Basic Income Earth Network (BIEN)

Phillippe Van Parijs, autor artykuáu otwierającego nasze Forum, a takĪe intrygujących ksiąĪek (wymieĔmy tu np. Real Freedom for All: What <if anything> can justify
capitalism?) jest jednym z najbardziej znanych orĊdowników idei dochodu podstawowego i klasyków niemarginalnego ruchu spoáecznego promującego tĊ ideĊ.
Wielu naukowców i aktywistów podzielających taki pogląd stworzyáo w 1986 r.
organizacjĊ Basic Income European Network (BIEN). W roku 2008 odbyá siĊ juĪ 13.
Ğwiatowy kongres tej organizacji, która w miĊdzyczasie zmieniáa nazwĊ, nie zmieniając skrótu, na Basic Income Earth Network (BIEN) i do tej pory ma zarejestrowanych 16 krajowych sieci na rzecz dochodu podstawowego. Wydaje ona dwumiesiĊcznik News Flash (ostatni ma numer 53) i jest sponsorem akademickiego czasopisma
Basic Income Studies zaáoĪonego w 2006 r.
W Ameryce Póánocnej zaáoĪono dwie sieci popierające podstawowy dochód: US
Basic Income Guarantee Network oraz Basic Income/Canada. Ta pierwsza nadal
jest bardzo aktywna, w roku 2009 ma odbyü siĊ jej ósmy kongres.
Wsáuchajmy siĊ w argumenty promotorów tej idei. Choü wielu ludziom wydaje siĊ
ona po pierwsze nierealna, po drugie – szkodliwa, po trzecie - niesprawiedliwa.
Na początek warto zauwaĪyü, Īe w dziejach cywilizacyjnych ludzkoĞci dostĊp do
pewnych dóbr bywaá wolny i powszechny. Dlatego nazwano je dobrami wolnymi.
NajczĊĞciej byáy to dobra przyrody, jak np. nadające siĊ do oddychania powietrze.
Nie postrzegano ich wówczas jako dóbr ekonomicznych; nie gáoszono teĪ, Īe dostĊp
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do nich demoralizuje i demobilizuje. Ludzie oddychali bezreßeksyjnie, zaĞ ich pragnienia kierowaáy siĊ ku dobrom rzadszym; a dąĪenie do nich kierowaáo ich zachowaniami.
Czy obecnie nie nadeszáy takie czasy, kiedy to koszyk podstawowych dóbr pozwalających Īyü zdrowo i aktywnie moĪe – i powinien - byü równie dostĊpny jak ongiĞ
ĞwieĪe powietrze? Tylko jak to politycznie, psychologicznie, ekonomicznie i organizacyjnie przeprowadziü – tu i teraz?

Peáni uznania i wątpliwoĞci (choü w róĪnym stopniu)
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Dochód podstawowy dla wszystkich

JeĪeli rzeczywiĞcie leĪy nam na sercu wolnoĞü,
dajmy ludziom bezwarunkowy dochód
Na początku nowego millenium1 przedkáadam propozycjĊ poprawy kondycji ludzkiej: kaĪdy powinien mieü prawo do powszechnego dochodu podstawowego (Universal Basic Income, UBI) na poziomie pozwalającym na przetrwanie.
W Ğwiecie, w którym jedno dziecko umiera z powodu niedoĪywienia co dwie
sekundy i blisko jedna trzecia populacji planety Īyje w „skrajnej nĊdzy” , która
czĊsto okazuje siĊ Ğmiertelna, ustanowienie globalnego dochodu podstawowego moĪe wydawaü siĊ poraĪająco utopijne. Czytelnik moĪe nawet przypuszczaü, Īe nawet w najbogatszych paĔstwach OECD bĊdzie to niemoĪliwe.
ProduktywnoĞü, bogactwo i dochód narodowy są jednak w tych spoáeczeĔstwach na tyle wysokie, Īe staü je na odpowiednio wysoki UBI. I gdyby postanowiáy go wprowadziü, sáuĪyáby on jako potĊĪny instrument osiągania
sprawiedliwoĞci spoáecznej: zapewniáby rzeczywistą wolnoĞü dla wszystkich
1
Artykuá ukazaá siĊ w Boston Review jesienią 2000 roku. Odpowiedziaáo naĔ 15 innych autorów,
w tym tak znani jak Herbert A. Simon, Edmund S. Phelps, Robert E. Goodin, Claus Offe czy Brian
Barry. Wszystkie teksty wraz z odpowiedzią autora z tego samego roku (którą równieĪ niĪej publikujemy) dostĊpne są na stronach Boston Review: http://bostonreview.net/BR25.5/contents.html>.
Przypis táumacza.
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poprzez dostarczenie podstawowych zasobów, których ludzie potrzebują, aby
dąĪyü do swoich celów. RównoczeĞnie pomogáoby to rozwiązaü dylematy polityki wobec ubóstwa i bezrobocia oraz posáuĪyáoby ideaáom feministycznym
i ekologicznym. Postaram siĊ to udowodniü.
Jestem przekonany, tak jak wielu innych w Europie, Īe UBI nie tylko nie jest utopijny, ale jest zgodny ze zdrowym rozsądkiem w aktualnym kontekĞcie Unii Europejskiej. Brazylijski senator Eduardo Suplicy2 argumentowaá, Īe jest on odpowiedni
równieĪ dla krajów mniej rozwiniĊtych. Nie tylko dlatego, Īe pomaga podtrzymywaü
odlegáą obietnicĊ wysokiego poziomu spoáecznej solidarnoĞci bez powodowania wysokiego bezrobocia, ale takĪe moĪe inspirowaü i prowadziü do reform skromniejszych
i bliĪszych w czasie.
JeĪeli UBI ma sens w Europie i w mniej rozwiniĊtych krajach, dlaczego nie miaáby
byü równieĪ dobrym (a byü moĪe lepszym) rozwiązaniem w Ameryce Póánocnej?3
Stany Zjednoczone to jedyny kraj na Ğwiecie, w którym wprowadzono juĪ UBI w Īycie: w 1999 roku Staáy Fundusz (Permanent Fund) wypáaciá kaĪdej osobie niezaleĪnie
od wieku, która mieszkaáa na Alasce od przynajmniej roku, roczny UBI w wysokoĞci 1680$. OczywiĞcie daleko mu do dochodu wystarczającego na przeĪycie, ale od
dwu dekad od jego uruchomienia wciąĪ wzrasta. Ponadto w Stanach Zjednoczonych
publicznie debatowano o UBI na dáugo zanim ta kwestia pojawiáa siĊ w Europie.
W 1967 roku laureat nagrody Nobla, ekonomista James Tobin, opublikowaá pierwszy
techniczny artykuá na ten temat. Kilka lat póĨniej udaáo mi siĊ przekonaü Georgeƍa
McGoverna aby popieraá UBI, który wówczas nazywano „demograntem”, w swojej
kampanii prezydenckiej w 1972 r.4
Po swym krótkim Īyciu publicznym UBI zostaá zapomniany w Ameryce Póánocnej. Czy byáy po temu dobre powody? WierzĊ, Īe nie. Jest duĪo istotnych róĪnic miĊdzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską jeĪeli chodzi o rynki pracy, systemy
oĞwiatowe i zróĪnicowanie etniczne. Ale Īadna z nich nie czyni UBI wewnĊtrznie
mniej odpowiednim dla Stanów Zjednoczonych w porównaniu z Unią Europejską.
WaĪniejsze są róĪnice w ukáadzie siá politycznych. W Stanach Zjednoczonych, znacznie bardziej niĪ w Europie, polityczna ĪywotnoĞü tej propozycji zaleĪy od gustów
bogatych sponsorów kampanii wyborczych. Jest to dodatkowa i powaĪna przeszkoda
dla wszelkich propozycji zmierzających do rozszerzenia pola wyboru oraz upodmiotowienia najmniej zamoĪnych.
2

Senator duĪego stanu Sao Paulo i czáonek opozycyjnej Partii Robotniczej. Popieraá ambitny program minimalnego dochodu gwarantowanego, który zostaá przyjĊty przez brazylijski Senat w 1991.
3
W Ameryce Póánocnej zaáoĪono dwie sieci popierające podstawowy dochód: US Basic Income
Guarantee Network oraz Basic Income/Canada. Ta pierwsza nadal jest bardzo aktywna, w 2009 r.
odbyü siĊ ma jej ósmy kongres: <http://www.usbig.net/>. Przypis táumacza.
4
Zob. James Tobin, Joseph A. Pechman i Peter M. Mieszkowski, Is a Negative Income Tax Practical?, Yale Law Journal tom 77 (1967): 1-27. Zob. teĪ rozmowa z Tobinem w wydawnictwie BIEN
James Tobin, the Demogrant and the Future of U.S. Social Policy, Basic Income 29 (wiosna 1998).
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Nie moĪna jednak z koniecznoĞci robiü cnoty i poĞwiĊcaü sprawiedliwoĞci w imiĊ
politycznego realizmu. Podczas gdy na porządku dziennym jest walka o zmniejszenie
znaczenia nierównoĞci ekonomicznych, konieczne staje siĊ, w Stanach Zjednoczonych jak i gdzie indziej, by zaplanowaü, zbadaü i obroniü idee uzasadnione etycznie
i mające sens ekonomiczny, nawet gdy niepewna jest ich polityczna przyszáoĞü.
Oto mój skromny wkáad do tej sprawy - trzeĨwy, ostroĪny i wzmocniony przez
europejską debatĊ trwającą od dwóch dekad.

DeÞnicja UBI
Przez uniwersalny dochód podstawowy rozumiem dochód wypáacany przez
paĔstwo, na staáym poziomie i regularnie, kaĪdemu dorosáemu czáonkowi spoáeczeĔstwa. Jego wypáata i poziom nie zaleĪą od tego, czy osoba jest bogata albo
biedna, mieszka samotnie czy z innymi, jest chĊtna do pracy lub nie. W wiĊkszoĞci wersji, a na pewno w mojej, przyznawany jest on nie tylko obywatelom, ale
wszystkim staáym mieszkaĔcom.
UBI nazywa siĊ „podstawowym” poniewaĪ jest czymĞ, na co moĪna bezpiecznie
liczyü, jest materialnym fundamentem, na którym moĪna mocno oprzeü Īycie. Jakikolwiek inny dochód – w gotówce albo w naturze, z pracy lub oszczĊdnoĞci, z dziaáalnoĞci rynkowej czy od paĔstwa – moĪe byü áączony z dochodem podstawowym.
Z drugiej strony, nic w deÞnicji UBI, tak jak jest on przeze mnie rozumiany, nie áączy
go z pojĊciem „elementarnych potrzeb”. W takim ujĊciu UBI moĪe byü mniejszy lub
wiĊkszy od tego, co uwaĪane jest za konieczne dla prowadzenia godnego Īycia.
Popieram pogląd, aby w ramach ograniczeĔ Þnansowych dochód ten byá jak najwyĪszy i wierzĊ, Īe wszystkie bogatsze kraje staü na ustanowienie go poziomie zapewniającym wiĊcej niĪ tylko samo przetrwanie. Domaganie siĊ wprowadzenia dochodu podstawowego od razu na takim poziomie nie jest jednak konieczne. Najáatwiejszą i najbezpieczniejszą drogą ku temu celowi, chociaĪ szczegóáy mogą róĪniü
siĊ znacznie w zaleĪnoĞci od kraju, jest prawdopodobnie wprowadzenie najpierw niskiego dochodu, który nastĊpnie bĊdzie wzrastaá.
Idea UBI ma juĪ przynajmniej 150 lat. Jego dwa najwczeĞniej znane sformuáowania zainspirowane zostaáy przez Charlesa Fouriera, páodnego francuskiego
socjalistĊ utopijnego. W 1848 roku, podczas gdy niedaleko Karol Marks koĔczyá Manifest Komunistyczny, brukselski fourierysta Joseph Charlier opublikowaá Rozwiązanie kwestii socjalnej, w którym uzasadniaá wprowadzenie „dywidendy terytorialnej” przyznawanej kaĪdemu obywatelowi na mocy równego
prawa do wáasnoĞci terytorium narodowego. W nastĊpnym roku John Stuart
Mill opublikowaá nowe wydanie swoich Zasad ekonomii politycznej, w którym
przychylnie przedstawiá koncepcjĊ Fouriera (jako „ze wszystkich form socjalizmu najzrĊczniej zintegrowaną i najbardziej przewidującą przyszáe przeszko-
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dy”) przeformuáowaną tak, Īe w wyniku otrzymujemy jasną propozycjĊ UBI.
„W toku dystrybucji najpierw wyznacza siĊ pewne minimum Īyciowe dla kaĪdego czáonka spoáecznoĞci, niezaleĪnie od jego zdolnoĞci do pracy. Pozostaáy
produkt dzielony jest w okreĞlonych wczeĞniej proporcjach pomiĊdzy PracĊ,
Kapitaá i Talent”.5
Pod róĪnymi nazwami – „premia paĔstwowa”, „dywidenda narodowa”, „dywidenda socjalna”, „wynagrodzenie obywatelskie”, „dochód obywatelski”, „grant powszechny”, „dochód podstawowy” i tak dalej – idea UBI byáa wielokrotnie podnoszona w intelektualnych krĊgach w XX wieku. W okresie miĊdzywojennym dyskutowali nad nią powaĪnie lewicowi akademicy tacy jak G. D. H. Cole i James Meade
w Anglii, których poglądy, poprzez AbbĊ Lernera, zainspirowaáy zapewne Miltona
Friedmana do zgáoszenia propozycji „negatywnego podatku dochodowego”.6 Dopiero
jednak w póĨnych latach siedemdziesiątych idea ta zyskaáa polityczne poparcie w niektórych krajach europejskich, na początku w Holandii i Danii. Wiele partii politycznych, zwykle zielonych lub lewicowo-liberalnych (w europejskim sensie), przyjĊáo tĊ
propozycjĊ jako czĊĞü swoich oÞcjalnych programów politycznych.

UBI a istniejące programy socjalne
Aby doceniü i poprzeü UBI, trzeba zrozumieü czym siĊ on róĪni od istniejących
programów socjalnych. OczywiĞcie róĪni siĊ od tradycyjnych instytucji ubezpieczeĔ
spoáecznych podtrzymujących dochody (takich jak ZUS). Do ĞwiadczeĔ ubezpieczeniowych uprawnieni są gáównie pracownicy, którzy przez odpowiedni czas legalnie
pracowali i od ich páac odprowadzano skáadki. UBI róĪni siĊ teĪ od zachodnioeuropejskiej czy póánocnoamerykaĔskiej pomocy spoáecznej, która przyznawana jest tylko ubogim.
WiĊkszoĞü krajów europejskich wprowadziáa po II wojnie Ğwiatowej jakiĞ rodzaj gwarantowanego dochodu minimalnego. Uprawnienia do ĞwiadczeĔ tego
rodzaju zawsze są jednak uwarunkowane mniej lub bardziej surowymi kryteriami trzech rodzajów:
1) jeĪeli starający siĊ o Ğwiadczenie jest zdolny do pracy, to powinien byü gotowy do jej podjĊcia lub teĪ wziĊcia udziaáu w szkoleniu, jeĪeli zostaną mu
zaoferowane;
2) zasiáki wypáacane są tylko tym, którzy nie mają dochodów z innych Ĩródeá,
albo są one niĪsze niĪ oÞcjalna granica ubóstwa;
5
Zob. Joseph Charlier, Solution du problþme social ou constitution humanitaire, Bruksela: Chez
tous les libraires du Royaume, 1848; John Stuart Mill Principles of Political Economy, drugie
wydanie [1849], Nowy Jork: Augustus Kelley, 1987.
6
Zob. wymianĊ zdaĔ miĊdzy Eduardo Suplicy i Miltonem Friedmanem w Basic Income 34
(czerwiec 2000).
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3) waĪne jest i to, czy dana osoba mieszka i utrzymuje siĊ sama, czy teĪ prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z innymi osobami, których sytuacja ma
wówczas znaczenie.
W przeciwieĔstwie do tego uprawnienie do UBI nie wymaga speánienia Īadnego
z tych warunków.
Zwolennicy UBI mogą, ale generalnie tego nie robią, zaproponowaü go jako peány
substytut dla transferów warunkowych. WiĊkszoĞü popierających tĊ ideĊ chce utrzymaü – prawdopodobnie w formie uproszczonej i na pewno na niĪszym poziomie –
ubezpieczenia spoáeczne organizowane publicznie oraz Ğwiadczenia rekompensacyjne dla niepeánosprawnych, które uzupeániáyby dochód podstawowy, wymagając przy
tym speánienia tych warunków co dotychczas.
Gdyby rząd wprowadziá w Īycie dochód bezwarunkowy zbyt niski by pokryü elementarne potrzeby – co zapewne miaáoby miejsce w pierwszych latach – zwolennicy
UBI nie chcieliby eliminacji istniejących programów dla ubogich, ale tylko po to, by
dostosowaü jego poziom.
Przykáadowo, w kontekĞcie najbardziej rozwiniĊtych paĔstw opiekuĔczych w Europie, moĪna wyobraziü sobie natychmiastowe wprowadzenie dla osób máodych i starych uniwersalnych zasiáków rodzinnych i ĞciĞle zindywidualizowanej nieskáadkowej
emerytury podstawowej, jako peánych substytutów obecnych programów zasiáków
uzaleĪnionych od wielkoĞci dochodów. W praktyce kilka z tych krajów ma juĪ UBI
ograniczony wiekowo. Skáadkowe plany ubezpieczenia emerytalnego, obowiązkowe
lub fakultatywne, dopeániaáyby emeryturĊ podstawową.
W przypadku ludnoĞci w wieku produkcyjnym zwolennicy uniwersalnego dochodu minimalnego mogliby, na krótką metĊ, zgodziü siĊ na „czĊĞciowy” (niĪszy od poziomu przetrwania) ale ĞciĞle indywidualny7 UBI. Przyjmijmy, Īe początkowo miaáby
on poziom poáowy aktualnie gwarantowanego dochodu minimalnego dla osoby samotnej. W amerykaĔskich warunkach byáoby to okoáo 250 $ miesiĊcznie, albo 3000
$ rocznie. Dla gospodarstw domowych, których przychody netto nie wystarczają by
osiągnąü spoáecznie zdeÞniowane minimum socjalne, ta bezwarunkowa i indywidualna podstawa byáaby uzupeániana przez Ğwiadczenia uzaleĪnione od wysokoĞci dochodów, zróĪnicowane ze wzglĊdu na skáad gospodarstwa domowego i pewne wymogi
dotyczące pracy, tak jak to jest obecnie.

Niektóre alternatywy UBI
UBI róĪni siĊ od tradycyjnego zabezpieczenia spoáecznego, ale jest teĪ odmienny
od licznych innych innowacyjnych rozwiązaĔ, na których ostatnio skupiano uwagĊ.

7

Adresowany do jednostki a nie do gospodarstwa domowego – przypis táumacza.

144

Philippe Van Parijs

Prawdopodobnie najbliĪsze UBI są róĪne warianty negatywnego podatku dochodowego (negative income tax, NIT).8

Negatywny podatek dochodowy NIT
Podstawowa idea negatywnego podatku dochodowego, pomijając szczegóáy jej
poszczególnych wariantów, polega na zagwarantowaniu obywatelowi podstawowego dochodu, ale w postaci refundowanych kredytów podatkowych. Od zobowiązaĔ
podatkowych kaĪdego gospodarstwa domowego odejmuje siĊ kwoty dochodu podstawowego przysáugujące jego czáonkom. JeĪeli róĪnica jest dodatnia, naleĪy zapáaciü podatek. JeĪeli jest ujemna, paĔstwo wypáaca Ğwiadczenie (negatywny podatek)
gospodarstwu domowemu. W zasadzie moĪna osiągnąü taki sam rozkáad dochodów
gospodarstw domowych po podatkach i transferach za pomocą UBI lub poprzez NIT.
Ten drugi moĪe byü taĔszym rozwiązaniem, gdyĪ unika przepáywów pieniĊĪnych w tĊ
i z powrotem wynikających z wypáacania podstawowego dochodu tym, którzy mają
wysokie dochody, a nastĊpnie zabierania go z powrotem w podatku (gdy wysokoĞü
UBI jest niĪsza od zobowiązaĔ podatkowych).
Mimo to UBI ma kilka zasadniczych zalet w porównaniu z NIT.
Po pierwsze, kaĪdy wariant NIT, aby miaá wpáyw na ubóstwo, wymaga uzupeánienia o system ĞwiadczeĔ zaliczkowych, które pozwolą ludziom przeĪyü do czasu rozliczenia podatku pod koniec roku podatkowego. Z tego co wiemy o programach socjalnych brak wiedzy i zamieszanie sprawią, Īe czĊĞü ludzi nie bĊdzie miaáa dostĊpu do
tych ĞwiadczeĔ. Natomiast UBI bĊdzie miaá wiĊkszy wskaĨnik pobieralnoĞci (rate of
take-up), co ma duĪe znaczenie dla kaĪdego, kto chce walczyü z ubóstwem.
Po drugie, mimo iĪ NIT moĪe byü w zasadzie zindywidualizowany, naturalną dla
niego jednostką jest gospodarstwo domowe. W rezultacie, jeĪeli nawet rozkáad dochodów pomiĊdzy gospodarstwami domowymi byáby taki sam dla NIT jak i dla odpowiadającego mu UBI, podziaá dochodów wewnątrz gospodarstw domowych byáby
znacznie równiejszy w przypadku UBI. Szczególnie w obecnych warunkach dochód
z UBI bezpoĞrednio przyznany kobietom bĊdzie znacząco wyĪszy niĪ z NIT, poniewaĪ ten ostatni czĊsto kieruje czĊĞü kredytu podatkowego - naleĪną mniej zarabiającemu czáonkowi gospodarstwa domowego – do tego, kto wiĊcej zarabia w tym gospodarstwie.
Po trzecie, UBI stanowi lepszą niĪ NIT odpowiedĨ na waĪny aspekt „puáapki bezrobocia”, na który zwracają uwagĊ pracownicy socjalni a jest raczej pomijany przez
ekonomistów. To, czy bezrobotni uznają za sensowne poszukiwanie pracy lub jej podjĊcie zaleĪy nie tylko od róĪnicy miĊdzy dochodem z pracy i poza pracą. Tym, co
odstrasza ludzi od podjĊcia pracy jest czĊsto uzasadniona obawa przed niepewnoĞcią.
Wypáata zasiáków czĊsto przedwczeĞnie ustaje juĪ w trakcie ich ponownego zatrud8

W USA jedna z wzglĊdnie niedawnych propozycji tego rodzaju zgáoszona zostaáa przez Freda
Blocka i Jeffa Manza’Ċ, Could We End Poverty in a Postindustrial Society? The Case for a Progressive Negative Income Tax, Politics and Society 25 (grudzieĔ 1997): 473-511.
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niania, lub opóĨnia siĊ, gdy dopiero co utracili pracĊ. Ryzyko, Īe procedury administracyjne siĊ przedáuĪą, w szczególnoĞci w przypadku ludzi o ograniczonej wiedzy
o swoich uprawnieniach i obawiających siĊ popadniĊcia w dáugi, lub tych, którzy
prawdopodobnie nie mają oszczĊdnoĞci na czarną godzinĊ, sprawia, Īe najmądrzejszą
opcją moĪe byü korzystanie ze ĞwiadczeĔ.
Inaczej niĪ w przypadku NIT, UBI ma stanowiü nieprzerwany strumieĔ dochodu
niezaleĪnie od tego, czy jego odbiorca pracuje czy nie pracuje. W związku z tym jest
lepszym rozwiązaniem dla tego aspektu puáapki ubóstwa.

SpoáeczeĔstwo udziaáowców
UBI róĪni siĊ takĪe od „grantu o staáej wysokoĞci”, czy „udziaáu”, który proponowali kiedyĞ Thomas Paine i Orestes Brownson, a wspóáczeĞnie popierają Bruce
Ackerman i Anne Alstott w postaci „spoáeczeĔstwa udziaáowców”, czyli powszechnej
i jednorazowej wypáaty dla osób, które osiągają peánoletnioĞü.9 Proponują oni, aby
po osiągniĊciu 21 lat kaĪdy obywatel, niezaleĪnie od tego czy jest bogaty czy biedny,
powinien otrzymaü 80 tys. $, z którymi bĊdzie mógá zrobiü co mu siĊ podoba, od
zainwestowania ich na gieádzie, poprzez opáatĊ za ksztaácenie wyĪsze, do przegrania
wszystkiego w jedną noc w kasynie. Udziaá nie jest uzaleĪniony od tego, czy ktoĞ
na niego „zasáuguje”, czy teĪ ma jakieĞ zamiary przyczynienia siĊ do dobra ogóáu.
ĝrodki na ten program pochodziáyby z 2% podatku od zamoĪnoĞci, który moĪna by
z czasem zastąpiü (zakáadając, Īe duĪa czĊĞü odbiorców „udziaáu” zakoĔczy Īycie
z odpowiednio duĪymi zasobami) przez kwotowy podatek od wáasnoĞci równy 80 tys.
$; w istocie jest to wymóg, aby odbiorca zwróciá otrzymany wczeĞniej udziaá).
Nie jestem przeciwnikiem podatków od zamoĪnoĞci lub majątku, nie uwaĪam teĪ
za báĊdną ideĊ, aby kaĪdemu daü niewielki udziaá, Īeby miaá lepszy start w dorosáe
Īycie. Ponadto, jeĪeli ten udziaá bĊdzie duĪy, jego ekwiwalentem – z nieco mniejszym
poziomem wolnoĞci – bĊdzie dochód podstawowy wypáacany przez caáe Īycie. JeĪeli
w dodatku ludzie bĊdą zwracaü udziaá na koĔcu Īycia, jak to przewidują Ackerman
i Alstott, suma ekwiwalentów rocznych UBI jest po prostu kwotą „udziaáu” pomnoĪoną przez realną stopĊ procentową, czyli bĊdzie to powiedzmy (bardzo skromna)
suma 2000 $ rocznie, niewiele wiĊcej niĪ dywidenda wypáacana na Alasce. JeĪeli jednak pozwolimy ludziom wydaü swój udziaá w ciągu Īycia – bo kto ich powstrzyma?
– okazaáby siĊ potrzebny znacząco wyĪszy ekwiwalent roczny.
NiezaleĪnie od poziomu, mając wybór miĊdzy wypáacanym na początku i jednorazowo udziaáem a jego ekwiwalentem w postaci UBI, powinniĞmy wybraü ten drugi.
9

Bruce Ackerman i Anne Alstott, The Stakeholder Society, New Haven: Yale University Press,
1999. Ich rozwiązanie to bardziej záoĪona i uaktualniona wersja pomysáu Thomasa Paine’a. Zob.
Agrarian Justice [1796], w: The Life and Major Writings of Thomas Paine, P. F. Foner, (red.), Secaucus, N.J.: Citadel Press, 1974: 605-623. Podobne rozwiązanie niezaleĪnie zaproponowaá liberaá
z Nowej Anglii, a potem konserwatysta, Orestes Brownson w Boston Quarterly Review z paĨdziernika 1840 r. UwaĪaá on, Īe jeĪeli Amerykanie wierzą w zasadĊ “równych szans”, to powinni zapewniü, Īe kaĪda osoba dostanie, gdy osiągnie peánoletnioĞü, równy udziaá w „ogólnym dziedzictwie”.
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Udziaáy naraĪone są na marnotrawstwo, szczególnie wĞród tych, którzy są gorzej wyposaĪeni w umiejĊtnoĞci wykorzystania szans, które daje to rozwiązanie. Aby zapewniü trwaáe zabezpieczenie dochodu potrzebne byáoby dalsze utrzymywanie pomocy
spoáecznej dla ubogich i znaleĨlibyĞmy siĊ znowu w punkcie wyjĞcia – potrzebując
UBI jako alternatywy dla istniejących rozwiązaĔ.
Tyle o deÞnicji i rozróĪnieniach. PrzedstawiĊ teraz zasadnicze argumenty za UBI.

Dlaczego UBI?
SprawiedliwoĞü
Gáówny argument za UBI oparty jest na idei sprawiedliwoĞci. WierzĊ, Īe sprawiedliwoĞü spoáeczna wymaga, aby nasze instytucje byáy zaprojektowane w celu jak najlepszego zapewnienia rzeczywistej wolnoĞci dla wszystkich.10 Taka prawdziwie libertariaĔska koncepcja sprawiedliwoĞci áączy dwie idee. Po pierwsze, czáonkowie spoáeczeĔstwa powinni byü formalnie wolni, z dobrze chronioną strukturą praw do wáasnoĞci, w tym do posiadania samego siebie. Dla kaĪdego prawdziwego obroĔcy wolnoĞci
waĪna jest nie tylko ochrona praw jednostki ale i zapewnienie, Īe te prawa bĊdą miaáy
realną wartoĞü: nie powinniĞmy siĊ troszczyü tylko o wolnoĞü ale równieĪ, w ujĊciu
Johna Rawlsa, o „wartoĞü wolnoĞci”. W pierwszym przybliĪeniu, realna wartoĞü wolnoĞci osoby zaleĪy od zasobów, którymi ona dysponuje, aby uczyniü uĪytek ze swojej
wolnoĞci. Z tego powodu konieczna jest dystrybucja szans – rozumiana jako dostĊp
do Ğrodków, których ludzie potrzebują by robiü to, co chcą – zaprojektowana tak, by
zaoferowaü najwiĊksze moĪliwe i realne szanse tym, którzy mają je najmniejsze, pod
warunkiem, Īe formalna wolnoĞü kaĪdego bĊdzie uszanowana.
Takie pojĊcie sprawiedliwego i wolnego spoáeczeĔstwa wymaga uszczegóáowienia
i rozjaĞnienia pod wieloma wzglĊdami.11 JeĪeli jednak dla kogoĞ ta wizja jest atrakcyjna, jego silne poparcie dla UBI wydaje siĊ przesądzone. Dochód dla wszystkich,
bez Īadnych pytaĔ, bez Īadnych warunków, na najwyĪszym moĪliwym Þnansowo poziomie, nie moĪe byü niezgodny z realizacją takiego ideaáu. A jeĪeli ktoĞ sądzi, Īe tak
nie jest, ciĊĪar dowodu leĪy po jego stronie.

10
Bardziej szczegóáową dyskusjĊ zawiera: Philippe Van Parijs, Real Freedom for All, New York:
Oxford University Press, 1995.
11
MoĪliwe są teĪ inne normatywne uzasadnienia. Przykáadowo, przy pewnych zaáoĪeniach empirycznych UBI jest czĊĞcią tego, co usprawiedliwia zasada dyferencji Rawlsa. Zob. np. Walter
Schaller, Rawls, the Difference Principle, and Economic Inequality, PaciÞc Philosophical Quarterly
79 (1998): 368-91; Philippe Van Parijs, Difference Principles, w: The Cambridge Companion to
John Rawls, Samuel Freeman (red.), Cambridge: Cambridge University Press, 2003. Alternatywnie
moĪna teĪ postrzegaü UBI jako czĊĞciową realizacjĊ marksowskiej zasady podziaáu wedáug potrzeb.
Zob. Robert J. van der Veen i Philippe Van Parijs, A Capitalist Road to Communism, Theory and
Society 15 (1986): 635-55.
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Miejsca pracy i wzrost gospodarczy
Drugi sposób uzasadniania UBI ma wiĊksze znaczenie dla polityki. UBI moĪe byü
postrzegany jako sposób rozwiązania zastanawiającego dylematu miĊdzy charakterystycznym dla Europy poáączeniem niskiego ubóstwa i wysokiego bezrobocia a amerykaĔską kombinacją niskiego bezrobocia i wysokiego ubóstwa. W uproszczeniu argument ten moĪe byü przedstawiony nastĊpująco.
Od ponad dwu dekad masowe bezrobocie dotykaáo gáównie krajów zachodnioeuropejskich. Nawet w szczytowych momentach cyklu koniunkturalnego, miliony Europejczyków na próĪno szuka pracy. Jak moĪna rozwiązaü ten problem? Przez jakiĞ
czas, obiegowa mądroĞü mówiáa, Īe masowe bezrobocie zniknie, gdy gospodarka bĊdzie siĊ szybciej rozwijaü. JeĪeli jednak uwzglĊdnimy szybkoĞü, z którą postĊp techniczny eliminuje miejsca pracy, stanie siĊ jasne, Īe nawet fantastyczne tempo wzrostu nie wystarczy, aby ustabilizowaü poziom zatrudnienia, nie mówiąc juĪ o tym by
zmniejszyáa siĊ liczba bezrobotnych. Takie tempo wzrostu nie byáoby równieĪ poĪądane z powodów ekologicznych i innych. Alternatywną strategią jest znaczna redukcja
poziomu zarobków pracowników. Przez zmniejszanie wzglĊdnego kosztu pracy, moĪna tak kierowaü rozwojem technologii, aby nie wymagaá on poĞwiĊcania zbyt wielu
miejsc pracy. Stabilizacja zatrudnienia i stopniowe zmniejszanie obecnego poziomu
bezrobocia byáoby wtedy moĪliwe przy mniejszym i dlatego trwalszym wzroĞcie gospodarczym. MoĪna byáoby to osiągnąü jednak kosztem narzucania przewaĪającej
czĊĞci ludnoĞci zbyt niskiego poziomu Īycia, tym bardziej, Īe redukcja zarobków wymagaáaby równolegáej redukcji zasiáków dla bezrobotnych i innych dochodów zastĊpczych, aby zachowane zostaáy bodĨce do podejmowania pracy.
JeĪeli odrzucamy zarówno przyspieszanie wzrostu, jak i zmniejszanie zarobków,
czy musimy równieĪ zrezygnowaü z peánego zatrudnienia? Tak, jeĪeli przez peáne
zatrudnienie mamy na myĞli sytuacjĊ, w której faktycznie kaĪdy, kto chce pracy na
peánym etacie moĪe ją otrzymaü, a przy tym jest ona opáacalna dla pracodawcy bez
jakiejkolwiek subwencji i dla pracownika bez jakiejkolwiek dodatkowej korzyĞci. Ale
byü moĪe nie, jeĪeli chcemy przedeÞniowaü peáne zatrudnienie przez albo skracanie
tygodnia pracy, páacąc subwencje pracodawcom, albo wypáacając je pracownikom.
Pierwsza opcja, szczególnie modna we Francji, polega na spoáecznym przedeÞniowaniu „peánego wymiaru pracy”– czyli na zmniejszeniu maksymalnego czasu pracy,
w formie redukcji standardowej dáugoĞci tygodnia pracy. U podstaw tego rozwiązania
jest idea racjonowania miejsc pracy: poniewaĪ nie ma ich doĞü dla wszystkich chĊtnych, nie pozwólmy, Īeby je wszystkie przywáaszczyáa sobie tylko jedna grupa.
Po dokáadniejszej analizie, strategia ta jest jednak mniej uĪyteczna niĪ to mogáoby
siĊ wydawaü. JeĪeli celem jest zmniejszenie bezrobocia, ograniczenie tygodniowego
czasu pracy musi byü odpowiednio duĪe, aby daü wiĊcej niĪ tylko zrównowaĪenie
tempa wzrostu produktywnoĞci. JeĪeli taka duĪa redukcja bĊdzie száa w parze z proporcjonalnym spadkiem zarobków, najniĪsze páace bĊdą mniejsze od minimum socjalnego, co trudno bĊdzie zaakceptowaü. JeĪeli, zamiast tego, caákowite zarobki zostaną utrzymane na tym samym poziomie, choüby tylko dla gorzej opáacanych, koszty
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pracy podniosą siĊ. Wpáyw na bezrobocie bĊdzie wówczas mniejszy, o ile nie caákiem
odwrotny, gdy poprzez mechanizacjĊ wiĊksza bĊdzie presja na wyeliminowanie prac
wymagających mniejszych kwaliÞkacji. Innymi sáowy, dramatyczna redukcja czasu
pracy moĪe byü szkodliwa dla prac wymagających najmniejszych kwaliÞkacji – albo
dlatego, Īe zabije podaĪ (wynagrodzenia za nie bĊdą mniejsze niĪ dochody zastĊpujące wynagrodzenia), albo dlatego, Īe zabije popyt (bĊdą one kosztowaü Þrmy duĪo
wiĊcej w przeliczeniu na godziny pracy).
Nie wynika z tego, Īe redukcja standardowego tygodnia pracy nie odgrywa Īadnej
roli w strategii zmniejszania bezrobocia bez powiĊkszania ubóstwa. Ale by uniknąü
wspomnianego dylematu, musi byü to poáączone z bezpoĞrednimi albo poĞrednimi
subwencjami do nisko páatnych prac. Na przykáad, redukcja standardowego tygodnia
pracy miaáa znaczenie w tak zwanym holenderskim cudzie, który polegaá na tym, Īe
w ostatniej dekadzie zatrudnienie rosáo szybciej w Holandii niĪ gdzie indziej w Europie. Byáo to gáównie rezultatem zmniejszania wymiaru standardowego tygodnia pracy
poniĪej zwykáego czasu dziaáania Þrm, co wywoáaáo restrukturyzacjĊ organizacji pracy uwzglĊdniającej znacznie wiĊcej pracy w niepeánym czasie. Takie miejsca pracy
nie mogáy siĊ jednak rozwinąü bez duĪych subwencji poĞrednich jakimi są w Holandii
powszechne emerytury podstawowe, zasiáki rodzinne i system opieki medycznej.
Jakakolwiek strategia zmniejszania bezrobocia bez powiĊkszania ubóstwa zaleĪy wiĊc od zróĪnicowanych instrumentów aktywnego paĔstwa opiekuĔczego, które
inaczej niĪ typowe paĔstwo opiekuĔcze, nie subwencjonuje pasywnoĞci (bezrobotnych, emerytów, osób niepeánosprawnych i tak dalej), ale systematycznie i trwale
(jeĪeli wysokoĞü jest umiarkowana) subwencjonuje dziaáalnoĞü produktywną. Takie
subwencje mogą przybieraü wiele róĪnych form. Jeden biegun wyznacza propozycja
ogólnych subwencji dla pracodawców na poziomie, który jest stopniowo zmniejszany
wraz ze wzrostem páacy za godzinĊ. Edmund Phelps popará rozwiązanie tego rodzaju
dla USA, ograniczone jednak do zatrudnienia peánoetatowych pracowników.12 W Europie z kolei proponuje siĊ zniesienie skáadek ubezpieczeniowych od pracodawców
w przypadku niskich páac, przy zachowaniu praw pracowników do tego samego poziomu ĞwiadczeĔ.
Na drugim biegunie znajduje siĊ UBI, który moĪe byü teĪ zrozumiany jak subwencja, ale taka, która páacona jest pracownikowi (albo potencjalnemu pracownikowi), przez to daje mu moĪliwoĞü przyjmowania pracy za niĪszą páacą za godzinĊ albo
w krótszym czasie. PomiĊdzy tymi biegunami mamy duĪą liczbĊ innych rozwiązaĔ,
takich jak amerykaĔski Earned Income Tax Credit (EITC, kredyty podatkowe do wynagrodzenia) czy róĪne programy zasiákowe ograniczone do ludzi faktycznie pracujących albo aktywnie szukających pracy w peánym wymiarze godzin.
Ogólna subwencja do zatrudnienia i UBI są bardzo podobne jeĪeli chodzi o argumentacjĊ ekonomiczną, na której siĊ opierają i - czĊĞciowo - w tym, co chcemy za
ich pomocą osiągnąü. Na przykáad, oba bezpoĞrednio mają rozwiązywaü wspomniany
dylemat w związku ze zmniejszaniem czasu pracy: umoĪliwiają one najmniej wykwa12

Zob. Edmund S. Phelps, Rewarding Work, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1997.
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liÞkowanym zatrudnienie przy niĪszym jego koszcie dla pracodawcy, a przez to nie
prowadzą do zuboĪenia pracowników.
Pod jednym wszakĪe wzglĊdem te dwa podejĞcia są zasadniczo róĪne. Po wprowadzeniu w Īycie subwencji dla pracodawców presja na podejmowanie zatrudnienia
pozostanie taka sama, a moĪe nawet wzroĞnie. W przypadku UBI presja ta jest mniejsza. Nie dlatego, Īe staáa bezczynnoĞü staje siĊ atrakcyjną opcją: nawet przy bardzo
wysokim UBI trudno oczekiwaü, Īe on sam zapewni zadowalający poziom Īycia.
Zamiast tego UBI uáatwia przetrwanie miĊdzy znalezieniem kolejnych miejsc pracy,
decyzje o zmniejszeniu czasu pracy, daje teĪ czas na szkolenia, uáatwia podjĊcie samozatrudnienia czy przyáączenie siĊ do spóádzielni. UBI sprawia teĪ, Īe pracownicy
podejmowaü bĊdą tylko taką pracĊ, która wyda siĊ im wystarczająco atrakcyjna, podczas gdy subwencje dla pracodawców czynią bardziej opáacalną ekonomicznie pracĊ
nieatrakcyjną i nisko produktywną. JeĪeli motywem zwalczania bezrobocia nie jest
jakiĞ rodzaj fetyszyzmu pracy – obsesja znalezienia zatrudnienia dla kaĪdego – ale
raczej troska o to, by daü kaĪdej osobie moĪliwoĞü podjĊcia pracy zarobkowej, w której znajdzie ona uznanie i bĊdzie miaáa osiągniĊcia, wówczas naleĪy preferowaü UBI.
Argumenty feministek i Zielonych
Trzecia czĊĞü uzasadnienia UBI związana jest z jego wkáadem w realizacjĊ celów
ruchów feministycznego i ekologicznego. W kontekĞcie feminizmu ten wkáad powinien byü oczywisty. Páciowy podziaá pracy w gospodarstwie domowym i „opiekuĔcze” funkcje, którymi kobiety są nieproporcjonalnie obciąĪone, sprawia, Īe ich udziaá
w rynku pracy i moĪliwoĞci wyboru zatrudnienia są znacznie bardziej ograniczone
w porównaniu z mĊĪczyznami. JeĪeli chodzi o bezpoĞredni wpáyw na dystrybucjĊ
dochodu miĊdzy jednostkami i dáugoterminowy wpáyw na moĪliwoĞci zatrudnienia,
UBI przynosi znacznie wiĊcej korzyĞci kobietom niĪ mĊĪczyznom. Niektóre z nich
niewątpliwie skorzystają z materialnej wolnoĞci, jaką da im UBI, aby zmniejszyü czas
odpáatnej pracy i sprawiü, Īe w pewnych okresach Īycia lĪejsza bĊdzie „podwójna
zmiana” w Īyciu rodzinnym i zawodowym.
KtóĪ moĪe szczerze wierzyü w to, Īe praca podporządkowana nakazom szefa
i przez czterdzieĞci godzin tygodniowo jest drogą do wyzwolenia? UBI nie tylko zapewnia pewną ochronĊ przed tyranią szefów, ale teĪ przed tyranią mĊĪów i biurokratów. Dostarcza on skromnej ale pewnej podstawy Īycia dla bardziej bezbronnych, np.
gdy maáĪeĔstwa siĊ rozpadają, albo gdy naduĪywa siĊ wáadzy administracyjnej.
Dla dyskusji nad związkiem miĊdzy UBI a ideaáami ruchu Zielonych, uĪytecznie
bĊdzie ująü je jako poáączenie dwu skáadników. W duĪym uproszczeniu, centralną
kwestią komponentu ekologicznego jest kwestia zanieczyszczeĔ Ğrodowiska generowanych przez spoáeczeĔstwo przemysáowe. Zasadniczym celem w tym przypadku jest
takie zorganizowanie spoáeczeĔstwa, aby zapewniü jego trwaáy ekologicznie rozwój.
Drugi skáadnik to zielona alternatywa, tu podstawową kwestią jest alienacja, której
Ĩródáem jest spoáeczeĔstwo przemysáowe. Gáównym celem w ramach tego podejĞcia
jest ustanowienie spoáeczeĔstwa, w którym ludzie bĊdą poĞwiĊcali duĪo czasu na autonomiczną dziaáalnoĞü, nie podlegającą wáadzy ani rynku ani paĔstwa. Dla obu tych
komponentów idea UBI jest bardzo atrakcyjna.
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Gáównym wrogiem ekologów jest produktywizm, czyli obsesyjna pogoĔ za wzrostem gospodarczym. Jednym z najpotĊĪniejszych usprawiedliwieĔ dla szybkiego
wzrostu, w szczególnoĞci wĞród klasy robotniczej i jej organizacji, jest walka z bezrobociem. Jak wyĪej uzasadniano UBI jest spójną strategią zmagania siĊ z bezrobociem bez polegania na szybszym wzroĞcie. DostĊpnoĞü takiej strategii podkopuje
szeroką koalicjĊ popierającą produktywizm i przez to poprawia perspektywy realizowania celów ekologicznych na Ğwiecie, w którym zanieczyszczenie Ğrodowiska
(nawet w najszerszym sensie) nie jest jedyną rzeczą, o którą dba wiĊkszoĞci ludzi.
Propozycja dochodu podstawowego powinna byü teĪ atrakcyjna dla zielonej alternatywy, poniewaĪ UBI moĪe byü traktowany jak ogólna subwencja, sÞnansowana
przez rynek i paĔstwo, wzmacniająca sferĊ autonomicznych dziaáaĔ. Po czĊĞci dlatego, Īe UBI daje kaĪdemu realną wolnoĞü – w przeciwieĔstwie do samego tylko prawa
– by wycofaü siĊ z odpáatnego zatrudnienia w celu podjĊcia autonomicznej dziaáalnoĞci, takiej jak oddolny bunt czy nieodpáatna opieka. CzĊĞü tego wpáywu polega na dawaniu najmniej uposaĪonym wiĊkszych moĪliwoĞci porzucania pracy niewystarczająco dla nich satysfakcjonującej, a przez to na tworzeniu bodĨców do projektowania
i oferowania mniej alienującego zatrudnienia.

Kilka argumentów przeciw
PrzypuĞümy, Īe wszystko, co dotychczas napisaáem jest przekonywujące: Īe UBI,
jeĪeli byáby wprowadzony w Īycie, staáby siĊ naturalnym i atrakcyjnym sposobem
zapewniania uczciwej dystrybucji realnej wolnoĞci, walki z bezrobociem bez powiĊkszania ubóstwa i wspierania zasadniczych celów feministek i ruchu Zielonych. Jakie
mogą byü zarzuty w stosunku do tej propozycji?
Byü moĪe najbardziej rozpowszechniony jest zarzut, Īe UBI bĊdzie zbyt kosztowny. Jest to argument bez sensu o ile nie zostaáy okreĞlone szczegóáy tego rozwiązania,
np. zakres i wysokoĞü. Na poziomie 150 $ miesiĊcznie na osobĊ, UBI jest oczywiĞcie
moĪliwy do sÞnansowania, gdyĪ jest to miesiĊczny ekwiwalent dywidendy wypáacanej rocznie na Alasce. Czy staü nas by byáo na UBI bliĪszy granicy ubóstwa? JeĪeli pomnoĪymy próg ubóstwa dla jednoosobowego gospodarstwa domowego przez
populacjĊ kraju, otrzymamy olbrzymie kwoty, znacznie przewyĪszające aktualny poziom caákowitych wydatków paĔstwa.
Obliczenia tego rodzaju wprowadzają jednak w báąd. Wiele istniejących ĞwiadczeĔ
moĪna znieĞü lub zmniejszyü, gdy wprowadzony zostanie UBI. Dla wiĊkszoĞci ludzi
w wieku produkcyjnym UBI i zwiĊkszone podatki (gáównie w wyniku zniesienia ulg
i niewielkich stóp podatkowych dla niĪszych przedziaáów dochodowych), z których
bĊdzie on Þnansowany, w duĪej mierze zrównowaĪą siĊ. W kraju takim jak Stany
Zjednoczone, który rozwinąá w miarĊ skuteczny system podatkowy, nie koszt brutto
jest waĪny, ale jego wpáyw na nierównoĞci dochodowe, który moĪe byü áatwo i tak
samo osiągniĊty przez UBI albo NIT.
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Szacunki budĪetowego kosztu netto róĪnych rozwiązaĔ w rodzaju UBI i NIT prowadzono w Europie i w Stanach Zjednoczonych.13 OczywiĞcie, im bardziej wszechstronne i hojne są istniejące programy zasiáków uzaleĪnionych od wielkoĞci dochodów, tym niĪszy bĊdzie koszt netto UBI na danym poziomie. Na koszt netto silnie wypáywają równieĪ dwa inne czynniki. Czy za pomocą tego programu bĊdzie siĊ dąĪyü
do osiągniĊcia efektywnej stopy opodatkowania (i stąd bodĨców zniechĊcających do
pracy) na dole rozkáadu zarobków nie wyĪszej niĪ podwyĪszone stawki podatkowe?
Czy korzyĞci odnoszone przez osoby Īyjące wspólnie bĊdą takie same jak osób samotnych? JeĪeli na oba pytania odpowiemy pozytywnie, koszty netto programu mającego na celu eliminacjĊ ubóstwa wszystkich gospodarstw domowych bĊdą bardzo
wysokie, powodując gáĊbokie zmiany w przepáywie dochodu nie tylko od bogatych do
biednych gospodarstw domowych, ale teĪ od ludzi samotnych do par Īyjących wspólnie.14 Nie znaczy to, Īe na takie rozwiązanie nas nie staü, ale konieczne jest podejĞcie
stopniowe, jeĪeli mamy uniknąü gwaátownych spadków dochodów rozporządzalnych
w niektórych gospodarstwach domowych. Dochód podstawowy albo negatywny podatek dochodowy na poziomie gospodarstwa domowego to jedna z moĪliwych opcji.
Inną jest caákowicie indywidualny, ale „czĊĞciowy” dochód podstawowy, z dodatkowymi zasiákami dla ubogich jednoosobowych gospodarstw domowych.
Drugi czĊsto podnoszony argument przeciw UBI wskazuje, Īe miaáby on negatywny wpáyw na podaĪ pracy. Kilka amerykaĔskich eksperymentów z programami
wsparcia dochodowego w latach siedemdziesiątych faktycznie dowiodáo, Īe takie
skutki mają miejsce. Pierwsza odpowiedĨ moĪe brzmieü: „No i co z tego?”. PodwyĪszanie podaĪy pracy nie jest celem samym w sobie. Kto chciaáby przepracowanego
i nadaktywnego spoáeczeĔstwa? Niech ludzie ze wszystkich klas mają szansĊ, aby
skróciü swój czas pracy, albo nawet przerwaü pracĊ w celu zajĊcia siĊ dzieümi albo
starszymi krewnymi. Nie tylko zaoszczĊdzimy na wiĊzieniach i szpitalach. ZwiĊkszy13
W przypadku USA Þskalny ekwiwalent programu NIT zaproponowanego przez Blocka
i Manza’Ċ, który zwiĊkszyáby wszystkie dochody bazowe do przynajmniej 90 procent linii ubóstwa
(a te ubogich rodzin znacznie powyĪej), wyniósáby okoáo 60 miliardów dolarów rocznie w dolarach
z poáowy lat 90.
Nowsze szacunki przedstawia Allan Sheahen, dochód gwarantowany na poziomie linii ubóstwa
dla kaĪdego dorosáego, rocznie 10 tys. $ i dla kaĪdego dziecka 2000 $ kosztowaáby 1,9 biliona dolarów w warunkach 2004 r., zob. tegoĪ It’s Time to Think BIG! How the U.S. Can Afford a PovertyLevel Basic Income Guarantee, <http://www.cori.ie/images/pdf//biencongress08/5aisheehanusbi.
doc>.
O nowszych szacunkach – informacja od táumacza.
14
Podatek dochodowy od osób Þzycznych nie jest oczywiĞcie jedynym Ĩródáem sÞnansowania
takiego kosztu netto. W niektórych europejskich propozycjach przynajmniej czĊĞciowo Ğrodki pochodziáyby z podatków ekologicznych, od energii lub od ziemi, a takĪe z podatku VAT, z niepowodujących inßacji instrumentów tworzenia pieniądza lub nawet z podatku Tobina naáoĪonego na miĊdzynarodowe transakcje Þnansowe. ĩadne z tych dodatkowych Ĩródeá nie zastąpi jednak podatku od
dochodów osobistych, który jest gáównym Ĩródáem Þnansowania. Nie sprawią one równieĪ, Īe da
siĊ uniknąü kosztu netto w kategoriach realnego dochodu rozporządzalnego niektórych gospodarstw
domowych.
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my równieĪ kapitaá ludzki nastĊpnego pokolenia. Umiarkowany UBI jest prostym
i efektywnym instrumentem w utrzymywaniu zdrowej spoáecznie i ekonomicznie
równowagi miĊdzy podaĪą páatnej pracy i resztą naszego Īycia.
NajwaĪniejsze, Īeby nasz system podatkowo-transferowy nie byá puáapką bezczynnoĞci i zaleĪnoĞci dla najmniej wykwaliÞkowanych albo tych, których zakres
wyboru ograniczony jest z jakiegoĞ innego powodu. ĝwiadomoĞü tego ryzyka byáa
jednak potĊĪnym czynnikiem w budzeniu publicznego zainteresowania UBI w tych
europejskich krajach, w których od dawna znaczna czĊĞü pomocy spoáecznej byáa
uzaleĪniona od wielkoĞci dochodów. Absurdem byáoby zaprzeczaü, Īe takie programy
w niepoĪądany sposób osáabiają chĊü pracowników do podejmowania niskopáatnych
prac i trwania przy nich, i dlatego teĪ zmniejszają zainteresowanie pracodawców projektowaniem i oferowaniem takich miejsc pracy.
Są moĪliwe inne rozwiązania tego problemu niĪ zmniejszanie wsparcia dochodowego na wzór reformy pomocy spoáecznej przeprowadzonej w Stanach Zjednoczonych w 1996 r. Na przykáad zmniejszanie puáapki bezrobocia poprzez przeksztaácenie
wsparcia uzaleĪnionego od wielkoĞci dochodów w rozwiązania o charakterze powszechnym. Wybór miĊdzy tymi dwiema drogami jest raczej jasny dla ludzi zaangaĪowanych w program áączenia zdrowej gospodarki i sprawiedliwego spoáeczeĔstwa,
w przeciwieĔstwie do tych, którzy chcą podwyĪszania podaĪy siáy roboczej do maksimum.
Trzeci zarzut ma charakter moralny a nie po prostu pragmatyczny. CzĊsto twierdzi
siĊ, Īe UBI daje coĞ za nic ubogim, którzy na pomoc nie zasáugują. Wedáug jednej
z wersji tego argumentu, UBI jest sprzeczny z podstawową zasadą wzajemnoĞci: pogląd, Īe ludzie, którzy otrzymują zasiáki powinni w zamian oddaü coĞ w naturze i tak
przyczyniü siĊ do dobra wspólnego. Ze wzglĊdu na bezwarunkowoĞü UBI jest korzystny nawet dla tych, którzy nie mają Īadnych zasáug spoáecznych, np. dla spĊdzających ranki na káótniach z partnerem, surfujących na falach po poáudniu i palących
trawkĊ caáą noc.
MoĪna byáoby odpowiedzieü na to po prostu pytaniem: ilu ludzi faktycznie wybraáoby takie Īycie? Ilu, w porównaniu z niezliczonymi ludĨmi, którzy spĊdzają wiĊkszoĞü swojego czasu na aktywnoĞciach spoáecznie uĪytecznych niebĊdących odpáatną
pracą? Wszystko co wiemy zdaje siĊ potwierdzaü, Īe prawie wszyscy ludzie usiáują
przyczyniü siĊ jakoĞ do dobra innych. I wielu z nas wierzy, Īe próba przeksztaácenia
tych wszystkich spoáecznie uĪytecznych dziaáaĔ w páatne zatrudnienie byáaby czymĞ
strasznym. Na tym tle nawet zasada „kaĪdemu wedáug jego zasáug” usprawiedliwia
skromny UBI jako najbardziej realistyczną czĊĞü jego instytucjonalnej implementacji.
MoĪliwa jest jednak bardziej zasadnicza odpowiedĨ. Prawdą jest, Īe UBI to
niezasáuĪona dobra wiadomoĞü dla niepracującego surfera. Jest ona jednak
etycznie nie do odróĪnienia od masy niezasáuĪonego szczĊĞcia, którym charakteryzuje siĊ obecny rozkáad bogactwa, dochodu i czasu wolnego. Nasza
rasa, páeü i obywatelstwo, wyksztaácenie i bogactwo, talenty matematyczne,
páynna znajomoĞü angielskiego, wygląd Þzyczny, a nawet poziom ambicji, za-
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leĪą w przewaĪającej mierze od tego, kim akurat są nasi rodzice oraz od innych
równie arbitralnych okolicznoĞci. Nawet najbardziej narcystyczny zawdziĊczający wszystko samemu sobie czáowiek nie moĪe uznaü, Īe to on ustaliá, kim
mieli byü jego rodzice, gdy przyszedá na Ğwiat. Dary losu tego rodzaju są nieuniknione i nie moĪna ich krytykowaü jeĪeli są one sprawiedliwie rozdzielone. Minimalnym warunkiem takiej dystrybucji jest zagwarantowanie kaĪdemu
skromnego udziaáu w tych niezasáuĪonych darach.15 Najpewniejszym sposobem
osiągniĊcia tego celu jest UBI.
Argument moralny tego rodzaju nie bĊdzie wystarczający, aby wpáynąü na to, co
politycznie moĪliwe. Równie dobrze moĪe siĊ jednak okazaü decydującym. Nie odrzucając znaczenia pracy i roli osobistej odpowiedzialnoĞci, uchroni nas od przemoĪnego wpáywu retoryki politycznej, która usprawiedliwia narzucanie wiĊkszego jarzma
najmniej uprzywilejowanym. Upewnia nas on o sáusznoĞci uniwersalnego dochodu
podstawowego bardziej niĪ o sáusznoĞci powszechnego prawa wyborczego.
W oparciu o ten argument áatwiej bĊdzie siĊ nam zgodziü z tym, Īe kaĪdy powinien
mieü prawo do dochodu, w tym i ludzie leniwi, niĪ z tym, Īe kaĪdy powinien mieü
prawo gáosu, nawet ci, którzy są niekompetentni.

15
Podobne stwierdzenie pochodzi od Herberta A. Simona, który szacowaá, Īe 2/3 z 25 tys. $ PKB
na mieszkaĔca w USA to wynik szczĊĞliwego zrządzenia losu, Īe ktoĞ urodziá siĊ w tym kraju. Dodawaá teĪ, Īe w USA podatek w wymiarze 70% potrzebny do sÞnansowania UBI w wysokoĞci 8 tys.
$ zapewne nie bĊdzie popularny, ale w przyszáoĞci áatwo bĊdzie znaleĨü odpowiedĨ na argument, Īe
mamy niepodwaĪalne moralne prawo do tego, aby caáy dochód, który zarobiliĞmy naleĪaá do nas.
Zob. list Simona do organizatorów siódmego kongresu BIEN, Basic Income 28 (wiosna 1998).

OdpowiedĨ Van Parijsa na komentarze16

Uzasadnienie

Emma Rothschild i Brian Barry trafnie zauwaĪają, Īe czĊĞü uzasadnienia dla
UBI odwoáuje siĊ do efektywnoĞci i interesu publicznego. Decydująca bitwa na gruncie normatywnym bĊdzie siĊ jednak toczyü o sprawiedliwoĞü. UwaĪam, Īe wymaga
ona, abyĞmy maksymalizowali minimalny poziom rzeczywistej wolnoĞci, a UBI to
szczególnie dobry sposób by zapewniü tak pojĊtą sprawiedliwoĞü.
Elizabeth Anderson i William Galston odrzucają moją koncepcjĊ sprawiedliwoĞci
preferując tĊ opartą na wzajemnoĞci, a ĞciĞlej na obowiązku pomocy potrzebującym
– tradycyjne uzasadnienie moralne programów paĔstwa opiekuĔczego. Za bardziej
efektywną od UBI w osiąganiu celów wynikających z tej koncepcji Galston uznaje
kombinacjĊ programów adresowanych. Anderson, która jest szczególnie wraĪliwa na
piĊtnujący i wykluczający wpáyw programów tego rodzaju, wypowiada siĊ ostroĪniej:

16

Boston Review: http://bostonreview.net/BR25.5/contents.html
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dowody empiryczne mogą wskazywaü, Īe UBI powinno byü czĊĞcią odpowiedniego
pakietu instrumentów.
Ten wáaĞnie rodzaj dowodów dotyczących trendów spoáecznych i ekonomicznych
sprawiá, Īe Robert Goodin i Katherine McFate stali siĊ zwolennikami UBI. Normatywna podstawa ich rozumowania nie wydaje siĊ róĪna od tej, którą wyznają Galston
i Anderson. BliĪsze spojrzenie na te trendy – na przykáad Goodin uznaje, Īe ryzyka
są obecnie trudniejsze do standaryzacji – powinno przekonaü krytyków do, moĪe niechĊtnego, ale pragmatycznego poparcia dla skromnego UBI.17 Krótko mówiąc, argumenty za tym rozwiązaniem nie zaleĪą wyáącznie od przyjĊcia teorii sprawiedliwoĞci
opartej na idei realnej wolnoĞci.
Pod koniec swojego komentarza, Anderson nawiązuje jednak do caákowicie odmiennej podstawy normatywnej transferów socjalnych, z której wynika bardziej
bezpoĞrednie uzasadnienie dla UBI. Napisaáa ona, Īe przypadek Alaski „sugeruje, iĪ
problem legitymizacji w Stanach Zjednoczonych mógáby byü rozwiązany poprzez Þnansowanie UBI z dochodów zebranych z pomocą wáasnoĞci publicznej”.
Wgląd normatywny, na którym opiera siĊ to rozumowanie zostaá rozjaĞniająco
rozwiniĊty w komentarzach Herberta Simona i Ronalda Dore. W sformuáowaniu
Simona, polega on na „uznaniu wspólnego posiadania znaczącej czĊĞci zasobów Þzycznych i intelektualnych, które umoĪliwiają spoáeczeĔstwu wytworzenie produktu”. Z tej perspektywy nie wynika, jak to zasugerowaá Gar Alperovitz, Īe jedynym
prawomocnym sposobem Þnansowania dochodu podstawowego jest dywidenda od
publicznych aktywów. Niektóre z podatków, np. od zanieczyszczeĔ lub zuĪycia energii, popierane przez Anne Alstott i Barry’ego, równieĪ áatwo mogą byü zinterpretowane zgodnie z tą linią rozumowania. Co bardziej istotne, jak wyjaĞniają Simon
i Dore, nawet podatki od dochodów z pracy powinny byü rozumiane nie jako konÞskata czĊĞci owoców páynących z wysiáku pracownika, ale jako opáata za korzystanie
ze szczĊĞliwych okazji przez stosunkowo wysoko opáacanych pracowników.
To podejĞcie oddala nas od tradycyjnej koncepcji paĔstwa opiekuĔczego jako kombinacji ubezpieczenia (opartego na wáasnym interesie) i solidarnoĞci (mniej lub bardziej hojnej), zbliĪając do takiego ujĊcia, które zawiera ideĊ popieraną przez Toma
Paine’a: istnieją takie transfery, do których mamy prawo nie ze wzglĊdu na przeszáy wkáad, ani teĪ dlatego, Īe jesteĞmy w potrzebie, ale po prostu na mocy naszego
czáonkostwa w pewnej spoáecznoĞci. Nie jest konieczne by ograniczyü to stanowisko,
jak to uczyniá Paine, do zasobów naturalnych, ani by oprzeü je, co proponowaá Paine
i sugerowaá Barry, na domniemanych „prawach naturalnych”. Wystarczy tylko uznaü
moralną arbitralnoĞü (bardzo nierówno rozdzielonych) szans, aby zobaczyü, Īe cokolwiek zostaáo nam dane, jest – w Ğwietle sprawiedliwoĞci dystrybutywnej – „wáasnoĞcią publiczną”.
17

Galston i Phelps przywoáują koncepcjĊ Rawlsa przeciw UBI, ale nie jest ona tak nieprzyjazna
UBI, jak tradycyjne poglądy socjaldemokratyczne. Zob. mój tekst „Difference Principles”, w: Samuel Freeman (red.) The Cambridge Companion to John Rawls, New York: Cambridge University
Press, 2001.
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Gdzie indziej próbowaáem systematycznie rozwinąü ten pogląd jako koncepcjĊ
bezstronnego podziaáu realnej wolnoĞci. UwzglĊdniaáa ona równieĪ specjalne potrzeby osób niepeánosprawnych, wagĊ jaką ludzie przypisują – w Europie nie mniej niĪ
w USA – do spoáecznego szacunku jaki daje páatna praca, albo moralne potĊpienie Īycia prowadzonego umyĞlnie na cudzy koszt.18 Trzeba przyznaü, Īe koncepcja ta byáa
celem wielu ataków ÞlozoÞcznych. Ze wzglĊdu na ograniczonoĞü miejsca nie bĊdĊ
ich tutaj odpieraá, zainteresowanych Czytelników odsyáam do moich odpowiedzi na
dwa zbiory krytycznych artykuáów niedawno opublikowanych.19

Strategia
Wade Rathe napisaá, Īe „moĪna byáoby umrzeü z gáodu rozprawiając o dochodzie niezaleĪnym od zarobków”. W tym samym duchu Peter Edelman zauwaĪa, Īe
popieranie UBI moĪe byü związane z wysokimi kosztami alternatywnymi w postaci
„czasu nieprzeznaczonego na idee bardziej rozsądne politycznie, które rzeczywiĞcie
mogáyby byü wprowadzone w Īycie”. Zgadzam siĊ z tymi opiniami. Nawet ci, którzy
są przekonani, Īe UBI jest czĊĞcią tego, do czego powinniĞmy dąĪyü, muszą zgodziü
siĊ, Īe w pewnych kontekstach i wobec pewnych ludzi nie ma sensu poĞwiĊcanie zbyt
duĪo czasu i energii na myĞlenie o nim, nie mówiąc juĪ o mobilizowaniu dziaáaĔ na
jego rzecz. Mamy duĪo waĪnych problemów, których UBI nie rozwiąĪe, a którym
moĪna by zaradziü za pomocą bardziej dostĊpnych Ğrodków.
Niemniej jednak, nawet w pozornie najbardziej beznadziejnych sytuacjach, ktoĞ
powinien badaü i popieraü projekty politycznie nieosiągalne. Po pierwsze, co podkreĞla Barry, zdarzają siĊ trzĊsienia ziemi i naleĪy byü przygotowanym intelektualnie
na czas nagáego pojawienia siĊ politycznych moĪliwoĞci. Po drugie, jeĪeli samochód
zakopie siĊ w báocie i chcemy, aby ruszyá we wáaĞciwym kierunku, nie powinniĞmy
koncentrowaü siĊ wyáącznie na odkopywaniu kóá czy pchaniu. Kilku ludzi powinno
ciągnąü za liny holownicze nieco z przodu, a czĊĞü niech bada alternatywne szlaki
duĪo dalej.
Zasadnicza czĊĞü myĞlenia o przyszáoĞci powinna skupiü siĊ na wypracowaniu najlepszej strategii przejĞcia, która moĪe siĊ róĪniü w zaleĪnoĞci od kraju.20 Polityka rodzinna moĪe byü najlepszym punktem wyjĞcia w jednym miejscu (McFate), a w innym
rozwój kont urlopowych (sabbatical leave) [odkáadanie czĊĞci zarobków na wypadek
koniecznoĞci przerwania zatrudnienia] (Claus Offe). Nawet istniejące programy typu
workfare mogą sprzyjaü UBI poprzez stopniowe rozszerzanie interpretacji wymogu pracy, wobec trudnoĞci z zapewnieniem odpowiedniego zatrudnienia wszystkim
18

Zob. Philippe Van Parijs, Real Freedom for All, New York: Oxford University Press, 1995.
Zob. Basic Income? A Symposium on Van Parijs, Analyse und Kritik 22 (2000); Andrew Reeve,
Andrew Williams (red.), Real Libertarianism Assessed: Political Theory after Van Parijs, London:
MacMillan, 2003.
20
Nie ma co czekaü na globalne UBI przed wprowadzeniem go w jakimĞ konkretnym kraju.
Problem migracyjny wspomniany przez Galstona, Rothschilda i Barry’ego moĪe byü rozwiązany
w taki sam sposób, w jaki siĊ to robi w obecnych systemach pomocy spoáecznej.
19
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klientom (Goodin). Ten proces mógáby prowadziü do „dochodu partycypacyjnego”,
czyli UBI uzaleĪnionego od wyników jakiejĞ (odpáatnej lub bezpáatnej) dziaáalnoĞci
spoáecznie uĪytecznej. Goodin, Offe i Barry sądzą, Īe taki warunek znacznie zwiĊkszyáby szanse polityczne UBI w Europie, nie mniej niĪ w Stanach Zjednoczonych.
Popieram to stanowisko, zgadzam siĊ teĪ z Barrym, Īe sztywny dochód partycypacyjny moĪe byü związany z groĨbą realizacji „upiornego scenariusza ogromnej biurokracji, której powierzone zostaną kompetencje w zakresie monitoringu [wywiązywania
siĊ z naáoĪonych warunków]”, co doprowadzi albo do regresu albo, na co obaj mamy
nadziejĊ, do bezwarunkowego dochodu podstawowego.
W amerykaĔskim kontekĞcie prawdopodobnie najlepszy punkt oparcia stanowi
EITC (Earned Income Tax Credit). Ronald Dore i Fred Block podkreĞlają moĪliwoĞü
przeksztaácenia go w negatywny podatek dochodowy (NIT), który Block uwaĪa za
„znacznie taĔszy” i dlatego politycznie bardziej realistyczny niĪ UBI. Przy danym
poziomie dochodu gwarantowanego NIT nie jest jednak taĔszy niĪ UBI. Wydaje siĊ
taki z powodu czĊsto popeánianego báĊdu związanego z niedostrzeganiem ekonomicznej równowaĪnoĞci miĊdzy zasiákami a Ğwiadczeniami podatkowymi (tax expenditures).21 W tym sensie wariant NIT naszkicowany przez Blocka jest nawet droĪszy
niĪ UBI, który byáby sÞnansowany przez podatek liniowy od caáego dochodu, a to
z powodu zwolnienia z podatku pierwszych 3000 $ zarobków. Zgadzam siĊ jednak,
Īe gdy gáównym Ĩródáem Þnansowania jest podatek dochodowy, droga przez NIT jest
najbardziej obiecująca politycznie w Europie i w USA. Nie jest to wszakĪe sprawa
prawdziwego kosztu ekonomicznego, ale Þnansowej kosmetyki.
Ci, którzy myĞlą, Īe EITC powinien byü przeksztaácony w kierunku NIT lub UBI
uwaĪają, tak jak Alstott, Īe daje on ludziom za maáo moĪliwoĞci skracania czasu pracy lub przerywania zatrudnienia. Inni, jak Edmund Phelps, wierzą, Īe EITC daje
ludziom zbyt wiele w tym zakresie, i Īe wymaga reformy w kierunku subwencji do
páac, wypáacanej pracodawcom i ograniczonej do peánoetatowych pracowników.
Phelps nie widzi Īadnego powodu „by Īaáowaü kobiet ‘podporządkowanych dyktatowi szefa przez czterdzieĞci godzin tygodniowo’”. Przeciwnie, daje im to „poczucie
przyczyniania siĊ jakoĞ do zbiorowego przedsiĊwziĊcia narodu, jakim jest biznes”.
Nie jestem upowaĪniony, aby mówiü o zbiorowym projekcie Ameryki, ale uwaĪaábym za smutne, gdyby ograniczaá siĊ on jedynie do biznesu, i za straszne, gdyby ktoĞ
chciaá przekonaü kobiety, Īe ich godnoĞü, duma, sens Īycia mają byü caáy czas podporządkowane woli szefa. Wraz z Alstott uwaĪam za wielką przewagĊ UBI to, Īe „przyznaje siĊ je bez Īadnych warunków, a wiĊc kobiety mogą wybraü, jak je wydaü” i Īe
„przyznaje wáadzĊ decyzyjną temu, komu powinien – kobietom”. Upodmiotowienie
najsáabszych, upowszechniające „niezaleĪnoĞü”, co podkreĞlają Rothschild i Alperovitz, osób, które obecnie są zaleĪne od szefów, mĊĪów czy urzĊdników socjalnych, to
dla mnie cel nie mniej godny niĪ biznes. Wedáug Adama Smitha (którego przytacza
21

Zob. punkt 3 Philippe Van Parijs, Basic Income: A Simple and Powerful Idea for the XXIst
Century. Background Paper for BIEN’s eighth congress, Berlin, October 2000, dostĊpny na stronach
BIEN: <http://www.basicincome.org/bien/pdf/2000VanParijs.pdf>. PóĨniejsza wersja tego tekstu
ukazaáa siĊ w Politics & Society 32 (2004): 7-39.
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Rothschild), osiąganie go nawet nie moĪe byü záe dla biznesu. A gdyby byáo, pozostaáoby imperatywem ze wzglĊdu na wolnoĞü i sprawiedliwoĞü dla wszystkich.
Dla tych, którzy zaangaĪowali siĊ po stronie mniej zdegenerowanej interpretacji
zbiorowego projektu Ameryki zasadnicze jest wnikliwe i odwaĪne myĞlenie o UBI
i Ğrodkach jego osiągania. Nie ma Īadnego powodu, by zakáadaü, Īe zwolennicy UBI
muszą przegraü. Nie powinny ich onieĞmielaü obawy o „niedopasowanie” do dzisiejszego klimatu opinii. Wygrają, o ile oĞmielą siĊ mówiü gáoĞno.

Táumaczenie: Ryszard Szarfenberg

Jan Dzierzgowski
Instytut Socjologii, Uniwersytet Warszawski

Radykalizm wyobraĪony?
Niektóre kontrowersje wokóá idei
powszechnego dochodu gwarantowanego

1. WstĊp
Badacz, który „w Īycia wĊdrówce” natknie siĊ na ideĊ dochodu gwarantowanego i postanowi poĞwiĊciü jej nieco uwagi, czyniąc ją przedmiotem swych rozwaĪaĔ,
bardzo czĊsto znajduje siĊ w káopotliwej doĞü sytuacji, moĪe bowiem spotykaü siĊ
z zarzutem sympatyzowania z ideą gáĊboko radykalną i – o zgrozo – polityczną. Wedle prawideá metodologicznych Maxa Webera wartoĞciowanie w nauce jest jak najbardziej dopuszczalne, gdy wybieramy przedmiot badaĔ (co innego, gdy zabieramy
siĊ za opis lub wyjaĞnienie). Stąd teĪ czĊsto decyzja o zajĊciu siĊ ideą dochodu gwarantowanego interpretowana jest przez otoczenie w nastĊpujący sposób: „skoro siĊ
tym zająáeĞ – z pewnoĞcią uwaĪasz, Īe coĞ jest w tej sprawie na rzeczy. A przecieĪ to
pomysá szalony, radykalny, utopijny”. I czasem próĪno táumaczyü, Īe skądinąd sami
zgadzamy siĊ ze wszystkimi tymi zarzutami, ale uwaĪamy, iĪ idee radykalne równieĪ
(a czasem nawet przede wszystkim) są godne badania. NieufnoĞü pozostaje; w najlepszym wypadku zarzuci siĊ nam, Īe miast uprawiania nauki praktycznej (a od socjologów czy polityków spoáecznych wymaga siĊ zmysáu praktycznego) zajmujemy siĊ
tym, co Kenneth Burke okreĞlaá mianem „logologii” czyli po prostu rozpisujemy siĊ
na temat sáów i idei, nie mających Īadnego przeáoĪenia na rzeczywistoĞü.
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Tyle wiĊc strategia badacza pokornego. Badacz przekorny moĪe jednak przypuĞciü kontratak i zapytaü, czy rzeczywiĞcie w przypadku idei dochodu gwarantowanego
mamy do czynienia z ideą radykalną. Nie chcąc uprzedzaü dalszego wywodu, moĪna
w tym miejscu powiedzieü rzecz najzupeániej banalną - idee, które dziĞ uchodzą za
radykalne, jutro zamieniü siĊ mogą w powszechnie obowiązujące, zdroworozsądkowe
prawdy i oczywistoĞci. WaĪniejsza jest jednak druga uwaga. OtóĪ wĞród zwolenników powszechnego prawa dochodowego czy uniwersalnego grantu znajdujemy osoby o uznanych nazwiskach i przedstawicieli naukowego mainstreamu. Dla takich czy
innych rozwiązaĔ, mieszczących siĊ w polu debaty o basic income, sympatiĊ deklarowali m.in. Thomas Paine, Charles Fourier, Bertrand Russell, Martin Luther King,
John Kenneth Galbraith, Erich Fromm, Milton Friedman, Claus Offe, A.B. Atkinson,
Zygmunt Bauman, Charles Murray, Guy Standing czy Philippe Van Parijs. Zwykáy
snobizm nie pozwala uznaü ich wszystkich za radykaáów czy teĪ marginalnych marzycieli, snujących mrzonki o lepszym jutrze. Stąd teĪ za uzasadnione uwaĪaábym
pytanie, które pragnĊ postawiü w niniejszym tekĞcie. Czy istotnie basic income to
pomysá od początku do koĔca radykalny, czy teĪ moĪe caákiem dobrze wpisuje siĊ we
wspóáczesny krajobraz debat naukowych i ideologicznych? Roztrząsaniu tych zagadnieĔ poĞwiĊcona bĊdzie dalsza czĊĞü artykuáu.
Zanim przedstawiĊ argumenty Ğwiadczące na rzecz tezy, Īe dochód gwarantowany
istotnie jest ideą radykalną, wypadaáoby powiedzieü, co wáaĞciwie mamy na myĞli,
mówiąc o radykalizmie czy utopijnoĞci. Rzecz to o tyle niebáaha, Īe przecieĪ – o czym
juĪ byáa mowa – oba te okreĞlenia funkcjonują czĊsto jako pejoratywne epitety. W co
bardziej konserwatywnych dyskursach radykalizm jest w najlepszym wypadku oznaką piĊknoduchostwa czy teĪ naiwnoĞci, w najgorszym – intelektualnej niedojrzaáoĞci.
W tym miejscu zaproponowaábym jednak nieco ostroĪniejsze i mniej wartoĞciujące
podejĞcie.
Za ideĊ radykalną uznaábym taką ideĊ, która po pierwsze idzie pod prąd duchowi
czasu i zakáada podjĊcie próby istotnego odwrócenia rozmaitych trendów i makrotrendów spoáecznych. To jednak tylko jeden z istotnych skáadników. Idea zasáuguje
bowiem na miano radykalnej, jeĞli jednoczeĞnie nie mieĞci siĊ w tym, co tworzy spoáeczny zdrowy rozsądek. Nietrudno zauwaĪyü tu dwa káopoty. Po pierwsze, pojĊcie
„ducha czasów” przynaleĪy raczej do ÞlozoÞi niĪ do socjologii; nie mamy Īadnych
„twardych” empirycznych moĪliwoĞci uchwycenia go (a odkąd odrzuciliĞmy ewolucjonizm nie mamy teĪ wiary w to, Īe kiedykolwiek znajdziemy dobre kryteria). Pozostaje tu wiĊc jedynie wskazywanie na istnienie pewnych ogólnych trendów i zaleĪnoĞci – z peáną jednakĪe ĞwiadomoĞcią, Īe nasze sądy i generalizacje nie powinny
byü zbyt wyostrzane. Po wtóre, treĞci „spoáecznego zdrowego rozsądku” są mocno
efemeryczne, kontekstowe i nierzadko wewnĊtrznie sprzeczne.
Ponadto moĪna mówiü o róĪnych spoáecznych zdrowych rozsądkach – inny jest
np. zdrowy rozsądek elit, inny zaĞ klasy Ğredniej i klas niĪszych. Odpowiedzieü tu
moĪna, odwoáując siĊ do koncepcji takich autorów, jak Norbert Elias czy – w mniejszym stopniu – Pierre Bourdieu, którzy powiadają, Īe rola elit (czy teĪ ogólnie klas
wyĪszych) w produkcji Ğwiatopoglądów i ideologii spoáecznych jest o wiele wiĊksza
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– nie dlatego, Īe elity mają w jakikolwiek sposób lepsze pomysáy, ale dlatego, Īe
mają wiĊksze moĪliwoĞci wpáywu. Dlatego teĪ „zdrowy rozsądek” wyĪszych warstw
spoáecznych chciaábym w niniejszym tekĞcie nieco uprzywilejowaü, podkreĞlając
jednoczeĞnie, Īe nie wynika to koniecznie z moich sympatii Ğwiatopoglądowych,
ale raczej z prostej znajomoĞci relacji politycznych (w szerokim sensie tego sáowa)
w spoáeczeĔstwie.
Z tego punktu widzenia pomysá taki, jak np. gwaátowne obniĪenie wydatków
socjalnych nie byáby ideą radykalną. Co prawda, patrząc w dáuĪszej perspektywie,
w krajach OECD, a nawet w uchodzących za ziemiĊ obiecaną leseferyzmu Stanach
Zjednoczonych poziom wydatków socjalnych roĞnie (z róĪną, rzecz jasna, dynamiką), niemniej równoczeĞnie sporym posáuchem w klasie Ğredniej i w elitach cieszą
siĊ zwolennicy poglądu, wedle którego naleĪy „ograniczaü socjaá” i „rozmontowywaü
welfare state”. MyĞl ta przyĞwieca rozmaitym, dobrze ulokowanym w debacie publicznej, naukowcom, politykom, dziennikarzom, gazetom, think-tankom etc.

2. O historii pomysáu sáów kilka
Jak w takim razie rzeczy mają siĊ z basic income? Po pierwsze, powiedzieü naleĪy
rzecz nastĊpującą: w wypadku idei dochodu gwarantowanego debata jest wciąĪ w początkowych fazach instytucjonalizacji. Choü pomysá wypáacania wszystkim ludziom
okreĞlonej kwoty pieniĊdzy, bez wzglĊdu na ich sytuacjĊ majątkową, pochodzenie,
status na rynku pracy, páeü etc. pojawia siĊ po raz pierwszy juĪ ponad 200 lat temu,
w pamßecie Agrarian Justice Thomasa Paine’a (1797), aĪ do lat 60. XX wieku trudno
mówiü o wymianie poglądów i w ogóle o jakimkolwiek dialogu miĊdzy zwolennikami
uniwersalnego grantu. Miast tego, od czasu do czasu kolejny autor nieĞwiadom tego,
Īe inni uczynili to juĪ przed nim, proponowaá prosty w gruncie rzeczy pomysá, by dochód uczyniü prawem powszechnym. Najbardziej bodaj dobitnym dowodem takiego
stanu rzeczy jest anegdota przytaczana przez Waltera Van Triera (1995)22. Dowiadujemy siĊ z niej, Īe choü Bertram Pickard, najbliĪszy wspóápracownik Dennisa i E.
Mabel Milnerów, którzy w roku 1918 zaáoĪyli w Wielkiej Brytanii tzw. State Bonus
League (byá to prĊĪnie, acz krótko i w sumie nieskutecznie dziaáający ruch na rzecz
wprowadzenia dochodu gwarantowanego) oraz James Meade, ekonomista i laureat
Nagrody Nobla, próbujący w latach 30. pogodziü ideĊ basic income z keynesizmem,
wspóápracowali ze sobą i przyjaĨnili siĊ takĪe prywatnie, nigdy „nie zgadali siĊ” na
temat dochodu gwarantowanego. Krótko mówiąc, Īaden nie wiedziaá, Īe drugi równieĪ ma w swej intelektualnej biograÞi epizod caákiem powaĪnego ßirtu z koncepcją
uniwersalnego grantu.
Dowodem sáabej wciąĪ instytucjonalizacji debaty o basic income jest równieĪ fakt, Īe dopiero niedawno zaczĊto pisaü historiĊ tej idei; jak dotąd powstaáy dwie niezmiernie istotne prace poĞwiĊcone temu zagadnieniu, a mianowicie rozprawa doktorska Waltera Van Triera Everyone a King
(1995) i antologia Johna Cunliffe’a i Guido Erreygersa The Origins of Universal Grant (2004).
22
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Sprawy zmieniaü zaczĊáy siĊ dopiero w latach 60. XX wieku. W USA powstaje
wówczas manifest zatytuáowany The Triple Revolution, którego sygnatariusze postulują m.in. rozerwanie związku miĊdzy pracą a dochodem, tj. wprowadzenie prawa
do dochodu dla kaĪdego obywatela w obliczu postĊpującej cybernetyzacji i zastĊpowania pracy ludzkiej przez pracĊ maszyn. WĞród autorów znajdujemy takie postaci,
jak Michael Harrington, Robert Heilbronner, Gunnar Myrdal, Linus Pauling. Jeden ze
wspóáautorów manifestu, Robert Theobald redaguje w roku 1966 tom The Guaranteed Income, pierwszą bodaj pracĊ zbiorową na ten temat.
Jednak prawdziwy przeáom dokonuje siĊ dopiero dwadzieĞcia lat póĨniej w Europie,
gdy w roku 1986 Collectiff Charles Fourier organizuje na uniwersytecie w Louvain-laNeuve w Belgii konferencjĊ, poĞwiĊconą dochodowi gwarantowanemu. Przybywają
na nią delegaci z czternastu krajów europejskich; pokáosiem spotkania jest powstanie
Basic Income European Network (przeksztaáconego póĨniej w Basic Income Earth Network). W tym samym mniej wiĊcej czasie w Wielkiej Brytanii powstaje Basic Income
Research Group (przeksztaácona póĨniej w Citizen’s Income). W roku 2006 wychodziü
zaczyna pierwszy periodyk, poĞwiĊcony idei – „Basic Income Studies”.
Warto teĪ wspomnieü, Īe od niedawna pomysá dyskutowany jest publicznie. Pierwszy raz koncepcja rozwiązania, przypominającego swą logiką dochód gwarantowany
zaproponowana zostaáa w roku 1969 przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Richarda Nixona; chodzi tu o tzw. Family Assistance Plan, czyli specjalny negatywny
podatek dochodowy dla najuboĪszych rodzin (róĪnicujący nieco sytuacjĊ osób pracujących, tzw. working poor i osób bezrobotnych). Pomysá nie przebiá siĊ w Kongresie;
dziĞ zresztą wydaje siĊ, Īe miaá peániü jedynie funkcjĊ propagandową, a sam Nixon
zakulisowo przyczyniá siĊ do odrzucenia ustawy (zob. Moynihan 1973, Harris 2005).
Inna znacząca propozycja wiąĪe siĊ z przygotowanym w roku 1985 raportem Safeguarding Social Security opracowanym przez Holenderską RadĊ Doradczą ds.
Polityki Rządowej (WRR). Raport wywoáaá spore kontrowersje (choü i tak dochód
gwarantowany byá tylko jednym z zawartych w nim rozwiązaĔ; co wiĊcej, kwota
grantu ustalona zostaáa na bardzo niskim poziomie, zdecydowanie niewystarczającym
do utrzymania siĊ bez koniecznoĞci podejmowania pracy) i spowodowaá oĪywioną
debatĊ publiczną (Groot, van der Veen 2000). Od tego czasu dyskusje nad róĪnymi
formami basic income przetoczyáy siĊ przez kilka krajów europejskich, m.in. BelgiĊ,
FinlandiĊ czy Niemcy.
Podsumowując, pierwszy argument byáby wiĊc doĞü przewrotny. Owszem, moĪna
traktowaü basic income jako pomysá radykalny, gdyĪ „nie wgryzá siĊ” jak dotąd doĞü
dobrze w toczone obecnie debaty publiczne. Z drugiej jednak strony fakt ten moĪna
usprawiedliwiü tym, Īe wzglĊdnie póĨno nastąpiáa krystalizacja koncepcji, a wymiana
myĞli miĊdzy zwolennikami ruszyáa niedawno. Nie moĪna natomiast pominąü jednej
istotnej rzeczy: sami zwolennicy takĪe skáonni są traktowaü basic income jako rozwiązanie radykalne. Czynią to jednak z kokieterią, gdyĪ przewaĪnie chodzi o prosty przekaz: „nazywają nas radykaáami, czasem wrĊcz utopistami, ale implementacja naszego
pomysáu jest bez wątpienia wyobraĪalna”. Nadto – o czym jeszcze bĊdzie tu mowa
– zdaniem wielu proponentów basic income Īyjemy w epoce wielkiej transformacji,
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a wiĊc w czasach, kiedy radykalne pomysáy tak naprawdĊ przestają byü radykalne,
bowiem po prostu tempo zmiany spoáecznej skazuje nas na odrzucenie dotychczasowych sposobów myĞlenia o Ğwiecie i wystĊpowanie z zupeánie nowymi koncepcjami.
Thomas Paine, na dáugo nim napisaá Agrarian Justice, rozpoczynaá jeden z najsáynniejszych pamßetów czasu amerykaĔskiej wojny o niepodlegáoĞü sáowami: nastaá
czas, gdy nasze dusze zostaną poddane próbie. Poza XVIII-wieczną retoryką samo
myĞlenie pozostaje niezmienne: w epoce radykalnych przemian spoáeczno-gospodarczych radykalne pomysáy normalnieją. Do kwestii tej powrócĊ jeszcze pod koniec
niniejszego tekstu.

3. Dochód gwarantowany jako idea radykalna
Skupmy siĊ jednak na samej treĞci propozycji dochodu gwarantowanego. Chodzi
tu, gwoli przypomnienia, o bezwarunkowe wypáacanie kaĪdemu czáowiekowi takiej
samej kwoty pieniĊdzy, bez wzglĊdu na jego pozycjĊ majątkową, páeü, wiek, status
na rynku pracy, sytuacjĊ rodzinną czy mieszkaniową. Wedle wiĊkszoĞci wspóáczeĞnie formuáowanych propozycji ów gwarantowany grant musiaáby byü sprzĊgniĊty
z systemem podatkowym. PrzewaĪnie zakáada siĊ wprowadzenie podatku liniowego
(dlaczego wáaĞnie liniowego – o tym za chwilĊ) od wszystkich dochodów z wyjątkiem kwoty samego grantu. Osoby, które nie uzyskiwaáyby Īadnych dochodów – nie
pracowaáyby zarobkowo, nie pobieraáy odsetek od kapitaáu etc. – Īyáyby wyáącznie
z grantu. Osoby pracujące uzupeániaáyby dochód gwarantowany wynagrodzeniem
otrzymywanym za pracĊ; w zaleĪnoĞci od kwoty podatku páaconego od owego wynagrodzenia byáyby beneÞcjentami netto (gdyby kwota naleĪnego podatku byáa niĪsza
niĪ kwota grantu) lub páatnikami netto (gdyby kwota naleĪnego podatku byáa wyĪsza
niĪ kwota grantu).
Nie moĪna tu uciec od pytania, jak wysoki musiaáby byü taki podatek. Naturalnie,
propozycje róĪnią siĊ w zaleĪnoĞci od tego, jak wysoka miaáaby byü kwota grantu
(tj. czy miaáaby wystarczaü na utrzymanie siĊ bez koniecznoĞci podejmowania zatrudnienia czy teĪ nie), niemniej A.B. Atkinson (1995) na podstawie zbudowanych
przez siebie modeli ekonometrycznych powiada, Īe niezbĊdne byáoby ustalenie stopy
podatkowej na poziomie minimum 40% przy braku jakichkolwiek ulg. Innymi sáowy,
wprowadzenie basic income wymagaáoby doĞü wysokiego podatku; na tyle wysokiego, Īe nie ma juĪ w zasadzie miejsca na jakąkolwiek progresjĊ i wyĪsze progi. PamiĊtajmy teĪ, Īe owych 40% száoby jedynie na pokrycie kosztów grantu – tymczasem
trudno wyobraziü sobie, by paĔstwa nie potrzebowaáy pieniĊdzy np. na wytwarzanie
dóbr publicznych. Czy nie oznacza to zatem, Īe wprowadzenie dochodu gwarantowanego wymagaáoby radykalnego podniesienia podatków?
OdpowiedĨ na to pytanie nie jest jednoznaczna. JeĞli spojrzymy na prostą tabelĊ
przedstawiającą obciąĪenie podatkowe (oraz obciąĪenie skáadkami na ubezpieczenia
spoáeczne) zaleĪnie od wysokoĞci wynagrodzenia, a takĪe wartoĞci najwyĪszych pro-
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gów dochodowych w krajach OECD, okaĪe siĊ, Īe w wielu z nich najzamoĪniejsi
obywatele muszą páaciü Þskusowi nawet wiĊcej niĪ 40% swoich dochodów:

Tab. 1.1.
Stopy podatkowe i stopy skáadek ubezpieczenia spoáecznego páaconego przez pracownika oraz wartoĞci najwyĪszych stóp podatku od dochodów indywidualnych
w krajach OECD

Australia
Austria
Belgia
Czechy
Dania
Finlandia
Francja
Grecja
Hiszpania
Holandia
Irlandia
Islandia
Japonia
Kanada
Korea
Luksemburg
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa Zelandia
Polska
Portugalia
Sáowacja
Stany
Zjednoczone
Szwajcaria
Szwecja
Turcja
WĊgry
Wielka Brytania
Wáochy

Stawka podatkowa oraz stawka ubezpieczenia
spoáecznego páaconego przez pracownika w zaleĪnoĞci od zarobków wzglĊdem przeciĊtnego
wynagrodzenia (PW)
NajwyĪsza stopa
podatku
od dochodów
indywi67% PW 100% PW 133% PW 167% PW dualnych
35,5%
31,5%
41,5%
41,5%
46,5%
44,9%
48,5%
48,5%
37,5%
50,0%
61,3%
54,8%
59,3%
60,7%
53,5%
29,1%
34,4%
34,4%
40,5%
32,0%
42,9%
49,2%
63,0%
63,0%
59,7%
43,5%
44,4%
48,6%
48,6%
50,5%
31,7%
30,4%
42,3%
42,3%
47,8%
40,4%
40,4%
40,4%
48,8%
40,0%
28,8%
32,6%
32,6%
28,0%
43,0%
46,3%
44,2%
52,0%
52,0%
52,0%
24,0%
26,0%
47,0%
43,5%
41,0%
34,3%
34,3%
34,3%
34,3%
35,7%
20,7%
25,6%
35,4%
30,3%
50,0%
26,4%
35,1%
31,1%
33,0%
46,4%
12,3%
23,3%
22,8%
20,1%
38,5%
35,8%
48,3%
48,3%
48,3%
38,9%
8,7%
14,4%
20,4%
24,0%
28,0%
52,2%
50,3%
56,5%
44,3%
47,5%
35,8%
44,8%
44,8%
47,8%
40,0%
21,0%
33,0%
33,0%
39,0%
39,0%
34,0%
34,0%
34,0%
34,0%
40,0%
34,5%
34,5%
45,0%
45,0%
42,0%
29,9%
29,9%
28,7%
28,7%
19,0%

Kwota
dochodów
indywidualnych, powyĪej której
páaci siĊ
najwyĪszą
stawkĊ (jako
wielokrotnoĞü PW)
2,6
1,9
1,0
1,5
1,0
1,9
2,8
3,7
2,6
1,3
1,1
0,3
4,5
2,9
3,2
0,9
1,4
5,9
1,5
1,3
3,3
4,4
0,5

28,9%
26,7%
31,5%
32,6%
40,0%
33,0%
38,5%

8,7
3,5
1,4
3,0
0,8
1,2
3,5

ħródáo: OECD 2007

38,9%
28,9%
51,5%
32,6%
53,0%
33,0%
38,7%

38,9%
34,0%
51,6%
32,6%
53,0%
41,0%
48,6%

38,9%
37,1%
56,5%
38,5%
53,0%
41,0%
48,6%

41,4%
42,1%
56,5%
35,6%
36,0%
40,0%
44,9%
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PamiĊtaü trzeba jednak, Īe dane OECD informują nas o obciąĪeniach nominalnych,
a nie realnych – innymi sáowy, nie uwzglĊdniają rozmaitego rodzaju ulg i odliczeĔ.
PowtórzĊ teĪ rzecz nastĊpującą: owa czterdziestoprocentowa stawka, o jakiej pisaá
Atkinson, to wynik niezbyt szczodrego i cokolwiek optymistycznego modelu – niewykluczone, Īe w praktyce musiaáaby byü ona jeszcze wyĪsza.
MoĪna wiĊc postawiü tezĊ, Īe wprowadzenie dochodu gwarantowanego zakáada
podwyĪkĊ podatków. To zdecydowanie skazuje ideĊ basic income na miano idei radykalnej. W debatach publicznych postuluje siĊ raczej obniĪanie obciąĪeĔ Þnansowych.
Co wiĊcej, jeĞli spojrzymy w dane okaĪe siĊ, Īe równieĪ w praktyce niekoniecznie
mamy do czynienia z podwyĪszaniem podatków. W ostatnich kilku latach w Unii Europejskiej zmalaáa jednak tendencja do ich obniĪania; raport Eurostatu (2008) sugeruje,
Īe najwiĊksze obniĪki dokonaáy siĊ w roku 2001, od roku 2005 zaĞ zarzucono obniĪki.
JeĞli za wskaĨnik (poĞredni i cokolwiek kontrowersyjny) przyjąü stosunek wpáywów
budĪetowych (podatki poĞrednie, bezpoĞrednie, indywidualne i od dziaáalnoĞci gospodarczej, a takĪe ubezpieczenia spoáeczne) do PKB, okaĪe siĊ, Īe w ostatnich kilkunastu
latach w krajach UE utrzymuje siĊ on mniej wiĊcej na staáym poziomie, tj. kwoty zbierane przez paĔstwa rosną proporcjonalnie wzglĊdem PKB. W roku 1995 w 27 krajach
tworzących obecnie UniĊ Europejską Ğredni stosunek wpáywów budĪetowych wzglĊdem PKB wynosiá 39,6% lub 37,5% (w zaleĪnoĞci od tego, czy mierzyü go Ğrednią waĪoną czy arytmetyczną), w roku 2006 zaĞ odpowiednio 39,9% i 37,1% - zmiana jest tu
zatem nieznaczna. Stosunek podatków indywidualnych do PKB wynosiá w roku 1995
23,3% lub 22,3%, w roku 2006 zaĞ 23,1% lub 20,2% (Eurostat 2008). Pod tym wiĊc
wzglĊdem koncepcja uniwersalnego grantu idzie pod prąd obecnych trendów makroekonomicznych oraz nie wpasowuje siĊ w toczone dziĞ debaty.
Inną, zdecydowanie radykalną cechą omawianej tu idei jest chĊü rozdzielenia pracy i dochodu. DziĞ praca, co oczywiste, pozostaje centralnym zagadnieniem polityki
spoáecznej, a zwiĊkszanie zatrudnienia i tworzenie nowych miejsc pracy wciąĪ stanowi cel deklarowany w nieprzebranej liczbie doktryn, raportów i strategii, czy to
na szczeblach lokalnych, czy na szczeblach paĔstwowych, czy wreszcie na szczeblu
miĊdzynarodowym bądĨ globalnym. Status na rynku pracy i sposób wykonywania
swych obowiązków pozostaje teĪ jednym z waĪniejszych kryteriów formuáowania
ocen moralnych, aczkolwiek, zdaniem niektórych autorów, mamy pod tym wzglĊdem
do czynienia z coraz wiĊkszym chaosem (Sennett 2006).
Choü wiĊc zwolennicy dochodu gwarantowanego nie postulują, rzecz jasna, ogólnospoáecznego „odwartoĞciowania” pracy, muszą zgodziü siĊ, Īe – gdyby udaáo im
siĊ wprowadziü swój pomysá w Īycie – praca jaką znamy odeszáaby do przeszáoĞci.
Konieczne staáoby siĊ radykalne przedeÞniowanie relacji pracownik-pracodawca,
przedeÞniowanie pracy domowej, wolontariatu czy dziaáalnoĞci w organizacjach spoáecznych. Wreszcie, nie ma wątpliwoĞci, Īe czĊĞü ludzi porzuciáaby pracĊ by Īyü z dochodu gwarantowanego (gdyby tylko kwota byáa odpowiednio szczodra). Pod tym
wzglĊdem moĪna wiĊc uznaü dochód gwarantowany za ideĊ radykalną, albowiem
daje on mocną i solidną alternatywĊ wobec tradycyjnej dziaáalnoĞci zarobkowej.
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Alternatywa ta z kolei to – wedle zwolenników – znakomite empowerment dla pracowników. DziĊki temu praktycznie w ogóle zniknąü mogą wszelkie regulacje rynku
pracy – normy prawa formalnego, ubezpieczenie od bezrobocia, prawo o dialogu spoáecznym itd. Pracownik, dziĊki zlikwidowaniu przymusu ekonomicznego z powodu
áatwej dostĊpnoĞci alternatywy dochodowej, moĪe w kaĪdej chwili porzuciü pracĊ. To
sprawia, Īe wáaĞnie pracownicy (przynajmniej ci z niĪszych eszelonów rynku pracy,
dla których kwota dochodu gwarantowanego ma wyĪszą uĪytecznoĞü) a nie pracodawcy zaczynają rządziü rynkiem.
ĝwiat bez związków zawodowych, bez norm regulujących czas pracy, Ğwiat w którym róĪnica miĊdzy normalnymi a elastycznymi formami zatrudnienia nie ma praktycznie Īadnego znaczenia, a przede wszystkim nie przekáada siĊ tak bardzo na sytuacjĊ pracowników i jest kwestią wyboru a nie przymusu, jak to bywa obecnie (zob. np.
Gallie 2002) wydaje siĊ zaiste czystą utopią.
Na zakoĔczenie warto jeszcze podaü dwa argumenty z innych nieco porządków.
Po pierwsze, kiedy tylko idea dochodu gwarantowanego pojawiaáa siĊ w publicznych
debatach, szybko okazywaáo siĊ, Īe w ogóle Ĩle siĊ wpasowuje ona w istniejące w danych krajach debaty ideologiczne, lub Īe jest zbyt maáo zdroworozsądkowa dla wyborców. Gdy w roku 1985 holenderskie WRR opublikowaáo wspomniany juĪ raport
Safeguarding Social Security nagáówki gazet zaczĊáy wieszczyü alarmistycznie: zasiáek dla czternastu milionów obywateli (zob. Groot, van der Veen 2000). Przywoáywany wczeĞniej Robert Theobald, opublikowawszy w 1963 roku swą ksiąĪkĊ Free Men
and Free Markets skarĪyá siĊ we wstĊpie do drugiego wydania: w początkach roku
1963 zdecydowana wiĊkszoĞü krytyków okreĞlaáa moją ksiąĪkĊ jako tekst skrajnie lewicowy, nie bacząc zresztą zupeánie na jej tytuá. W poáowie roku mówiono coraz czĊĞciej, Īe jest to w zasadzie wspóáczesne zrekapitulowanie ÞlozoÞi New Dealu. Pierwsze
miesiące roku 1964 przyniosáy publikacjĊ The Triple Revolution, dokumentu, pod którym byáem podpisany wraz z trzydziestoma trzema innymi osobami. Uznano wówczas,
Īe Free Men and Free Markets to ksiąĪka liberaáa A.D. 1964. MinĊáo dalszych kilka
miesiĊcy i zaczĊáo pojawiaü siĊ coraz wiĊcej gáosów, które klasyÞkowaáy mnie jako
konserwatystĊ, a nawet reakcjonistĊ. (Theobald 1965, s. IX).
Przykáady moĪna mnoĪyü; grunt, Īe basic income to pomysá, który po prostu jest
uwaĪany za radykalny przez szerszą publicznoĞü. Byü moĪe wynika to ze wspomnianej juĪ wzglĊdnej „ĞwieĪoĞci” idei (bĊdącej skutkiem tego, Īe instytucjonalizacja debaty dopiero siĊ rozpoczyna). Niemniej, jedno z najbardziej znanych i zbanalizowanych juĪ twierdzeĔ socjologicznych powiada, Īe liczy siĊ jedynie deÞnicja sytuacji
– jeĞli wiĊc basic income uchodzi za pomysá radykalny to w konsekwencji, na poziomie spoáecznej ĞwiadomoĞci po prostu staje siĊ ideą radykalną i sama treĞü propozycji
ma tu niewielkie znaczenie. Dopiero przemiany ĞwiadomoĞci mogáyby zmieniü status
tej idei.
Po wtóre, nigdy jeszcze Īadne spoáeczeĔstwo nie wprowadziáo dochodu gwarantowanego – a przynajmniej nie zapewniáo swym czáonkom bezwarunkowego wsparcia
Þnansowego, którego celem byáaby emancypacja jednostek. Nawet tam, gdzie zaim-
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plementowano rozwiązania podobne trochĊ pod wzglĊdem technicznym, peánią one
zupeánie inne funkcje niĪ te, o jakich piszą zwolennicy basic income.
Klasycznym przykáadem jest Alaska; od roku 1982 kaĪdy obywatel dostaje tam
rocznie taką samą kwotĊ pieniĊdzy jako pewien procent od obrotów Þnansowych funduszu ze sprzedaĪy ropy naftowej. Kwoty te są jednak niezbyt duĪe (rzadko kiedy
przekraczaáy 2000 dolarów); co wiĊcej, kaĪdego roku kwota jest nieco inna, a wahania bywają spore. MieszkaĔcy stanu traktują grant raczej jako miáy prezent od wáadz
(zwáaszcza, Īe wypáacany jest z reguáy przed BoĪym Narodzeniem); z caáą pewnoĞcią
nie moĪna mówiü tu o jakimkolwiek empowerment (Goldsmith 2005). JeĞli uzasadnieniem dla istnienia Alaska Permanent Fund byáaby chĊü realizowania specyÞcznie
rozumianej zasady sprawiedliwoĞci, rozumianej jako równe dzielenie zasobów naturalnych – i tej funkcji grant nie peáni; oczywiste jest, Īe aby osiągnąü tak rozumianą
sprawiedliwoĞü naleĪaáoby po prostu dzieliü po równo caáy zysk netto ze sprzedaĪy
surowca, a nie tylko odsetki. Nie widaü ponadto powodów, dla którego jedynie ropie
naleĪaáoby przypisywaü status wspólnego dobra.
Inny kraj, który przyjąá niedawno ustawĊ o dochodzie gwarantowanym to Brazylia.
Prawo to jest jednak martwe; ustawa ma raczej wartoĞü symboliczną i stanowi jeden
z etapów zmniejszania restrykcyjnoĞci brazylijskiego paĔstwa opiekuĔczego.
Przykáady moĪna mnoĪyü, ale konkluzja bĊdzie niezmiennie taka sama: dochód
gwarantowany jest radykalny, bo – jak dotąd – nie zaznaliĞmy niczego, co byáoby
doĔ podobne. To, nawiasem mówiąc, káopot dla zwolenników idei, którym brakuje
empirycznych danych, pozwalających na ocenĊ skutków implementacji basic income.
Miast tego, przywoáuje siĊ – nie do koĔca trafnie – eksperymenty z negatywnym podatkiem dochodowym, prowadzone w latach 1968-1980 w USA i Kanadzie; niektórzy
sugerują teĪ, by badaü style Īycia osób, którym poszczĊĞciáo siĊ w róĪnego rodzaju
loteriach, gdzie wygrana oznacza doĪywotnią comiesiĊczną rentĊ. Hans Peeters i Axel
Marx (2006) chcieliby na przykáad przyjrzeü siĊ zwyciĊzcom belgijskiej loterii Win
for Life, otrzymujących 1000 euro miesiĊcznie aĪ po kres swych dni. MyĞl gáówna
jednak pozostaje niezmienna: dochód gwarantowany moĪe byü traktowany jako radykalny, gdyĪ wprowadzenie go oznaczaáoby szeroko zakrojone zmiany spoáecznogospodarcze, których skali ani skutków nie umiemy dobrze przewidywaü. Niewiele
zmienia tu oczywisty skądinąd postulat, by wprowadzaü dochód gwarantowany inkrementalnie.
Podsumowując, wiele argumentów przemawia na rzecz poglądu, Īe basic income
to idea radykalna. Wymagaáaby ona podniesienia podatków, a wiĊc jest sprzeczna
z makroekonomicznymi trendami w tym zakresie, a takĪe stoi w sprzecznoĞci z dominującym dyskursem. Wymagaáaby przedeÞniowania znaczenia pracy – tymczasem
Ğwiat nie wydaje siĊ gotów na gruntowną zmianĊ paradygmatu. Przeciwnie, wciąĪ
jeszcze skáonni jesteĞmy raczej spoglądaü w „Ğwietlaną przeszáoĞü” i utyskiwaü nad
erozją starych, dobrych rynków pracy znanych z lat powojennego dobrobytu.
PragnĊ podkreĞliü, Īe nie chcĊ tu prezentowaü wáasnych poglądów czy argumentów w tej sprawie – twierdzĊ jedynie, Īe wspóáczesna ideologia pracy wciąĪ jeszcze
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nie jest gotowa na szok tak wielki, jak ten, który proponują zwolennicy dochodu gwarantowanego (co nie oznacza, Īe nie dokonują siĊ w niej znaczące przemiany).
Wreszcie, o radykalizmie koncepcji Ğwiadczy teĪ fakt, Īe jest ona uwaĪana za radykalną a takĪe to, Īe proponuje siĊ ją doĞü Ğmiaáo bez twardszych dowodów mówiących, jakie mogáyby byü skutki implementacji.
Niemniej jednak są teĪ pewne przesáanki by twierdziü, Īe w swej wewnĊtrznej logice dochód gwarantowany znakomicie przystaje do naszych czasów – czasów, które,
jak juĪ wspominaáem, wielu skáonnych jest okreĞlaü mianem „epoki wielkiej transformacji”. Owym przesáankom poĞwiĊcĊ dalszą czĊĞü artykuáu.

4. Czy Īyjemy w radykalnych czasach?
JeĞli wczytaü siĊ w diagnozy obecnej kondycji gospodarek, diagnozy wspóáczesnych problemów spoáecznych czy zjawisk makrostrukturalnych, zawarte w tekstach
zwolenników dochodu gwarantowanego, przekonamy siĊ, Īe, choü kontrowersyjne,
nie są one w istocie rzeczy oryginalne. Najlepiej ukazaü to na przykáadzie opisu cokolwiek przejaskrawionego, ale w istocie rzeczy zgodnego z ogólnym sposobem myĞlenia omawianych tu teoretyków; opis zaczerpnąáem z ksiąĪki trójki kanadyjskich
badaczy. W ich opinii, coraz czĊĞciej zarobki przestają wystarczaü na godne Īycie;
coraz trudniej kupowaü odpowiednie jedzenie, mieü dobre mieszkanie, Ğrodki transportu, odzieĪ, edukacjĊ i móc zapewniü sobie i swym dzieciom pewne podstawowe
rozrywki (Lerner, Clark, Needham 1999, s. 1). Nadto czĊĞü ludzi znajduje siĊ w ogóle
poza rynkiem pracy, gdyĪ zastĊpują ich maszyny. KoĔczy siĊ era staáego i bezpiecznego zatrudnienia; dziĞ dominuje elastycznoĞü, a wszechobecny outsourcing prowadzi
do bezwzglĊdnej konkurencji i wyĞcigu szczurów. Zmiany nie omijają takĪe sektora
publicznego – nastĊpuje prywatyzacja podstawowych usáug spoáecznych, np. w zakresie edukacji czy ochrony zdrowia, co pociąga za sobą káopoty z dostĊpem i spadek
jakoĞci. Wreszcie autorzy konkludują: ÞlozoÞa páacącego za wszystko uĪytkownika
[a user-pay philosophy] zaczyna dziĞ dominowaü, choü wielu ludzi zwyczajnie páaciü
nie moĪe. Opieka nad dzieümi, czy edukacja Þnansowane są w stopniu minimalnym
[…], maleje liczba pracowników socjalnych, nie dają oni wiĊc sobie rady z coraz
bardziej palącymi problemami, takimi jak niedoĪywienie, zaĪywanie niedozwolonych
substancji chemicznych, choroby psychiczne, rozpad rodziny, przestĊpczoĞü nieletnich
i inne konsekwencje bezrobocia, niestabilnego zatrudnienia i w ogóle postĊpującym
chaosem w Īyciu rodzin (Lerner, Clark, Needham 1999, s. 2). Klasyczna juĪ wizja
dezorganizacji spoáecznej, związanej z rozpadem wiĊzi i zanikiem kontroli spoáecznej
zdolnej konformizowaü zachowania jednostek splata siĊ tu z cokolwiek uproszczonym sposobem opisywania epoki ponowoczesnej, z charakterystyczną dla niej indywidualizacją, prywatyzacją i urynkowieniem relacji spoáecznych.
Raz jeszcze podkreĞlam, Īe wybraáem ów fragment zakáadając, Īe cokolwiek przejaskrawione a nawet nieco emocjonalne teksty stanowią dobry sposób rekonstruowa-

Radykalizm wyobraĪony?...

169

nia „Īycia codziennego ideologii”. Nie chcĊ teĪ w tym miejscu oceniaü trafnoĞci tego
rodzaju poglądów; doĞü powiedzieü, Īe są one doĞü charakterystyczne dla wspóáczesnych zwolenników czy sympatyków idei dochodu gwarantowanego (zob. np. Jordan
1992; Standing 1992, 2005; Bauman 2006).
WaĪne jednak, by powiedzieü rzecz nastĊpującą: dochód gwarantowany jest, wedáug jego zwolenników, rozwiązaniem logicznie dopasowanym do dzisiejszych
czasów. Problem radykalizmu zaczyna wiĊc wyglądaü nieco inaczej; choü, o czym
wspominaáem, w literaturze poĞwiĊconej basic income czĊsto spotykamy siĊ z kokieteryjnymi autodeÞnicjami w rodzaju „my radykaáowie” lub „my utopiĞci”, w istocie
rzeczy zwolennicy idei przedstawiają ją jako rozwiązanie znakomicie wspóágrające
z indywidualizacją, elastycznoĞcią i wolnym rynkiem. ĩe zaĞ te trzy, wzajemnie powiązane, elementy są niezwykle istotne w modnych obecnie teoriach ponowoczesnoĞci, Īe postulaty uelastyczniania naszych instytucji spotykamy czĊsto w dyskursach
politycznych i prasowych i Īe nawet w powszechnej opinii myĞl o nieuchronnoĞci
indywidualizacji czy braku alternatyw dla kapitalizmu zaczĊáy uchodziü za normalne
(w sensie Durkheimowskim) elementy naszej rzeczywistoĞci, trudno ogáosiü zupeánie
radykalnym rozwiązanie, które wydaje siĊ byü z nimi zgodne. Innymi sáowy, dochód
gwarantowany jest – wedle jego zwolenników – ideą dopasowaną do czasów indywidualizacji i elastycznoĞci, ponadto zaĞ nie sáuĪy odrzuceniu kapitalizmu lecz przeciwnie, ocaleniu systemu.
Claus Offe (1996) powiada, Īe w nowoczesnym, nieustannie róĪnicującym siĊ i coraz bardziej pluralistycznym spoáeczeĔstwie nie jest juĪ moĪliwe prowadzenie polityki regulacyjnej, tj. odgórne ustalanie praw i obowiązków, ani wprowadzanie zbyt
dotkliwych sankcji. Zbyt duĪo jest bowiem kryteriów oceny poszczególnych dziaáaĔ,
polityk, zachowaĔ etc., by daáo siĊ tym wszystkim w spójny sposób zarządzaü. Tradycyjne (w tym wypadku europejskie, a nawet kontynentalne) paĔstwo opiekuĔcze
utraciáo legitymizacjĊ – po czĊĞci na skutek pluralizacji spoáeczeĔstwa, po czĊĞci na
skutek swej nieefektywnoĞci. Nie ma juĪ wiĊc powrotu do sztywnych norm. Miast
tego, Offe proponuje rozmaite „miĊkkie” rozwiązania instytucjonalne – w tym dochód
gwarantowany – pozwalające uczyniü Īycie spoáeczno-gospodarcze nieco bardziej regularnym i uporządkowanym. W miejsce prawa formalnego, ukáadów pracowniczych
itp. lepiej jest postawiü na indywidualną racjonalnoĞü i liczyü na to, Īe ludzie, jeĞli
tylko da im siĊ taką moĪliwoĞü, sami najlepiej uáoĪą swoje Īycie.
O ile Offe czyni dochód gwarantowany tylko jednym elementem nowego systemu
(proponuje teĪ np. wprowadzenie rozmaitego rodzaju voucherów, zachĊcających do
podejmowania pracy na rzecz wspólnoty, aktywnoĞci sąsiedzkiej itp.), o tyle zdaniem
innych teoretyków wystarczy sam basic income, by jednostki przejĊáy peáną kontrolĊ
nad swym Īyciem. Argumenty te w odniesieniu do Ğwiata pracy streszcza np. Loek
Groot, pisząc: nie ma potrzeby utrzymywania legislacji dotyczącej […] praw osób
podlegających elastycznym formom zatrudnienia, liczby dni wolnych, liczby godzin
pracy, emerytur i tym podobnych. Wszystkie te kwestie moĪe uregulowaü rynek, bowiem dochód gwarantowany zapewnia kaĪdemu pracownikowi odpowiednią pozycjĊ
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negocjacyjną w kontaktach z pracodawcą. […] Krótko mówiąc, jeĞli kaĪdemu zapewni
siĊ odpowiedni dochód, rynek pracy bĊdzie mógá staü siĊ naprawdĊ elastyczny (Groot 2004, s. 56). Wspominany wczeĞniej empowerment indywidualnych pracowników
umoĪliwi im, w teorii, indywidualne negocjowanie warunków zatrudnienia z pracodawcami.
Dochód gwarantowany pozwoli wiĊc zarazem wspomóc pracowników jak i uelastyczniü pracĊ (z korzyĞcią zapewne i dla zatrudnionych, i dla zatrudniających). Ustaną teĪ konßikty przemysáowe – skoĔczą siĊ masowe strajki i protesty. DziĊki indywidualnej moĪliwoĞci artykulacji interesów pracowniczych i áagodnemu kanalizowaniu
niezadowolenia salariatu uchroni siĊ kapitalizm przed powaĪnymi káopotami, które
mogą go spotkaü, jeĞli kontynuowana bĊdzie polityka opisywana przez Standinga
(2002) czy Lerner, Clarka i Needhama (1999). Ponadto dochód gwarantowany uáatwiaáby, zdaniem niektórych, zakáadanie wáasnych Þrm i przedsiĊbiorstw; strategia
samozatrudnienia, dziĞ czĊsto związana z ryzykiem gospodarczym i gorszym poziomem zabezpieczenia spoáecznego, staáaby siĊ bardziej dostĊpna dziĊki bezpieczeĔstwu Þnansowemu zapewnianemu przez grant (Walter 1989).
JeĞli jednak jednostka pragnie samorealizacji poza Ğwiatem pracy, moĪe wykorzystaü dochód gwarantowany by angaĪowaü siĊ w Īycie swej wspólnoty i rozmaitego
rodzaju inicjatywy sąsiedzkie, bądĨ w instytucje demokracji partycypacyjnej. Wolontariusze organizacji spoáecznych mieliby zapewniony byt. Osoby, które postanawiają
poĞwiĊciü siĊ rodzinie (lub np. skazane są na opiekĊ nad niepeánosprawnym krewnym) bez trudu zaspokoiáyby swe potrzeby konsumpcyjne. Innymi sáowy, zwolennicy
dochodu gwarantowanego zdają sobie sprawĊ, Īe w epoce indywidualizacji nie moĪna
juĪ szukaü wspólnych dla wszystkich ludzi wzorów Īycia. NaleĪy raczej umoĪliwiü
kaĪdemu pójĞcie wáasną drogą i rozwijanie siĊ w wybranej dziedzinie.
Raz jeszcze pragnĊ podkreĞliü, Īe nie jest moim celem spieranie siĊ z tą czy inną wizją wspóáczesnych spoáeczeĔstw, ani zastanawianie siĊ w tym miejscu nad tym, w jaki
sposób przebiegają wspóáczesne procesy indywidualizacji, bądĨ rozwaĪanie, czy wolny rynek jest dziĞ tak drapieĪny i wszechobecny, jak skáonni byliby sądziü cytowani
przeze mnie kanadyjscy autorzy. Pragnąáem pokazaü jedynie, Īe dochód gwarantowany jest – w opinii jego zwolenników – rozwiązaniem przystosowanym do naszej epoki.
Miast szukaü alternatyw dla podstawowych mechanizmów kapitalizmu – zachowuje
siĊ go. Miast dąĪyü do powrotu sztywnych regulacji i przepisów23 – pozostawia siĊ
wszystko w rĊkach dwóch równorzĊdnych graczy, pracownika i pracodawcy.
23

W tym miejscu nie odmówiĊ sobie jednak drobnej krytyki, gdyĪ teza o zmierzchu ery regulacjonizmu jest szczególnie kontrowersyjna, choüby w Ğwietle rozwoju Unii Europejskiej czy reakcji paĔstw na ostatni kryzys na rynkach Þnansowych. Niewykluczone, Īe racjĊ ma Witold Morawski (2002) powiadając, iĪ globalizacja to nie tylko erozja roli paĔstw, ale i wyáanianie siĊ nowych,
ponadpaĔstwowych regulacji. Niemniej, zwolennicy dochodu gwarantowanego kreĞląc swą wizjĊ
wspóáczesnego Ğwiata skáonni są raczej pisaü o zaáamaniu tradycyjnego regulacjonizmu, odwoáując
siĊ gáównie do postĊpującego – ich zdaniem – rozmontowywania instytucji tradycyjnego welfare
state.
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5. ZakoĔczenie
Próba odpowiedzi na pytanie, czy dochód gwarantowany jest radykalną propozycją uregulowania stosunków spoáeczno-gospodarczych nastrĊcza, jak widaü, nieco
trudnoĞci. Z jednej strony, jest powszechnie postrzegany jako propozycja radykalna.
Ponadto jego wprowadzenie wymagaáoby daleko posuniĊtych zmian w systemach podatkowych oraz w systemach zabezpieczenia socjalnego, na które w chwili obecnej
spoáeczeĔstwa Zachodu nie wydają siĊ jeszcze gotowe. Wreszcie, brakuje nam jakichkolwiek doĞwiadczeĔ empirycznych pozwalających powiedzieü, czy i w jaki sposób
dochód gwarantowany funkcjonowaáby w praktyce. Z drugiej jednak strony przedstawiany jest on przez zwolenników jako rozwiązanie dostosowane do zindywidualizowanych czasów, w których Īyjemy, a takĪe zakáadające utrzymanie elastycznego
kapitalizmu.
Choü wiĊc sam pomysá moĪe budziü (i budzi) kontrowersje, spory i krytyki, choü
uznawany jest za ideĊ radykalną i utopijną, niewykluczone, Īe jego czas dopiero nadchodzi. Skupiając siĊ na diagnozie (akceptowalnej dla wielu), mniej zaĞ na samym
rozwiązaniu, zwolennicy dochodu gwarantowanego mogą stopniowo zdobyü pewne poparcie i rozpocząü debatĊ, zakrojoną na naprawdĊ szeroką skalĊ. Jak pisaáem
wczeĞniej, radykalne idee dnia dzisiejszego jutro uchodziü mogą za oczywistoĞci; nie
zdziwmy siĊ wiĊc, jeĞli tak bĊdzie i w przypadku basic income – przynajmniej dla
niektórych aktorów naszego Īycia publicznego i naukowego.
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The imaginary radicalism? Some controversies on the idea of universal basic income
The question I try to answer in this text may be summarized like this: is universal basic
income a radical idea? Certainly, paying a certain amount of money to everyone, regardless
of gender, wealth, incomes, labour market status and age is treated by general public as a radical idea. Furthermore, it would require – according to A.B. Atkinson – a ßat-rate tax on all
incomes (other than basic income) of at least 40 per cent, which in OECD countries would generally mean an increase of taxes. Universal basic income would also have profound effects on
the functioning of labour markets. On the other hand, one can say that it is not that radical idea,
since it is well adjusted to current era of individualization and elastic capitalism. Basic income
would, according to its proponents, bring empowerment and real freedom to individuals and
save capitalism (albeit not the capitalism as we know it) from possible self-destruction. Therefore I conclude that the idea has many radical aspects and roots, but seems to Þt in our epoch
– an epoch, considered by many, as a time of individualization and triumph of free markets.

