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Două fenomene bântuie Pământul în se
colul XXI: apa riția catastrofei ecologice și 
automatizarea.

În anul 2013, un observator guvernamental 
al Statelor Unite a măsurat concentrația glo
bală de dioxid de carbon din atmosferă și a 
constatat că aceasta a ajuns, pentru pri ma 
dată în istorie, la pragul de 400 de părți la un 
milion. Acest prag pe care Pământul nu la 
depășit timp de mai bine de 3 milioane de 
ani anunță o accelerare a schimbărilor 



 climatice din următorii 10 ani. Comisia In
terguvernamentală asupra Schimbărilor Cli
matice anticipează micșo rarea banchizelor, 
creșterea acidității oceanelor și a frecvenței 
fenomenelor de secetă și furtuni extreme.

În același timp, anunțurile despre inovații 
în industria tehnologică în contextul ratei 
ridicate a șomajului și a ratei salariilor care 
stagnează constituie avertismente îngri  jo
rătoare în legătură cu potențialele efecte ale 
auto matizării în domeniul muncii. La înce
putul anului 2014, profesorii de la MIT, Erik 
Brynjolfsson și Andrew McAfee, au publicat 
cartea intitu lată The Second Machine Age: 
Work, Progress, and Prosperity in a Time of 
Brilliant Technologies. Ei au studiat un scena
riu al viitorului, în care tehnologia compute
rizată și robotica înlocuiesc munca umană 
nu doar în cadrul domeniilor tradiționale, 
precum agricultura și industria, ci și în sec
toare ce variază de la medicină și drept la 
transport. La Universitatea Oxford, o unitare 
de cercetare a emis un raport foarte mediati
zat, în care se estima că aproape jumătate din 



locurile de muncă din Statele Unite ar putea 
fi puse în pericol de tehnologia computeriza
tă.

Cele două apariții îngrijorătoare sunt, din 
multe  puncte de vedere, diametral opuse. 
Frica de schimbările climatice reprezintă de 
fapt o teamă de sărăcie: ea anticipează o lipsă 
a resurselor naturale, pierderea terenurilor 
agricole și a mediilor locuibile – și, în cele 
din urmă, dispariția unui Pământ care ar pu
tea să susțină viața umană. Frica de automa
tizare este în mod greșit frica de prea mult: o 
economie complet robotizată care produce 
prea mult folosinduse de atât de puțină 
muncă umană încât nu mai este nevoie de 
muncitori. Este posibil oare să ne confrun
tăm în același timp cu o criză a deficitului și 
cu o criză a abundenței?

Ideea acestei cărți este că ne confruntăm 
de fapt cu o astfel de dublă criză contradicto
rie. Iar inter acțiunea acestor două dinamici 
face ca momentul nostru istoric să fie atât de 
volatil și de nesigur, plin atât de promisiuni, 
cât și de pericole. În următoarele capitole, o 



să încerc să schi țez câteva dintre posibilele 
interacțiuni dintre aceste două dinamici.

Însă în primul rând, trebuie să evidențiez 
cadrul dezba terilor actuale privind auto ma ti
zarea și schimbările climatice.

Apariția roboților

„Bine ați venit, stăpâni roboți, vă rugăm 
să nu trageți!“, este scris întrun articol pu
blicat în anul 2013 de revista Mother Jones. 
Articolul savantului liberal  Kevin Drum este 
un exemplu al vastului interes acordat în ul
timii ani subiectului, urmărind răspândirea 
rapidă a automatizării și computerizării din 
fiecare domeniu economic. Relatările tind să 
oscileze între miracol și groază când vine 
vorba de posibilitățile oferite de noile gad
geturi. În articole precum cele ale lui Drum, 
progresul rapid în automatizare anunță posi
bilitatea unei lumi ce oferă o calitate mai 
bună a vieții și mai mult timp liber pentru 
toți; în schimb anunță și șomaj în masă și 
îmbogățirea continuă a procentului de 1 la 
sută.



Nu este nicidecum un conflict nou. Bas
mul popular despre John Henry și motorul 
cu aburi, care a apărut în secolul al XIXlea, 
prezintă un lucrător feroviar care încearcă să 
se ia la întrecere cu o bormașină mecanică și 
câștigă – însă moare la sfârșit din cauza efor
tului. Dar au apărut mai mulți factori ce au 
determinat creșterea îngrijorării legate de 
dezvoltarea tehnologică și de efectul acesteia 
asupra muncii. O piață a muncii întro stare 
constantă de slăbiciune postrecesiune a in
dus o neliniște ge ne ralizată în legătură cu 
pierderea locurilor de muncă. Automatiza
rea și computerizarea încep să se extindă în 
domenii profesio nale și creative care demult 
păreau imune, punând în pericol chiar și lo
curile de muncă ale jurnaliștilor care abor
dau subiectul. Iar ritmul schimbării pare 
pentru mulți să fie mai rapid ca oricând.

Conceptul de „a doua eră a mașinilor“ 
este promovat de Brynjolfsson și McAfee. În 
cartea lor cu același nume, aceștia susțin că 
așa cum „prima eră a mașinilor“ – Revoluția 
Industrială – a înlocuit mușchii omului cu 



puterea mașinii, computerizarea ne permite 
să creștem sau chiar să înlocuim „capacita
tea de a ne folosi creierul  pentru a înțelege și 
a ne modela viețile“. Atât în Race Against the 
Machine, cât și în lucrările care au prece
dato, Brynjolfsson și McAfee afirmă că ro
boții și calculatoarele pătrund rapid în fieca
re domeniu al economiei, înlocuind forța de 
muncă din funcții mai mult sau mai puțin 
calificate. Un elementcheie al punctului lor 
de vedere este transpu nerea unei mari părți 
a lumii în informație digitală, de la cărți și 
muzică până la rețele de drumuri ce sunt 
acum disponibile întro formă ce poate să fie 
copiată și transmisă în întreaga lume instan
taneu și aproape gratuit.

Aplicațiile pe care acest tip de date le per
mit sunt foarte variate, în special în combi
nație cu progresele înregistrate în dezvolta
rea roboticii și a culegerii datelor. Întrun 
studiu des invocat, folosinduse de o analiză 
detaliată a diferitelor meserii realizat în cadrul 
Departamentul Muncii din SUA, de către 
cercetătorii de la Universitatea Oxford, Carl 



Benedikt Frey și Michael A. Osborne au 
specu lat că 47 % din locurile de muncă din 
SUA sunt susceptibile de informatizare dato
rită evoluțiilor tehno lo gice actuale. Stuart 
Elliott de la Organizația pentru Cooperare și 
Dezvoltare Economică utilizează aceleași 
surse, dar cu o abor dare diferită și pe o 
perioa dă mai lungă de timp și sugerează că 
cifra ar putea ajunge până la 80 %. Aceste 
 cifre sunt rezultatul atât al unei clasificări su
biective cât și al metodologiei cantitative 
complexe, încât ar fi o greșeală să ne încre
dem prea mult în orice rezultat. Cu toate 
acestea, ar trebui să fie clar că este foarte rea
lă posibilitatea unei automatizări rapide în 
viitorul apropiat.

Brynjolfsson și McAfee sunt probabil cei 
mai cunoscuți profeți ai automatizării rapi
de, dar munca lor se încadrează în categoria 
senzaționalului. De exemplu, Martin Ford, 
antreprenor din industria IT, explorează un 
domeniu asemănător în lucrarea lui din anul 
2015, Rise of the Robots.8 El se bazează în 
mare parte pe aceeași literatură de specialita



te și atinge multe din aceleași concluzii în 
ceea ce privește ritmul automatizării. Con
cluziile lui sunt oarecum mai radicale – un 
venit de bază, despre care se va discuta mai 
târziu în această carte, are un rol important; 
o bună parte din literatura de specialitate 
care susține un punct de vedere divergent nu 
oferă nimic mai mult decât bana lități despre 
educație.

Faptul că mulți oameni scriu despre auto
matizarea rapidă cu consecințe sociale nu 
înseamnă că aceasta este o realitate iminen
tă. Așa cum am precizat și mai devreme, în
grijorarea privind tehnologiile de economi
sire a forței de muncă a fost o constantă a 
întregii istorii a capitalismului. Dar avem 
multe indicii că în prezent avem posibilitatea 
– nu neapărat și realitatea – reducerii drasti
ce a nevoii de forță de muncă umană. Câteva 
exemple vor ilustra diverse domenii în care 
forța de muncă umană este redusă sau chiar 
complet înlocuită.

În anul 2011, IBM a fost subiectul prin
cipal al știrilor datorită supercalcula torului 



Watson, care a concurat și câști gat împotriva 
oamenilor din cadrul concursului Jeopardy. 
Deși această întâmplare a fost oarecum o 
lovi tu ră de marketing frivolă, ea a demonstrat 
abilitatea lui Watson pentru multe alte sar
cini mai importante. Tehno logia este deja 
testată să îi ajute pe doctori în procesarea 
volumului enorm de literatură de specialitate 
necesar unei mai bune diagnosticări a pa
cienți lor, acesta fiind de fapt și scopul inițial 
al sistemului. Dar, de asemenea, este lansat și 
ca Watson Engagement Advisor, care este 
destinat pentru aplicațiile de relații cu clienții 
și de suport tehnic. Răspunzând la cereri 
întrun limbaj natural, acest pro gram ar 
putea înlo cui angajații din callcenter (mulți 
aflați în India) care efectuează în prezent 
această activitate. Re v i zuirea documentelor 
legale, un proces extrem de ane voios care 
este realizat în mod normal de mulți avo cați 
debutanți, consti tuie o altă implementară 
promi ță toare a tehnologiei.

O altă zonă în care se avansează rapid este 
robotica, și anume interacțiunea mașinilor 



cu lumea fizică. Dea lungul secolului al 
XXlea, sau realizat progrese majore în dez
voltarea pe scară largă a roboților industriali, 
care funcțio nează pe liniile de asamblare a 
autovehiculelor. Însă doar de curând au în
ceput să opereze în domenii în care oamenii 
excelează: abilități locomotorii subtile și na
vigarea pe un teren greu accesibil. Departa
mentul Apărării din SUA dezvoltă acum ma
șini de cusut controlate de calculator pentru 
a evita aprovizionarea cu uniforme din Chi
na. Până acum câțiva ani, mașinile cu auto
pilot erau consi de rate mult peste abilitățile 
noastre tehnice. Acum, îmbinarea tehno lo
giei senzorilor și transformarea în baze de 
date a hărților face ca aceasta să devină o 
realitate în proiecte precum programul de 
automobile autonome Google. Între timp 
compania Locus Robotics a lansat un robot 
care poate procesa comenzi în depozite 
imense, putând înlocui angajații de la Ama
zon și din alte companii care lucrează adesea 
în condiții improprii. 



Automatizarea continuă să se dezvolte 
chiar și în do meniul agriculturii, care odi
nioară deținea o bună parte din forța de 
muncă umană, însă acum deține mult mai 
puțin, în special în SUA sau alte țări bogate. 
În California, modificarea condițiilor eco no
mice din Mexic și a controa lelor la frontieră 
au dus la o lipsă a forței de muncă. Ceea ce a 
determinat fermierii să investească în mașini 
noi, care pot realiza chiar și sarcini delicate 
precum culesul fructe lor, care până acum 
necesita precizia mâinii omului. Dezvoltare 
ce ilustrează o evoluție capita listă recu rentă: 
cu cât muncitorii devin mai puternici și mai 
bine plătiți, cu atât capitaliștii sunt presați să 
automatizeze. Când există o masă mare de 
muncitori emigranți care cer salarii mici, un 
culegător de fructe cu sa la riul de 100 000 de 
do lari pare o risipă. Însă când muncitorii 
sunt puțini și pot cere salarii mai mari, crește 
și dorința de a îi înlocui cu mașini. 

Tendința de automatizare poate fi obser
vată în întreaga istorie a capitalismului. În 
ultimii ani, aceasta a fost redusă și oarecum 



deghizată, din cauza enormei injecții de for
ță de muncă ieftină pe care a primito capita
lismul mondial după prăbușirea Uniunii So
vietice și după îndreptarea către capitalism a 
Chinei. Acum până și companiile din China 
se confruntă cu lipsa forței de muncă și caută 
noi metode de automatizare și robotizare.

Pot fi date multe alte exemple. Aneste ziști
roboți ar putea înlocui medicii. O mașină de 
făcut hamburgeri ar putea înlocui angajații 
de la McDonald`s. Imprimante 3D de mari 
dimensiuni ar putea construi case întregi în 
numai o zi. În fiecare săptămână apar noi lu
cruri ciudate. 

Automatizarea este susceptibilă să se dez
volte chiar și mai departe, în cea mai veche și 
fundamentală formă a muncii femeilor. În 
anii 1970, teologul feminist radical Shula
mith Firestone a cerut creșterea copiilor în 
pântece artificiale, ca o soluție pentru a eli
bera femeile din poziția lor inferioară în re
lațiile de reproducere.12 Exotice la acel mo
ment, astfel de tehnologii devin o realitate în 
prezent. Oamenii de știință din Japonia au 



reușit să dea naștere unor capre din pântece 
artificiale și să crească embrioni umani până 
la 10 zile. Cercetările cu privire la aplicarea 
acestei tehnologii pe oameni sunt limitate 
acum atât de știință, cât și de lege. Japonia 
interzice creșterea artificială a embrionilor 
umani mai mult de 14 zile. Multe femei con
sideră acest punct de vedere ca fiind deran
jant și acceptă cu bucurie experiența gravidi
tății. Dar cu siguranță multe altele ar prefera 
să fie eliberate de această obligație.

Mare parte din această carte pornește de 
la premisa susținută de fanii automatizării, și 
anume că în mai puțin de câteva decenii am 
putea trăi întro lume asemănătoare celei din 
Star Trek – în care, precum a descris Kevin 
Drum în revista Mother Jones, „roboții pot 
face tot ceea ce oamenii fac și o pot face 24 
de ore pe zi, fără să se vaite“ și în care „lipsa 
bunurilor de consum obișnuite aparține tre
cutului.“ Astfel de afirmații pot fi o exagera
re, ceea ce este bine pentru obiectivul acestei 
cărți: abordarea mea este în mod in ten ționat 
exagerată, descriind tipuri ideale simplifica



te, pentru a ilustra principii fundamentale. 
Nu este important că absolut totul va fi făcut 
de roboți, ci faptul că sunt în curs de auto
matizare un număr mare de locuri de muncă 
ocupate în prezent de oameni.

Însă există multe controverse cu privire la 
cât de rapid se poate realiza automatizarea și 
ce domenii vor fi expuse. Așadar, înainte de 
a studia amănunțit posibilele conse cin țe so
ciale ale acestui proces, o să evidențiez câte
va evo luții rapide și recente din așanumita 
„a doua epocă a mași ni lor“ în care trăim. 
Aceasta este o urmare – sau, după cum o văd 
unii, doar o prelungire – a primei ere a 
mașinilor în ceea ce privește automatizarea 
industrială pe scară largă. 

Teama de o planetă mecanică

Obiecțiile la adresa predicțiilor și temeri
lor legate de automatizarea pe scara largă se 
încadrează în trei mari categorii. Unii susțin 
că știrile despre noile tehnologii sunt exage
rate și că suntem departe de a putea înlocui 
cu adevărat forța de muncă umană din ma



joritatea domeniilor. Alții, adepți ai unui ar
gument economic tradițional, afirmă că eve
nimentele creșterii rapide din trecut ale 
producti vității au făcut să apară noi meserii 
și locuri de muncă, nu șomaj în masă, și va fi 
la fel și de data aceasta. În cele din urmă, cei 
de stânga văd concentrarea obsesiva asupra 
scenariilor automatizării ca o abatere de la 
problemele poli tice urgente, precum investi
țiile guvernamentale, stimularea și îmbună
tățirea salariilor și a condițiilor de la locul de 
muncă.

Opinii cu privire la pierderea forței de 
muncă: excesive?
Cei care consideră că tehnologiei i se 

acor dă o impor tanță exagerată citează de 
obicei statisticile referitoare la creșterea pro
ductivității. Adoptarea pe scară largă a robo
ților și a mașinilor ar trebui să apară în sta
tistici ca o creștere rapidă a productivității 
muncii. În realitate, rata creșterii productivi
tății din ultimii ani a fost relativ scăzută. Bi
roul de Statistică a Muncii din Statele Unite 



declară că în perioada 2007–2014, rata anu
ală a creșterii a fost doar de 1,4 procente. 
Este cea mai mică rată din anii 1970 până în 
prezent și este jumătate din rata anilor de 
dezvoltare rapidă de după război.

Ceea ce îi determină pe unii să susțină că 
poveștile despre marile descoperiri din robo
tică și tehnologia infor mației ne pot duce în 
eroare, deoarece nu sunt traduse efectiv în 
rezultate economice. Economiștii Tyler 
Cowen și Robert Gordon sunt susținătorii 
acestui punct de vedere. Doug Henwood, de 
la Left Business Observer, susține opiniile ce
lor de stânga.

Pentru economiștii mai conservatori, 
precum Cowen și Gordon, problema este în 
mare măsură tehnică. Noile tehnologii nu 
sunt chiar atât de grozave, cel puțin dintro 
perspectivă economică, în comparație cu 
desco pe rirea electricității sau a motorului cu 
ardere internă. Am ales fructul „cel mai de 
jos“, conform expri mării lui Cowen, și dacă 
nu facem rost de mai multe „fructe“ în viitorul 



pre vizibil suntem con damnați la o creștere 
lentă.

Criticii de stânga, precum Henwood și 
Dean Baker de la Centrul de Cercetare Eco
nomică și Politică, consideră că problemele 
noastre nu își au originea în tehnologie, ci în 
politică. Pentru ei, a da vina pe automatizare 
pentru redresarea înceată a economiei de 
după recesiunea din 2008 reprezintă o dis
tragere a atenției de la adevărata problemă, 
aceea că politica guvernamentală nu a fost 
suficient de concentrată pe stimulente fiscale 
și crearea de noi locuri de muncă, împiedi
când astfel economia să își atingă întregul 
potențial de angajare a forței de muncă. Din 
acest punct de vedere, îngrijorările cu privire 
la roboți nu sunt susținute de realitate (deoa
rece rata creșterii pro ductivității este scăzu
tă), ci o politică reacționară.

Însă alții, printre care și Brynjolfsson și 
McAfee, susțin că, și dacă nu se întrevede 
nicio descoperire semni ficativă în viitorul 
apropiat, avem multe de câștigat din per
fecțio  narea și sinteza descoperirilor pe care le 



avem deja. Este un clișeu istoric: multe tehnici 
care fuseseră descoperite în timpul Marii 
Depre siuni au fost exploatate din punct de 
vedere eco nomic abia în perioada de dezvol
tare postbelică. Mai mult decât atât, chiar 
dacă aceste schimbări nu se reflectă ca valoa
re în PIB, pot contribui în continuare la bu
năstarea noastră socială – ca de exemplu, vo
lumul mare de informații disponibil în mod 
gratuit și rapid pe internet, care mia crescut 
randamentul în scrierea cărții. 

Putem oferi criticilor de stânga ai ideii de 
automatizare un răspuns mult mai complex: 
analiza lor este parțial corectă, însă nu pri
vește suficient de departe în viitor. Pentru că 
trendul productivității poate fi interpretat și 
ca o ciudată tensiune între echilibrul pe ter
men scurt și poten țialul pe termen lung.

Primele două recesiuni ale secolului al 
XXIlea au avut recuperări modeste, caracte
rizate de salarii care stagnează și șomaj 
ridicat. În acest context, existența unui nu
măr mare de șomeri și angajați cu salarii 
mici nu reprezintă un factor de presiune 



asupra angajatorilor în direcția auto mati
zării. La urma urmei, de ce ai înlocui un om 
cu un robot dacă omul te costă mai puțin? 
Dar consecința logică a acestui principiu este 
că, dacă salariile încep să crească și piața 
muncii se consolidează, angajatorii se vor 
îndrepta către noile tehnologii ce, în prezent, 
sunt în curs de dezvoltare, mai degrabă decât 
să plătească pentru costul suplimentar al 
forței de muncă. Așa cum susțin și în urmă
toarele capitole, obstacolele care limitează 
piața de muncă sunt de natură politică, nu 
tehnologică.

Revenirea perpetuă a automatizării

De generații întregi adepții economiei 
clasice au susți nut același argument cu privi
re la potențialul pericol al automatizării asu
pra forței de muncă. Ei sunt de părere că, în 
cazul în care câteva locuri de muncă sunt 
automatizate, forța de muncă va fi disponibi
lă pentru alte meserii noi, posibil mai bune. 
Ei dau ca exemplu domeniul agriculturii, 
care oferea cândva marea majoritate a locu



rilor de muncă, însă acum doar 2% din po
pulație mai lucrează în domeniu întro țară 
precum SUA. Scăderea numărului locurilor 
de muncă din domeniu a disponibilizat 
muncitori care sau dus în fabrici și au reali
zat marea revoluție industrială de la jumăta
tea secolului trecut. Iar automatizarea ulteri
oară și externalizarea locu rilor de muncă din 
industrie, la rândul lor, au dus la avântul din 
sectorul serviciilor.

De ce ar fi astăzi altfel? Dacă un robot te 
va înlocui la locul de muncă, cu siguranță va 
apărea o oportunitate nouă pentru tine. 
Susținătorii acestui punct de vedere dau ca 
exemplu îngrijorările anterioare în ceea ce 
privește automatizarea, precum cele generate 
de automatizarea din anii 1990, care au dus 
la apariția unor lucrări de specia litate precum 
The End of Work, scrisă de Jeremy Rifkin și 
The Jobless Future, scrisă de Stanley Aro
nowitz și Bill DeFazio. Încă din anul 1948, 
specialistul în mate matică și cibernetică 
Nor bert Wiener avertiza în cartea sa, 
Cybernetics, că în „a doua revoluție 



industrială ciberne tică“ noi ne apropiem de 
o societate în care „omul obișnuit cu realizări 
cel mult mediocre nu are nimic de vânzare 
care să merite banii“. În timp ce multe locuri 
de muncă au fost pierdute întradevăr din 
cauza automatizării, iar rata șomajului a 
crescut și a scăzut odată cu ciclul econo mic, 
criza socială generată de șomajul în masă, pe 
care mulți dintre acești autori au anticipato, 
nu a mai apărut. 

Desigur, este un tip de argument care 
poate fi susținut doar dintrun punct de ve
dere strict academic, ignorând suferința și 
stresul cauzat muncitorilor care au fost înlo
cuiți, indiferent dacă își găsesc sau nu, în cele 
din urmă, un nou loc de muncă. Chiar și 
unii adepți ai gândirii tradiționale cred că de 
această dată probabil este întradevăr ceva 
diferit. Câștigător al premiului Nobel și edi
torialist la New York Times, Paul Krugman, 
este probabil cea mai cunoscută persoană 
care poate să dea glas acestor îndoieli. Însă 
cea mai mare problemă a analizei este aceea 
că prezintă procesul ca fiind inevitabil din 



punct de vedere științific, când el, de fapt, este 
o decizie socială și politică.

În prezent, majoritatea eforturilor sindi
cale sunt orien tate către creșterea salariilor și 
a beneficiilor sau pe îmbu nătățirea condițiilor 
de muncă. Însă, până în perioada Marii Depre
siuni din anii 1930, mișcările socialiste și 
sindi cale au luptat, printre altele, pentru 
reducerea pro gre sivă a nor mei de muncă și în 
final au câștigat. În secolul al XIXlea, norma 
de muncă de 10 ore pe zi fost înlocuită cu o 
normă de 8 ore pe zi. Chiar și în anii 1930, 
Federația Americană a Muncii a propus o 
lege prin care se reducea timpul de lucru la 
30 de ore pe săptămână. Cu toate acestea, 
după al Doilea Război Mondial, din cauza 
mai multor motive, reducerea normei de 
muncă a dispărut treptat din obiecti vele 
sindicale. Norma de muncă de 40 de ore pe 
săptămână (sau chiar mai mult) a devenit 
indiscutabilă, iar întrebarea era pur și simplu 
cu cât ar trebuie să fie remunerată.

Lucrul lar fi surprins pe economistul John 
Maynard Keynes, care în anii 1930 estima că 



oamenii din ziua de astăzi o să muncească 
doar 15 ore pe săptămână. Adică am lucra mai 
puțin de treime din norma de muncă de 40 
de ore, care este în continuare considerată ca 
fiind standard. Iar de pe vremea lui Keynes 
productivitatea a crescut de peste trei ori, 
așadar ar fi fost posibil ca această creștere să 
se regăsească în timpul liber al oamenilor. 
Nu sa întâmplat nu pentru că nu ar fi fost 
posibil din punct de vedere tehnic, ci din ca
uza opțiunilor politice și a problemelor soci
ale ale secolului al XXlea.

Unii vor susține că a meritat să menținem 
o normă mare de muncă, deoarece a făcut 
posibilă apariția tuturor elementelor lumii 
moderne pe care Keynes nu lear fi putut 
imagina vreodată, cum ar fi telefoanele inteli
gente, televizoarele cu ecran plat sau interne
tul. Pentru că, atunci când oamenii se gân
desc la programul redus de muncă, se gândesc 
că ar fi trebuit să renunțe la unele lucruri de 
care se bucură azi, cum ar fi telefonul mobil și 
televiziunea.



Punct de vedere ce ar putea fi adevărat în
tro anumită mă sură, în funcție de gradul de 
reducere al normei de mun că despre care vor
bim. Dar, dacă am reduce timpul de lucru, sar 
putea reduce și costul vieții, vom avea timp să 
facem lucruri pentru care altfel plătim cuiva să 
le facă, și sar reduce costuri cum ar fi naveta, 
pe care trebuie să o plă tim doar pentru a merge 
la muncă. Mai mult de atât, în societatea în care 
trăim astăzi există multe meserii care nu ajută 
cu nimic la bunăstarea oamenilor, ci există 
doar pentru a îmbogății pe cineva – precum 
recuperarea  împrumuturilor pentru studii 
(care nu ar exista dacă edu cația ar fi gratuită) și 
multe posturi în cadrul băncilor mari, care fa
cilitează speculațiile periculoase și cu potențial 
de destabilizare a societății.

În orice caz, dacă am decide ca reducerea 
normei să devină o prioritate socială, am 
putea reduce orele de mun că proporțional cu 
creșterea productivității, astfel încât oamenii 
să lucreze treptat din ce în ce mai puțin, în 
timp ce se bucură de același standard de 
viață. Cu toate că unii preferă să muncească 



din greu, ca să aibă tot mai multe lucruri, 
probabil mulți alții nu sunt de aceeași pă rere. 
Chiar dacă nu putem ajunge la utopia în care 
con ceptul de muncă nu există, cu siguranță 
ne putem îndrepta în acea direcție. Reducerea 
normei de muncă de la 40 de ore la 30 de ore 
near duce spre acea utopie. La fel ar faceo 
și un venit de bază, care asigură un salariu 
minim pentru fieca re cetă țean, indiferent de 
locul de muncă sau de alte ele mente care țin 
de politica de asistență socială tradițională.

Tehnofilia – o tehnologie a confuziei

Chiar dacă, pe termen lung, problemele 
ridicate de automatizare sunt reale, putem 
argumenta că ne confruntăm cu provocări 
pe termen scurt mult mai importante. Cum 
am susținut mai sus, rata creșterii producti
vității, care ne indică numărul muncitorilor 
de care este cu adevărat nevoie pentru ca 
economia să funcționeze, a fost, de fapt, re
dusă în ultimii ani. Mai mult, rata creșterii 
șoma jului după recesiunile economice re
cente nu poate fi, în mod plauzibil, atribuită 



robo ților, ci eșecurilor politicii guvernamen
tale. 

Pe termen scurt, lipsa locurilor de muncă 
nu este provocată de automatizare, ci de lipsa 
a ceea ce, în jargonul economiștilor este cu
noscută ca fiind cererea globală. Cu alte cu
vinte, motivul pentru care firmele nu angajea
ză mai mulți muncitori este acela că nu sunt 
suficienți oameni care să le cumpere produ
sele, iar motivul pentru care oamenii nu le 
cumpără produsele este acela că nu au sufi
cienți bani – fie pentru că nu au locuri de 
muncă, fie pentru că veniturile lor sunt prea 
mici.

Potrivit teoriilor economiei tradiționale 
ale lui Keynes, soluția problemei este ca gu
vernul să crească cererea printro combinare 
a politicii monetare (reducerea ratelor do
bânzilor), a politicii fiscale (investiții guver
namentale în crearea de locuri de muncă, de 
exemplu prin construirea infrastructurii) și 
a reglementărilor (precum un venit minim 
pe economie mai mare). Și chiar dacă guver
nele au scăzut ratele dobânzilor după Marea 



Rece siune, nu au făcuto în paralel cu crearea 
de noi locuri de muncă, ceea ce a avut ca re
zultat o „redresare a șoma jului“ în care pro
ducția – și anume cantitatea de bunuri și ser
vicii produse – a reînceput să crească, însă 
ocu pa rea forței de muncă nu a revenit la ni
velul său de dinainte de recesiune.

Nu contest că soluțiile tradiționale ale lui 
Keynes rămân importante și necesare, în 
limita potențialului lor. Și eu sunt îngrijorat 
că, în unele cazuri, spectrul viitorului cu 
roboți este folosit de politica de centru și 
dreapta pentru a distrage atenția de la 
probleme pe termen scurt ale șome rilor, cu 
scopul de a face să pară că șomajul în masă și 
supracalificarea la locul de muncă sunt 
inevitabile.

Cu toate acestea încă sunt de părere că 
merită să vorbim despre ce ar însemna, pen
tru noi toți, un viitor mult mai automatizat. 
În parte deoarece, contrar scepticilor, consi
der că posibilitatea unei noi tehnologii de 
reducere a forței de muncă se află întrun 
proces de dezvoltare rapid, chiar dacă nu șia 



găsit încă locul în economie întrun mod 
care să se reflecte în statisticile productivită
ții. Și asta din cauza faptului că, deși obstaco
lul pe termen scurt al economiei de austeri
tate și al stimulentelor guvernamentale 
insuficiente este depășit, încă ne confrun tăm 
cu problema politică cu care neam con
fruntat încă de la revo lu ția industrială: vor 
duce oare noile tehnologii de pro ducție la mai 
mult timp liber pentru toți sau vom rămâne 
întrun cerc vicios în care beneficiile creșterii 
producti vității sunt în favoarea celor puțini, 
în timp ce noi, ceilalți, mun cim mai mult ca 
oricând?

Spectrul crizei climaterice

Până acum, am dezbătut doar una dintre 
provocările pe care leam citat la început, și 
anume pericolul generat de tehnologia care 
înlocuiește muncitorii. Însă a doua pro
vocare, criza ecologică, este cel puțin la fel de 
importantă, atât pentru viitorul capitalismu
lui, cât și al rasei umane. Opinia științifică 
generală cu privire la schimbările climateri



ce este clară. Amprenta de carbon a oameni
lor încălzește atmosfera, ceea ce are ca rezul
tat temperaturi mai ridicate, condiții 
mete o  rologice extreme și lipsa apei și a altor 
re surse esențiale. Dife rențele de opinie sunt 
mai ales cu privire la cât de grave vor fi 
 efectele, cât de dezastruoase vor fi pentru 
civiliza ția umană și cum (sau dacă) va fi po
sibilă o îndreptare a acestor dezastre.

Cu siguranță, mulți cititori se vor gândi 
că abordarea nu acoperă toate punctele de 
vedere, pentru că există și aceia care neagă în 
întregime existența schimbărilor climatice 
cauzate de om. Fără îndoială că există astfel 
de  oameni, ei sunt mânați de interese corpo
ratiste foarte serioase și au susținători re
marcabili în cadrul marilor partide politice. 
Dar ar fi o greșeală să îi considerăm parte a 
unei dezbateri științifice serioase. Numărul 
mic de scriitori și oameni de știință care pro
movează teorii care neagă procesul pot fi sau 
nu sinceri în pretențiile lor de a căuta adevă
rul, însă finanțatorii lor trebuie considerați 
cinici care promovează o agendă diferită.



Așa cum vom vedea întrun capitol ur
mător, întrebareacheie în ceea ce privește 
schimbările climatice nu este dacă acestea 
vor avea loc, ci mai degrabă cine va supra
viețui schimbă rii. Chiar și în cel mai rău caz, 
oamenii de știință nu susțin că Pământul va 
deveni de nelocuit. Ce se va întâmpla – și 
ceea ce se întâmplă – este că problemele cu 
privire la spațiu și la resurse se vor intensifica 
odată cu degradarea habitatelor. În acest 
context – și în special în con    cordanță cu ten
dințele tehnologice discutate mai sus – va fi 
posibil pentru o mică elită să continue să po
lueze planeta, protejânduși propriul con
fort, în timp ce con dam nă majoritatea popu
lației lumii la o viață mizeră. Asta, și nu 
implicarea serioasă în știință îi duce pe tita
nii corpo ratiști în direcția negării.

Cu toate acestea, nu toți capitaliștii neagă 
problema. Unii care recunosc amploarea 
schimbărilor climatice insistă totuși că pu
tem avea încredere că piața liberă va găsi so
luții. Însă, dacă acest lucru nu este în întregi
me absurd, este foarte derutant. Deoarece 



ecocapitaliștii iluminați se dovedesc a nu fi 
atât de diferiți de negaționiștii troglodiți.

Sunt sigur că antreprenorii vor găsi noi 
tehnologii ecologice, prin care să depășim de
pendența de combustibilii fosili, fără ajutor 
din partea guvernului. Cu toate acestea, în 
multe cazuri aceste inovații includ soluții eco
logice de înaltă tehnologie, care sunt doar la 
dispoziția celor bogați. În același timp, soluți
ile cu adevărat globale sunt respinse, chiar și 
când soluții precum taxarea emisiilor de car
bon sunt considerate ostentativ „solu  ții de 
piață“. Inițiativele care îi incită pe ecocapita
liști sunt, de fapt, doar proiecte fanteziste de 
„geoinginerie“ care încearcă să manipuleze 
condițiile climaterice, în ciuda eficacității in
certe și a efecte lor secundare necunoscute ale 
acestor proceduri. Precum în cazul fraților 
Koch și a adepților lor, ecoca pitaliștii sunt în 
primul rând preocupați de conservarea pre
rogativelor și a stilului de viață al elitei, chiar 
dacă încearcă să îmbrace această agendă în
trun mesaj ecologic.




