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În sens tare, prin „venit necondiționat” se înțelege un venit 
primit de orice ființă umană, din momentul nașterii și până în cel 
al morții, exclusiv în calitatea acesteia de ființă umană. Venitul este 
necondiționat în sensul că pentru a intra în posesia lui nu este ne-
voie de îndeplinirea vreunei cerințe, alta decât aceea de a fi o ființă 
umană.

Poate fi dreptul la un astfel de venit interpretat ca un drept 
al omului? Cu alte cuvinte, suntem îndreptățiți să cerem statului 
să distribuie un astfel de venit celor care locuiesc pe teritoriul său? 
Ce presupoziții etice sunt implicate în ideea de drept la un venit 
necondiționat?

La prima vedere, un astfel de drept poate fi interpretat – și jus-
tificat – ca o extensie a două drepturi fundamentale: dreptul la viață 
și cel la demnitate. La urma urmei, decizia de a ne naște nu ne-a apar-
ţinut, nu noi am ales să ne naștem, deci ideea că suntem responsabili 
de propria noastră supravieţuire e moralmente discutabilă. În virtu-
tea a ce putem fi ţinuţi responsabili pentru ceva ce nu noi am ales?

Iarăși, demnitatea fiinţei umane, care în tratate internaţionale 
privind drepturile omului e considerată inalienabilă și sursă a tuturor 
celorlalte drepturi, nu are cum să nu includă dreptul la autonomie 
individuală și la un nivel decent de subzistenţă. 

Dar, oricare i-ar fi justificarea, haideți să vedem care ar fi 
consecințele care ar putea decurge din aplicarea unui astfel de drept. 

Să presupunem așadar că fiecărui locuitor al României (fiecărei 
persoane care locuiește legal pe teritoriul României) statul îi garan-
tează un venit lunar nemonetar echivalent cu 2500 de lei – fie sub 
formă de tichete (după modelul tichetelor de masă), fie sub formă de 
puncte virtuale puse lunar pe card (să le numim „lei marfă”).

La urma urmei, la fel cum moneda fiat este una care nu e legată 
de aur sau de vreo altă substanţă fizică, venitul nemonetar nu e obli-
gatoriu să fie unul fizic (găini, porci, recolte șamd). Ideea că venitul 
nemonetar trebuie să fie neapărat de natură fizică e una premodernă, 
similară cu ideea că moneda trebuie să fie neapărat legată de o marfă 
sau alta. La fel ca moneda, și venitul nemonetar poate fi unul fiat. 

Ei bine, ce s-ar întâmpla atunci?
1. Este evident că un venit lunar nemonetar echivalent cu 2500 

de lei, pe care fiecare persoană îl primește din momentul nașterii sale 
și până în momentul morţii, asigură fiecăruia un nivel de subzistenţă 
care face ca munca salariată să nu mai fie obligatorie pentru a putea 
supravieţui.

O primă consecinţă ar fi deci că stimulentele de a intra pe piaţa 
monetarizată a muncii vor scădea semnificativ – iar asta poate genera 
probleme economice. Ele însă pot fi preîntâmpinate. De exemplu, 
statul poate stabili că plata taxelor, a impozitelor și a amenzilor și 
penalităţilor către stat nu se poate face decât în lei, nu în „lei marfă” 
– și, la fel, că plata utilităţilor se face doar în lei. Asta îi va obliga pe 
indivizi să intre în schimburi comerciale monetarizate, pentru a face 
rost de moneda în care să-și plătească taxele și accesul la utilităţi. Pe 

de altă parte, statul poate stabili că, dacă preţul pentru achiziţionarea 
de bunuri și servicii de pe piaţă e plătit în „lei marfă”, atunci el este 
în mod obligatoriu cu 10% mai mare decât dacă este plătit în lei. 
În fine, se mai pot gândi metode care să stimuleze interacţiunile pe 
piaţa monetarizată.

Oricum ar fi însă, este limpede că raportul de putere între anga-
jator și angajat se va modifica substanţial, iar asta va conduce la mo-
dificarea culturii organizaţionale din interiorul firmelor. Practicile 
autoritare vor trebui înlocuite cu practici de stimulare a angajatului 
sau a potenţialului angajat, fiindcă în caz contrar acesta fie va părăsi 
firma, fie va refuza să se angajeze. Pe scurt, am vedea o creativitate 
managerială în zona resurselor umane care astăzi este imposibilă.

Chiar și așa, rămâne problema muncilor fizice grele și/sau a ce-
lor plictisitor de repetitive. E neclar cine ar mai dori să se angajeze în 
aceste condiţii ca miner, măturător de stradă, gropar, fierar-betonist, 
hârţogar șamd. Probabil că preţul pentru astfel de munci va crește 
suficient de mult încât să le facă atractive (un gunoier va ajunge să 
fie plătit la nivelul unui CEO, de exemplu) – sau că toate vor deveni 
complet automatizate, ca răspuns la dificultatea de a găsi și de a păs-
tra forţă de muncă.

2. Ar crește preţurile. Venitul suplimentar duce la creșterea ce-
rerii de consum, ceea ce face ca preţul bunurilor să crească. E neclar 
însă cât vor crește aceste preţuri – la drept vorbind, e neclar și dacă 
ele chiar vor crește – fiindcă oferta de bunuri va crește și ea. Mai mul-
te venituri reprezintă și un stimulent pentru întreprinzători de a în-
cerca să le capteze, deci e probabil să asistăm la o creștere a numărului 
de întreprinzători și a concurenţei dintre ei, fiindcă piaţa internă va 
deveni brusc mai atractivă decât cea externă. 

3. Până la stabilizarea pe un nou nivel de echilibru potenţial, 
e probabil că vom asista la un boom economic, datorită intrării pe 
piaţă a unui număr foarte mare de noi consumatori, care înainte nu 
își permiteau să consume.

4. Nivelul de sofisticare al consumatorilor va crește semnifica-
tiv, ceea ce va obliga firmele să își schimbe strategiile de vânzări și de 
marketing.

5. Sistemul instituţional de asistenţă socială și de ajutor social 
va dispărea, fiindcă nu va mai fi necesar. Sumele alocate acestui sis-
tem de la bugetul de stat și de la bugetele locale vor fi eliberate pentru 
a putea fi folosite în alte scopuri (bunăoară, pentru investiţii). 

6. Ideea de salariu minim își va pierde sensul, iar angajatorii nu 
vor mai fi obligaţi să plătească diverse contribuţii ale angajaţilor.

7. Există riscul ca, într-o societate misogină cum e cea româ-
nească, femeile să fie concediate mai ușor decât bărbaţii (sub pretex-
tul că oricum au din ce trăi) și să își găsească mai greu un loc de mun-
că. Același risc există și pentru minorităţile etnice și/sau sexuale.

Pe de altă parte, femeile se vor emancipa complet de sub pute-
rea economică a bărbaţilor (cum și minorităţile de sub tutela econo-
mică a majorităţii). Numărul divorţurilor va crește cu certitudine, 
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fiindcă nu vor mai putea fi impuse constrângeri economice care să 
oblige femeile să rămână într-o căsătorie.

8. Va crește numărul de copii, fiindcă un nou copil va însemna 
o sursă suplimentară de venit, nu o sursă suplimentară de cheltuieli.

De asemenea, va crește numărul de imigranţi care vor dori să se 
stabilească legal în România, fiindcă aici vor avea subzistenţa asigu-
rată la un nivel decent. E probabil că din acest motiv sistemul va fi 
rezervat exclusiv cetăţenilor români, pentru a nu-i stimula pe străini 
să se stabilească în România. Vom avea astfel o nouă linie de demar-
caţie între „stânga” și „dreapta”.

9. Relaţiile dintre părinţi și copii se vor modifica semnificativ, 
copiii având posibilitatea de a ieși mult mai repede de sub tutela pă-
rinţilor. Venitul nemonetar le permite să locuiască singuri cu chirie 
(sau să își cumpere o locuinţă în rate) și să se întreţină singuri.

Pe de altă parte, drepturile copilului vor fi mult mai scrupulos 
monitorizate de autorităţi – tot din motivul că un copil va deveni o 
sursă de venit, nu o sursă de cheltuieli.

10. Toate reţelele tradiţionale de putere, formale și informa-
le, se vor destructura fiindcă fiecare persoană va avea mijloacele de 
a subzista decent pe cont propriu. Importanţa familiei lărgite va 
dispărea, ca și autoritatea șefului asupra subalternului, a bogatului 
asupra săracului, a majoritarului asupra minoritarului, a bărbatului 
asupra femeii, a mamei asupra copilului (în special în cazurile de 
divorţ sau separare) șamd. Societatea se va transforma semnificativ 
dintr-una autoritară și tradiţională, bazată pe ierarhii ale supunerii, 
într-una democratică, individualistă și urbană, bazată pe dezvoltarea 
spiritului critic.

Rata mobilităţii geografice va crește semnificativ.
11. Va scădea (probabil mult) numărul de femei care se prosti-

tuează, după cum va scădea și rata criminalităţii.

Pe de altă parte, comportamentul sexual al femeilor va deveni 
mult mai deschis – ba chiar e posibil ca femeile să devină mai agre-
sive din punct de vedere sexual decât bărbaţii – fiindcă au asigurate 
resursele de subzistenţă și fiindcă creșterea unui copil nu mai repre-
zintă o problemă din punct de vedere economic. Poliandria va fi mai 
răspândită și mai deschis asumată decât în societatea actuală.

12. Şansele ca fiecare persoană să își poată urma propria voca-
ţie, fără constrângeri economice sau sociale, vor crește exponenţial. 
Cei cu vocaţie pedagogică își vor putea permite să predea gratuit, cei 
cu vocaţie de cercetători sau de artiști vor fi liberi să-și urmeze dru-
mul șamd. Din acest motiv, transferul de know-how la nivel social va 
fi mult mai masiv, mult mai rapid și mult mai puţin costisitor decât 
în prezent.

Cam astea ar fi efectele (pozitive și negative) ale unei astfel de 
schimbări – cel puţin efectele de care îmi pot da seama acum. Las 
acum cititorului plăcerea de a contempla mai departe singur un ast-
fel de sistem și de a-i evalua oportunitatea și fezabilitatea. 

Celor care cred că un astfel de exerciţiu ar fi unul pur academic 
le aduc la cunoștinţă că diferite variante de implementare a unui ve-
nit de bază – fie el monetar sau nemonetar – sunt deja luate în discu-
ţie în interiorul CDU, partidul care a câștigat alegerile în Germania, 
ca o posibilă alternativă la actualul sistem asistenţial. Iar în Elveția 
urmează să aibă loc un referendum prin care să se decidă dacă statul 
federal va fi obligat să asigure fiecărui cetățean elvețian cu drept de 
vot un venit lunar necondiționat. 

Așa încât la un moment dat tema va fi dezbătută public și la 
noi. Am preferat s-o aduc în discuţie din timp, pentru ca cititorii 
să aibă răgazul de a se obișnui cu ea și de a o putea evalua ei înșiși în 
liniște.


