H. úi Wagschal U., 2001, Gough I., 2001). Mai mult de atât, chiar
úi acolo unde regimurile bunăstării nu sunt obiectul analizei, gruparea încă
reuúeúte să realizeze grupurile familiilor de Ġări.
O ultimă problemă se referă la datele despre populaĠie. Unele studii
examinează Ġările din cadrul OrganizaĠiei pentru Cooperare úi Dezvoltare
Economică; altele sunt raportate la Uniunea Europeană.
Au fost făcute încercări de aplicare a regimurilor bunăstării în cadrul
altor Ġări (Gough I., 2001). Valabilitatea datelor are întotdeauna o limită în
timp considerabilă, având drept rezultat faptul că chiar úi rezultatele cele
mai recente tind să nu mai fie reale. Ar fi greu de prezentat o lucrare
empirică despre grupurile regimului bunăstării ca úi cum s-ar oferi o
„confirmare” sau „teste” ale studiului regimului bunăstării. Aceasta se
datorează în parte dificultăĠilor intervenite în cadrul analizei comparative,
dar úi tehnicilor folosite pentru a diferenĠia grupurile. Rezultatele analizei
grupului pot sugera în cel mai bun caz că suntem pe calea cea bună, dar
nu reprezintă o „confirmare” corespunzătoare sau o strategie de
„falsificare”.
Încă se mai păstrează ideea a ceea ce trebuie să fie măsurat. În
cadrul lumilor bunăstării, diferite amestecuri ale bunăstării produc diferite
venituri úi au diferite efecte de stratificare. Un model mult mai structural ar
trebui să încerce să măsoare aceste trei tipuri separat (liberal, socialdemocrat úi conservator-corporatist) úi să valideze ipotezele conform
cărora Ġările social-democrate au o de-comodificare mai amplă, iar scorul
defamilializării este corect.
Încercările de a măsura de-comodificarea nu s-au dovedit a fi bune în
totalitate. De-comodificarea lui Esping-Andersen ca index a atras cea mai
puternică critică referitoare la un studiu al său la nivel conceptual úi empiric
(Room G., 2000).
Pe de altă parte, nu s-a muncit îndeajuns la măsurarea nivelului
amestecului bunăstării, în conformitate, după cum s-a precizat mai sus, cu
orientarea politicii sociale asupra statului bunăstării.
Modelele bunăstării au contribuit semnificativ la înĠelegerea
producerii bunăstării în cadrul economiilor avansate úi au evidenĠiat ideea
de bază referitoare la faptul de ce Ġările apropiate prin probleme
asemănătoare úi provocări pot reĠine úi susĠine în mod semnificativ diferite
forme ale producerii bunăstării. ContribuĠia majoră a lui Esping-Andersen úi
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a celorlalĠi este de a fi dus analiza până la problema principală a statului
bunăstării. Acest fapt este sugerat în lucrarea sa din 1990 úi confirmat în
totalitate în cea din 1999.
Multele tipologii diferite care s-au dezvoltat în cadrul literaturii de
specialitate úi proliferarea „lumilor” úi „familiilor” atrag atenĠia asupra
necesităĠii de a defini mult mai clar conceptele úi metodele analizei
bunăstării comparative. O zonă importantă de dezbatere se referă la
obiectivele úi veniturile producĠiei bunăstării, la noĠiunile de de-comodificare
úi defamilializare, care îl înlătură pe Esping-Andersen din cadrul studiilor
anterioare, fiind necesară o definiĠie mult mai amplă atât la nivel
conceptual, cât úi la cel empiric. În mod asemănător, conceptul-cheie al
riscurilor sociale din cadrul cărĠii lui Esping-Andersen din 1999 rămâne
puĠin dezvoltat.
Două idei rămân să fie discutate, dacă se continuă investirea în
cadrul „modelelor bunăstării” care ar urma să se reactualizeze în viitor.
Gruparea regimurilor în timp úi spaĠiu se face în corelare cu concepte úi
teorii ale schimbării bunăstării. Mai întâi de toate, relativ prea puĠină atenĠie
a fost acordată ideii de dinamică a regimurilor bunăstării o dată cu trecerea
timpului. În al doilea rând, analiza regimului bunăstării trebuie să fie extinsă
în afara constrângerilor economiilor avansate. Există necesitatea
încorporării varietăĠii producerii bunăstării úi posibil a regimurilor, în cadrul
Ġărilor în dezvoltare. Aceasta ar putea duce la diferenĠieri în cadrul
regimurilor bunăstării naĠiunilor avansate, care sunt de o mai mică
importanĠă decât diferenĠele posibile dintre naĠiunile avansate úi cele în
curs de dezvoltare.

CAPITOLUL 7
STATUL BUNĂSTĂRII ùI A TREIA CALE:
O ANALIZĂ COMPARATĂ: STATELE
UNITE ALE AMERICII, CANADA, MAREA
BRITANIE

7.1. Statul bunăstării úi a treia cale
Din punct de vedere istoric, a treia cale reprezintă o problemă
controversată, cu multe elemente contrastive. În cadrul Ġărilor vestice, cea
de a treia cale îúi are originile în nereuúitele orientărilor de stânga úi
dreapta: pe de o parte, apar idei noi care sunt în afara statului bunăstării úi
în faĠa cărora prescrierile originale de stânga nu mai sunt eficiente, iar pe
de altă parte, liberalismul úi-a evidenĠiat limitele ca filosofie politică, în
sensul că nimeni nu mai crede că piaĠa poate rezolva orice problemă
(Giddens A., 1998, p. 65; Giddens A., 2000, pp. 41-42).
Cea de a treia cale apare ca răspuns la erodarea bazei populare a
partidelor politice: conflictele ideologice au o intensitate scăzută; alegătorii
tind să voteze împotriva unui partid mai degrabă decât să susĠină un
program; viaĠa asociativă este mult mai atractivă pentru ei decât activitatea
politică partizană (Giddens A.,1998, pp.19-21, pp. 36-38).
În Europa de Vest, fondatorii celei de a treia căi se concentrează
asupra a două principii de acĠiune. Mai întâi de toate, ei pun un accent
normativ asupra responsabilităĠii civice. Conform lor, este necesar ca
cetăĠenii să fie lăsaĠi să decidă singuri, iar statul ar trebui doar să
stabilească un cadru pentru negocierile lor. Este de preferat să se renunĠe
la sistemele care încurajează pasivitatea úi este necesar ca oamenii să se
obiúnuiască cu asumarea de riscuri úi să accepte obligaĠiile care sunt
aferente acestor riscuri („nici un drept fără responsabilităĠi”). În al doilea
rând, nu mai este posibil să fii mulĠumit de resursele redistributive, ci mai
degrabă trebuie să se redistribuie posibilităĠile.
Dar ce înseamnă exact „a treia cale”? Ce consecinĠe a avut, pentru
cetăĠenii din America de Nord úi Marea Britanie, trecerea de la o
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administraĠie politică de centru-dreapta la una de centru-stânga? ùi, mai
ales, ce a însemnat a treia cale pentru ceea ce a constituit unul dintre cele
mai controversate subiecte ale dezbaterii publice în perioada
contemporană, úi anume viitorul statului bunăstării?
DiscuĠia se concentrează în jurul unui argument principal: liderii celei
de a treia căi au dezvoltat adesea o retorică despre reforma bunăstării,
care părea mai echilibrată úi mai plină de compasiune decât cea a
predecesorilor lor conservatori. Prin politicile din timpul lui Clinton, Chrétien
úi Blair se putea înfăptui o restructurare a regimurilor bunăstării mult mai
radicală decât prin politicile adoptate de Reagan, Mulroney sau chiar
Thatcher.
Trebuie menĠionate trei elemente principale care marchează
începuturile celei de a treia căi în reforma sistemului bunăstării din lumea
anglo-americană. În primul rând, orientarea către beneficii sociale acordate
pe baza „testării mijloacelor”, în al doilea rând, schimbări în direcĠia a ceea
ce se cheamă politici sociale „fiscalizate” sau „de impozitare” úi, în al treilea
rând, un accent crescut pus pe noĠiunea de cetăĠenie „economică”, care
vine în contradicĠie cu vechiul concept de cetăĠenie socială.
La nivelul ideilor, Clinton, Chrétien úi Blair au exprimat o viziune
conform căreia indivizii, indiferent de cât de modeste le sunt originile, pot
avea succes într-o societate care le oferă oportunităĠii de afirmare, câtă
vreme ei sunt îndatoritori, responsabili úi ambiĠioúi. În acest sens, toĠi cei
trei lideri au oferit un drum nou spre putere, mutându-se la dreapta de pe
poziĠiile istorice de centru-stânga ale partidelor respective. Clinton, Chrétien
úi Blair au îmbrăĠiúat noĠiunile de ambiĠie individuală, susĠinând că
principalul rol al statului este de a lărgi oportunităĠile de succes individual úi
subliniind importanĠa conceptului de îndatoriri personale úi de
responsabilitate - elemente care Ġin de doctrinele tradiĠionale liberală úi
conservatoare.
Ca neoconservatori, aceúti lideri aveau tendinĠa de a nu privi cu ochi
buni grupurile de interese úi mobilizarea sindicală în vederea miúcărilor
sociale, considerând acĠiunile colective de acest tip ca fiind puĠin legitime.
Cu toate acestea, Clinton, Chrétien úi Blair au respins, de asemenea, úi
ceea ce ei descriau a fi noĠiunile cu caracter extrem antisocial ale
predecesorilor lor, insistând pe faptul că ei se arătau mai plini de
compasiune, mai echilibraĠi decât Reagan, Mulroney úi Thatcher.
AdepĠii celei de a treia căi pretindeau că au luat ce-i mai bun din
tradiĠiile liberală, conservatoare úi social-democrată, îmbinând punctele
forte ale acestor doctrine úi respingând excesele, fie ale individualismului
necontrolat, fie ale intervenĠiei exagerate a statului. Aúa după cum afirma
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preúedintele Clinton în lucrarea din 1996, intitulată Între speranĠă úi istorie,
„America înseamnă atât libertate individuală, cât úi obligaĠii comunitare”.
Având în vedere aceste similarităĠi evidente, care sunt diferenĠele
care disting aceste state ale bunăstării unul de altul? Conform teoriilor
comparative dominante, toate Ġările din spaĠiul anglo-american pot fi
caracterizate drept liberale, adică nici social-democrate, nici corporatiste, úi
ca fiind state reziduale ale bunăstării.
Totuúi, dintre toate cele trei cazuri, Statele Unite ale Americii rămân,
în mod cert, purtătoarele stindardului statului rezidual al bunăstării. Este
singura Ġară căreia îi lipseúte un sistem universal de acordare a îngrijirilor
medicale. De asemenea, Statele Unite ale Americii sunt distincte úi datorită
faptului că ele au cea mai puternică dreaptă socială sau aúa-numita
„dreaptă morală”, un lucru care suscită interesul special al cercetătorilor
statului bunăstării. De-a lungul unui continuum dat de schimbări în direcĠia
beneficiilor acordate pe baza testării mijloacelor, de politici sociale úi de o
noĠiune din ce în ce mai slabă úi mai compromisă a cetăĠeniei sociale,
Statele Unite ale Americii sunt probabil cele mai „avansate” sau mai
„dezvoltate” dintre cele trei cazuri.
Prin comparaĠie, Canada poate fi descrisă ca având un stat al
bunăstării ceva mai robust decât au Statele Unite ale Americii. În Canada
sunt furnizate servicii universale de sănătate, cu toate că standardele
statului canadian al bunăstării sunt considerate ca fiind în declin în ultima
vreme. Dezvoltările politice recente din Canada au inclus totuúi
introducerea sistemului Statelor Unite ale Americii de reglementare a
taxelor de muncă la nivelul statelor, precum úi apariĠia unei forĠe puternic
social-conservatoare în cadrul principalului partid federal de opoziĠie OrganizaĠia pentru Reformă sau AlianĠa Canadiană.
Dintre toate cele trei cazuri care fac obiectul comparaĠiei, statul
britanic al bunăstării este probabil cel mai puternic úi cel mai puĠin influenĠat
de interesele dreptei sociale. În Marea Britanie, avem de a face cu o
viziune mai puĠin muncitorească decât cea din America de Nord în legătură
cu ce anume ar trebui să facă un părinte „responsabil” - în general mamele,
cât timp copiii sunt mici. Creatorii de politici americani úi canadieni au
tendinĠa de a privi mamele cu copii foarte mici ca înscriindu-se în categoria
angajaĠilor cu o normă de 30 de ore de muncă pe săptămână, în timp ce
omologii lor britanici susĠin că, în absenĠa unui program decent de îngrijire
a copilului úi a unor locuri de muncă satisfăcătoare, este de preferat ca
statul să continuie să plătească beneficii mamelor singure cu copii
preúcolari úi nu să le forĠeze să-úi găsească un loc de muncă plătit
(O’Connor J., Orloff A. úi Shaver S., 1999).
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În ceea ce priveúte noĠiunile de beneficii acordate pe baza testării
muncii (work tested benefits), de politici sociale úi conceptul cetăĠeniei
sociale, Marea Britanie pare să fie mai puĠin „avansată” sau „dezvoltată” în
această direcĠie decât Canada úi, în mod cert, decât Statele Unite ale
Americii.

7.2. ExcepĠii de la cea de a treia cale
La ce schimbări progresiste se aúteptau liderii celei de a treia căi? În
lucrarea Femeile în defensivă: a supravieĠui unor vremuri conservatoare,
am remarcat eforturile lui Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Brian
Mulroney úi ale succesorilor lor din partid de a impune o perspectivă
individualistă, care respingea ideile colectiviste ale predecesorilor lor
laburiúti, democraĠi úi liberali, precum úi tradiĠiile comunitare organice ale
propriilor lor partide (Bashevkin S., 1998).
Printre opozanĠii cei mai înverúunaĠi ai liderilor neoconservatori, se
numărau grupurile antisărăcie úi organizaĠiile de femei. Acestea úi-au
direcĠionat critica spre schimbarea sistemului de asistenĠă socială după anii
1980. Schimbările au însemnat în Statele Unite ale Americii, în 1988,
Legea de sprijinire a familiei, lege care prevedea să „scoată mamele
singure din sistemul bunăstării, printr-o combinaĠie de măsuri care vizau
instruirea profesională, cerinĠele de angajare în muncă, alocaĠii acordate
copiilor úi aplicarea unor măsuri de sprijinire a copiilor” (Edin K. úi Jencks
C., 1992, p. 204).
În Canada, guvernul Mulroney a adoptat o decizie menită să reducă
cheltuielile sociale federale prin limitarea sau plafonarea transferurilor
destinate finanĠării programelor de sănătate, educaĠie úi bunăstare în trei
provincii avansate din punct de vedre economic. Această decizie a redus
transferurile federale către Ontario, British Columbia úi Alberta (Little M.,
1998).
În Marea Britanie, conservatorii au introdus, în 1991, Legea de
sprijinire a copilului, care obliga mamele singure care trăiau din ajutor de
stat să menĠioneze numele tatălui, astfel încât AgenĠia de Sprijinire a
Copilului să poată obĠine din partea acestuia o contribuĠie financiară,
reducând în felul acesta nivelul beneficiilor acordate mamei din partea
statului.
Deúi termenii specifici ai acestor trei acĠiuni conservatoare nu au fost
nici pe departe identici, au avut însă un fir comun úi au provocat într-un fel
reacĠii similare de opoziĠie. Ce anume au criticat reprezentanĠii intereselor
bunăstării sociale din Statele Unite ale Americii, Canada úi Marea Britanie
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în legătură cu politicile sociale úi la ce implicaĠii se aúteptau să ducă
politicile liderilor conservatori?
Cinci critici generale se remarcă.
Prima se referă la faptul că politicile sociale ale conservatorilor se
bazau pe fonduri publice redirecĠionate de la programele de acordare a
beneficiilor, programe care erau deja modeste, reziduale úi bazate mult
prea mult pe testarea mijloacelor. Conform criticilor, introducerea în
sistemele anglo-americane a unor cerinĠe rigide de muncă, reducerea
transferurilor sociale federale pentru a micúora fondurile de la guvernele
locale úi obligarea prin lege la plăĠi destinate sprijinirii copilului, toate
acestea au reprezentat mijloace indirecte folosite de executivii politici
conservatori pentru a reduce din plăĠile úi aúa limitate din sistemul
bunăstării.
În al doilea rând, progresiútii pretindeau că retorica conservatorilor, în
special în Statele Unite ale Americii úi Marea Britanie, a transformat sărăcia
dintr-o condiĠie economică într-o maladie culturală úi, mai presus de toate,
într-o maladie morală. Aúa-numitul discurs despre „valorile familiei” a
devenit efectiv, considerând mamele singure care încearcă să-úi crească
copiii ca fiind devianĠi „iresponsabili” care meritau umilinĠa publică úi alte
forme de pedeapsă sau sancĠiuni impuse de stat. În opinia criticilor,
discursul negativ despre „dependenĠă” úi „iresponsabilitate” a trimis în
obscuritate interconectarea úi interdependenĠa, care rămân centrale într-o
societate sănătoasă, úi a neglijat faptul că dependenĠa femeilor de un ajutor
bănesc acordat de stat este de multe ori de preferat unei dependenĠe de
formele tradiĠionale de organizare a familiei.
În al treilea rând, potrivit reprezentanĠilor intereselor grupurilor
feministe úi antisărăcie (Edin K. úi Jencks C., 1992), eforturile
conservatorilor de a împinge femeile sărace, care de cele mai multe ori
aparĠineau unei minorităĠi sau erau imigrante, către un loc de muncă plătit
ignorau tiparele semnificative ale segregării úi plăĠilor diferenĠiate pe criterii
de sex care funcĠionau pe piaĠa muncii. Programele de bunăstare prin
muncă nu ar duce la transformarea sărăciei în prosperitate din simplul
motiv că majoritatea mamelor singure „nu au acces la slujbe mai bine
plătite decât ceea ce se plăteúte prin sistemul bunăstării”.
În al patrulea rând, împingerea mamelor cu copii mici către un loc de
muncă plătit cu o normă de 20-30 de ore de muncă pe săptămână însemna
negarea valorii pe care o avea îngrijirea copilului, neplătită, úi a
responsabilităĠilor pe care le presupune creúterea unui copil úi ignora faptul
că programele publice de îngrijire a copilului sau cele care ofereau astfel de
servicii la locul de muncă erau extrem de limitate în toate cele trei Ġări.
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ùi ultima critică adusă se referea la faptul că, în America de Nord,
impulsul către descentralizare dat de acĠiunile din epoca Reagan úi
Mulroney era perceput ca un potenĠial pericol de a accelera o concurenĠă
acerbă între aceste sisteme federale în care asistenĠa socială se baza deja
pe „colaje” localizate, compuse din scheme individuale de stat úi scheme
provinciale (Edin K. úi Jencks C., 1992). Continuarea acestei
descentralizări ar fi riscat, potrivit observatorilor de stânga, subminarea
ideii, úi aúa fragile, referitoare la standardele sociale naĠionale din cadrul
sistemelor federale.
În măsura în care criticile la adresa politicilor sociale conservatoare
au avut darul de a prescrie obiectivele centrale pe care urmau să le adopte
liderii postconservatori, acestea includeau: stoparea reducerilor cheltuielilor
alocate pentru bunăstare; abĠinerea de la a face uz de discursuri de morală
punitive în legătură cu mamele singure úi bunăstarea; în conceperea
programelor de instruire, ucenicie sau de muncă, acordarea unei atenĠii
sporite chestiunilor legate de segregarea sexuală úi retribuĠiei inegale pe
piaĠa muncii; conceperea unor programe universale de îngrijire a copilului
care să fie de înaltă calitate úi accesibile; în cadrul sistemelor federale,
refuzul de a acorda o greutate mai mare nivelurilor de guvernare
subnaĠionale.
Liderii celei de a treia căi aleúi în 1992 în cele trei Ġări, nu au împlinit
aceste aúteptări. Ceea ce au făcut însă aceúti lideri a fost să crească úi
apoi să scadă nivelul aúteptărilor pentru mulĠi dintre experĠii progresiúti,
precum úi pentru cei care i-au susĠinut în campania electorală. ùi putem
examina, în acest sens, probele care stau mărturie pentru fiecare caz în
parte.

7.3. Cazul Statelor Unite ale Americii
Retorica de campanie electorală a candidatului Clinton accentua
ideea „stopării bunăstării aúa cum o útim noi”, pentru a face din bunăstare
„o a doua úansă, úi nu un mod de viaĠă”, úi considera concentrarea pe
economic ca fiind „stupidă”, astfel încât toĠi indivizii cu spirit întreprinzător
să îúi poată împlini aúa-numitul „vis american”. Clinton a promis în discursul
său că va face în aúa fel încât „munca să fie preĠuită”, în primul rând, prin
extinderea stimulentelor de reducere a impozitelor din cadrul sistemului de
creditare, a impozitului pe veniturile câútigate de părinĠii cu venituri mici,
urmărind prin aceasta angajarea lor într-un loc de muncă plătit, úi nu
dependenĠa de sistemul bunăstării, úi, în al doilea rând, prin creúterea
nivelului salariului minim la nivel naĠional (Weaver R.K., 1998).
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ÎnfiinĠarea sistemului de creditare a impozitului pe veniturile câútigate
a fost justificată în mai toate sistemele anglo-americane de argumentele în
favoarea nevoii de a ajuta familiile sărace angajate în câmpul muncii care
nu primeau alte tipuri de beneficii acordate de stat úi care se aflau la
îndemâna altor beneficiari ai bunăstării.
Ideile liberale ale candidatului Clinton cu privire la educaĠie, instruire
profesională, servicii de sănătate úi altele au fost stopate de o dreaptă
republicană revitalizată. În special, ca urmare a trecerii în 1994 a controlului
celor două Camere ale Congresului de la democraĠi la republicani, Clinton
a fost forĠat să accepte o abordare legislativă mult mai puĠin îngăduitoare.
ùi totuúi, ideile lui Clinton, în special cele despre bunăstare socială, au fost
de la început cele ale unui guvernator pragmatic al unui stat mic, un
guvernator care a dorit să vadă o trecere a autorităĠii de la nivel federal la
nivel de guvernare locală a fiecărui stat (Clinton B., 1992).
Propunerile lui Clinton de reformare a bunăstării înaintate la Casa
Albă înainte ca republicanii să obĠină controlul în 1994, erau de natură
conservatoare úi descentralizatoare, spre deosebire de poziĠiile pe care
s-au situat în trecut majoritatea democraĠilor din Statele Unite ale Americii.
Planul lui Clinton permitea statelor să impună reguli de excludere a copiilor
sau limite pentru beneficiarii bunăstării, ceea ce însemna că se putea
refuza acordarea unor beneficii mai mari mamelor care născuseră copii în
perioada în care erau incluse în sistemul de asistenĠă socială al Statelor
Unite ale Americii, sistem cunoscut sub denumirea de „ajutor acordat
familiilor cu copii în întreĠinere”.
Învestirea statului cu mai multă putere asupra problemelor legate de
bunăstare este o idee în concordanĠă cu poziĠia pe care a adoptat-o Clinton
ca preúedinte (dar úi cu cea a predecesorului său la Casa Albă, George
Bush). Astfel, statelor le este permis să „experimenteze” o varietate de
măsuri de asistenĠă socială, creând un „laborator” pentru schimbări în
politicile naĠionale. Mai mult, planul lui Clinton oferea o soluĠie pentru
cheltuielile alocate îngrijirii copiilor din familiile celor care muncesc, dar
câútigă puĠin, acordând stimulente în special mamelor singure, pentru a le
menĠine în afara sistemului bunăstării. Acest plan sugera o gradare a
cerinĠelor de angajare în aúa fel încât aproximativ 10% din adulĠii din
gospodăriile care beneficiau de programul de ajutor acordat familiilor cu
copii în întreĠinere să reuúească în următorii úase ani să obĠină un loc de
muncă subvenĠionat de guvern (respectiv până în anul 2000).
Pentru a putea acorda subvenĠii pentru muncă úi alocaĠii pentru copii,
planul lui Clinton prevedea reducerea beneficiilor de bunăstare destinate
noncetăĠenilor (inclusiv imigranĠilor ilegali), precum úi persoanelor cu
dizabilităĠi.
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Ultimul act legislativ de reformare a bunăstării semnat de preúedintele
Clinton în 1996 avea mult mai multe puncte comune cu propunerile
republicanilor din 1994, menĠionate în Contractul cu America úi mai puĠin cu
poziĠiile proprii adoptate iniĠial. Cu toate acestea, trebuie subliniat faptul că
propunerile lui Clinton se axau pe reducerea cheltuielilor cu bunăstarea úi
făceau presiuni pentru opĠiunea de a munci. Actul de responsabilitate
personală úi reconciliere în ceea ce priveúte oportunităĠile de muncă,
adoptat în 1996, a eliminat programul de ajutor acordat familiilor cu copii în
întreĠinere, înlocuindu-l cu o nouă schemă în bloc, de mari proporĠii,
intitulată asistenĠă temporară acordată familiilor nevoiaúe. Prin acest act se
reduceau cheltuielile de bunăstare ale guvernului federal cu aproximativ 55
miliarde dolari pe o perioadă de úase ani (Weaver R.K, 1998).
Noul program impunea limite dure, în sensul că adulĠii ar fi putut primi
beneficii pe o perioadă de maximum cinci ani sau chiar pe o perioadă mai
mică dacă statele hotărau astfel. Statele aveau la dispoziĠie úase ani,
începând cu anul 1996, pentru a se asigura că un procent de 50% dintre
cei care primeau beneficii se angajau ulterior în muncă. În conformitate cu
termenii stipulaĠi în acest act, jumătate din părinĠii singuri care primeau
beneficii era de aúteptat să se angajeze în muncă cu o normă de 30 de ore
pe săptămână, pe parcursul a 6 ani.
De un interes special pentru analiútii feminiúti au fost componentele
care se ocupau de problema paternităĠii úi de chestiunile legate de naúterile
din afara căsătoriei. Conform termenilor stipulaĠi în aceste componente,
toate mamele care primeau beneficii de bunăstare erau obligate să
dezvăluie identitatea taĠilor, mamele adolescente erau obligate să locuiască
cu părinĠii lor sau cu alĠi adulĠi úi să participe la programe de educare sau
instruire pentru a putea avea dreptul la asistenĠă financiară.
Mai mult, statele care au reuúit să reducă naúterile din afara
căsătoriei, fără însă a creúte rata avorturilor, au fost propuse, conform
legislaĠiei din 1996, pentru a li se acorda fonduri federale suplimentare, un
bonus pentru stoparea „ilegitimităĠii”. Statelor li s-a acordat dreptul de a
impune reguli de excludere a copiilor sau de „limitare a familiei”, însemnând
că mamelor care concepeau sau năúteau un copil în perioada în care
primeau asistenĠă financiară li se refuza dreptul de a primi beneficii mai
mari.
LegislaĠia din 1996 a eliminat orice drepturi legale ale individului de a
beneficia de protecĠie úi a introdus prevederi care forĠau mamele singure
sărace să renunĠe la asistenĠă socială pentru a putea beneficia de asistenĠă
economică.
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SusĠinătorii reformării sistemului bunăstării s-au grăbit să
argumenteze că legea din 1996 a depăúit cu mult ideea iniĠială de „a pune
capăt bunăstării aúa cum o útim noi”. Preúedintele Clinton úi alĠii au tins
către rate foarte mici ale úomajului în Statele Unite ale Americii, către
despovărarea cheltuielilor cu bunăstarea, către o creútere durabilă a
numărului de locuri de muncă úi, desigur, către o revenire a bursei de
valori. Cu toate acestea, o privire mai analitică asupra aceluiaúi scenariu ar
sugera că cerinĠele pentru angajare în muncă din Statele Unite ale Americii
aveau tendinĠa de a se îndrepta către o forĠă de muncă mai bine educată,
mai instruită úi mai puĠin către recipienĠii „dificili” ai asistenĠei sociale,
lăsându-i în acelaúi timp pe cei care aveau o pregătire profesională slabă
să depindă de beneficii din ce în ce mai reduse úi mai limitate în timp.
Oare slujbele plătite pe care le-au găsit foútii beneficiari ai asistenĠei
sociale din Statele Unite ale Americii oferă venituri cu care se poate
supravieĠui? Duce această măsură la relocarea altor femei úi bărbaĠi către
slujbe mai bine plătite în domeniul serviciilor publice, accelerând astfel o
competiĠie între state în legătură cu standarde sociale cât mai înalte? Cât
de repede úi de dramatic ar putea o eventuală recesiune economică în
Statele Unite ale Americii să răstoarne tiparele bunăstării aflate în declin?
Ce s-ar putea întâmpla cu programele de bunăstare la nivel de stat în
momentul în care banii federali promiúi în 1996 ar începe să fie din ce în ce
mai puĠini? Toate acestea rămân întrebări importante al căror răspuns este
deschis speculaĠiilor úi greu de evaluat, în mare parte din pricină că
„majoritatea statelor nu au capacitatea de a urmări efectiv familiile pentru a
afla dacă au rămas în câmpul muncii” (Weaver R.K.,1998).
Având în vedere critica dură venită din partea unor anumite fracĠiuni,
cum de a reuúit preúedintele Clinton să semneze acest act? Una din
explicaĠii s-ar putea axa pe teoria lui Pierson P. (1994) despre reducerea
cheltuielilor publice alocate bunăstării, care susĠine că liderii reuúesc să
restrângă sau să limiteze programele publice atunci când există credit din
partea populaĠiei sau când se pot evita eventuale acuze la adresa acestui
tip de măsuri. Clinton a putut cere sprijin pentru politicile sale de reducere a
cheltuielilor, „fixând” regula acordării bunăstării prin răsplata muncii, úi a
putut evita în acelaúi timp o acuză prin transferarea responsabilităĠii pentru
programe în sarcina guvernelor la nivel de state. În al doilea rând, mergând
pe linia acuzelor feministe în legătură cu consecinĠele inegale atât ale
expansiunii bunăstării la nivel de state, cât úi ale limitării programelor de
bunăstare, se poate argumenta că eliminarea ajutoarelor acordate familiilor
cu copii în întreĠinere ca program federal úi înlocuirea lui cu un regim mai
rezidual, mai descentralizat úi evaziv din punct de vedere social nu a făcut
în esenĠă decât să aúeze povara reformei bunăstării pe umerii úi aúa
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împovăraĠi ai mamelor singure, dintre care mai mult de jumătate
proveneau, în 1990, din rândul unor minorităĠi (Bashevkin S., 1998).
Orientarea către o politică socială de impunere sau fiscalizată în
Statele Unite ale Americii se reflectă în dimensiunile crescute ale creditului
pentru impozitul pe veniturile câútigate. În timpul primului său mandat,
preúedintele Clinton a obĠinut o mărire a bugetului alocat creditului pentru
impozitul pe veniturile câútigate, care constituia însă mai puĠin de trei
sferturi din ceea ce promisese în timpul campaniei pentru alegerile din
1992. Pentru că un program social îmbogăĠit răspundea îndeaproape
presiunilor făcute de clasa mijlocie pentru a răsplăti munca, úi nu pentru a
acorda beneficii de bunăstare, republicanii din Congres au avut mai puĠin
succes în eforturile lor de a-l determina pe Clinton să renunĠe la această
măsură decât au avut în alte domenii, în particular, în cel al reformării
sistemului de sănătate.
Moútenirea lui Clinton includea o retorică accentuată pe ideea de
„alternativa muncii” în locul bunăstării, precum úi politici orientate în direcĠia
unui cuantum mai mare al salariului minim úi subsidii la plata taxelor
acordate muncitorilor cu venituri mici.
Se pot astfel identifica trei schimbări majore în politica socială din
epoca Clinton: prima, o schimbare în direcĠia „testării prin muncă” a ceea
ce erau deja beneficii sociale reziduale, acordate pe baza testării
mijloacelor; a doua, trecerea la o politică socială de impunere úi de
individualizare, astfel încât să nu mai facă obiectul unor cheltuieli legislative
directe úi să fie scoasă de pe agenda explicită a dezbaterilor publice; a
treia schimbare majoră este dată de tendinĠa de a pune în ecuaĠie
participarea pe piaĠa muncii, pe de o parte, úi cetăĠenia, pe de altă parte,
astfel încât vechiul concept al dreptului la asistenĠă publică bazată pe nevoi
să fie înlocuit cu noĠiunea de asistenĠă temporară bazată pe angajamentul
de a intra în rândul forĠei de muncă plătite. În acest fel, conceptul de
cetăĠenie nu mai rezona cu cel al lui Marshall T.H., care prevedea un
spectru larg de drepturi sociale úi angajamente la îndemâna tuturor, din
moment ce conceptul respectiv era condiĠionat economic, bazându-se doar
pe angajarea în muncă plătită, muncă ce s-a dovedit în timp a fi din ce în
ce mai puĠin substanĠială, mai limitată ca perioadă úi mai nonsindicalizată.
Lucrătorii neplătiĠi úi cei care nu muncesc pentru un salariu au început să
se situeze în felul acesta în afara hotarelor conceptului de cetăĠenie
socială, de fapt a unei versiuni mult compromise a acestui concept.
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7.4. Cazul Canadei
Ca úi ceilalĠi lideri ai celei de a treia căi, Chrétien a respins ceea ce
Giddens A. (1998) denumea „fundamentalismul de piaĠă” al conservatorilor,
fiind în acelaúi timp iritat de soluĠiile statiste úi înguste propuse de stânga
politică. În linii mari, aceeaúi poziĠie este prezentată úi în platforma
electorală a partidului liberal pentru campania alegerilor federale din 1993.
În această platformă, apar afirmaĠii cu caracter general referitoare la
devotamentul liberalilor faĠă de „corectitudine úi demnitate fundamentală” úi
faĠă de economisirea resurselor sociale în contextul unor politici
conservatoare prezentate ca fiind distructive. Sunt prezente, de asemenea,
argumente care susĠin că formele mai vechi de asistenĠă socială au creat
dependenĠă úi nu au stimulat munca. Potrivit afirmaĠiilor consemnate în
platformă, indivizii au nevoie să devină stăpâni pe sine prin muncă,
mutându-se astfel de la dependenĠă la o participare totală la viaĠa
economică úi socială a Canadei. În special mamele singure care primesc
beneficii de bunăstare sunt cele care pot rupe „lanĠul dependenĠei” în
momentul în care se va crea un sistem naĠional mai liberal de îngrijire a
copiilor, prin eforturi unite la nivel federal.
Cu toate acestea, începând cu februarie 2001, data la care Chrétien
úi-a început al treilea mandat ca lider al majorităĠii liberale din guvern, pe
teritoriul Canadei nu îúi făcuse încă apariĠia un astfel de sistem naĠional de
îngrijire a copiilor. Mai mult, liberalii federali din timpul lui Chrétien au iniĠiat
un proces de combatere a deficitului úi de descentralizare úi reducere a
cheltuielilor destinate politicilor sociale care eclipsa orice altă acĠiune a
conservatorilor din perioada lui Mulroney.
Care sunt până acum consecinĠele schimbărilor din politicile sociale
făcute în timpul lui Chrétien? Eliminarea Planului canadian de asistenĠă,
program ale cărui costuri de finanĠare erau împărĠite între provincii, úi
înlocuirea lui cu programul, finanĠat în bloc, „Sănătate úi transfer social în
Canada”. Aúa cum a fost el anunĠat în 1995, prevedea economisirea a
multe milioane de dolari în transferurile federale către provincii úi
presupunea reduceri masive în controlul federal asupra modului în care
provinciile cheltuiau banii, fără a impune practic nici o altă condiĠie referitor,
spre exemplu, la câte fonduri subnaĠionale alocau guvernele pentru
sănătate comparativ cu cele alocate educaĠiei postliceale sau asistenĠei
sociale. Acest program a redus bugetele federale alocate provinciilor pe
parcursul primilor doi ani de implementare.
Această schimbare este descrisă ca o trecere de la un cadru nelimitat
de susĠinere comună a cheltuielilor de către guvernul federal úi guvernele
provinciale, cum era cazul Planului canadian de asistenĠă, la unul limitat de
transferuri în bloc, ca în cazul „Sănătate úi transfer social în Canada” din
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1996, ca fiind dovada că reducerea deficitului devenise prioritatea numărul
unu pentru cabinetul federal. Conform unei astfel de perspective,
introducerea Programului sănătate úi transfer social în Canada a permis
departamentului de finanĠe din Canada să impună unilateral propria politică
de impozitare asupra programelor sociale ale Ġării. Pe lângă toate acestea,
încheierea Planului canadian de asistenĠă a însemnat, în ceea ce priveúte
cetăĠenia socială, eliminarea a două dintre directivele care erau în vigoare
încă din 1996. Una dintre ele prevedea că persoanele aflate în dificultate
aveau dreptul la ajutor financiar, iar cea de-a doua consfinĠea dreptul de a
ataca în justiĠie refuzul de a primi un astfel de ajutor prin intermediul unor
curĠi de apel înfiinĠate la nivel provincial. În al treilea rând, deúi Planul
canadian de asistenĠă din 1996 „interzicea provinciilor să pretindă din
partea celor care cereau asistenĠă socială acceptarea angajării lor în
muncă ca o condiĠie pentru a primi asistenĠă socială”, Sănătate úi transfer
social în Canada, în schimb, nu conĠinea o astfel de prevedere.
În termeni cantitativi, datele arată că provinciile canadiene, luate ca un
grup, au cheltuit mai puĠin cu asistenĠa socială pe persoană după 1995.
Ontario úi Alberta sunt pe primul loc în reducerea cheltuielilor cu bunăstarea
úi primele care au înăsprit condiĠiile de eligibilitate (Little B.,1999).
De asemenea, discrepanĠa dintre veniturile celor bogaĠi úi ale celor
săraci după impozitare s-a adâncit o dată cu venirea la putere a liberalilor
în 1993, în principal din cauza reducerii cheltuielilor din domeniul asistenĠei
sociale úi al asigurărilor de úomaj. Datele de la Consiliul NaĠional al
Bunăstării, organism susĠinut din fonduri federale, indică, după 1995, anul
în care a fost lansat Programul sănătate úi transfer social în Canada, o
creútere a procentului úi aúa ridicat al mamelor tinere singure ce trăiesc în
sărăcie, de la 83% în 1995 la peste 91% în anii ce au urmat (Fraser G.,
1998).
Diversele măsuri destinate copiilor care trăiesc în sărăcie în Canada
indică, de asemenea, un număr absolut mai mare úi procente relative mai
ridicate de-a lungul timpului, cea mai plauzibilă explicaĠie fiind, din nou,
reducerea transferurilor federale úi reducea controlului federal asupra
acĠiunilor întreprinse la nivel provincial în cadrul Programului sănătate úi
transfer social în Canada, precum úi reducerile cheltuielilor federale alocate
fondurilor asigurărilor de úomaj úi diminuările semnificative în bugetele
provinciilor destinate programelor de asistenĠă socială.
Pe scurt, Canada a fost guvernată după 1993 de un prim-ministru
care considera că oamenii muncitori ar fi putut reuúi în viaĠă în ciuda tuturor
obstacolelor. Jean Chrétien a adus bugetul federal de la un deficit grav la
un surplus considerabil, dar cu preĠul deloc de neglijat al unor transferuri
federale reduse către provincii, al unui control federal semnificativ slăbit
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asupra acestor transferuri, al unor discrepanĠe din ce în ce mai mari între
cei care au úi cei care nu au în societatea canadiană úi, în termeni
naĠionali, cu preĠul eliminării unor principii cruciale ale cetăĠeniei sociale,
începând cu anul 1996.
Cum a reuúit primul-ministru Chrétien să facă toate aceste schimbări?
Ca úi în cazul preúedintelui Clinton, succesul său s-a datorat unei
combinaĠii ingenioase între asumarea laudelor úi evitarea unor eventuale
acuze. Crearea Programului sănătate úi transfer social în Canada i-a
îndreptăĠit pe liberalii federali din Canada să afirme că ei luau în serios
necesitatea de a controla cheltuielile, de a reduce deficitul public úi de a
încuraja politici flexibile într-o federaĠie neuniformă. Ca úi democraĠii lui
Clinton, liberalii lui Chrétien au pretins că acĠiunile lor erau răspunsul la
îngrijorările publice cu privire la programele de asistenĠă socială exagerat
de generoase. Mai mult, la fel ca úi omologii lor americani, liberalii
canadieni au sperat să se degreveze de responsabilitatea unor eventuale
urmări negative ale acestor schimbări, invocând relaĠiile fiscale complexe
dintre termenii federal/provincial.
Acest concept de reducere a cheltuielilor cu bunăstarea trebuie
redefinit úi din perspectiva teoriilor feministe care invocă consecinĠe
inegale. Programul sănătate úi transfer social în Canada a eliminat ceea ce
fusese un aranjament, într-un cadru nelimitat, de susĠinere federală a
costurilor în cadrul Planului canadian de asistenĠă (PCA), aranjament care
prevedea acoperirea a jumătate din cheltuielile teritoriale úi provinciale
destinate asistenĠei sociale úi serviciilor sociale. Aproximativ 70% dintre
părinĠii singuri din Canada, în majoritate femei, beneficiau de o formă de
asistenĠă socială în anii 1990. Reducerea fondurilor care mergeau către
provincii în cadrul Programului sănătate úi transfer social în Canada,
precum úi abandonarea principiilor mai vechi ale PCA, potrivit cărora o
persoană aflată în dificultate avea dreptul la ajutor de venit úi putea să
atace în justiĠie deciziile de acordare a bunăstării, demonstrau o delimitare
clară a atribuĠiilor fiscale úi jurisdicĠionale ale guvernului federal, însemnând
o retragere a acestuia din zonele de maximă importanĠă pentru femeile
sărace (Moscovitch A., 1995).
Majoritatea angajaĠilor din sistemul public canadian care activau în
domeniile educaĠiei, serviciilor medicale úi sociale erau femei úi, spre
deosebire de Statele Unite ale Americii, făceau parte din sindicatul
lucrătorilor publici. Femeile canadiene se confruntau, aúadar, cu riscuri
specifice în cadrul Programului sănătate úi transfer social în Canada, fiind,
deopotrivă angajaĠi în sistemul public úi clienĠi ai statului, cu toate că
termenii transferului nu prevedeau nici una din reglementările din punct de
vedere social referitoare la paternitate, ilegitimitate sau la mamele
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adolescente care se regăseau în reformele americane din aceeaúi
perioadă.
Este important de avut în vedere că trecerea de la PCA la STSC a
fost acompaniată în Canada de introducerea unui Program naĠional de
beneficii pentru copii, în cadrul căruia alocaĠiile universale pentru familii
erau înlocuite de o nouă formă de beneficii plătite, prin intermediul
sistemului de impozitare, în principal în cazul părinĠilor angajaĠi cu venituri
mici. SusĠinătorii acestui program afirmau că acest program oferea o
abordare Ġintită, pe baza meritelor, în asistarea familiilor cu venituri mici
(Battle K., 1999). Criticii l-au descris însă ca fiind ceva mai mult decât un
„program de stimulente acordate prin muncă”, care nu făcea altceva decât
să reafirme eforturile unor provincii relativ bogate úi cu populaĠie mare de a
imita programele de bunăstare stil Statele Unite ale Americii (Little
B.,1999). Chiar úi admiratorii cei mai fervenĠi ai acestui program au
recunoscut că el însemna, în cel mai bun caz, un prim pas către reformarea
politicilor sociale din Canada.
Pe ansamblu, se pare că politica socială canadiană din perioada lui
Chrétien s-a miúcat în direcĠia beneficiilor acordate pe baza testării muncii.
Mărturie stau, în special, eliminarea prevederilor din cadrul STSC din 1996
care nu impuneau acordarea beneficiilor pe baza muncii (muncă pentru
bunăstare), politica socială din ce în ce mai fiscalizată úi impozitele din ce
în ce mai mari, în centrul căreia se află Programul naĠional de beneficii
pentru copii (BNC), cel mai nou program canadian destinat familiilor cu
venituri mici, úi ipoteza conform căreia participarea activă a forĠei de muncă
este condiĠia obligatorie a noĠiunii contemporane a cetăĠeniei. Eliminarea
alocaĠiilor universale acordate familiei a însemnat că guvernele de la toate
nivelurile puteau acum să-úi concentreze atenĠia asupra lucrătorilor
„merituoúi”, eligibili pentru programe noi al căror scop se îngustează, cum
este BNC. Potrivit spuselor lui Little B. (1999), „desfiinĠarea alocaĠiilor
universale pentru familie a împovărat úi mai mult mamele singure care nu
se puteau angaja în muncă. Prin impozitarea beneficiilor alocate pentru
copil, mamele singure erau penalizate în cazul în care nu aveau un loc de
muncă plătit”.

7.5. Cazul Marii Britanii
Acesta este ultimul caz supus analizei noastre dintre cele trei cazuri
de lideri ai celei de a treia căi, úi anume cel al primului ministru Tony Blair.
Este important de subliniat faptul că Marea Britanie rămâne un stat unitar.
Deúi noii laburiúti au 7anunĠat o măsură de descentralizare, prin care s-ar
acorda o autonomie parlamentară sporită ScoĠiei úi ğării Galilor, precum úi
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o autoritate lărgită guvernelor locale, intenĠia nu a fost aceea de a da
naútere unor politici sociale descentralizate comparabile fie cu cele din
Statele Unite ale Americii, fie cu cele din Canada anilor 1990. Mai mult,
spre deosebire de Statele Unite ale Americii din anii lui Clinton sau Canada
anilor lui Chrétien, Marea Britanie se angajase să cheltuiască pentru
proiectele sale de reformă a bunăstării mai mulĠi bani, úi nu mai puĠini.
Noua înĠelegere (The New Deal), o schemă de bunăstare prin muncă úi
care fusese anunĠată încă de pe vremea când laburiútii erau în opoziĠie,
urma să fie finanĠată cu suma de aproximativ 5,2 miliarde de lire sterline,
bani proveniĠi din surplusurile obĠinute în urma impozitului pe profit (Levitas
R.,1998).
Infuzia fiscală era, în viziunea noilor laburiúti, cu totul altceva decât
reducerea bugetelor sau a procentului de cheltuieli care a stat la baza
deciziilor de a elimina programul „Ajutor acordat familiilor cu copii în
întreĠinere” din America de Nord sau Planul canadian de asistenĠă.
Ce a spus Tony Blair în legătură cu munca úi bunăstarea?
Întâi de toate, Tony Blair, ca úi Clinton, de altfel, a vorbit pe larg
despre educaĠie, despre standarde mai înalte în úcolile de stat, despre
crearea mai multor opĠiuni pentru tipurile de colegii comunitare la nivelul
celui de al treilea segment de pe scara educaĠională úi despre multă
instruire (în mare parte furnizată de către angajatori) pentru cei care trăiesc
în prezent din ajutoare sociale. În al doilea rând, el a subliniat nevoia de a
construi în Marea Britanie o societate care să ofere oportunităĠi mai mari, o
societate în care fiecare să aibă o úansă úi în care „ambiĠia să fie pe
măsura compasiunii, succesul pe măsura justiĠiei sociale, iar răsplata pe
măsura responsabilităĠii” (Blair T., 1996). Convingerea lui Blair despre o
economie susĠinută îúi are originea în viziunea sa despre un sistem care
creează avuĠie (úi nu accentul pus de vechii laburiúti pe distribuĠia avuĠiei),
un sistem în care oportunitatea este extinsă, meritele sunt răsplătite úi în
care nici un grup de indivizi nu rămâne în afara lui.
Criticii au argumentat că, în ciuda discursului despre includere
socială, proiectul noilor laburiúti de reformare a bunăstării era de fapt destul
de exclusivist, din moment ce refuza să admită că úi cei care nu munceau
pentru bani făceau totuúi parte din societate. Deciziile guvernului Blair de a
elimina beneficiile acordate părinĠilor singuri úi cele destinate persoanelor
cu dizabilităĠi au realimentat criticile potrivit cărora în politica socială a noilor
laburiúti, se manifesta din ce în ce mai pregnant o logică îngustă, de natură
punitivă úi marcată de obsesia muncii.
Efectele unei astfel de gândiri politice încă se resimt, având în vedere
că noii laburiúti au venit la putere în mai 1997. Cu toate acestea, putem
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trasa unele linii directoare cu privire la o a treia cale urmată de Tony Blair în
politicile sociale.
Pentru a puncta, Noua înĠelegere cu privire la „bunăstare prin muncă”
se axa în primul rând pe îmbunătăĠirea capacităĠii de angajare în muncă a
celor aflaĠi în intervalul 18-24 de ani. Celor care nu reuúiseră să se
angajeze oficial pentru o perioadă de cel puĠin úase luni li s-a oferit o
„perioadă de deschidere”, în care li se puneau la dispoziĠie servicii de
consiliere profesională. După patru luni, ei aveau de ales între patru opĠiuni:
locuri de muncă subvenĠionate, cursuri de educaĠie sau instruire integrală,
munca în domeniul voluntariatului sau în cel al mediului (ecologiei).
Guvernul Blair a introdus, de asemenea, programe mult mai mici destinate
părinĠilor singuri úi celor cu dizabilităĠi, programe la care participarea nu era
obligatorie iniĠial. Noii laburiúti au mai venit totodată cu un program de tipul
celui de „Creditare a impozitului pe veniturile câútigate” din Statele Unite
ale Americii, intitulat „Creditarea impozitului datorat de familiile care
muncesc”, precum úi cu un salariu minim la nivel naĠional. Luate în
ansamblu, toate aceste măsuri au fost în general privite de către cei
interesaĠi de bunăstarea socială ca fiind folositoare, cu toate că erau
limitate, úi ca reprezentând un prim pas în direcĠia oferirii de asistenĠă
oamenilor - mulĠi dintre aceútia fiind femei úi angajaĠi în muncă prost plătită.
Ce se poate spune deci despre deciziile guvernului Blair de până
acum? În primul rând, schimbările din domeniul politicilor sociale sunt
izbitor de asemănătoare cu acĠiunile întreprinse în Statele Unite ale
Americii în era Clinton, în sensul punerii unui accent mai mare pe
stimularea oamenilor de a se angaja în muncă plătită, úi nu de a depinde
de bunăstare.
Noua înĠelegere pentru tinerii úomeri înseamnă acordarea unor
beneficii pe baza testării muncii, deúi se testează totodată úi nivelul de
educaĠie, în sensul că instruirea profesională la nivel de liceu este
subvenĠionată naĠional.
În al doilea rând, ca úi omologii săi din Statele Unite ale Americii úi
Canada, noii laburiúti au urmărit implementarea iniĠiativelor din domeniul
politicilor sociale, folosindu-se de instrumente ca piaĠa muncii úi cele de
impozitare, în locul programelor tradiĠionale care presupun cheltuieli
alocate bunăstării. Două exemple relevante în acest sens sunt stabilirea
unui salariu naĠional minim úi creditarea impozitului datorat de familiile care
muncesc.
Guvernul laburist a mers în anumite direcĠii care poartă marca
distinctivă a Marii Britanii. Conceptul de „muncă pentru bunăstare” din
Marea Britanie permite explicit sindicalizarea muncitorilor din cadrul New
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Deal úi stabileúte un salariu minim pentru aceútia. Nu aúa s-a întâmplat
de-a lungul Statelor Unite ale Americii úi nici în anumite provincii
canadiene. De asemenea, faptul că participarea la programele New Deal
de „bunăstare prin muncă” nu era obligatorie pentru părinĠii singuri sau
pentru cei cu dizabilităĠi, însemna că noĠiunile britanicilor despre cetăĠenie
nu fuseseră modificate pe de-a întregul sau transformate din noĠiuni social
exhaustive în noĠiuni bazate doar pe economic úi piaĠa muncii.
În Marea Britanie a existat o recunoaútere oficială, în perioada
primului mandat al noilor laburiúti, a faptului că oamenii puteau participa în
úi contribui la societate úi în alt mod decât prin muncă plătită. Totuúi s-a
atras atenĠia că înĠelegerea limitată a importanĠei angajării în muncă plătită
de către părinĠii singuri va duce la instituirea unor politici mai punitive
într-un al doilea mandat al guvernării Blair.
Începând cu aprilie 2001, cei care înaintau pentru prima oară cereri
de acordare a ajutoarelor financiare în Marea Britanie erau programaĠi să
facă faĠă unui interviu obligatoriu pe aspecte legate de muncă, dacă cel mai
mic copil al familiei era în vârstă de cinci ani sau mai mare.

7.6. Efectele celei de-a treia căi
În acest punct este esenĠial să ne îndepărtăm de detaliile empirice
pentru a putea pune în discuĠie aspecte mai ample.
În primul rând, se pune întrebarea dacă toate aceste schimbări care
Ġin de cea de a treia cale, schimbări în ceea ce priveúte acordarea
beneficiilor sociale pe baza testării muncii, politicile sociale de impozitare úi
plasarea unor constrângeri asupra mai vechilor úi mai exhaustivelor
concepte ale cetăĠeniei sociale, au reuúit să rezolve problema sărăciei aúa
cum o cunoaútem cu toĠii? Mergând pe această linie de cercetare, se omite
un punct fundamental: din moment ce sărăcia este definită ca fiind o
problemă mai degrabă morală decât o chestiune economică sau socială,
aúa după cum se poate pretinde că s-a întâmplat în Statele Unite ale
Americii úi se întâmplă încă în Canada úi Marea Britanie, atunci există o
mare diferenĠă dacă oamenii sunt săraci în muncă sau sunt săraci în
beneficii acordate. Pentru susĠinătorii unei abordări neclintite promuncă,
antidependenĠă úi proresponsbilitate personală, a urmări aplicarea unor
soluĠii punitive devine o chestiune nu doar îndreptăĠită moral, dar úi de etică
esenĠială. În esenĠă, argumentul „dreptului moral” în legătură cu sărăcia
spune că nu contează dacă oamenii au ce mânca – ei au nevoie să li se
inoculeze valorile adecvate despre muncă.

173
În al doilea rând, cum au ajuns politicile publice în acest punct?
Putem formula un argument mai dezvoltat în legătură cu erodarea
conceptului de cetăĠenie socială, după cum urmează: dacă în perioada
interbelică úi în primele decade postbelice, accentul s-a pus pe
responsabilitate colectivă úi în special pe responsabilitatea statului faĠă de
membrii mai puĠini norocoúi ai societăĠii, ulterior ne-am mutat în timp, chiar
úi în politicile de centru sau în cele de centru-stânga, către un accent
individualist din ce în ce mai mare pus pe noĠiunile de responsabilitate
personală. În termenii celei de a treia căi, cetăĠeni responsabili sunt aceia
care au grijă de ei înúiúi úi de cei din jurul lor, ceea ce înseamnă că nu sunt
dependenĠi de transferuri de stat. Dacă acestora li se permite totuúi să fie
dependenĠi de stat pentru o perioadă scurtă de timp, acest lucru se face
sub rezerva că îúi caută în mod activ de lucru úi se pregătesc activ în
vederea angajării în muncă.
Revenind la cei trei lideri ai celei de a treia căi, discuĠia se îndreaptă
către accentul comun pus pe responsabilitatea indivizilor de a fructifica
oportunităĠile pe care le oferă economiile de piaĠă. Potrivit lui Bill Clinton,
Jean Chrétien úi Tony Blair, úi oamenii cu origini sociale modeste au úanse
de reuúită. Ei au nevoie, după spusele lui Clinton úi Blair, doar de o mână
întinsă, úi nu de acte de caritate. Din această perspectivă, rolul statului este
de a acĠiona ca un intermediar între acĠiunile „morale”, de supunere ale
indivizilor, pe de o parte, úi investiĠiile „responsabile” ale investitorilor
privaĠi, pe de altă parte.
Folosind piaĠa muncii, politicile sociale úi de impozitare ca pârghii,
statul face presiuni asupra indivizilor să muncească, tot aúa cum foloseúte
impozitele mici úi beneficii sociale restrânse pentru a încuraja afacerile să
se dezvolte într-o anumită jurisdicĠie. Faptul că în sisteme federale, cum
sunt cele din Statele Unite ale Americii úi Canada, guvernele federale au
cedat o mare parte din autoritatea lor unor niveluri subnaĠionale în perioada
guvernărilor lui Clinton úi Chrétien úi în special în domenii precum asistenĠa
socială, unde departamentele subnaĠionale se confruntau de multă vreme
cu o încătuúare considerabilă, înseamnă că guvernele federale se
transformă, în principal, în instrumente metaforice de facilitare a ceea ce
pare să devină o agendă morală, úi anume responsabilitatea personală.
Spre deosebire de situaĠia din America de Nord din timpul lui Lyndon
Johnson sau Pierre Trudeau, când elitele naĠionale investeau bani, dar úi
eforturi discursive în susĠinerea unui război socio-economic împotriva
sărăciei, despre omologii lor contemporani s-ar putea spune că úi-au retras
fondurile úi au înaintat un discurs nou de susĠinere a unui „război
moralizator împotriva celor săraci”.
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Ce putem spune despre cei care nu sunt „responsabili” potrivit
termenilor celei de a treia căi? Este doar un alt mod de a ne întoarce la mai
vechile noĠiuni despre săracii care sunt merituoúi úi cei care nu sunt
merituoúi – cu exemplificarea virtuoasei văduve drept recipientul merituos
al asistenĠei sociale, iar la polul opus, cu mama adolescentă necăsătorită,
considerată recipientul nemerituos. Cineva ar putea argumenta că nu este
nimic nou în reglementarea úi categorisirea săracilor, că pur úi simplu am
asistat la apariĠia unui nou concept în anii ’90, care doar defineúte termenii
dezbaterii „morale” foarte vechi pe tema binelui úi răului.
Poate că dezbaterea contemporană este totuúi modelată de câteva
puncte noi de vedere. Întâi de toate, în discursul celei de a treia căi a
existat o tensiune fundamentală între accentul pe independenĠă personală,
pe de o parte, úi noul accent comunitar pus pe sănătatea societăĠilor, pe de
altă parte. Pentru lideri precum Clinton, Chrétien úi Blair, era greu de crezut
că atunci când au susĠinut cu atâta fervoare ideile despre responsabilitate
úi independenĠă erau conútienĠi din punct de vedere societal. CetăĠenii
auziseră foarte, foarte puĠin despre noĠiunile de interdependenĠă, cu
excepĠia celor care aveau legătură cu unitatea familiei. Având în vedere
insecuritatea economică úi anxietatea profundă din această perioadă, oare
nu era nimic de spus în favoarea interdependenĠei umane la o scară mai
largă? În al doilea rând, se pare că politicile úi ideile de reformă a bunăstării
ale celei de a treia căi conĠineau elemente fundamental autoritariste. Aúa
cum remarca Dahrendorf R., faptul că unii lideri au afirmat că statul „nu va
mai plăti pentru nimic, ci va spune oamenilor ce au de făcut” crea o stare
de neliniúte. Dahrendorf R. pretindea că Blair, Clinton úi compania lăsau la
o parte noĠiuni fundamentale ale libertăĠii umane, în dorinĠa lor de a atinge
coeziunea socială. S-ar putea merge mai departe úi întreba dacă
într-adevăr coeziunea socială era în viziunea liderilor celei de a treia căi
mai importantă decât libertatea individuală. De un interes special sunt
întrebările lui Dahrendorf R. (1998) despre cea de a treia cale din Marea
Britanie pentru că ele readuc în discuĠie multe dintre îngrijorările exprimate
de criticii din Canada úi Statele Unite ale Americii în legătură cu reformarea
bunăstării.
Testarea celei de a treia căi cu privire la politicile publice din
domeniul asistenĠei sociale promovate de Clinton, Chrétien úi Blair,
sugerează că reforma bunăstării înfăptuită de cei trei s-a dovedit a fi mai
radicală, într-o direcĠie conservatoare, decât indica iniĠial discursul lor sau
decât au reuúit să realizeze predecesorii lor conservatori.

CAPITOLUL 8
POLITICI ACTUALE ALE STATULUI
BUNĂSTĂRII: FACTORI DE INFLUENğĂ
Statul contemporan al bunăstării s-a dezvoltat în sfertul de secol ce a
urmat celui de-al doilea război mondial, iar la mijlocul anilor 1970 erau deja
conturate instituĠiile sociale naĠionale cunoscute în zilele noastre. Imediat
după aceea, autori ce aparĠin atât dreptei (Huntington S., 1975), cât úi
stângii (O’Conner J., 1973) au început să anunĠe iminenta lor transformare.
Pentru unii autori, precum Bell D. (1978), statele bunăstării au determinat o
creútere spectaculoasă a aúteptărilor, acestea neputând fi satisfăcute fără
distrugerea condiĠiilor de funcĠionare a pieĠei (Geiger T. úi Geiger F., 1978).
Această perspectivă pesimistă a fost întărită de creúterea economică lentă,
sporirea úomajului în anii 1970 úi 1980, precum úi de iminenta îmbătrânire
a populaĠiei.
Spre deosebire de anii de expansiune, perioada începută anii 1970
poate fi caracterizată, conform lui Pierson P. (2001), ca o acomodare la
austeritate. Guvernele de pretutindeni s-au confruntat cu o creútere
economică lentă, cu rate ridicate ale úomajului, cu deficite bugetare mari úi
cu o tot mai ridicată conútientizare a implicaĠiilor pe care fiscalitatea
crescută le are asupra bugetelor de pensii úi servicii medicale, acestea fiind
puternic influenĠate de îmbătrânirea populaĠiei.
Reducerea fiscalităĠii a fost specifică ultimilor două decenii (Stephens
J., Huber E. úi Ray L., 1999). Dar consecinĠele acestui fapt au necesitat o
analiză atentă, înaintea anunĠării transformării statului bunăstării, din două
motive. Primul, multe schimbări care iniĠial ar fi putut părea că duc la
reducerea statului bunăstării s-au dovedit ulterior că au fost restructurări de
programe, reforme ce au avut ca scop acomodarea nevoilor la schimbările
sociale. Cea mai notabilă măsură a fost cea care a urmărit schimbarea
formelor familiei úi creúterea participării femeii pe piaĠa muncii (Quadagno
J., 1999). Al doilea motiv îl constituie faptul că, în ciuda presiunilor
demografice, a fiscalităĠii úi a dificultăĠilor economice, principalul rezultat al
cercetărilor asupra „noilor politici ale bunăstării” a subliniat remarcabila
reducere a statului bunăstării.
Nivelul cheltuielilor sociale înregistrat în regimurile democratice a
continuat să crească în anii 1980, însă cu o viteză mai mică decât în
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deceniile precedente, iar în anii 1990 au devenit constante (Hicks A., 1999,
pp. 195-200). Reduceri ale cheltuielilor s-au înregistrat, în mod special, în
Marea Britanie, Noua Zeelandă úi, într-o oarecare măsură, úi în Statele
Unite ale Americii. Câteva modificări au fost datorate schimbărilor de regim,
ca urmare a eforturilor de trecere la un alt tip de stat al bunăstării. Aúa cum
a precizat Pierson P. (1994, 1996), transformarea radicală a statului
bunăstării numai pe baza unor úocuri exogene, precum colapsul politic úi
economic din Europa de Est, este puĠin probabilă. Reducerea de natură
politică a unor programe de care beneficiază categorii largi de populaĠie
(pensii, asigurări de sănătate, asigurări în caz de accidente ori de úomaj)
induce costuri politice foarte mari guvernelor respective. Guvernele tind să
dea vina pe partidele din opoziĠie, sindicate úi chiar pe populaĠie – pe baza
referendumurilor naĠionale (Myles J. úi Pierson P., 2001).
Datorită procesului de tip consensual de construcĠie, asociat fie cu
acorduri între mai multe partide, fie cu „pacte sociale” corporatiste,
înregistrarea unor schimbări radicale este puĠin probabilă. În mod normal,
reducerile trebuie asociate cu noi beneficii (de exemplu: servicii pentru copii
úi bătrâni) pentru a câútiga suport în procesul de reformă. Totuúi, este clar
faptul că noile politici ale bunăstării (Pierson P., 1996) sunt fundamental
diferite de cele din perioada de expansiune. Provocarea constă în
determinarea cauzelor úi a modului în care acestea diferă.
În continuare, vom prezenta trei factori importanĠi care influenĠează
noile politici ale bunăstării: globalizarea, postindustrialismul úi revoluĠia
genului.

8.1. Globalizarea
Globalizarea economică a fost, încă din anii 1970, privită ca un factor
de dezvoltare a statului bunăstării. Deoarece guvernele depind de
investiĠiile posesorilor de capital pentru a fi create locuri de muncă úi
venituri, ele sunt împinse să adopte politici de încurajare a investiĠiilor
(Cerny P., 1994; Strange S., 1996). Ca urmare, politicile care nu oferă un
climat propice investiĠiilor - impozite mari, asigurări costisitoare - vor fi
evitate.
Mishra R. (1999, p. 6) explica: „asigurând capital prin opĠiune externă,
globalizarea a făcut mai puternică forĠa capitalului decât cea a guvernului”.
Victimele sunt state ale bunăstării naĠionale care asigură mult mai multe
resurse decât vecinii úi competitorii lor. Dacă industrializarea nu a dus la
„convergenĠă”, globalizarea va face acest lucru.
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În ciuda unor afirmaĠii plauzibile, găsirea unor explicaĠii cauzale între
creúterea globalizării úi diminuarea statului bunăstării în Ġările democratice
bogate s-a dovedit dificilă úi, acolo unde această explicaĠie a fost găsită,
efectele nu au fost cele preconizate. Primele generaĠii de studii asupra
statului bunăstării au asociat frecvent economiile mici úi deschise (orientate
spre export), precum cele ale Suediei úi Australiei, úi cu state dezvoltate ale
bunăstării (Cameron D., 1978; Stephens J., 1979). În termeni simpli,
deschiderea economică duce la creúterea nesiguranĠei muncitorilor din
sectoarele largi ale economiei, iar marile state ale bunăstării au fost special
construite să diminueze impactul determinat de creúterea competiĠiei
internaĠionale. Studii economice mai recente efectuate de Garret G. (1998)
úi Rodrik D. (1997) au arătat că deschiderea comerĠului duce la cheltuieli
sociale compensatoare. Ambii autori au concluzionat că efectul pozitiv al
corporatismului social-democrat asupra sectorului privat nu este diminuat
de către comerĠul internaĠional. Swank D. (1998) arată că efectul mobilităĠii
capitalului asupra eforturilor de producere a bunăstării este condiĠionat de
instituĠiile politice care mediază acest impact. Dacă statul bunăstării este
liberal úi orientat spre piaĠă (Canada, Statele Unite ale Americii, Australia,
Marea Britanie), atunci presiunile din partea mobilităĠii capitalului sunt mai
reduse, în timp ce, în democraĠiile nordice úi centrale, efectele mobilităĠii
capitalului sunt absente sau pozitive.
Swank D. subliniază faptul că aceleaúi clase sau instituĠii politice care
au format statul bunăstării în perioada expansionistă conturează acum
răspunsul la internaĠionalizare. Aúa cum concluzionează Swank D. (1998,
p. 44), „acolo unde instituĠiile de interes colectiv - instituĠii social-corporatiste úi electorale - sunt puternice, unde autoritatea este centrală úi unde
statul bunăstării se bazează pe principiul universalismului, efectele
mobilităĠii capitalului sunt fie absente, fie pozitive, în sensul că sugerează
interese economice úi politice, acolo s-au înregistrat succese în susĠinerea
statului bunăstării, spre deosebire de reformele neoliberale”. Pe de altă
parte, acolo unde instituĠiile politice fragmentează atât reprezentarea
intereselor, cât úi autoritatea politică, precum în democraĠiile angloamericane, mobilitatea capitalului tinde să reducă presiunile asupra
siguranĠei sociale. Datorită acestor diferenĠe, precum úi diferenĠelor dintre
statele bunăstării (Manow P., 2001), economiile naĠionale dobândesc
avantaje care pot fi comparate úi, de asemenea, manifestă o puternică
rezistenĠă faĠă de eforturile de trecere la alte modele alternative. Răspunsul
neoliberal, care duce la slăbirea instituĠiilor de pe piaĠa muncii, dereglează
pieĠele úi duce la scăderea salariului, úi-a făcut doar puĠin apariĠia pe
pieĠele economice din Europa nordică úi continentală (Kitschelt H., 1999).
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8.2. Postindustrialismul
Dacă globalizarea nu a fost principala sursă a presiunilor asupra
statului bunăstării în ultimele decenii, atunci care a fost aceasta? S-a ajuns
la un consens în privinĠa faptului că, după crizele petrolului din anii 1973 úi
1979, creúterea economică înceată úi creúterea úomajului sunt cauzele
presiunii fiscale atât din partea furnizorilor de credite, cât úi a solicitanĠilor
(beneficiarilor). Există un consens úi în ceea ce priveúte legătura dintre
trecerea masivă a muncitorilor către sectorul serviciilor (postindustrialism)
úi declinul înregistrat. Se consideră că Baumol W. (1967) a pus punctul de
plecare pentru literatura referitoare la postindustrialism. Acesta a observat
că, în medie, industriile care solicitau muncă intensivă aveau puĠine úanse
să atingă o productivitate crescută în sectorul manufacturier, atât timp cât
în multe servicii (serviciile oferite copiilor, serviciile de frizerie úi coafură)
conta munca în sine, úi nu bunurile.
Rezultatul nu este convergenĠa, ci mai degrabă un set limitat de
schimbări (Esping-Andersen G., 1999; Pierson P., 2001). Aúa cum a
observat Esping-Andersen G. (1999, pp. 56-57), în statele bunăstării din
Europa continentală, beneficiile sunt mari úi structura salarială relativ
uniformă úi, prin urmare, costurile salariale mari determină creúterea
preĠului serviciilor, ceea ce duce la o scădere a cererii. Rezultatul este
creúterea economică înceată, precum úi creúterea ratei úomajului,
comparativ cu Ġări precum Statele Unite ale Americii, unde salarizarea
scăzută reduce preĠul serviciilor úi duce la creúterea cererii, dar úi a
inegalităĠii sociale. Ca o alternativă, guvernele pot folosi o salarizare
crescută în serviciile publice (sănătate, educaĠie), precum cel scandinav,
dar cu preĠul creúterii presiunii fiscale. Rezultatul îl reprezintă ceea ce
Iversen T. úi Wren A. au numit „trilema” serviciilor economice, care în
postindustrialism semnifică faptul că Ġările trebuie să sacrifice fie inexistenĠa
úomajului, fie balanĠa fiscală ori egalitatea. Politicienii pot urmări două din
aceste trei obiective, dar în nici un caz toate trei simultan (Ivensen T. úi
Wren A., 1998, p. 515).
Teoria postindustrialismului a câútigat teren în literatura de
specialitate, deoarece surprinde, în linii mari, multe dintre diferenĠele
observate între statele bunăstării úi între traiectoriile pieĠelor muncii de la
mijlocul anilor 1970 până la mijlocul anilor 1990 úi face acest lucru urmând
cele trei modele de state ale bunăstării remarcate de Esping-Andersen G..
Statele Unite ale Americii exemplifică modelul neoliberal, unde fiscalitatea
scăzută úi úomajul redus au fost câútigate cu preĠul inegalităĠii salariale. În
acest context, recentele evoluĠii ale politicilor sociale din Statele Unite ale
Americii reprezintă o strategie coerentă de creútere a flexibilităĠii pieĠei
muncii într-o economie caracterizată de un nivel de salarizare scăzut
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(Myles J. úi Quadagno J., 2000). Modelul este cel al unui sistem tradiĠional
liberal, care oferă puĠin celor care nu activează pe piaĠa muncii úi care
oferă suport celor cu un nivel de salarizare scăzut (Myles J. úi Pierson P.,
1997).
Aúa cum observau Iversen T. úi Wren A. (1998, p. 546), severitatea
„trilemei” subliniază incapacitatea sectorului de servicii să genereze
creúterea productivităĠii, lucru greu de observat până la revoluĠia
tehnologică. Este totuúi prea devreme să concluzionăm că creúterea
masivă a productivităĠii înregistrată începând cu mijlocul anilor 1990 poate
descrie o nouă eră de glorie. Dar este cert că „politica surplusului”,
împreună cu scăderea úomajului au influenĠat dezbaterile publice nu doar
din Statele Unite ale Americii, ci úi din alte Ġări. Aúa cum au ilustrat alegerile
prezidenĠiale, creúterea úi surplusul guvernamental au readus în discuĠie
diverse opinii politice, de exemplu, taxe mai scăzute versus cheltuieli mai
permisive.
Ca úi în era industrialismului, se poate spune că diferenĠele dintre
naĠiuni înregistrate la nivelul instituĠiilor de interes public vor continua să
determine direcĠiile de luare a hotărârilor, rezultând astfel multe variante
postindustriale, úi nu doar una singură.

8.3. Politicile de gen
Ca grup, locul femeilor în cadrul pieĠei muncii úi al societăĠii este mai
puĠin sigur decât cel al bărbaĠilor. Ele sunt expuse mult mai mult pericolului
úomajului úi al veniturilor mici. Statul bunăstării este cel mai mare angajator
independent al femeilor úi, chiar úi aúa, locul femeilor, atunci când vine
vorba de salarii úi locuri de muncă, este mult mai jos decât cel al bărbaĠilor
(Swirsky S. úi Atkin A., 2001). Mai mult de atât, dependenĠa femeilor de
statul bunăstării nu derivă doar din locul pe care ele îl ocupă în cadrul pieĠei
muncii, ci din locul pe care îl ocupă în cadrul familiei ca mame sau soĠii.
Studiile recente ale statului bunăstării din perspective feministe au
criticat modelele care au pus accentul pe politica de angajare úi au clarificat
dilema în ceea ce priveúte problema femeilor. Ele trebuie să aleagă între
cererea egalităĠii (lucru care le va permite să participe pe piaĠa muncii úi să
se bucure de privilegiile sociale de la locul de muncă la fel ca úi bărbaĠii) úi
cererea de a se recunoaúte „diferenĠa”, aceasta însemnând privilegii în
cadrul activităĠilor în afara pieĠei muncii (Korpi W., 2000; Pateman C., 1988;
Seinsbury D., 1996). Din acest punct de vedere se susĠine că diferite
procese de socializare, ca úi experienĠele din timpul vieĠii caracterizează
percepĠia femeilor úi a bărbaĠilor úi atitudinile specifice în ceea ce priveúte
statul bunăstării (Wearness K., 1987).
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Conceptul de-comodificării
Conceptul de-comodificării poate fi privit ca unul dintre pilonii de bază
pe care Esping-Andersen G. úi-a construit tipologia regimurilor statului
bunăstării (1990). El percepe „de-comodificarea” ca fiind gradul către care
statele bunăstării diminuează legăturile băneúti, oferind obligativităĠi
independent de participarea pieĠei. Inerent, conceptul presupune că indivizii
sunt deja de-comodificaĠi. De-comodificarea poate descrie adecvat relaĠia
dintre statele bunăstării úi standardul muncitorului masculin cu normă
întreagă, dar nu este uúor de aplicat la femei, luând în considerare că rolul
lor economic este deseori necomodificat. Conceptul de-comodificării este
inoperabil pentru femei, cu excepĠia situaĠiei în care statele bunăstării le
ajută să devină comodificate.
Aceasta se referă cu exactitate la conceptul de de-comodificare pe
care feminiútii l-au criticat. Vom încerca să facem ceva lumină asupra
punctelor unde feminiútii nu sunt de acord cu Esping-Andersen G. în una
din următoarele secĠiuni.
Conceptul defamilializării
Conceptul de familialism a cunoscut o atenĠie specială, îndeosebi în
cadrul ultimei lucrări a lui Esping-Andersen (Esping-Andersen G., 1999).
Conform acestuia, un regim al bunăstării familialist este cel care presupune
un maxim al obligaĠiilor bunăstării în cadrul gospodăriilor. Drept consecinĠă,
conceptul de „defamilializare” reprezintă însumarea de politici care
micúorează siguranĠa individului în cadrul familiei, maximizând orientarea
indivizilor către resursele economice, independente de mediul familial sau
conjugal al femeilor. ResponsabilităĠile familiale restricĠionează uúor
abilitatea lor de a câútiga o independenĠă economică totală numai prin
intermediul muncii, defamilializarea lor depinde numai de statul bunăstării.
Altfel spus, critica feministă l-a făcut pe Esping-Andersen G. să realizeze
că independenĠa feminină necesită „defamilializarea” obligaĠiilor bunăstării
mai degrabă decât să le de-comodifice.
Înainte de a trece mai departe la critica specific feministă a lucrării lui
Esping-Andersen, este important să atragem atenĠia asupra caracterului
fragil úi disputabil al grupărilor sale privind regimurile statului bunăstării.
Australia, de exemplu, este cu siguranĠă un cheltuitor slab al
bunăstării, care aplică testarea mijloacelor, dar pe de altă parte nu se poate
ignora angajamentul său de lungă durată asupra salariilor úi o negociere
salarială centralizată.
Esping-Andersen situează Olanda (1990) ca fiind un regim socialdemocrat al statului bunăstării, la fel ca úi Ġările scandinave. Oricum, din
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punct de vedere istoric, procesul de „pacificare democratică” în Olanda a
dus la toleranĠă úi acomodare mai ales în sfera publică către politici de
bază ale venitului, pe de o parte, úi către o idee solidă a intimităĠii familiale
úi a gospodinelor, pe de alta. Sistemul din Olanda seamănă în multe
privinĠe cu un regim creútin-democrat. Conform lui Knijn T. (1991), Olanda,
precum úi Germania, are un nivel scăzut al individualizării, femeile nu au
acces egal nici pe piaĠa muncii, nici în politică sau în cadrul instituĠiilor de
stat. Knijn grupează astfel regimul bunăstării olandez cu cel al Germaniei.
După cum a subliniat Gustafsson S. (1994), Esping-Andersen (1990)
are argumente să susĠină faptul că Olanda este un regim al bunăstării
social-democrat, în ceea ce priveúte venitul său extern, deúi Knijn T. (1991)
avea dreptate să sublinieze caracterul conservator al statului bunăstării
olandez, cu referire la rolul femeilor. Mai mult de atât, Leira A. (1989) a
arătat că Esping-Andersen, cu ideea unui regim al bunăstării scandinav,
rămâne în urmă din momentul în care se dă importanĠă genului
persoanelor. El a observat că modelul norvegian care trata femeile mai
întâi ca soĠii úi mame a fost mai aproape din mai multe puncte de vedere
de cel al Angliei decât modelul suedez. Oricum, prin introducerea recentă a
politicilor familiale prietenoase, se pare că Norvegia úi-a asigurat poziĠia în
cadrul tipului scandinav. Astăzi, Norvegia nu mai pare diferită atât de mult
de Suedia din punctul de vedere al modelului său de stat al bunăstării.
În afara faptului că trebuie să înfruntăm remarcele critice referitoare la
fragilitatea graniĠelor clasificărilor, Esping-Andersen s-a simĠit atacat de
critica feministă datorită neglijării genului persoanelor. Înainte de a acorda
respectul cuvenit remarcelor feministe, un citat al lui Esping-Andersen cu
referire la acest subiect poate fi interesant: „[Feminiútii deseori susĠin] că
modelele regimurilor bunăstării care au fost precizate via o perspectivă
economică politică nu pot rezista atunci când sunt supuse unei analize de
gen. Tipologii alternative ale genului, contrazic de fapt deseori tipologiile
«economiei politice». Dar contrazicerea poate fi falsă, deoarece diferite
fenomene sunt explicate úi comparate” (Esping-Andersen G., 1999).
Critica feministă a „cursului principal” al teoriei statului bunăstării
masculin centralizat l-a convins pe Esping-Andersen G. (1999) să ia în
considerare familia. 8 Nu în ultimul rând, mulĠi cercetători ai abordării
feministe încă nu acceptă modul lui Esping-Andersen de a lua în
considerare genul persoanelor. Unii cred că, chiar dacă Esping-Andersen a
8

Genul persoanelor sub formă de „familie” este prezentat în două din cele trei categorii
ale regimurilor statului bunăstării. Statele corporatiste ale bunăstării au în centru
familia în forma sa tradiĠională, în timp ce independenĠa individuală apare ca un Ġel
major al regimului liberal al statului bunăstării.
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încercat să lărgească studiul său asupra politicilor bunăstării bărbaĠilor,
încă nu reuúeúte să acorde îndeajuns atenĠie unuia dintre punctele
principale din cadrul structurării statelor bunăstării, úi anume modul în care
munca neplătită a femeilor ca fiind creatoare a bunăstării (îndeosebi în
cadrul familiei) este valorificată úi acceptată ca o dovadă legitimă pentru
îndatoririle sociale.
Deúi a încercat, Esping-Andersen a eúuat în a înlocui convingător úi
cu succes concepĠia sa asupra legăturilor pieĠei cu familia sau a relaĠiei
dintre munca plătită úi cea neplătită úi bunăstare. În ciuda îmbunătăĠirii în
cadrul reducerii divizării inegale a muncii plătite, cea din urmă legătură
rămâne neapărat legată de genul persoanelor úi asta datorită faptului că
distingerea muncii neplătite este foarte mult bazată pe genul persoanelor.
Sau, după cum chiar Esping-Andersen susĠine (1999): „Mare parte a
statelor bunăstării sunt încă dependente de transferul venitului intern úi
numai o parte a acestora creează un «de facto» al problemei bunăstării
familiale” (Esping-Andersen G., 1999). Separarea inegală a muncii
neplătite adaugă astfel o dimensiune anume genului persoanelor, cu
referire la înĠelesul unor concepte cum ar fi „de-comodificarea” sau
„dependenĠa”. Reluând argumentele lui Pateman C. (1989), am putea
spune că, în cadrul statelor moderne ale bunăstării, drepturile sociale se
ataúează la cele care sunt „independente”. Deoarece separarea muncii
plătite úi neplătite este inegală între bărbaĠi úi femei, drepturile sociale ale
femeilor devin o problemă. Literatura comparată a regimurilor bunăstării a
eúuat până acum să integreze analiza muncii neplătite. Oricum, în cadrul
societăĠilor moderne, munca continuă plătită, independenĠa úi drepturile
economice sunt construite inevitabil pe antitezele lor: munca neplătită,
discontinuitate, dependenĠă úi imobilitate. Plata muncii continue ca mobil cu
care se confruntă bărbaĠii, ca mobil al muncii prost plătite sau neplătite
afectează femeile, mamele, fiicele úi soĠiile.
Angajarea femeilor
Prin cercetarea asupra angajării feminine, Walby S. (2001) a
identificat grupuri cu nivel înalt, scăzut úi cu participare foarte scăzută în
cadrul Ġărilor europene. Oricum, munca femeilor a crescut semnificativ
pretutindeni între 1976 úi 1999 úi toate Ġările au experimentat o schimbare a
muncii femeilor, de la cea domestică la sfera publică. Această dezvoltare
contrazice cu putere prima teză a diferenĠelor naĠionale. Este cu siguranĠă
mai reprezentativă pentru teza modernizării úi, îndeosebi, pentru versiunea
puternică a acesteia, deoarece nivelurile muncii femeilor se apropie de cele
ale bărbaĠilor. Faptul că procesele converg úi că astfel diferenĠele
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încruciúate ale Ġărilor par să fie tranzitorii nu este în acord cu teza
restructurării. Astfel, dovada este mai puternică pentru teza de
modernizare.
Familia: ratele divorĠului úi ale naúterilor în afara căsătoriilor
Rata divorĠurilor
Analiza ratei divorĠurilor a făcut-o pe Walby S. (2001) să distingă între
grupuri cu o rată a divorĠurilor ridicată úi cu o rată a divorĠurilor scăzută în
Ġările europene. Oricum, ratele divorĠurilor au crescut semnificativ
pretutindeni între 1970 úi 1995. Această evoluĠie contrazice teza
diferenĠelor naĠionale profund întărite úi susĠine, mai degrabă, teza
modernizării. Din moment ce convergenĠa nu este observată la fel de clar
ca în cazul angajării femeilor, este real că rata divorĠurilor a crescut cu mult
între 1970 úi 1985 decât în timpul următoarei decade. Creúterea ratei
divorĠurilor oferă puĠine dovezi pentru sau împotriva tezei de restructurare,
dar, în schimb, sprijină teza modernizării.
Rata naúterilor în afara căsătoriilor
Acest indicator aduce în discuĠie ideea potrivit căreia căsătoria
acaparează în totalitate vieĠile femeilor. Cu cât rata naúterilor în afara
căsătoriei este mai mare cu atât este mai slab modelul muncitorilor
masculini, iar genul persoanelor capătă importanĠă. Rata a crescut
considerabil cu timpul, iar diferenĠele internaĠionale au crescut destul de
mult. Astfel, dovada este mult mai consistentă în ceea ce priveúte teza
restructurării.
Fertilitatea
Prima teză a diferenĠelor naĠionale întărite nu rezistă din moment ce
nici un grup de Ġări nu a fost găsit ca situându-se consistent deasupra sau
sub nivelul Uniunii Europene în perioada 1960-1995. Indiferent de an,
aceleaúi grupuri tind să se evidenĠieze, dar o scădere consistentă în
fertilitate poate fi observată de-a lungul timpului. Aceasta pare să susĠină
ipoteza modernizării. În timp ce schimbări contradictorii au avut loc în
diferite Ġări, este posibil să se identifice grupuri de Ġări cu situaĠii similare.
Astfel, dovada tinde pentru început să susĠină teza restructurării. Cele mai
scăzute rate ale fertilităĠii úi cele mai mari eúecuri apar în acele Ġări
europene care au puternice tradiĠii de restricĠionare a avorturilor úi
contracepĠiei. O dată cu trecerea timpului, s-a produs o schimbare în cadrul
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diferenĠelor anterioare dintre Ġări. O altă constatare este faptul că fertilitatea
úi angajarea femeilor nu se exclud în nici un caz una pe cealaltă. Totul
depinde de cât de motivant este sprijinul financiar acordat, precum úi
ajutorul pentru îngrijirea copilului. Altfel spus, tiparele referitoare la genul
persoanelor în ceea ce priveúte asigurarea bunăstării par să fie decisive.
Reprezentarea politică
Perioada 1970-1995 a fost martora unei tranziĠii generale către o
reprezentare feminină politică la cote mai înalte. Oricum, creúterea a fost
inegală úi nu a avut loc nici o convergenĠă între Ġări. DiferiĠi factori par să
afecteze nivelul de reprezentare al femeilor: angajarea feminină; sistemul
electoral; extinderea legislaturii úi a partidului competitiv; organizarea
partidului; procesul recrutării candidaĠilor în cadrul partidelor. ToĠi factorii de
mai sus pot să crească sau să descrească reprezentarea feminină. Oricum,
aceútia nu explică creúterea evidentă a numărului femeilor în parlament o
dată cu trecerea timpului.
Pentru o analiză mult mai elaborată a importanĠei factorilor politici în
crearea politicilor pentru angajarea femeilor, precum úi a politicilor
bunăstării mai vaste, facem referire la lucrările lui Korpi W. (1983, 2000).
Pe scurt, diferenĠele dintre Ġări sunt în mod deosebit datorate nivelului la
care sunt ele în cadrul procesului de tranziĠie de la viaĠa casnică la viaĠa
publică. Este posibil ca în orice moment să fie identificate grupuri de Ġări cu
structuri asemănătoare în ceea ce priveúte relaĠiile genului persoanelor.
Principala sursă de variaĠii o constituie nivelul lor în cadrul procesului de
tranziĠie de la viaĠa casnică la viaĠa publică. O a doua sursă de variaĠie este
interacĠiunea între instituĠiile sociale úi procesul de restructurare.
Modernizarea înseamnă că aceleaúi schimbări sunt reproduse pretutindeni,
dar nu într-un mod identic, din moment ce interacĠiunea cu instituĠiile
sociale poate duce la necesitatea unor alte modele.
Comodificarea muncii femeilor a dovedit astfel că este un nivel
obiúnuit de dezvoltare pentru toate regimurile bunăstării statale úi în nici un
caz unică pentru cel social-democrat.
Cercetări centrate pe creúterea postbelică a statului bunăstării s-au
orientat spre ceea ce făceau statele pentru muncitorul (bărbatul) implicat în
procesul de producĠie úi pentru familiile susĠinute financiar de către bărbat
(soĠ). Aceste studii au avut în vedere polemicile din anii 1950-1960,
privitoare la schimbarea caracterului relaĠiilor dintre clase (Bell D., 1960) în
Ġările predominant democratice - spre ce tind diviziunile de clasă úi
inegalităĠile provocate de capitalism úi dacă ele pot fi eliminate sau reduse
semnificativ prin democraĠie parlamentară. Pornind de la analiza lui Polanyi
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K. (1944) referitoare la comodificarea muncii, Esping-Andersen (1990)
ridică următoarea dilemă: dacă úi prin ce mijloace statul bunăstării
promovează de-comodificarea muncii prin asigurarea serviciilor de bază úi
securităĠii economice, mai degrabă pe baza drepturilor cetăĠeneúti decât pe
baza pieĠei (Marshall T. H., 1950).
Criticile venite din partea reprezentantelor miúcării feministe au
susĠinut că se ignoră rolul relaĠiilor dintre genuri în definirea rezultatelor
politice úi că se neglijează efectele specifice fiecărui gen asupra politicilor.
Au considerat empirică viziunea asupra rolului jucat de bărbat în industrie úi
în întreĠinerea familiei (Lewis O., 1992; Orloff A.S., 2001; O’Connor J.,
1999, Sainsbury D. 1996). Pentru feminiúti, important a fost nu numai dacă
statul bunăstării a dus la schimbarea relaĠiilor de clasă, ci úi dacă a
schimbat relaĠiile dintre genuri.
Literatura din perioada 1980-1990 referitoare la rolul femeii úi la statul
bunăstării a lărgit graniĠele studiului statului bunăstării prin evidenĠierea
multor trăsături úi prin sugerarea unor importante ipoteze. Creúterea
interesului cu privire la problemele de gen reflectă extinderea
perspectivelor analitice tradiĠionale referitoare la statul bunăstării către rolul
jucat de femei. Aúa cum precizează Orloff A. (2001, p. 3), interesul pentru
problemele de gen nu a crescut doar din raĠiuni de egalitate între genuri, ci
úi datorită marilor implicaĠii asupra economiei úi reproducerii populaĠiei.
O’Connor J. (1996, pp. 6-7) atrage atenĠia asupra faptului că
problematica „statul bunăstării úi genul” a fost mult abstractizată,
accentuându-se rolul statului bunăstării în păstrarea familiei tradiĠionale
patriarhale, ignorându-se totodată diferenĠele dintre naĠiuni cu privire la
influenĠa femeii asupra politicilor sociale, pe de-o parte, úi influenĠa acestor
politici asupra femeii, pe de altă parte.
Aúa cum teoriile industrialismului úi neomarxismului au fost
promovate prin studii istorice comparative ce accentuează rolul partidelor úi
asociaĠiilor orientate spre schimb (comerĠ), aúa úi dezbaterile feministe
referitoare la politicile sociale au fost generate de studii asupra rolului
organizaĠiilor úi asociaĠiilor feministe. O întrebare-cheie în aceste dezbateri
este următoarea: contează influenĠa femeii în dezvoltarea politicilor
sociale?
Skocpol T. (1992, p. 30) explică faptul că teoriile tradiĠionale au eúuat
în „observarea contribuĠiilor modelelor prezentate de femei în politică, unele
dintre aceste modele nedepinzând de acĠiunile partidului, alegeri sau
birocraĠia oficială”. De asemenea, se arată influenĠa organizaĠiilor feministe
în formarea politicilor sociale în ceea ce priveúte New Deal-ul american,
determinând, totodată, legislaĠia referitoare la această problemă (Gordon L.,
1994).
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Hill D. úi Tigges L. (1995) au comparat calitatea sistemelor publice de
pensii din 20 de Ġări úi au concluzionat că egalitatea dintre femei úi bărbaĠi
este afectată nu numai de nivelurile crescute ale mobilizării clasei
muncitoare, dar úi de participarea femeilor la aceste miúcări.
Cercetările în acest sens au sugerat că efectele mobilizării feminine
(sau absenĠa acestei mobilizări) asupra rezultatelor politice sunt complexe
úi nu totdeauna constau în creúterea simpatiei faĠă de femei. De exemplu,
Pederson S. (1993, p. 20) considera că, în ciuda miúcărilor feministe úi a
viziunilor femeii asupra bunăstării, Marea Britanie a dezvoltat politici care
menĠineau inegalitate prin descurajarea ocupării forĠei de muncă de către
femei. Pe de altă parte, FranĠa a adoptat politici care urmăreau să ofere
asistenĠă femeii pentru ca aceasta să muncească, dar úi să participe la
producerea bunăstării. Koven S. úi Michel A. (1993) au arătat că instituĠiile
politice au importanĠă fundamentală în înĠelegerea atât a rolului genurilor
(sexelor), cât úi al claselor. În timp ce femeile au fost mult mai mobilizate în
aúa-numitele state ale bunăstării slabe (Statele Unite ale Americii úi Marea
Britanie), legile care protejau femeia au aparĠinut statelor puternice ale
bunăstării, precum FranĠa úi Germania. Programele sociale sprijinite de
angajaĠi, sindicate sau partide politice au fost benefice forĠei de muncă
feminine, deúi nu aceasta a fost intenĠia (Ruggie M., 1984).
Familiile în care o singură persoană era aducătoare de venituri s-au
aflat în situaĠie de risc în economiile industriale postbelice, fiind ameninĠate
de catastrofă în cazul în care bărbatul úi-ar fi pierdut slujba ca urmare a
îmbolnăvirii, úomajului sau vârstei înaintate. Aceste aspecte au fost
schimbate de postindustrialism úi de marile sale corelaĠii demografice revoluĠia generată de participarea femeii pe piaĠa forĠei de muncă úi
schimbările în structura familiei.
În societăĠile postindustriale, familia úi rolurile diferenĠiate dintre sexe
au suferit modificări dintr-un motiv simplu: postindustrialismul - trecerea de
la bunuri la servicii - este inseparabil de revoluĠia feminista (EspingAndersen G., 1999). Creúterea nivelului forĠei de muncă feminină a creat
noi riscuri sociale, în special în legătură cu prestarea muncii în folosul
copiilor, cât úi al bătrânilor. Femeile implicate în muncă úi familiile în care
existau două surse de venit se confruntă cu un nou set de riscuri úi, prin
urmare, necesită o repartizare diferită a beneficiilor - suportul oferit copiilor
úi bătrânilor - comparativ cu perioadele anterioare caracterizate prin forĠa
de muncă preponderent masculină.
Creúterea numărului de femei angajate reprezintă atât cauza, cât úi
efectul expansiunii serviciilor sociale orientate către familie. Dezvoltarea
modelului de familie bazat pe două surse de venit influenĠează situaĠiile în
care există doar o sursă de venit úi determină apariĠia, în cazul mamelor
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singure, a nevoii de participare pe piaĠa forĠei de muncă. De aceea,
modelele de state ale bunăstării s-au modificat începând cu anii 1980. În
acelaúi timp, beneficiile tradiĠionale s-au modificat, noi beneficii fiind create,
de regulă ataúate celor vechi. De exemplu, atât ajutorul pentru creúterea
copilului, cât úi cel pentru bătrâneĠe au făcut parte din pachetul de reforme
din anii 1990 (Myles J. úi Pierson P., 2001).
Viabilitatea financiară a bunăstării în secolul XXI depinde atât de
ocuparea locurilor de muncă, inclusiv de către femei, cât úi de participarea
acestora la reînnoirea generaĠiilor. Pentru a reduce efectele scăderii
populaĠiei active economic în urma îmbătrânirii, este necesară menĠinerea
unui număr ridicat al femeilor angajate. Prin urmare, răspunsul la trilema lui
Iversen T. úi Wrenn A. îl reprezintă forĠa de muncă feminină. ğările nordice
au crescut numărul locurilor de muncă pentru femei (úi nivelul salarizării) în
special în sectorul public (sănătate, educaĠie úi servicii sociale). CombinaĠia
dintre numărul mare de locuri de muncă pentru femei, micile inegalităĠi de
salarizare dintre bărbaĠi úi femei úi vasta reĠea de servicii publice úi
beneficii duce la ceea ce Korpi W. (2000) a numit modelul politic bazat pe
două surse de venit.
Cu excepĠia FranĠei, Europa continentală oferă servicii sociale
modeste familiilor, dar beneficii băneúti generoase acestora, conform lui e
Korpi W. Nivelul mare al salarizării, precum úi beneficiile sociale generoase
fac ca sărăcia în rândul copiilor úi femeilor să fie un caz izolat, dar aceasta
în contextul modelului familial tradiĠional.
În Ġările anglo-saxone orientate spre piaĠă, inclusiv în Statele Unite
ale Americii, unde salarizarea este inegală úi beneficiile băneúti sunt
modeste, cererea pentru servicii din sectorul privat este mare, ceea ce
duce úi la un număr crescut al femeilor active economic. Totodată, modelul
familial postpatriarhal (Castells M., 1997) din Statele Unite ale Americii
depinde de o piaĠă a muncii care, spre deosebire de Germania, face puĠine
eforturi pentru „de-comodificarea muncii”. DiferenĠa dintre venitul femeii úi
bărbatului este relativ mare în Statele Unite ale Americii (Castells M.,
1997), iar sărăcia în rândul femeilor úi copiilor, conform standardelor
europene, este mare (Orloff A., 2001).
Formele familiei úi relaĠiile de gen au stat la baza restructurării
statului bunăstării în perioada contemporană, într-un mod diferit de cel al
perioadei de expansiune dintre anii 1950-1970. Wilensky H. (1975) susĠine
că în primele perioade ale statului bunăstării îmbătrânirea a fost cea mai
importantă sursă de expansiune. Pensionarea, ca metodă postbelică de
protejare a angajaĠilor, a dus la apariĠia reformelor în domeniul pensiilor,
aceste reforme reprezentând o problemă apăsătoare pentru politicieni. În
mod similar, revoluĠia generată de participarea economică activă a femeii -
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cel mai important efect demografic al postindustrialismului - a fost sursa
presiunilor înregistrate în perioada contemporană. Efectele diferă major
între Ġări: nivel înalt al sărăciei în rândul femeilor úi copiilor în Statele Unite
ale Americii úi o criză a natalităĠii care ameninĠă Europa. Deúi o perioadă
de mari creúteri economice va putea genera resurse (venituri
guvernamentale) care să satisfacă cererea crescută creată de integrarea
femeilor pe piaĠa forĠei de muncă, se pune problema repartizării acestor
resurse.

8.4. Noile úi vechile politici ale statului bunăstării
Creúterea economică
Wilensky H. considera că dezvoltarea politicilor sociale va fi profund
afectată de creúterea economică. Spre deosebire de primul deceniu
postbelic, elitele politice din perioada 1970-1990 s-au confruntat cu o
relativă stagnare economică. Caracterul inflaĠionist din anii 1970 (o
combinaĠie între nivelul ridicat al inflaĠiei úi cel al úomajului) a fost combătut
prin politici monetare dure la începutul anilor 1980, dar cu preĠul atingerii
celui mai înalt nivel al ratei úomajului din 1930 úi până atunci. ùomajul a
fost combătut lent úi, acolo unde acest lucru a avut loc (Statele Unite ale
Americii), a fost însoĠit de creúterea inegalităĠii: noile politici ale statului
bunăstării au fost dezvoltate în special în perioada de austeritate.
Creúterea economică lentă a oferit un mediu favorabil miúcărilor ideologice
care criticau extinderea serviciilor publice úi un mediu puĠin propice pentru
ideile care susĠineau statul bunăstării.
ImplicaĠiile demografice ale schimbării economice
Creúterea longevităĠii determinată de nivelul de bunăstare a fost
identificată în mod corect de către cercetători ca un factor-cheie al
modificării cererilor statului bunăstării (noile nevoi). Modificarea a fost atât
de natură economică, socială, cât úi demografică. Îmbătrânirea
demografică a devenit o problemă apăsătoare în deceniile postbelice,
datorită instituĠionalizării sistemului de pensii, într-un context în care atât
sistemul pensiilor private, cât úi al celor publice erau slab dezvoltate. Acest
fenomen demografic este asociat úi cu alte fenomene demografice
postindustrialiste, precum creúterea dramatică a participării femeii pe piaĠa
forĠei de muncă sau scăderea natalităĠii. ğări precum Statele Unite ale
Americii, unde natalitatea nu a scăzut prea mult, se confruntă cu un nivel
mai ridicat al sărăciei în rândul femeilor úi copiilor.
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Politici, instituĠii politice úi divergenĠe
Schimbările economice úi sociale majore au dus la presiuni asupra
elitelor politice. În deceniile postbelice, influenĠa persoanelor în vârstă
angajate úi greutăĠile întâmpinate de bătrâni au dus la dezvoltarea, în Ġările
democratice, a unor măsuri sociale pentru acestea. Totodată, răspunsul
politic la această problemă universală a fost diferit reflectat atât de balanĠa
puterii, cât úi de instituĠiile politice. DiferenĠele dintre state în modul de
organizare a claselor úi a partidelor, precum úi a instituĠiilor úi structurilor
electorale úi administrative au fost cruciale. Pentru perioada expansionistă
(1950-1970), acestea sunt aduse rar în discuĠie.
În privinĠa perioadelor recente, unii autori (Kitschelt H., 1994) au
considerat că Ġărilor nu le rămânea altceva decât să adere la noul liberalism
economic, care presupune impozitare scăzută úi cheltuieli publice mici.
Totuúi, literatura empirică manifestă scepticism în privinĠa unei perioade de
convergenĠă a statului bunăstării. ForĠe economice similare filtrate de
sisteme economice diferite produc rezultate diferite.
Prin urmare, apare o diferenĠă majoră între explicaĠiile de natură
politică date caracterului divergent al statului bunăstării în timpul perioadei
de expansiune úi cele din perioadele actuale. BilanĠul politic al primei
perioade postbelice subliniază rolul actorilor politici (partide politice,
sindicate, miúcări sociale). Pe de altă parte, „divergenĠa” (varietatea
răspunsurilor la globalizare úi postindustrializare) înregistrată în ultimul sfert
de secol a fost explicată prin accentuarea rolului decisiv al instituĠiilor
publice (Hicks A., 1999; Stephens J., 1999; Swank A., 1998): componenta
politică a guvernelor (stânga-dreapta) este mai puĠin importantă decât
prezenĠa instituĠiilor corporatiste. Acest aspect subliniază că încă nu sunt
deplin cunoscute nici preferinĠele teoretice úi nici diferenĠele istorice dintre
cele două perioade (Kitschelt H., 1999). Schimbările în structura claselor
sociale, înregistrate începând cu perioada industrialismului úi până în
prezent, au modificat scopul úi caracterul tradiĠional al clasei muncitoreúti.
Noile miúcări sociale (organizaĠiile feministe úi cele ecologiste) au avut
impact, dar nu la fel de mare ca cel al miúcărilor muncitoreúti din perioada
1950-1960. Kriesi H. (1999) consideră că tranziĠia postindustrialistă din
Europa a constituit un mediu propice pentru dezvoltarea partidelor
aparĠinând dreptei (în defavoarea dezvoltării partidelor de stânga).
ForĠele economice au influenĠat foarte mult această transformare.
Politicile sociale din perioada de austeritate sunt complet diferite de cele
din perioada de creútere economică puternică. Sunt puĠine resurse care pot
fi folosite pentru a compensa pierderile provocate de orice perioadă de
tranziĠie ori pentru a absorbi costurile generate de reformarea programelor
sociale destinate satisfacerii noilor nevoi. Creúterea lentă, nivelul ridicat al
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ratei úomajului, stagnarea creează un mediu dificil pentru inovaĠiile statului
bunăstării, dar un climat favorabil criticilor îndreptate înspre programele
sociale.
În acest context, instituĠiile politice împuternicite să ia decizii joacă un
rol decisiv în definirea structurii politice úi restricĠionarea opĠiunilor de care
pot beneficia liderii politici. Aúa cum subliniază unii autori (Pierson P., 1994,
1996), opĠiunile politice din trecut au impus o restricĠie majoră asupra celor
disponibile în prezent, datorită costurilor mari ale tranziĠiei, asociate cu
trecerea de la un program la altul. Dar o perioadă de mari creúteri
economice duce rapid la acoperirea unor costuri úi reduce miúcările
populare.
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