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Liberalism ºi constituþionalism

Nicio constituþie politicã existentã nu impune limite suficiente intervenþiei
guvernelor asupra activitãþilor libere ale indivizilor ºi, mai ales, asupra activitã-
þilor lor economice. „Nu existã nicio constituþie liberalã, în fapt sau în proiect“,
declara în mod categoric laureatul Premiului Nobel pentru economie James M.
Buchanan laMeeting-ul Societãþii Mont Pélèrin care a avut loc la Rio de Janeiro
în septembrie 19931. De douã secole, gândirea politicã, orbitã de ceea ce Friedrich
von Hayek a numit în mod sugestiv „vanitatea fatalã“ (fatal conceit)2, presu-
pune, mai mult sau mai puþin explicit, cã guvernele pot produce bunãstarea eco-
nomicã ºi socialã. Dupã Buchanan, toate constituþiile politice adoptate în acest
rãstimp au fost inspirate, într-o mãsurã sau alta, de viziunea romanticã a „statului
benevolent ºi omniscient“ (benevolent and omniscient despot view), cultivatã de
idealiºtii politici, socialiºti sau nu. De aceea, nu existã nicãieri o constituþie care
sã conceapã „politica fãrã iluzii“ (politics without romance)3, în mod realist, deºi
existã numeroase astfel de îndrumãri în operele unor gânditori liberali clasici.
Dupã revoluþiile anticomuniste din anii 1989-91, viziunea romanticã a statului

benevolent a devenit însã tot mai greu de susþinut. Teoria „eºecului politicii“
(political failure), susþinutã de liberalii clasici, dar ignoratã ºi chiar dispreþuitã în
întreaga perioadã de hegemonie socialistã, este astãzi puternic coroboratã prin
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încheierea celui mai mare experiment social din istorie. Prin urmare, conchide
Buchanan, dacã putem sã mai credem în capacitatea oamenilor de a acþiona ra-
þional, putem spera ca, în acest secol postsocialist, ei sã redescopere sau sã creeze
o altã ordine constituþionalã.
Dacã privim înapoi, în epoca preromanticã ºi presocialistã, constatãm cã libe-

ralii clasici, reprezentaþi fie de Iluminismul scoþian, fie de Pãrinþii Fondatori
americani, erau destul de sceptici cu privire la capacitatea politicii ºi a politicie-
nilor de a satisface interesele cetãþenilor obiºnuiþi. „Guvernele erau considerate
a fi un rãu necesar“4, datã fiind natura umanã imperfectã. „Dacã oamenii ar fi în-
geri, nu ar fi necesar niciun guvern“5, afirma James Madison. De fapt, liberalii
clasici se temeau de puterea statalã, gândind design-ul constituþional pentru a o
limita. Astfel, în termenii lui Madison, „Structura guvernãmântului trebuie sã
ofere controale ºi contraponderi (checks and balances) adecvate între diferitele
departamente“6. Puterea legislativã a fost împãrþitã în douã corpuri, fiecare dintre
ele fiind organizat potrivit unui principiu de reprezentare diferit, iar federalismul
a fost conceput pentru a descentraliza puterea de stat coercitivã. Prin urmare,
scopul nu era acela de a face ca guvernul „sã lucreze mai bine“ (work better) în
realizarea vreunui „bine public“ (public good), nici acela de a asigura ca toate
interesele sã fie „mai deplin reprezentate“ (more fully represented)7. Apoi, pre-
vederile constituþionale privind gama ºi sfera activitãþilor guvernamentale, cu
privire la ce pot ºi, mai ales, la ce nu pot face guvernele erau considerate mult
mai importante decât acelea care prescriau cum fac guvernele, indiferent ce fac.
Aceastã distincþie, aflatã în centrul gândirii liberale clasice a „democraþiei con-
stituþionale“, a fost în mare mãsurã pierdutã odatã cu ascendenþa „democraþiilor
electorale“ din secolele XIX ºi XX, care au slãbit în mod considerabil constrân-
gerile constituþionale asupra activitãþilor guvernamentale.
În ordinea constituþionalã liberalã clasicã, guvernanþilor, indiferent cum erau

aleºi, li se interziceau activitãþile economice directe precum organizarea produc-
þiei sau repartizarea produselor, acestea fiind rezervate indivizilor participanþi li-
beri la nex-ul economic, coordonat de pieþe în interiorul unui cadru de „legi ºi
instituþii“ elaborate ºi impuse de guverne. Acest „cadru“ includea garantarea
proprietãþii ºi a contractelor voluntare, libertatea industriilor ºi a profesiilor, a
pieþelor interne ºi externe, prevenirea ºi pedepsirea fraudelor; precum ºi, nu în
ultimul rând, stabilirea standardului monetar, asigurând astfel predictibilitatea
valorii unitãþii monetare. În aceastã ultimã privinþã, a „responsabilitãþii mone-
tare“, constatã Buchanan, aproape toate constituþiile au eºuat, chiar acelea inspi-
rate de preceptele liberale clasice, guvernele încãlcând aproape întotdeauna limi-
tele prescrise constituþional ale autoritãþii lor monetare. Recent, la Meeting-ul
Societãþii Mont Pélèrin care a avut loc la Stockolm în august 2009, Buchanan,
argumentând necesitatea de a evita deopotrivã Scila anarhiei monetare, cauza
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principalã a actualei crize financiare mondiale, dar ºi Caribda politizãrii, adicã
a intervenþiei guvernamentale directe, a dezvoltat chiar ideea „constituþionalizãrii
banilor“8.
Mai presus de toate, principiul central al ordinii constituþionale liberale cla-

sice era acela cã, indiferent ce fac guvernele, adicã indiferent ce produc ºi
(re)distribuie, toþi indivizii ºi grupurile sociale trebuie tratate în mod egal. „Prin-
cipiul generalitãþii, aplicabil justiþiei, era extins ºi la politicã“ (s.m.)9. Altfel
spus, politicile publice, guvernamentale nu puteau diferenþia între indivizi, gru-
puri sau categorii sociale; de exemplu, coaliþiile majoritare nu puteau taxa în
mod diferenþiat minoritãþile, nici chiar în scopul de a „face bine“ (doing good)10.
Aceastã viziune liberalã clasicã asupra ordinii constituþionale nu a fost accep-

tatã pe scarã largã decât câteva decenii, acoperind trecerea dintre secolele al
XVIII-lea ºi al XIX-lea. Pe de o parte, împotrivirea faþã aceasta a venit din lumea
intelectualã, datorându-se exagerãrilor unor liberali fanatici care absolutizau
aplicabilitatea principiului laissez-faire-ului, negând astfel orice rol al guver-
nului în reglarea interacþiunilor economice ºi sociale; pe de altã parte, însã, ºi în
mod decisiv, s-a datorat refuzului cvasigeneralizat al majoritãþii cetãþenilor de a
accepta rezultatele alocative ºi distributive spontane ale economiei de piaþã. A-
cestea nu erau considerate „naturale“, rezultate, întotdeauna imperfecte, ale
agregãrii alegerilor indivizilor liberi, ci „artefactuale“ ºi, prin urmare, suscepti-
bile de a fi îmbunãtãþite prin acþiunea politicã, guvernamentalã directã.
Aceastã împotrivire, observã Buchanan, a fost încurajatã ºi de „geniul“ lui

Karl Marx de a identifica, izola ºi face cunoscute trãsãturile cele mai criticabile
ale economiei de piaþã, vulnerabilitatea sa la crizele financiare, tendinþele de
concentrare industrialã ºi „exploatarea“ muncitorilor, preconizând, în acelaºi
timp, posibilitatea unei economii alternative, „socialiste“, care promitea sã „de-
pãºeascã“, în sens hegelian, neajunsurile pieþei libere. De multe secole, idealiºtii
politici, socialiºti sau de alte convingeri nonliberale, au întreþinut într-o formã
sau alta cultul statului benevolent ºi omniscient, susþinând cã „eºecurile pieþei“
(market failures) pot fi corectate în mod just ºi eficient prin acþiunea guverna-
mentalã directã. „Critica marxistã generalizatã, împreunã cu prezumþia guver-
nãrii politice idealizate, au distrus în esenþã baza intelectual-ºtiinþificã care fu-
sese construitã pentru justificarea ordinii constituþionale liberale clasice“11. De
la mijlocul secolului al XIX-lea, „alternativa socialistã“ a sedus multe spirite în
toate societãþile liberale dezvoltate, chiar în acelea în care marxismul, ca atare,
nu a fost prea popular. Viziunea socialistã era în mod categoric potrivnicã con-
cepþiei liberale clasice asupra economiei nepolitizate, care se autoregleazã în
mod satisfãcãtor dacã opereazã în anumite limite de „legi ºi instituþii“ impuse de
guvern, care este, la rândul sãu, limitat constituþional la acest rol.
Ordinea constituþionalã socialistã, definitã printr-un regim autoritar, susþinut

de un singur partid sau chiar de o majoritate parlamentarã social-democratã, a

3 LIBERALISMUL ªI STATUL 51

————————
8 James M. Buchanan, „The Constitutionalization of Money“, în Cato Journal, Washington D.C., Cato

Institute, Vol. 30, No. 2, Spring/Summer, 2010, pp. 251-258.
9 James M. Buchanan, „Notes on the Liberal Constitution“, ed. cit., p. 4.
10 Ibidem.
11 Ibidem, p. 5.



permis extinderea gamei ºi sferei politizãrii mult dincolo de limitele strict defi-
nite ale ordinii constituþionale liberale clasice. Dacã întreaga economie ºi socie-
tate trebuie controlate ºi reglate „în interesul general“, atunci rãmân puþine con-
strângeri constituþionale asupra definirii acestui interes de cãtre controlorii ºi re-
glatorii de stat însãrcinaþi cu responsabilitatea directã a rezultatelor economice,
productive ºi distributive. Prin contrast cu ordinea constituþionalã liberalã cla-
sicã, în care guvernele aveau o responsabilitate redusã faþã de rezultatele econo-
mice care emerg din interacþiunea spontanã a indivizilor ºi a întreprinderilor pri-
vate, guvernele socialiste au asumat responsabilitatea totalã asupra mãrimii,
compoziþiei ºi distribuþiei bunurilor produse de întreaga societate. Ca atare, nu
puteau exista niciun fel de garanþii constituþionale oferite cetãþenilor împotriva
intruziunilor guvernamentale. În acest sens, constatã Buchanan, expresia însãºi
de constituþie socialistã este „oximoronicã“12.
Dupã revoluþiile anticomuniste din 1989-91 din Centrul ºi Estul Europei,

dupã experienþele similare din alte pãrþi ale lumii, care coroboreazã puternic toate
argumentele analitice, teoreticienii mainstream ai politicii admit astãzi cã princi-
piul fundamental al ordinii constituþionale socialiste este în mod fatal greºit.
Ideea cã reglarea-controlul politizat al interacþiunilor economice ºi sociale ar
putea sã îmbunãtãþeascã rezultatele societale generale s-a dovedit a fi eronatã.
„În concluzie, marile experimente socialiste al secolului au eºuat, dupã cum va-
riante îmbunãtãþite ale acestor experimente nu pot reuºi, date fiind limitele moti-
vaþionale, epistemologice ºi imaginative ale animalului uman“13.
În anii ’90, starea de spirit a opiniei publice, a politicienilor, dar ºi luãrile de

poziþie ale unor teoreticieni ai politicii au fost însã „intern contradictorii“, ob-
servã Buchanan. Viziunea socialistã a reglãrii-controlului politizat al interacþiunii
umane libere nu a fost exorcizatã, în ciuda dovezilor copleºitoare ale raþiunii ºi
ale istoriei; oamenii nu acceptã încã realitatea postsocialistã. „Iluzia socialis-
mului, dependentã de politica idealizatã, precum ºi de un set de presupoziþii
comportamentale imposibil de susþinut, nu a dispãrut încã“14. Dacã adevãrul va
triumfa în cele din urmã asupra iluziei în cursul secolului XXI, nici autorul, ºi
nici altcineva, nu poate spune. Nimeni nu poate spune dacã ordinea constitu-
þionalã liberalã va fi reconsideratã ca singura ordine în care coexistã libertatea
individualã ºi prosperitatea economicã, stimulând reforme autentice ale constitu-
þiilor existente; sau dacã, dimpotrivã, va apãrea o nouã ideologie care va resus-
cita în forme noi utopia colectivistã.
În orice caz, realitãþile politice actuale nu oferã liberalilor destule motive de

optimism, cel puþin pe termen scurt. „Retorica luptei de clasã este utilizatã acum
în sprijinul extinderii sectorului guvernamental deja umflat al economiei, iar
scepticismul trecãtor al anilor ’80 cu privire la eficacitatea eforturilor de regle-
mentare pare înlocuit prin întoarcerea la leacurile miraculoase de acum o jumã-
tate de secol. «Socialism in the small» este în ascensiune, ca ºi cum prãbuºirea
«socialism in the large» este total irelevantã. Politica de «îmbunãtãþire» a rezultatelor
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proceselor pieþei este presupusã capabilã de succes, în ciuda existenþei aceloraºi
incompatibilitãþi ale stimulentelor, limitãri ale cunoaºterii ºi indiferenþã antre-
prenorialã care au creat background-ul pentru marile revoluþii din 1989-91“15.
John M. Keynes repeta adesea cã ideile au influenþã pe termen lung; ºi, s-ar

putea adãuga, în orizonturi spaþiale mai largi. De aceea, „speranþa constituþio-
nalã“, crede Buchanan, ºi nu este deloc singular în acest sens, s-ar putea împlini
mai degrabã în Est. În aceste societãþi în care au avut loc revoluþiile antico-
muniste oamenii ºi-au pierdut încrederea în politicã ºi în politicieni într-atât de
mult încât ei pot face posibilã ºi necesarã o reconstrucþie a democraþiei constitu-
þionale în acord cu idealurile liberalismului clasic.

Statul fiscal

Finanþele publice (sau economia publicã) sunt o ramurã a ºtiinþei economiei
care studiazã acþiunea guvernamentalã, în general Walter Block16, un cunoscut
teoretician libertarian contemporan a analizat câteva manuale17 de finanþe pu-
blice elaborate de autori prestigioºi dintr-o perspectivã precisã: aceea a argu-
mentãrii intervenþiei statului în economie, în general, ºi a „justificãrii taxãrii“, în
particular. În definitiv, admite autorul, manualele sunt o „distilare a cunoaºterii“,
iar cele alese sunt într-adevãr reprezentative ºi foarte respectate de cãtre specia-
liºtii în acest domeniu.
Spre deosebire de celelalte subdiscipline ale economiei, fie cã este vorba de

micro- sau de macroeconomie, de comerþ sau de forþa de muncã, de ciclurile eco-
nomice sau de bani etc., al cãror subiect apare limpede ºi pe care autorii îl abor-
deazã în mod direct, în lucrãrile de finanþe publice, constatã Block, existã în-
totdeauna un capitol introductiv care încearcã sã justifice existenþa însãºi a su-
biectului. Iar explicaþia pe care o avanseazã este aceea cã finanþele publice sunt
singura disciplinã care studiazã activitãþi economice în care utilizarea constrân-
gerii este definitorie, intrinsecã.
Carl S. Shoup pare însã sã subscrie la aceastã concluzie categoricã, afirmând cã

ºi alte instituþii recurg la utilizarea constrângerii: „Sistemul guvernamental opereazã
cu ajutorul puterii legale de constrângere. Dar în multe þãri unul sau mai mulþi
membri ai unei familii sau ai unei organizaþii religioase sau caritabile au avut ºi
încã mai au puterea legalã de constrângere asupra celorlalþi membri. Diferenþa
esenþialã între sistemul guvernamental de alocare ºi acela al familiei, bisericii sau
al altor instituþii nonprofit rezidã în gradul de impersonalitate a regulilor potrivit
cãrora guvernul distribuie serviciile sale ºi alocã povara acoperirii costurilor“18.
Dupã Block, existã totuºi o diferenþã esenþialã între modul în care o organizaþie
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caritabilã privatã, de exemplu, colecteazã fonduri, ºi sistemul guvernamental de
taxe: în primul caz, fondurile sunt strânse în mod pur voluntar; în al doilea, prin
constrângere ºi/sau prin ameninþarea cu aceasta. Diferenþa s-ar putea atenua afir-
mând cã ºi familiile exercitã constrângeri asupra copiilor. Dar acest lucru nu este
valabil ºi în cazul adulþilor, care întemeiazã familii ºi aderã la organizaþii religioase
sau caritabile în mod voluntar. Prin urmare, dacã existã o diferenþã între guvern ºi
aceste instituþii sub raportul impersonalitãþii, aceasta nu descrie în niciun fel
separaþia dintre sferele publicã ºi privatã, de care aparþin cele din urmã.
Cum se justificã, totuºi, sistemul taxelor ºi, respectiv, intervenþia guvernelor

în economie? Deºi între autorii analizaþi de Block existã diferenþe notabile de
accent, în ansamblu toþi subscriu la concepþia generalã cã „acþiunea guverna-
mentalã (i.e. taxarea) este justificatã de eºecul pieþei (market failure)“19.
Teoria „eºecului pieþei“ este analizatã de Block în ºapte capitole distincte, ºi

anume: 1. Concurenþa perfectã; 2. Externalitãþile; 3. Creºterea economicã; 4. Bu-
nurile de merit; 5. Redistribuirea veniturilor; 6. Obstacolele colectãrii taxe-lor;
7. Stabilizarea.

Concurenþa perfectã. În literatura finanþelor publice se susþine în mod prin-
cipial cã în economiile reale nu existã concurenþa perfectã, care ar presupune infor-
maþia completã ºi lipsitã de costuri; curbe ale cererii de elasticitate infinitã; numeroºi
vânzãtori ºi cumpãrãtori pe toate pieþele; produse omogene etc.Absenþa concurenþei
perfecte este consideratã atât de importantã în finanþele publice încât John F. Due,
de exemplu, afirmã chiar cã „libertatea de alegere este interferatã … atunci când
concurenþa înceteazã sã fie cu totul perfectã“20. Dupã cum constatã însã Block,
aceastã aserþiune nu deosebeºte între lipsa alegerii libere ºi lipsa unor alternative
numeroase. Trãind în trecutul îndepãrtat sau chiar astãzi într-un loc mai mult sau
mai puþin izolat, un individ are mult mai puþine opþiuni economice, de producþie
sau de consum, decât majoritatea oamenilor din societãþile dezvoltate actuale. Dar
acest individ, dacã nu este cumva constrâns (de exemplu, se aflã în închisoare), nu
este lipsit de alegerea liberã, ci are doar mai puþine alternative.
În mod paradoxal, modelul concurenþei perfecte pare sã interpreteze greºit

chiar ideea de concurenþã. De regulã, aceasta este definitã în termenii raportului
de concentrare a firmelor dintr-o industrie pe baza procentului producþiei, al for-
þei de muncã ocupate, al vânzãrilor, al profiturilor etc. Dacã acest raport este scã-
zut, se spune cã este aproximatã concurenþa perfectã, dacã este ridicat — piaþa
este consideratã imperfectã, necompetitivã. Dar aceastã evaluare depinde în mod
critic de definiþia acordatã unei industrii: dacã este definitã în sens restrâns (de
exemplu, coca-cola), raportul este ridicat, dacã este definitã în sens larg (precum
toate bãuturile nealcoolice), raportul este scãzut. Prin urmare, un singur lucru
este sigur în acest domeniu: „dacã ar fi atinsã vreodatã, «concurenþa perfectã» ar
fi chiar opusul rivalitãþii. Cu profit zero, fãrã inovaþii ºi fãrã definirea produselor,
fãrã lupta continuã pentru a atrage clienþii celuilalt, «concurenþa perfectã» nu
este concurenþã deloc“21.
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La fel de problematic pare ºi conceptul „restricþiilor de intrare“ într-o indus-
trie. Pe vremea când I.B.M. ºi ALCOA erau singurii vânzãtori de servicii infor-
matice, relateazã Block, intrarea în aceastã industrie era complet liberã, astfel
încât ambele companii acþionau în mod competitiv, adicã rival, prin inovare, re-
ducerea costurilor, a preþurilor etc. Prin contrast, organizarea taximetriei în ma-
joritatea oraºelor urmeazã modelul concurenþei perfecte: existã numeroºi vânzã-
tori ºi cumpãrãtori, dar este perceput acelaºi tarif; de asemenea, noi intrãri sunt
interzise. În mod paradoxal, industria taximetriei foarte reglementatã este mai
aproape de idealul concurenþei perfecte decât industriile libere.
Astfel, justificarea intervenþiei guvernamentale invocând inexistenþa concurenþei

perfecte „dovedeºte prea mult“. Argumentarea are urmãtoarea structurã; „1) rea-
litatea nu seamãnã cu un model nãscocit arbitrar al lumii; 2) realitatea ar trebui
sã semene cu acest model; 3) de aceea, guvernul ar trebui sã intervinã pentru a
aduce lumea mai aproape de model“ (s.m.)22. Pe aceastã linie de argumentare se
poate „dovedi“ aproape orice. Dacã poate fi adevãrat cã piaþa este deficitarã
întrucât apogeul concurenþei perfecte nu a fost atins, nu este deloc sigur cã spo-
rirea ingerinþelor statului în economie este de naturã sã îmbunãtãþeascã lucrurile:
„tratamentul“ guvernamental poate fi mai rãu decât „boala“ lãsatã liberã. În
orice caz, existã astãzi o literaturã enormã care demonstreazã cu argumente ana-
litice ºi cu dovezi empirice concludente cã încercãrile guvernelor de a îmbunã-
tãþi concurenþa prin politici antitrust degenereazã în mod tipic în activitãþi „cãu-
tãtoare de rentã“ (rent-seeking), subminând în mod sever potenþialul de creºtere
economicã prin întreprinderea liberã, privatã.
Acuzaþia principalã a celor care se raporteazã la modelul-standard al concurenþei

perfecte nu este aceea cã întreprinderile monopoliste obþin profituri excesive, ci
aceea cã alocã în mod greºit resursele. Aºa cum a arãtat ºi Murray N. Rothbard23,
aceastã acuzaþie presupune însã în mod tacit, dar greºit posibilitatea unei cuanti-
ficãri obiective a producþiei optime obþinute în condiþiile concurenþei perfecte.
Dar nici intervenþia guvernamentalã nu realizeazã alocarea optimã a resur-

selor, admit chiar unii susþinãtori ai acesteia. Singurul criteriu „obiectiv“ de eva-
luare ar fi acela ca beneficiile sociale marginale sã fie egale cu costurile sociale
marginale. „Nu existã nicio bazã semnificativã de comparaþie“24, recunoaºte
însã John F. Due. „În mod practic, nu existã niciun mod prin care costurile socia-
le marginale ºi beneficiile activitãþilor de care se bucurã comunitatea ca întreg sã
poatã fi mãsurate; regula BSM-CSM nu oferã niciun ghid real de determinare a
politicii publice. Cu alte cuvinte, nivelurile optime ale fiecãreri activitãþi sunt
determinate prin estimãrile colective ale comunitãþii privind dezirabilitatea
relativã a unor anumite grade de atingere a unor obiective specifice diferite“25;
ceea ce înseamnã, mai simplu spus, cã alocarea resurselor se realizeazã în cele
din urmã la urna de vot.

Externalitãþile. Un alt presupus efect al alocãrii greºite a resurselor de cãtre pie-
þele private sunt „externalitãþile“ sau „efectele de vecinãtate“, pozitive ºi negative,

7 LIBERALISMUL ªI STATUL 55

————————
22 Ibidem.
23 Murray N. Rothbard, Man, Economy and State, Los Angeles, Nash, 1970.
24 John F. Due, op. cit., p. 21.
25 Ibidem, p. 22.



care justificã, de asemenea, taxarea ºi, respectiv, intervenþia guvernamentalã, din
perspectiva unor economiºti ai finanþelor publice. De exemplu, construirea unei ºo-
sele într-un nou teritoriu stimuleazã dezvoltarea economicã, aducând beneficii care
exced cu mult profiturile sale propriu-zise. Întrucât piaþa permite perceperea pre-
þului numai pentru utilizarea sa strictã, ºoseaua poate fi neprofitabilã din punct de
vedere privat, dar profitabilã din punct de vedere public. Dimpotrivã, unele iniþiative
private pot impune costuri sociale care nu sunt cuprinse în costul privat, determinat
de piaþã. „O fabricã poate polua aerul, dãunând zonei adiacente. Fumul este un cost
pentru acea comunitate, dar nu ºi un cost privat pentru firmã. Proprietarii adiacenþi
nu pot colecta un preþ de la firmã, deoarece ei nu pot împiedica utilizarea de cãtre
aceasta a aerului comun.Astfel, ceea ce este profitabil pentru firma privatã poate sã
fie neprofitabil din punct de vedere social“26.Aceste exemple nu ilustreazã însã eºe-
cul pieþei, cum cred criticii, ci eºecul guvernului de a stabili în mod strict drepturile
ºi obligaþiile proprietarilor privaþi.

Creºterea economicã. Dacã piaþa liberã alocã în mod greºit resursele între
consumul prezent ºi viitor, atunci este justificatã intervenþia guvernamentalã prin
politici de impozitare ºi, respectiv, de cheltuieli publice. Dupã Carl S. Shoup,
„rata la care ar spori venitul per capita în condiþiile ocupãrii depline a forþei de
muncã poate fi crescutã prin mãsuri ale finanþelor publice care sã restrângã anu-
mite tipuri de consum, eliberând astfel resurse pentru investiþii în sensul cel mai
larg, inclusiv pentru educaþie, asistenþã medicalã ºi îmbunãtãþirea structurii ºi ni-
velului nutriþiei pentru copii ºi pentru adulþii de vârstã activã, care sã creascã ca-
pacitatea productivã, prezentã sau viitoare, cu mai mult decât costul acestor îm-
bunãtãþiri (calculate la un moment dat). Unii dintre cei al cãror consum este li-
mitat în acest scop vor obiecta, nefiind de acord cã sacrificiul prezent meritã câº-
tigul, prezent ºi viitor, chiar dacã acest câºtig se materializeazã în timpul în care
ei se pot bucura de el, nu numai generaþia viitoare“27.
Aceastã teorie care susþine cã într-o piaþã liberã creºterea economicã este

prea lentã se aflã, constatã Block, în opoziþie ireductibilã cu aceea potrivit cãreia
creºterea este prea rapidã, cum argumenteazã de mult timp literatura dedicatã
„limitelor creºterii“28. Chiar acceptând prima teorie, aceasta nu dovedeºte cã po-
liticile fiscale ºi de cheltuieli publice ale guvernelor contribuie în mod necesar
la creºterea economicã. Dimpotrivã, existã numeroase cercetãri empirice29 care
aratã cã, în realitate, intervenþiile guvernamentale întârzie de fapt dezvoltarea
economicã. „Dacã teoreticienii finanþelor publice favorizeazã într-adevãr creº-
terea ratelor progresului, ultimul lucru pe care ar trebui sã-l susþinã este extin-
derea sectorului guvernamental“30.

Bunurile/nevoile merituoase. „Unele cheltuieli ale sectorului privat sunt con-
siderate atât de încãrcate cu un scop public încât sunt stimulate prin legi fiscale
sau subvenþii: cheltuielile filantropice ºi religioase sunt exemple“31, constatã
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Carl S. Shoup. La rândul sãu, Richard A. Musgrave, care a ºi introdus aceste no-
þiuni în economia publicã, considerã cã nevoile merituoase trebuie satisfãcute
prin bugetul public, separat de ceea ce oferã piaþa cumpãrãtorilor privaþi. „Servi-
ciile publice care vizeazã satisfacerea nevoilor merituoase includ elemente furni-
zate public precum mesele de prânz la ºcoalã, locuinþele subvenþionate ºi edu-
caþia gratuitã. Alternativ, anumite nevoi pot fi considerate indezirabile ºi satisfa-
cerea lor poate fi descurajatã prin impozitare penalizatoare, ca în cazul bãuturilor
alcoolice… Satisfacerea nevoilor merituoase presupune, prin însãºi natura sa,
interferenþa cu preferinþele consumatorului“ (s.a.)32.
În sfârºit, în acelaºi sens, Atkinson ºi Stiglitz prezintã bunurile merituoase ca

„o categorie de bunuri unde statul face judecata cã anumite bunuri sunt «bune»
sau «rele» ºi încearcã sã le încurajeze pe cele dintâi (e.g., educaþia) ºi sã le descurajeze
pe cele din urmã (e.g., alcoolul). Acest lucru este diferit de argumentele privind
externalitãþile ºi bunurile publice, cãci în ceea ce priveºte nevoile merituoase ju-
decata «publicã» diferã de judecata privatã, respingând o concepþie pur indi-
vidualistã asupra societãþii“33.

Redistribuirea veniturilor. Pentru economiºtii care asumã în general „neutra-
litatea axiologicã“ (value-free), redistribuirea veniturilor nu decurge din premi-
sele de bazã ale acestei discipline, ca ºtiinþã pozitivã. Totuºi, economiºtii finanþe-
lor publice includ aceastã temã printre preocupãrile lor majore, argumentând cã
distribuþia spontanã a rezultatelor procesului competitiv al pieþei nu corespunde
standardelor sociale ale echitãþii; de aceea, „[u]na dintre activitãþile principale
ale guvernului este într-adevãr redistribuirea“34, afirmã Anthony B. Atkinson ºi
Joseph E. Stiglitz. Carl S. Shoup, la rândul sãu, argumenteazã cã „existã un stan-
dard general acceptat al echitãþii, al dreptãþii, cu privire la mãsurile finanþelor
publice: tratamentul egal al egalilor. Este un principiu fundat predominant prin
analogie cu tratamentul egal în faþa legii“35. Într-adevãr, dacã un tribunal, având
în faþa sa doi complici la sãvârºirea aceleiaºi infracþiuni, ar hotãrî spânzurarea
unuia ºi eliberarea celuilalt, normele generale ale justiþiei ar fi grav încãlcate. Ce
se poate spune însã despre împrejurarea în care statul, îndeplinindu-ºi funcþia re-
distribuirii, „jefuieºte pe Petru pentru a-i da lui Pavel?“36.
În orice caz, dezbaterea academicã actualã asupra redistribuirii veniturilor re-

levã cã este în principiu imposibil ca guvernele sã taxeze unii indivizi ºi grupuri
ºi sã redistribuie aceeaºi cantitate de bani unor beneficiari desemnaþi. O parte a
acestor bani este absorbitã de veniturile „birocraþiei bunãstãrii“ (welfare bureaucracy),
de costurile enorme de achiziþionare, punere în funcþiune, menþinere ºi înlocuire
a echipamentelor, clãdirilor, automobilelor etc. acestei instituþii, astfel încât nu-
mai restul de bani este primit în mod efectiv de beneficiarii în cauzã37. Utilizând
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date guvernamentale americane, Robert L. Woodson38 a ajuns la concluzia im-
presionantã cã aproximativ douã treimi din bugetul alocat asistenþei sociale nu
ajunge la sãraci, ci sunt cheltuite în diferite moduri de membrii birocraþiei bu-
nãstãrii. La rândul sãu, Michael Tanner39 citeazã studii regionale relevante în spri-
jinul acestei împãrþiri de 70/30. La aceasta se adaugã, pentru a înrãutãþi ºi mai
mult raportul, costurile considerabile de colectare a veniturilor fiscale necesare
agenþiilor redistributive. Concluzia lui Edwards pare devastatoare pentru susþi-
nãtorii asistenþei sociale oferite de stat: „În terminologia teoriei jocurilor, redis-
tribuirea obligatorie a veniturilor este un joc cu suma negativã, în care unii oameni
câºtigã ºi alþii pierd, dar suma pierderilor excede suma câºtigurilor“ (s.m.)40.

Obstacolele colectãrii taxelor. Mult timp, economiºtii au admis superiori-
tatea pieþei faþã de birocraþia guvernamentalã pentru raþiunea generalã a eficien-
þei. „Managementul birocratic este metoda aplicatã în conducerea afacerilor ad-
ministrative al cãrui rezultat nu are nicio valoare cash pe piaþã“, constata Ludwig
von Mises. „Managementul birocratic este conducerea afacerilor care nu pot fi
verificate prin calcul economic“41. În absenþa profiturilor ºi, respectiv, a pier-
derilor, organizaþiile birocratice trebuie sã se bazeze pe reguli ºi pe monito-
rizarea subordonaþilor. Aceste reguli ºi controale împiedicã însã performanþa or-
ganizaþiilor birocratice ºi reduce adaptabilitatea lor la schimbarea condiþiilor
economice.
Aceastã argumentare clasicã nu mai pare însã valabilã pentru teoreticienii fi-

nanþelor publice. Astfel, John F. Due susþine cã: „Se presupune în general cã în-
treprinderea privatã poate produce mai eficient decât guvernele, datoritã stimu-
lilor efectivi oferiþi de motivul profitului. Totuºi, existã anumite situaþii în care
producþia guvernamentalã poate fi mai eficientã, în sensul larg al acestui termen.
Mai întâi, anumite costuri reale pentru societate pot fi evitate dacã serviciile sunt
produse de guverne ºi oferite gratuit utilizatorilor. Economiile se datoreazã în
primul rând eliminãrii costurilor de colectare a taxelor de la utilizatori; cheltuie-
lile administrative ale taxelor utilizate pentru a finanþa activitãþile pot fi mult mai
mici. De exemplu, dacã trotuarele ar fi furnizate de o întreprindere privatã, cos-
tul de colectare a taxelor ar depãºi cu mult costurile actuale de colectare a taxelor
pe proprietate ºi evaluãrile speciale pentru a finanþa trotuarele. Acesta este un
exemplu extrem, dar aceleaºi considerente se aplicã la finanþarea autostrãzilor,
deoarece costurile de colectare a taxelor pe toate ºoselele ar fi mult mai mari
decât costurile de administrare a taxei pe benzinã“42.
Argumentarea lui John F. Due porneºte însã de la o viziune prea simplã asu-

pra întreprinderii libere, cãci pare sã-ºi imagineze cã pietonii s-ar opri sã plãteascã
o taxã de trecere la fiecare intrare în locuinþã sau într-un magazin. În realitate, în
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societãþile actuale existã numeroase trotuare ºi chiar strãzi private — în mall-uri,
în cartiere rezidenþiale etc. — care sunt oferite „la pachet“ în mod gratuit cum-
pãrãtorilor, proprietarilor ºi chiriaºilor. În plus, graþie considerentelor tipice ale
profitului, acestea sunt adesea mai bine construite ºi mai bine întreþinute decât
cele publice. Aceleaºi considerente se aplicã autostrãzilor private43: ºoferii nu
trebuie obligaþi sã opreascã în mod frecvent pentru a plãti taxele de trecere, cum
presupune Due, ci pot fi utilizate dispozitive electronice de monitorizare ºi ta-
xare cu costuri reduse, similare celor utilizate în parcãrile private. Aºadar, costu-
rile private de colectare a taxelor nu sunt în mod necesar mai mari decât acelea
ale colectãrii guvernamentale.

Stabilizarea. O temã recurentã în literatura finanþelor publice este aceea cã
piaþa liberã este supusã unor crize periodice de depresie, fãcând necesarã inter-
venþia guvernamentalã corectivã. Consideraþiile lui Musgrave sunt tipice în
aceastã privinþã: „O economie liberã, necontrolatã, tinde cãtre fluctuaþii mai
mult sau mai puþin drastice ale preþurilor ºi ale ocupãrii forþei de muncã. … Poli-
tica publicã trebuie sã asume o funcþie de stabilizare pentru a menþine în limite
tolerabile devierile de la ocuparea înaltã a forþei de muncã ºi de la stabilitatea
preþurilor“44. Dar sunt aceste fenomene ilustrãri ale „eºecului pieþei“ (market
failure) sau, dimpotrivã, ale „eºecului guvernului“ (government failure)? ªo-
majul, de exemplu, nu este intrinsec ordinii pieþei libere, ci este adesea produsul
unor intervenþii guvernamentale precum impozitarea excesivã, legiferarea unor
salarii ºi venituri minime sau chiar încurajarea politicã a sindicalismului exu-
berant. Tot astfel, inflaþia este întotdeauna ºi pretutindeni un produs politic, gu-
vernamental45. Creºterea preþurilor este determinatã în mod decisiv de crearea
excesivã de bani care, în epoca actualã a bãncilor centrale, este o prerogativã gu-
vernamentalã. „Se poate pretinde cã piaþa este responsabilã de inflaþie numai
dintr-o perspectivã inocentã asupra fundamentelor economiei“46.
În concluzie, sarcina principalã autoimpusã a teoreticienilor finanþelor pu-

blice — justificarea instituþiei taxãrii ºi, respectiv, a intervenþiei guvernamentale
— nu pare a fi îndeplinitã în mod satisfãcãtor fãrã a recurge la judecãþi de va-
loare incompatibile cu standardele ºtiinþei economice pozitive (value-free). De
aici nu rezultã însã cã taxele nu sunt în general justificate, admite Block; ci doar
cã aceastã justificare nu se gãseºte în literatura clasicã a finanþelor publice. O cale
alternativã ar fi, poate, aceea de a formula evaluãri economice pozitive asupra
efectelor reale ale taxãrii ºi, respectiv, ale cheltuielilor publice, adicã ale inter-
venþiei guvernamentale în economie ºi în societate, în general.
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