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Les paradis artificiels du revenu 

 
 

aden rozwój nowych technologii i procesów automatyzacji nie jest sprzeczny z pe nym 
zatrudnieniem. Praca – i to na kodeksowych, a nie mieciowych umowach – mo e i powinna 
by  dla wszystkich, gdy  wystarczy podzieli  si  ni , odpowiednio skracaj c wszystkim czas 
pracy. O to nale y walczy , podobnie jak o nale yty wzrost p acy minimalnej i minimów 
socjalnych, a nie szermowa  rzekomo emancypacyjnym has em bezwarunkowego dochodu 
powszechnego, które oznacza zgod  na bezrobocie, post puj  prekaryzaj  pracy i ad 
neoliberalny.  
 
Kiedy obumiera stary wiat, a narodziny nowego si  opó niaj , powstaj  nieprawdopodobne 
projekty, które jak kamienie filozoficzne obiecuj  przemian  z ych czasów w wietlan  
przysz . Zagwarantowanie przez spo ecze stwo wszystkim jego cz onkom godziwego 
dochodu to oczywi cie uprawniony cel. Nie zwalnia to jednak z obowi zku krytycznego 
zbadania projektów powszechnego dochodu czy p acy do ywotniej. Z naszego punktu 
widzenia cechuje je trojaka niedogodno : polegaj  one na b dnych postulatach, prowadz  
do impasów strategicznych i rezygnuj  z prawa do pracy. 
 

dne postulaty 
 
Projekty te, mimo wyst puj cych mi dzy nimi ró nic, obracaj  si  na skrzy owaniu dwóch 
propozycji, które mo na zreasumowa  nast puj co: po pierwsze wzrost wydajno ci pracy 
sprawia, e cel polegaj cy na pe nym zatrudnieniu staje si  przestarza y, a po drugie wszelka 
dzia alno  ludzka tworzy warto . Tymczasem oba te postulaty s  b dne. Nie wystarcza to 
jednak, aby uniewa ni  projekty, które do nich si  odwo uj : tym, co nale y rozpatrzy , jest 
ich pretendowanie do jedynie spójnej alternatywy. 
 
Koniec pracy 
 
Teza o ko cu pracy jest bardzo prosta: najrozmaitsze innowacje prowadz  do wysokiego 
wzrostu wydajno ci pracy, który pozwala wytwarza  tyle samo przy mniejszych nak adach 
pracy, tote  miejsca pracy staj  si  coraz rzadsze i cel polegaj cy na pe nym zatrudnieniu 
staje si  nieosi galny. Tez  t  uniewa niaj  jednak fakty. Bezrobocie nie jest wytworem 
gwa townego wzrostu wydajno ci pracy: stopa bezrobocia by a bardzo niska w okresie 
powojennego trzydziestolecia, a wydajno  pracy by a bardzo wysoka – i na odwrót: w 
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swojej  fazie  neoliberalnej  kapitalizm  czy  wysok  stop  bezrobocia  z  niskim  wzrostem  
wydajno ci pracy. Tak to w ka dym razie wygl da, gdy przyjrzymy si  gospodarce jako 
ca ci, nawet je li wzrost wydajno ci pracy faktycznie prowadzi do redukcji za óg w 
ga ziach przemys owych. 
Przyjmijmy  jednak,  e  –  jak  zapowiadaj  nam  pewni  wizjonerzy  –  co  drugie  miejsce  pracy  
mo e zosta  zautomatyzowane w ci gu najbli szych dwóch dziesi cioleci i e ten wzrost 
wydajno ci pracy grozi masakr  miejsc pracy. G osiciele ko ca pracy rozumuj  zatem 
nast puj co:  „Jak wida ,  nie b dzie ju  miejsc  pracy dla wszystkich,  a  zatem konieczny jest 
powszechny dochód, aby rozdzieli  bogactwo wytwarzane przez roboty”. W nie to zatem 
nale y odrzuci , poniewa  wyklucza ono inny mo liwy wybór: redystrybucj  korzy ci 

yn cych ze wzrostu wydajno ci pracy pod postaci  czasu wolnego. Na wie  o tym, e 
roboty wykonaj  za nas po ow  pracy, racjonalne spo ecze stwo nie pozwoli oby na to, co 
dzieje si  w spo ecze stwie kapitalistycznym, w którym w takiej sytuacji zniszczeniu uleg aby 
po owa miejsc pracy, lecz zareagowa oby skróceniem pracy wszystkich o po ow . Jak wida , 
mo na rozumowa  inaczej i wprowadzi  inne zatem: „Roboty wykonuj  cz  pracy zamiast 
nas, zatem mo na zmniejszy  nasz czas pracy.” 
 
W poszukiwaniu zaginionej warto ci 
 
Co sta o si  z warto ci  tworzon  przez nowe technologie? Panuj ca gospodarka ma na 
nowo do czynienia z „paradoksem Solowa”, zgodnie z którym wsz dzie wida  nowe 
technologie, tylko nie w statystykach wydajno ci. St d paradoksalna debata tocz ca si  dzi  

ród ekonomistów. Jedni zapowiadaj  zmasowane zniszczenia miejsc pracy i prognoza ta 
jest g ównym argumentem rozmaitych zwolenników powszechnego dochodu 
gwarantowanego. Natomiast inni przewiduj , e innowacje przynosz ce wzrost wydajno ci 
pracy b  coraz rzadsze, tote  obecny niski wzrost gospodarczy stanie si  trwa ym 
zjawiskiem, i e kryzys zapocz tkowa  faz  „stagnacji sekularnej”. 
 
Jak wyj  z tej sprzeczno ci? Wszystko polega tu, rzecz jasna, na problemie pomiaru, 
poniewa  nale y  skwantyfikowa  „wielko ”  towarów  i  us ug  i  odnie  j  do  liczby  godzin  
pracy koniecznych do ich wytworzenia: chodzi o sam  definicj  wydajno ci pracy. Jeden 
sposób rozwi zania paradoksu Solowa polega zatem na stwierdzeniu, e wielko  produkcji 
le mierzy si  zwyczajowymi metodami: jest ona niedoszacowana, tote  wzrost wydajno ci 

pracy okazuje si  w ko cu wy szy ni by si  wydawa o. 
 

ród licznych prób podo ania tej trudno ci propozycja Charlesa Beana, by ego naczelnego 
ekonomisty Banku Anglii, jest reprezentatywna dla pewnego fundamentalnego po lizgu 
teoretycznego. Jego zdaniem paradoks wynika zw aszcza „z faktu, e wzrasta udzia  
konsumpcji bezp atnych produktów cyfrowych lub finansowanych z innych róde , takich jak 
reklama. Cho  bezp atne dobra wirtualne wyra nie maj  warto  dla konsumentów, 
wyklucza si  je ca kowicie z PKB, zgodnie z mi dzynarodowymi normami statystycznymi. W 
rezultacie nasze pomiary mog  nie uwzgl dnia  rosn cej cz ci dzia alno ci gospodarczej.” 
Aby skorygowa  ten b d Bean proponuje dwie metody: „Mo na by pos  si  
przeci tnymi p acami do oszacowania warto ci czasu, który ludzie sp dzaj  w sieci u ywaj c 
bezp atnych produktów cyfrowych, lub skorygowa  produkcj  us ug telekomunikacyjnych 
tak, aby uwzgl dnia a szybki wzrost ruchu internetowego.” [1] 
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Nawet je li przyjmie si  tego rodzaju bardzo wirtualne pomiary, nic to nie da. Trzej 
ekonomi ci, David Byrne, John Fernald i Marshall Reinsdorf, przeprowadzili kalkulacj  i 
okaza o  si ,  e  innowacje  w  sferze  produkcji  towarów  i  us ug  zwi zanych  z  technologiami  
informacyjnymi w najlepszym razie wyja niaj  tylko jedn  szóst  spowolnienia wzrostu 
wydajno ci [2]. Zagadki nadal nie uda o si  wi c rozwi za . Lecz oto autorzy tego studium, 
ca kiem mainstreamowi ekonomi ci, wsadzili kij w mrowisko: innowacje (Internet, smartfony 
itp.) z pewno ci  powoduj  wzrost dobrostanu konsumentów, ale korzy  ta nie jest 
zwi zana z produkcj  towarow . Innymi s owy „warto ”, jak  dla konsumenta stanowi 

uchanie muzyki w sieci, to warto  u ytkowa, a nie wymienna. 
 
Krótki kurs ekonomii politycznej gospodarki cyfrowej 
 
Fascynacja nowymi technologiami prowadzi do rozmaitych prób „przezwyci enia” tego 
rzekomo przestarza ego rozró nienia na warto  u ytkow  i warto  wymienn , które zdaje 
si  zaciera  technologia cyfrowa. Rozwój gospodarki platformowej (Uber itd.) oraz GAFA 
(Google, Apple, Facebook, Amazon) spowodowa  cz sto niezwyk e innowacje teoretyczne, 
które jednak opieraj  si  w wi kszo ci przypadków na nowych definicjach produkcji lub 
przechwytywania warto ci. 
 
Te nowe modele ekonomiczne s  w rzeczywisto ci bardzo rozmaite i to, e uwzgl dniaj  one 
Internet, nie wystarcza, aby mo na by o skonstruowa  z nich jednolity schemat. Konieczny 
jest tu ostro ny dystans, nawet je li grozi nam zaj cie postawy konserwatywnej. Chodzi o 
rozpoznanie tego, co rzeczywi cie jest nowe, i ustrze enie si  przed atw  ide , zgodnie z 
któr  innowacje techniczne mechanicznie determinuj  odpowiednie zmiany spo eczne. 
Fascynacja osi gni ciami techniki odgrywa bowiem wa  rol  w konfiguracji debaty 
publicznej i do  szybko prowadzi do wniosku, e nast puje koniec pracy najemnej. 
 
Najpro ciej mo na uwolni  si  od takiego uk adu ideologicznego zadaj c sobie pytanie, jaki 
jest model ekonomiczny przedsi biorstw „cyfrowych”. Innymi s owy – jak zarabiaj  one 
pieni dze? Apple sprzedaje smartfony i tablety; jego model wyró nia si  quasi-monopolem 
opartym z jednej strony na superwyzysku si y roboczej, a z drugiej na rencie, któr  zapewnia 
mu przywi zanie konsumentów do jego zamkni tego systemu. Koniec ko ców Apple zarabia 
jednak pieni dze sprzedaj c towary. Z tego punktu widzenia nie ma tu zatem nic nowego 
pod s cem i pozwala to dostrzec spr yn  ideologiczn  polegaj  na pomieszaniu dwóch 
rzeczy: znakomitych wyników, które uzyskuje produkt, oraz faktu, e pozostaje on 
klasycznym towarem. Mo na by powiedzie  to samo o Amazonie, który nie jest niczym 
innym jak tylko dystrybutorem towarów zmagazynowanych w ogromnych hangarach (lub, w 
przypadku towarów cyfrowych, na ogromnych serwerach) obs ugiwanych przez 
proletariuszy. Model Google’a i Facebooka jest inny: ich dochody bior  si  z kapitalizowania 
zasobów informacji zgromadzonych dzi ki u ytkownikom i sprzedawanych pod postaci  
powierzchni reklamowej lub najlepszych odno ników. Ekstrawagancka kapitalizacja gie dowa 
Google’a i Facebooka wynika ze zdolno ci do monopolizacji du ej cz ci rynku reklamowego. 
Chodzi wi c raczej o transfer warto ci, a nie o samodzielne jej kreowanie, jak o tym wiadcz  
trudno ci Twittera, któremu nigdy nie uda o si  uzyska  czystego zysku, gdy  nie uszczkn  
dostatecznie rynku reklamowego. 
 
Krótkiego kursu ci g dalszy 
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Jeszcze trudniej jest ustali  typologi  platform. Na przyk ad BlaBlaCar i Uber nie kieruj  si  
dok adnie tak  sam  logik . W pierwszym przypadku platforma pozwala skontaktowa  si  
dwóm osobom, które wybra y podró  t  sam  drog  i dziel  si  kosztami przejazdu. Mamy 
przeto  do  czynienia  z  transferem  dochodu  mi dzy  osobami;  transfer  ten  sam  przez  si  nie  
tworzy warto ci. Natomiast platforma pobiera prowizj  od sprzeda y dobra towarowego – w 
tym przypadku us ugi polegaj cej na umo liwieniu kontaktu. Uber i wiele innych platform, 
takich jak TaskRabbit w Stanach Zjednoczonych, funkcjonuje raczej jak agencje pracy 
tymczasowej stawiaj c do dyspozycji „pracowników najemnych”, którzy maj  realizowa  
pewne zadanie dla klienta p ac cego za t  us ug . 
 
Dzi ki nawi zaniu za po rednictwem platformy stosunków mi dzy „pracownikami 
najemnymi” a klientami mo liwe jest zawieranie transakcji, które bez takiej platformy by yby 
realizowane inaczej, lecz po wy szej cenie, albo wcale nie by yby realizowane. Mo na by 
mówi  o przedsi biorstwie wirtualnym, które umo liwia nabywcy us ugi nawi zanie 
kontaktu z „pracownikiem najemnym”. Ze ci le ekonomicznego punktu widzenia nie ma w 
tym nic nowego. Platforma zapewnia sobie rentowno  inwestycji i zatrudnienia kilku 
pracowników pobieraj c prowizj : towarem, który sprzedaje, jest kontakt. Pracownik 
otrzymuje wynagrodzenie, tak jak by oby w przypadku drobnego rzemie lnika. Wielka 
ró nica polega oczywi cie na (potencjalnym, ale nie nieuchronnym) obchodzeniu wszelkiego 
ustawodawstwa socjalnego i fiskalnego. Ten sektor gig economy jest  podobny  do  sektora  
nieformalnego czy niezarejestrowanego w krajach rozwijaj cych si , a status jego 
uczestników jest bli szy statusowi dziewi tnastowiecznego robotnika pracuj cego na 
dniówk  ni  pracownika najemnego czy nawet pracownika niezale nego.  
 
Skutkiem rozwoju takiej gospodarki platformowej by oby zast pienie standardowego 
zatrudnienia elastycznymi i aleatorycznymi formami, które uzasadnia yby wprowadzenie 
podstawowego dochodu. Mo na gloryfikowa  nowoczesno  tego nowego prekariatu 
wyposa aj c  go  we  wszystkie  zalety  nomadyzmu  i  –  jak  mawia  Michel  Foucault  –  
„przedsi biorcy wytwarzaj cego samego siebie” [3]. Roztropniej by oby jednak mówi  o 
regresie spo ecznym. Jest to szczególnie oczywiste w przypadku mikropracy polegaj cej – jak 
wyja nia si  na portalu foulefactory.com – na automatyzowaniu „najbardziej pracoch onnych 
czynno ci fizycznych” w zamian za minimalne wynagrodzenie. Symboliczny przyk ad to 
Amazon Mechanical Turk: platforma ta (mturk.com) pozwala nawi zywa  osobom kontakt z 
przedsi biorstwami proponuj cymi mikrozadania. Znamienna jest sama nazwa tej platformy. 
Nawi zuje do s ynnego oszustwa z ko ca XVIII w.: przybrany na mod  tureck  automat gra  
w szachy (i na ogó  wygrywa ). W rzeczywisto ci by a to manipuluj ca manekinem istota 
ludzka.  Amazon  powo uje  si  z  dum  na  to  oszustwo  pod  has em  „artificial artificial 
intelligence, sztucznej sztucznej inteligencji” przyznaj c w ten sposób, e wiele zada , które 
wydawa y si  zautomatyzowane, faktycznie wykonuj  rozproszone po ca ym wiecie drobne 

ce, którym p aci si  grosze. Tak oto Amazon symbolizuje prawdziwe szachrajstwo 
ideologiczne, które polega na tym, e korzystanie z takiej formy superwyzysku przedstawia 
si  jako cud technologii. 
 
Niedorzeczne elaboraty teoretyczne 
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Digital labour to, jak twierdz  jej teoretycy, bezp atna praca wykonywana przez 
konsumentów serfuj cych w Internecie. Praca ta, twierdz  oni, jest wyzyskiwana, poniewa  
wytwarza informacj , która jest przetwarzana i odprzedawana agencjom reklamowym. 
Prosument lajkuj cy na Facebooku wykonuje prac  i tworzy w ten sposób warto , któr  w 
ca ci przechwytuje strona internetowa. 
Konstatacja ta prowadzi do produkcji nieraz niedorzecznych elaboratów teoretycznych, które 
mog  by  nawet prezentowane w ramach poj ciowych odwo uj cych si  do marksistowskiej 
teorii  warto ci.  Dobry  przyk ad  to  obfita  produkcja  Christiana  Fuchsa.  Odwo uje  si  on  
wyra nie do w oskiej tradycji operaistycznej Mario Trontiego, który pisa  ongi  w ksi ce 
Robotnicy i kapita : „Na najwy szym poziomie rozwoju kapitalizmu stosunek spo eczny staje 
si  momentem stosunku produkcji, ca e spo ecze stwo staje si  wi zad em produkcji, to 
znaczy ca e spo ecze stwo yje dla fabryki, a fabryka obejmuje swoim wy cznym 
panowaniem ca e spo ecze stwo.” [4] Fuchs doprowadza t  tez  do skrajno ci. „Mo na 
zatem powiedzie , e ycie sta o si  fabryk , a fabryka yciem. Fabryka nie ogranicza si  do 
przestrzeni pracy najemnej, ale obejmuje ycie codzienne. (…) Jest równie  w naszym du ym 
pokoju.  Poza przestrzeniami pracy najemnej  fabryka znajduje si  nie tylko u nas w domu – 
jest wsz dzie.” [5] 
 
Ta barokowa teoretyzacja sytuuje si  wyra nie w ramach tak zwanej teorii kapitalizmu 
kognitywnego.  W  1998  r.  Toni  Negri  stwierdzi ,  e  „dzi  pracownik  nie  potrzebuje  ju  
narz dzi  pracy  (to  znaczy  kapita u  trwa ego)  oddawanego  mu  do  dyspozycji  przez  kapita .  
Najwa niejszy  kapita  trwa y  –  ten,  który  okre la  zró nicowanie  wydajno ci  –  znajduje  si  
obecnie w mózgu pracuj cych ludzi: jest to obrabiarka, któr  nosi w sobie ka dy z nas. Dzi  
to jest absolutnie fundamentaln  nowo ci ycia produkcyjnego.” [6] 
 
Filiacj  t  rewindykuje explicite inny teoretyk digital labour, Antonio Casilli, który pisze: 
„Digital labour jest prac  wybitnie kognitywn , przejawiaj  si  za po rednictwem 
dzia alno ci nieformalnej, przechwytywanej i zaw aszczanej w kontek cie towarowym w 
oparciu o zadania zmedializowane przez urz dzenia cyfrowe. Podobnie jak w ka dej pracy 
kognitywnej zadania ta cz sto polegaj  na dialogu, kooperacji, wymianie w sieci zgodnie z 
takimi samymi zasadami, jakie rz dz  Internetem i jego platformami spo eczno ciowymi. 
Warto  wytworzona nie bierze si  z surowego dzia ania rozumianego jako przeobra enie 
fizyczne. Bierze si  z dzia alno ci umys owej.” [7] 
 

wiat równoleg y w oparach absurdu 
 
Zdaniem Casilliego kreujemy zatem warto  nie wiedz c o tym, zw aszcza za po rednictwem 
po czonych ze sob  przedmiotów. „Sam fakt, e znajdujemy si  w «inteligentnym», to 
znaczy wyposa onym w po czone urz dzenia domu czy biurze, jest ju  producentem 
warto ci dla przedsi biorstw zbieraj cych o nas informacje.” Nale y wi c „uzna  spo eczn , 
zbiorow  natur , wspóln  dla tego wszystkiego, co wytwarza si  jako tre  podzielan  i jako 
wzajemnie po czone dane oraz przewidzie  wynagrodzenie potrafi ce przywróci  dobru 
wspólnemu to, co z niego wyci ni to. St d pomys  bezwarunkowego dochodu 
podstawowego, którego broni .” [8] 
 
Dwaj inni zwolennicy teorii kapitalizmu kognitywnego, Carlo Vercellone i Jean-Marie 
Monnier, domagaj  si  wprowadzenia gwarantowanego dochodu socjalnego, który nale y 
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„pojmowa  i wprowadzi  jako bezpo rednio zwi zany z produkcj  dochód pierwotny, to 
znaczy  jako  wynagrodzenie  za  nie  uznawan  dzi  i  nie  wynagradzan  dzia alno  kreuj  
warto  i bogactwo” [9]. Wkraczamy tu w wiat równoleg y, w którym wszystko jest 
mo liwe: termin dochód pierwotny odnosi si  do pierwotnego podzia u dochodów na p ace i 
zyski. Innymi s owy dochód gwarantowany kreuje si  ex nihilo i dodaje si  go do p acy i zysku 
jako samodzielne ród o dochodu. 
 
Z kolei Bernard Friot doprowadzi  do absurdu swój program bada  nad sk adkami socjalnymi. 
Jego  „teoretystyczne”  dryfowanie  doprowadzi o  go  do  wniosku,  e  emerytura  to  p aca  
stanowi ca wynagrodzenie za dzia alno  emeryta. „Pieni dze rozdzielane w ród emerytów 
nie odpowiadaj  cz ci bogactwa wytwarzanego przez tych, którzy s  zawodowo czynni, lecz 
bogactwu wytwarzanemu przez samych emerytów.” [10] Autor niniejszego artyku u (emeryt) 
mo e  straci  poczucie  rzeczywisto ci  i  ulec  z udzeniu,  e  pisz c  go  z  pewno ci  wytwarza  
spore bogactwo, ale mimo wszystko nie zwariowa  i nie b dzie wyobra  sobie, e wytwarza 
bogactwo s uchaj c nagra  utworów zespo u rockowego Les Chaussettes noires [11]. 
 
Impasy strategiczne 
 
Nowe technologie maj  rzekomo skutkowa  nieub aganie likwidacj  miejsc pracy i 
zrewolucjonizowaniem sposobów tworzenia bogactwa. To na tych dwóch b dnych czy 
przynajmniej dyskusyjnych postulatach opieraj  si  projekty powszechnego dochodu, 
dochodu podstawowego itp. Jest wiele powodów do sceptycyzmu, a nawet do wrogo ci w 
stosunku do modeli spo ecznych, w które s  one no ne [12]. Tu jednak chodzi nam raczej o 
ich b dy strategiczne. 
 
Przeciw uspo ecznieniu, za utowarowieniem i indywidualizacj  
 
Pierwszy impas to pewna naiwno , której nie podkre la si  wystarczaj co, a która cechuje 
postulat podstawowy – twierdzenie, e pe ne zatrudnienie jest obecnie nieosi galne. 
Tymczasem z atwo ci , niemal arytmetycznie, mo na wykaza , e pe ne zatrudnienie to 
zasadniczo kwestia podzia u [13]. Twierdz c, e pe ne zatrudnienie jest nieosi galne, 
przyznaje si  tym samym, e niemo liwa jest modyfikacja podzia u warto ci dodanej 
przedsi biorstw. 
 
Tymczasem projekty powszechnego dochodu równie  implikuj  modyfikacj  podzia u 
dochodów po to, aby zapewni  finansowanie dochodu bezwarunkowego na 
„wystarczaj cym” poziomie. Dlaczego jednak taka – co najmniej równie drastyczna – zmiana 
w sferze podzia u – mia aby zosta atwiej zaakceptowana przez klas  panuj  ni  
podzielenie si  prac ? 
 
Zwolennicy powszechnego dochodu staj  natychmiast w obliczu fatalnej sprzeczno ci. Gdyby 
dochód  mia  by  „wystarczaj cy”  czy  „godziwy”,  a  jak  ju  wiemy  nie  sta oby  za  nim  adne  
niezale ne ród o kreowania warto ci, to jego finansowanie wymaga oby przeznaczenia na 
ten cel ogromnych, a w praktyce nawet wszystkich zasobów, którymi dysponuje Zak ad 
Ubezpiecze  Spo ecznych i Narodowy Fundusz Zdrowia. Powszechny dochód musia by zatem 
zast pi  emerytury i pokrywa  wydatki na ochron  zdrowia. Mieliby my do czynienia z 
regresem spo ecznym, który polega by na ponownym utowarowieniu i zindywidualizowaniu 



 7 

tego, co uspo eczniono. By oby to zerwanie z logik  solidarno ci i wspólnej, wzajemnej 
odpowiedzialno ci, która w skali historycznej le y u podstaw wszelkiego post pu 
spo ecznego. 
Gdyby za  dochód ten ustalono na skromnym poziomie, zak adaj c czy argumentuj c, e 
chodzi o etap po redni, to projekt taki nie ró ni by si  ju  niczym od projektów 
neoliberalnych i przygotowywa by grunt pod realizacj  takich projektów. Gdyby zacz to je 
realizowa , rzecznicy powszechnego dochodu maskowaliby to zapewne twierdz c, e 
wszystko gra, gdy  mamy oto niepe ny, ale przynajmniej „cz ciowy dochód podstawowy” i 
jeste my na dobrej drodze do „pe nego dochodu podstawowego”. 
 

Na pomoc neolibera om 
 

W pewnych projektach powszechnego dochodu k adzie si  szczególnie nacisk na radykalne 
przeobra enia spowodowane przez gospodark  cyfrow  postuluj c niemal nieograniczone 
ich rozszerzenie. Dochód podstawowy mia by by  dostosowany do nieod cznie niestabilnej 
natury miejsc pracy w takiej gospodarce, tak jak status pracownika okresowego w przemy le 
widowiskowym jest dostosowany do ycia artysty. Wszyscy prekariusze nie s  jednak 
artystami i najcz ciej obs uguj  nowe technologie, którymi si  nie pos uguj . Na przyk ad w 
Stanach Zjednoczonych ogromna wi kszo  (94%) tworzonych miejsc pracy netto w latach 
2005-2015 to „nietypowe miejsca pracy” zwane tam alternative work arrangements [14] i 
gdzie indziej znane jako praca na umowach mieciowych. Co wi cej pracownicy zatrudnieni 
przez takie platformy jak Uber czy Task Rabbit stanowi  jedynie 0,5% ogó u zatrudnionych. 
Idealizuj c prekariat, tak jakby cechowa a go powszechnie praca bardziej niezale na, 
pozwalaj ca wyzwala  inicjatywy i przedsi biorczo , ukrywa si  jego bardziej klasyczne i 
zdominowane formy. Domagaj c si  przezwyci enia salariatu na rzecz postsalariatu 
wspieranego dochodem podstawowym cieli si ko tym, którzy w praktyce organizuj  
nawrót do presalariatu. 
 

Post powym zwolennikom wystarczaj cego lub godziwego dochodu w wysoko ci 1000 euro 
we Francji i 1000 z  w Polsce grozi, e pos  za „po ytecznych idiotów” przy instalowaniu 
powszechnego  dochodu  w  faktycznej  wysoko ci  400  euro  we  Francji  i  400  z  w  Polsce.  
Pozwoli by on jedynie jeszcze bardziej zredukowa  z korzy ci  dla kapitalistów to, co 
pozosta o z pa stwa opieku czego. 
 

Po egnanie z prawdziwymi alternatywami 
 

Kombinacja b dnych podstaw teoretycznych i niepewnych orientacji programowych 
prowadzi nieuchronnie do rezygnacji z zasadniczych osi spójnego projektu lub do odwracania 
si  do nich plecami – zaczynaj c od skrócenia czasu pracy. Poza kilkoma stanowiskami 
ugodowymi („to jest postulat komplementarny”) zwolennicy powszechnego dochodu 
dyskredytuj  t  d wigni  dzia ania. Dla Philippe’a Van Parijsa, jednego z czo owych 
promotorów powszechnego dochodu, skracanie czasu pracy to „pomys  z XX, a nie z XXI w.”, 
poniewa  „rzeczywisto  XXI w.” (z któr  przeto nale y si  pogodzi ) „to mno enie si  pracy 
nietypowej, pracy niezale nej, zatrudnienia w niepe nym wymiarze czasu pracy, 
najrozmaitszych kontraktów” [15]. Friot przeciwstawia skracaniu czasu pracy „inn  ni  czas 
pracy miar  warto ci i odrzucenie kapitalistycznej produktywno ci”, ale to nie ma nic do 
rzeczy,  chyba  e  myli  si  projekt  pracy  dla  wszystkich  po  to,  aby  mniej  pracowa ,  z  
kapitalistyczn  zasad  oszcz dzania czasu pracy. 
 



 8 

Te wszystkie zwrócone w bli ej nieokre lon  przysz  projekty przeskakuj  przez 
mobilizacj  wokó  takich bardzo pilnych postulatów bie cych jak podwy ka p acy 
minimalnej i minimów socjalnych, po czona z ich rozszerzeniem na ludzi m odych w wieku 
18-25 lat. Poniewa  rzecznicy tych projektów godz  si  z prekaryzacj , faktycznie 
pozostawiaj  wolne pole neoliberalnym projektom zast pienia istniej cych minimów 
spo ecznych jednolitym dochodem minimalnym i niewystarczaj cym. egnaj c si  z pe nym 
zatrudnieniem uniemo liwiaj  postawienie sprawy potrzeb spo ecznych i ekologicznych. 
Kwestia ekologiczna jest u nich nieobecna, je li – w najlepszym razie – nie liczy  zapewnie , 
e skromna stopa yciowa, do której zmusi dochód podstawowy, wystarczy, aby zapewni  

zbawcze degrowth, cofanie wzrostu. 
 

Ogólnie mo na powiedzie , e pewien sukces tych projektów wynika z tego, i  prze ywamy 
do  koszmarny okres. Rozpowszechniane przez rozmaitych guru i ich czeladników wydaj  
si  zapewnia  drogi na skróty pozwalaj ce obej  przeszkody i na nowo przej  do ofensywy. 
Tak  sam  pogo  za cudownymi rozwi zaniami wida  w pokrewnych dziedzinach, o czym 
wiadcz  pomys y wprowadzenia pieni dza magicznego („wolnego”, „podwójnego” czy 

„topniej cego”) jako sposobu na kreowanie dzia alno ci gospodarczej, powrotu do walut 
narodowych  jako  sposobu  na  wyj cie  z  kryzysu  euro,  losowania  jako  sposobu  na  
przywrócenie demokracji itp. Te utopie i zakl cia nie tylko s  ja owe, lecz stanowi , niestety, 
przeszkody na drodze prowadz cej do wypracowania strategii alternatywnej, osadzonej w 
realiach kapitalistycznych stosunków spo ecznych. 
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