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Abstract. The paper aims to relief Friedrich Hayek’s contibution, as
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Reconfirmarea sistematicã, din perspectivã economicã ºi politicã, a liberalis-
mului clasic s-a datorat lui Friedrich von Hayek, cel mai proeminent reprezen-
tant al ultimei generaþii a „ªcolii austriece de economie“1 care i-a inclus, de asemenea,
pe Gottfried Haberler, Fritz Machlup, Oskar Morgenstern, Paul Rosenstein-Rodan,
Ludwig Lachmann, Franz Cuhel ºi Karel Englis. Raportat la generaþia anterioarã,
cea de-a treia în evoluþia „ªcolii austriece de economie“, la Ludwig von Mises
în principal, revendicat ca pãrinte al liberalismului radical sau al libertarianismului,
von Hayek apare drept autorul cel mai influent în renaºterea gândirii laissez-
faire-ului în secolul al XX-lea. Studiul de faþã îºi propune sã prezinte coordona-
tele liberal neoclasice ale teoriei economice a lui Hayek, parte a unei opere con-
siderate summa doctrinei liberale contemporane. Aceastã prezentare este prece-
datã de precizãri asupra formãrii ºi evoluþiei intelectuale a gânditorului austriac,
relevante nu doar pentru circumscrierea caracterului neoclasic al concepþiei sale
liberale, ci ºi pentru conturarea peisajul heteroclit al liberalismului în prima ju-
mãtate a secolului al XX-lea.

L IBERAL I SMUL OCCIDENTAL
AL SECOLULU I XX
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*Doctorand al Universitãþii din Bucureºti, cercetãtor ºtiinþific gr. III la Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii

Internaþionale al Academiei Române.
1 Denumitã „ªcoala psihologicã“ sau „ªcoala de la Viena“ înainte de „dezbaterea metodologicã“ —

Methodenstreit —, desfãºuratã între reprezentanþii „tinerilor“ ªcolii istorice de economie din Germania
(Historische Schule der Ökonomie), Gustav von Schmoller în principal, susþinãtori ai holismului metodologic
ºi ai landesfürstlicher Wohlfahrsstaat (welfare-state-ului), ºi cei ai teoriei marginaliste ºi subiectiviste a econo-
miei ºi a valorii, Carl Menger în principal, susþinãtori ai individualismului metodologic ºi ai liberalismului neo-
clasic, în marea majoritate proveniþi din Austria sau participanþi la Privatseminar-ul lui Menger de la Universi-
tatea din Viena. A se vedea în acest sens „Liberalismul neoclasic. O schiþã de evoluþie“ (I), în Revista de ªtiinþe
Politice ºi Relaþii Internaþionale, tom VI, nr. 3, 2009, p. 13 sqq.



Hayek2 a fost influenþat sub raportul „metodei ºtiinþifice“, aºa cum arãtam cu
altã ocazie3, de filosofia pozitivistã a lui Ernst Mach, de individualismul meto-
dologic ºi metodologia matematicã în economia teoreticã propuse de Joseph
Schumpeter, de empirismul sau pozitivismul logic ºi antimetafizicismul lui
Moritz Schlick — iniþiatorulWiener Kreis (Cercului de la Viena)4 —, ºi de raþio-
nalismului critic al mai tânãrului Karl Popper. Aceste influenþe s-au format în pe-
rioada în care Hayek participa la Geistkreis5 ºi la Privatseminar-ul lui Ludwig
von Mises. Evident, influenþele decisive asupra direcþiei ulterioare de cercetare
asumatã de Hayek în domeniul economic au exercitat exponenþii celor trei gene-
raþii ale „ªcolii austriece de economie“: Carl Menger, Eugen von Böhm-Bawerk,
Friedrich von Wieser ºi Ludwig von Mises, susþinãtori ai teoriei centrate pe stu-
dierea acþiunii umane în condiþii de incertitudine ºi, mediat, a ºtiinþei economice
(la Mises a „praxeologiei“) — „a unei ºtiinþe, alta decât istoria, care sã se ocupe
de aspecte ale acþiunii umane“ —, a unei ºtiinþe critice în privinþa „adecvãrii
schemelor intervenþioniste“ inaugurate de Sozialpolitik6: „mãsuri intervenþioniste
precum legislaþia muncii, securitatea socialã, atitudinile prosindicale, impozi-
tarea progresivã, tarifele protecþioniste, cartelurile ºi dumping-ul“7. Pornind de
la „nucleul dur al analizei economice în stil austriac“ trasat de Carl Menger, de
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2 Friedrich August von Hayek s-a nãscut la Viena în 1899 ºi a urmat cursurile Universitãþii din fosta ca-

pitalã a Imperiului Austro-Ungar (1918-1921), interesat fiind de drept, economie, psihologie, filosofie, botani-
cã, literaturã. Doctor în drept (1921) ºi în economie (1923). Se subliniazã adesea cã locul ºi timpul în care s-a
format Hayek, dominate de o extraordinarã atmosferã de „efervescenþã intelectualã“ dupã primul rãzboi mon-
dial, i-a produs, de asemenea, pe Sigmund Freud, Karl Kraus, Erwin Schrödinger, Karl R. Popper, Theodor
Herzl ºi Adolf Hitler, fiecare în parte constituit ca model intelectual sau politic marcant al secolului al XX-lea.
Atmosfera intelectualã a perioadei interbelice a fost precedatã de un „climat de libertate“, creat odatã cu adop-
tarea Constituþiei liberale în 1867 (libertãþi civile, guvern reprezentativ, egalitatea tuturor cetãþenilor în faþa le-
gii, monedã solidã, comerþ liber), care a transformat Viena într-un „centru al mesagerilor unor noi moduri de
gândire“. În Viena „liberalizatã“ sau în capitala „fãrã cenzurã“ au creat „minþi eminente“ din Germania ºi din
provinciile austriece: Franz Brentanno a inaugurat linia de gândire ce a culminat cu fenomenologia lui Husserl;
Mach a fost exponentul filosofiei din care a rezultat pozitivismul logic al lui Schlick, Carnap ºi al „Cercului
lor de la Viena“; Breuer, Freud ºi Adler au dezvoltat interpretãri radical diferite ale fenomenului nevrozei faþã
de cele consacrate (metodele Krafft-Ebing ºi Wagner-Jauregg). În acest sens Mises considera cã între institui-
rea Parlamentului în 1860 ºi invazia nazistã din 1938 Viena a jucat „un rol eminent“ „în domeniul spiritulului“.
A se vedea Ludwig von Mises, „The Historical Setting of the Austrian School of Economics“, posted on 9/1/
2007, mises.org/story/2655.

3 În articolul „Friedrich A. von Hayek — Constituþia Libertãþii“, în Revista de Teoprie Socialã, nr. 3, 2002.
4 Un cerc interdisciplinar de discuþie dedicat filosofiei ºtiinþei ºi epistemologiei, compus din filosofi renu-

miþi precum Rudolf Carnap, Otto Neurath, Herbert Feigl, Philip Frank, FriedrichWaismann, Hans Hahn ºi care
s-a bucurat ocazional de prezenþa unor intelectuali remarcabili precum Hans Reichenbach, Kurt Gödl, Carl
Menger, Carl Gustav Hempel sauAlfred Tarski. Numit iniþial Verein Ernst Mach (Asociaþia Ernst Mach),Wiener
Kreis a fost marcat între 1925-1926 de dezbaterea amplã a lucrãrii lui Ludwig Wittgenstein Tractatus Logico-
Philosophicus (1922) ºi de influenþa filosofiei wittgensteiniene a limbajului asupra pozitivismului logic.

5 Alãturi de Eric Vögelin, Alfred Schutz, Gottfried Haberler, Oskar Morgenstern, Fritz Machlup º.a.—cer-
cul de discuþii „al intelectualitãþii progresiste cu înclinaþii mai mult sau mai puþin puternice cãtre socialism, dar
educatã în spiritul liberalismului secolului al XIX-lea“. Vezi în acest sens Friedrich von Hayek, Autobiografie
intelectualã, volum editat de Stephen Kresge ºi Leif Wenar, traducere din limba englezã de Cristina Moisa, in-
troducere de Stephen Kresge, comentarii de Miruna Tãtaru-Cazaban ºi Cristian Preda, Bucureºti, Nemira,
1999, pp. 75-76.

6 Adoptatã în timpul guvernãrii lui Bismark.
7 Ludwig von Mises, loc.cit. Mai precis, era vorba de un sistem de ajutor social gratuit, de cel mai avansat

sistem al asigurãrilor sociale (asigurãri de sãnãtate—1883, asigurãri de accidente—1884, asigurãri de invali-
ditate ºi de pensii—1887), în vigoare încã în Germania. Mises considera cã „ideologia ºubredã a statului auto-
ritar welfare (landesfürstlicher Wohlfahrisstaat)“ care a ghidat politicile principatelor germane în secolul al



la un program de cercetare a preferinþelor individuale, a nevoilor reale ºi imagi-
nare ce devin subiect al acþiunii umane, „adepþii austrianismului“, înseosebi Eu-
gen von Böhm-Bawerk, Friedrich von Wieser ºi Ludwig von Mises, ºi-au dez-
voltat propriile teorii. Dupã ce Menger a aplicat marginalismul în teoria formãrii
preþurilor, Böhm-Bawerk l-a aplicat în explicarea dobânzii ºi a creditului, iar
Wieser a demonstrat cã toate costurile sunt costuri de oportunitate ºi, pe aceastã
bazã, a perfecþionat calculul marginalist. Deºi concepþia lui Hayek a evoluat spre
integrarea completã a teoriei capitalului formulatã de Böhm-Bawerk în construc-
þia propusã de Mises pentru explicarea inflaþiei ºi a banilor ºi pentru critica cal-
culului economic în sistemul socialist, treptat el s-a distanþat de argumentul mi-
sesian pentru a se apropia de gândirea lui vonWieser. Exegetic el este situat ferm
prin opera sa de maturitate în filiera teoreticã a lui vonWieser8 — care îl cuprinde
ºi pe Léon Walras — datoritã, în principal, adoptãrii teoriei wieseriene a subiec-
tivitãþii valorii, a modalitãþii „decisive“ în care a explicat teoria utilitãþii mar-
ginale, în care a prezentat calculul eficienþei economice ºi în care a considerat
preþurile ca indicatori ai condiþiilor de piaþã. Rafinarea teoriei austriece ºi elabo-
rarea unei noi teorii a ciclului de afaceri, deosebitã de cea a ªcolii walrasiene,
dupã retragerea lui Menger din activitatea academicã ºi moartea prematurã a lui
Böhm-Bawerk, i s-a datorat lui von Mises ºi lui Hayek, într-un context dominant
de ascensiunea ideilor keynesiste. Dupã emigrarea celor mai mulþi reprezentanþi
ai ªcolii austriece în SUA, „programul austriac“ a fost continuat de economiºtii
pregãtiþi de seminariile lui von Mises în anii ’50. „Noii economiºti austrieci“ for-
maþi de Mises — Murray Rothbard, Israel Kirzner, Ludwig Lachman, Roger
Garrison — dincolo de opoziþia faþã de „revoluþia keynesianã“, s-au situat pe o
poziþie radicalizatã în raport cu cea a liberalismului clasic, între economiºtii
„clasici“ care au aderat la ªcoala libertarienilor de sorginte „austriacã“ situându-se
William H. Hutt, Wilhelm Röpke, Henry Hazlitt. Hayek a rãmas cel mai impor-
tant teoretician de formaþie calsicã, deºi printr-o parte însemnatã a gândirii sale
economice se situeazã în vecinãtatea libertarianismului.

„Natura unei ordini a libertãþii“

Recunoaºterea publicã a renaºterii teoriei economice clasice, ca ºi a celei li-
bertariene, s-a produs în anul 1974 prin decernarea premiului Nobel pentru eco-
nomie lui Friedrich A. von Hayek ºi Gunnar Myrdal ºi prin reconsiderarea im-
portanþei ei politice reale. Fãrã îndoialã, lucrãrii lui Hayek din 1960, Constituþia
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XVIII-lea ºi politica bismarkianã din timpul primului deceniu al Kaiserreich-ului sau al „celui de-al doilea
Reich“ nu lãsa loc pentru doctrinele manchesterism-ului ºi laissez-faire-ului. Trebuie precizat în acelaºi timp
cã mãsurile bismarkiene de „reformã“ economicã, de abandonare a comerþului liber ºi de introducere a tarifelor
protecþioniste prima oarã dupã vasta dezvoltare industrialã „liberalã“ din anii 1850, au survenit dupã Marea
depresiune din 1873 (care a început cu prãbuºirea Bursei de valori din Viena), Gründerkrise, ºi cã s-au soldat
cu o redresare ce a impus Germania între forþele industriale importante ale timpului. Mises considera cã, în
umbra unui asemenea tip de politicã economicã protecþionistã, universitãþile germane ºi mulþi dintre intelectua-
lii germani cu carierã academicã, îndeosebi cei ai Historische Schule der Ökonomie, nu fãceau altceva decât
sã exprime „sterilitatea Germaniei în domeniul economiei“, sã discrediteze economia ca disciplinã teoreticã.

8 Cel care a folosit pentru prima oarã termenul Grenznutzen, tradus de Alfred Marshall ca marginal utility
(border-use).



libertãþii, i se datoreazã în cea mai substanþialã mãsurã renaºterea liberalismului
clasic postbelic prin critica concepþiilor dreptãþii ºi asistenþei sociale ºi prin afir-
marea principiilor „societãþii libere“. Argumentarea „naturii unei ordini a liber-
tãþii“ a fost susþinutã de Hayek încã în Drumul cãtre servitute (1944), „o introdu-
cere simplã ºi «netehnicã»“, dupã mãrturisirea autorului9, „dramatic de popularã“,
dupã alþii10, a cãrei mizã a fost demonstrarea primejdiei ascensiunii colectivis-
mului de facturã naþional-socialistã ºi colectivistã pentru „structura unei societãþi
viitoare dezirabile“ ºi din perspectiva valorilor consacrate ale societãþii liberale
ale secolului al XIX-lea: „libertate ºi independenþã, adevãr ºi onestitate intelec-
tualã, pace ºi democraþie ºi respectul pentru individ qua om, nu doar membru al
unui grup organizat“11. Trebuie specificat cã aceastã criticã a colectivismului a
fost exersatã anterior într-un demers de criticã a liberalismului revizionist sau a
„cãii de mijloc“ între funcþionarea capitalistã a economiei ºi „noile idealuri so-
cialiste“, în cadrul prelegerilor pe care Hayek le-a þinut la London School of Eco-
nomics12 ºi a polemicii rãsunãtoare cu Keynes13 ºi Piero Sraffa. Drumul cãtre
servitute, o carte politicã polemicã, pleda pentru renunþarea la idealurile socialiste
ºi pentru întoarcerea civilizaþiei occidentale la principiile liberalismului clasic:
guvernarea limitatã ºi autoritatea legii, într-o perioadã în care argumentele în fa-
voarea intervenþionismului ºi a planificãrii centralizate erau în plinã ascensiune14.

Demersul lui Hayek viza critica socialismului de stat, fie el Realpolitik, pla-
nificare „ºtiinþificã“ sau corporatism, din perspectiva individualismului cultivat
de tradiþionala societate britanicã, adicã a sferei private a fiecãrui „univers“ indi-
vidual. Hayek identifica renunþarea la virtuþile societãþii individualiste cu „dru-
mul cãtre servitute“, întrucât „socialismul înseamnã sclavie“, negarea respec-
tului pentru individ ca om, pentru vederile, gusturile ºi înclinaþiile sale, pentru
toleranþã. „Servitutea“ era definitã drept rezultatul unui sistem ierarhic rigid or-
ganizat care blocheazã posibilitatea de alegere între diferite forme de viaþã ºi
„face imposibil comerþul“. Reversul ei însemna ordinea complexã a activitãþii
economice configuratã de eforturile spontane ºi necontrolate ale indivizilor, de
libertatea economicã, ca efect secundar neintenþionat ºi neprevãzut al libertãþii
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9 Friedrich A. Hayek, Drumul cãtre servitute, adiþia a doua, traducere de Eugen B. Marian, Bucureºti,

Humanitas, 1997, p. 9.
10 Norman Barry, „Hayek on Liberty“, în vol. Conceptions on Liberty in Political Philosophy, edited by

Zbigniew Pelczynski and John Gray, London, The Athlone Press, 1984, p. 264.
11 Friedrich A. Hayek, op. cit., p. 236.
12 ªi care au fost publicate sub titlul Prices and Production în 1931.
13 Iniþiatã de schimbul de scrisori cu Keynes (publicate în The Times) ºi continuatã prin observaþiile critice

asupra lucrãrii lui Keynes Treatise on Money (1930, 2 vol.). Critic al tezei neoclasiciste a funcþionãrii „automate“
a pieþei libere în sensul cuprinderii depline a celor care doresc sã munceascã (cu condiþia sã fie persoane sufi-
cient de flexibile în privinþa pretenþiilor de salarizare), Keynes a argumentat cã în anumite perioade (când can-
titatea de bani economisiþi depãºeºte cantitatea de bani investiþi, când ratele de interes sunt prea mari) cererea
totalã de bunuri ºi servicii a unei societãþi determinã scãderea nivelului global al activitãþii economice ºi cã o
cerere totalã inadecvatã poate determina perioade de ºomaj extins. Soluþia pe care a propus-o pentru reducerea
efectelor adverse ale recesiunilor ºi depresiunilor a fost cea a mãsurilor fiscale ºi monetare etatice.

14 Nu este lipsitã de relevanþã precizarea cã prin The Road of Serfdom Hayek a uimit cercul majoritar al
fabienilor de la London School of Economics — Harold Laski, Edward Tawney, William Beveridge, Eileen
Power, Sidney ºi Beatrice Webb º.a. — ºi pe susþinãtorii New Deal-ului, „intelectualitatea americanã care toc-
mai fusese atinsã de microbul colectivist ºi care a considerat cartea ca pe o trãdare a celor mai înalte idealuri
pe care intelectualii sunt datori sã le apere“ — FriedrichA. Hayek, Autobiografie intelectualã, ed. cit., pp. 131-132.



politice. Principiul laissez-faire sau mecanismul impersonal ºi colectiv al pieþei
apare astfel ca singurul în mãsurã sã asigure „supremaþia libertãþii“, însãºi „civi-
lizaþia occidentalã“, „apuseanã“, echivalentã cu „libertatea ºi democraþia, capita-
lismul ºi individualismul, comerþul liber ºi orice formã de internaþionalism sau
pacifism“15. Întrucât „planificarea duce la dictaturã“16 capitalismul doar este re-
cunoscut ca fiind consonant cu democraþia. Spre deosebire de Mises, Hayek a
considerat cã eroarea fundamentalã a socialismului consta nu atât în absenþa pro-
prietãþii private ºi a calculului economic funcþie de preþurile de piaþã, cât în lipsa
informaþiei necesare pentru o planificare centralizatã. Dat fiind cã informaþia
existã la indivizi diferiþi doar într-o formã parþialã, doar într-un mod dispersat,
soluþia convenabilã era pentru Hayek descentralizarea utilizãrii informaþiei în
cadrul relaþiilor libere de piaþã (ca sistem diferit de utilizare a informaþiei)17.
Acestor teze de sorginte clasic liberalã Hayek le-a adãugat principiul „supre-

maþiei dreptului“ versus manifestarea arbitrarã a puterii de stat, a guvernãrii, ºi
din echivalarea legislaþiei cu centralismul de stat a dedus necesitatea restrângerii
prerogativelor guvernãrii. Trebuie subliniat cã dezvoltarea conceptului de evolu-
þie spontanã, liberã, ulterioarã lucrãrii Drumul cãtre servitute, a fost paralelã celei
focalizate asupra statului de drept18.
Atât Individualism and Economic Order (1948) — lucrare pe care Hayek a

considerat-o „cea mai originalã contribuþie ... la teoria economicã“19 —, cât ºi
The Constitution of Liberty (1960) indicã mijloacele liberal neoclasice prin care
o societate devine ºi se menþine liberã, o societatã bazatã pe idealurile „vechiului
liberalism“. Teoria economicã a unei astfel de deveniri sau teoria economicã „a
libertãþii“ reprezintã o componentã care în mod necesar se „întreþese“ cu filoso-
fia ºi jurisprudenþa libertãþii într-o încercare de a scoate „din stagnare“ „filosofia
fundamentalã“ care a întemeiat „civilizaþia europenilor“20. Teoria economicã
apare ca aplicare a principiilor fundamentale de filosofie politicã la „problemele
economice ºi sociale critice ale zilei“.
Articularea ordinii sociale ºi a celei economice — în condiþiile statului de

drept, a libertãþii individuale asigurate de funcþia dreptului — este explicatã de
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15 Idem, Drumul cãtre servitute, p. 35.
16 Ibidem, p. 86.
17 Trebuie precizat cã dezvoltarea concepþiei hayekiene în aceastã privinþã este cuprinsã în The Use of

Knowledge in Society (1945), precedatã de o lucrare de psihologie teoreticã, The Sensory Order (1941), ºi ur-
matã de The Counter-Revolution of Science (1952), o metodologie a ºtiinþelor sociale.

18 Acest demers a fost pregãtit nu doar de activitatea didacticã desfãºuratã la Universitatea din Chicago,
Universitatea din Freiburg im Breisgau ºi Universitatea din Salzburg, ci ºi de seria de conferinþe susþinute la
Cairo în 1955, pe tema „The Political Ideal of the Rule of Law“, la invitaþia Bãncii Egiptului ºi de conferinþele
ºi cursurile prezentate începând cu 1958 la The Institute of Freedom and Cooperative Entreprise de la Claremont
Men’s College din California, în compania unor autori prestigioºi precum Milton Friedman, Bruno Leoni,
Frank H. Knight, Jacques L. Rueff. De altfel, impactul conferinþelor lui Leoni ºi, apoi, a lucrãrii sale Freedom
and the Law (1961) este semnificativ ºi dupã publicarea lucrãrii The Constitution of Liberty (1960). Hayek a
preluat distincþia drept-legislaþie dezvoltatã de Leoni ºi teza incompatibilitãþii legislaþiei cu the rule of law în
intenþia de a „completa“ The Constitution of Liberty cu un eseu, un mic pamflet cu titlul Law, Legislation and
Liberty, care s-a concretizat într-o masivã trilogie: Rules and Order (1973), The Mirage of Social Justice
(1976) ºi The Political Order of a Free People (1979).

19 Friedrich A. Hayek, Autobiografie intelectualã, p. 100.
20 Idem, Constituþia libertãþii, traducere de Lucian-Dumitru Dîrdalã, prefaþã la ediþia românã de Paul E.

Michelson, postfaþã la ediþia românã de Vasile Boari, Iaºi, Institutul European, 1998, p. 31.



Hayek ca adaptare mutualã a acþiunilor spontane ale indivizilor funcþie de deli-
mitarea sferei de control proprie fiecãrui individ ºi de previziunea corectã (pe
baza cunoaºterii legilor, a consecvenþei ºi constanþei lor) a colaborãrii pe care
poate miza individul din partea altora. Astfel, ordinea spontanã este opusã co-
menzilor ºi conducerii unificate sau centralizate ºi se manifestã ca „ordine poli-
centricã“, în expresia lui Michael Polanyi, ca ordine a interacþiunilor adaptate
funcþie de rãspunsurile indivizilor la evenimentele care îi afecteazã în mod di-
rect. Ordinea spontanã se constituie ca ordine a autocoordonãrilor iniþiativelor
individuale funcþie de considerente publice. Dupã Hayek, orice formã de inter-
venþie în aceastã ordine spontanã — cu excepþia mecanismelor ce faciliteazã
funcþionarea uºoarã ºi eficientã a pieþei —, orice formã de impunere a unei poli-
tici, inclusiv a unei politici economice conformã criteriilor morale ale redistri-
buirii veniturilor sau ale justiþiei distributive ºi dirijismului înseamnã apropierea
de sistemul economiei de comandã, de un tratament inegal aplicat indivizilor, de „ac-
þiunea discriminatorie ºi discreþionarã“ ce înlocuieºte principiile statului de drept.
Valoarea de adevãr a acestei teze a constituit mobilul amplei examinãri pe care

Hayek a fãcut-o „aspiraþiilor contemporane în materie de politicã economicã ºi
socialã“ dupã „experimentul socialist“ din Europa Occidentalã, adicã dupã „se-
colul socialist european“ cuprins între Revoluþia de la 1848 ºi anul 1948 ºi cãlãu-
zit de idealul justiþiei sociale, atât în maniera marxistã sau revoluþionarã, cât ºi
în cea fabianã sau gradualistã. Analiza gradului de incompatibilitate a mãsurilor
impuse de astfel de aspiraþii social justiþiare cu societatea liberã este aplicatã so-
cietãþilor occidentale de dupã „marea schimbare“ produsã în deceniul al ºaselea
al secolului XX prin discreditarea în lumea occidentalã a socialismului în înþe-
lesul lui „vechi“ ºi strict doctrinar ºi în condiþiile ascensiunii concepþiei ºi pro-
gramelor „statului bunãstãrii“. Statul bunãstãrii, dupã Hayek, conþine pericolul
tratamentului inegal aplicat indivizilor prin încercarea de asigurare nu a unei
securitãþi limitate (a minimului de subzistenþã ce evitã „privaþiuni severe de na-
turã fizicã“), ci a securitãþii absolute prin „garantarea unui standard de viaþã dat,
determinat prin comparaþii între persoane ºi grupuri“21. Acest tip de politicã de
redistribuire a resurselor disponibile aplicatã cu scopul de a elibera de griji per-
soanele afectate de ºomaj, boalã, insuficienþa pensiei de bãtrâneþe, dezvoltarea
controlatã produsã de traseul unic al alocãrii fondurilor în domeniul asigurãrilor
sociale, politica paternalistã ºi individualizantã în materie de redistribuire a veni-
turilor comunitãþilor este apreciatã ca reprezentând, pe termen lung, metode ilu-
zorii de asigurare a avantajelor pentru anumite categorii de indivizi. Hayek ac-
centueazã cã ele anuleazã eforturile proprii ale indivizilor, eforturile care ar tre-
bui întreprinse de indivizii înºiºi pentru depãºirea unor momente critice ºi cã, ur-
mare a constituirii monopolului de stat în anumite domenii ale serviciilor, ase-
menea metode îngrãdesc exprimarea concurenþialã. Soluþiile sociale viabile,
într-o asemenea perspectivã, sunt cele alternative la statul bunãstãrii, anume cele
ce permit descentralizarea puterii, ºi acþiunea autoritãþilor locale în domeniul
serviciilor. Hayek nu exclude acþiunea guvernamentalã în manierã libertarianã ci
considerã cã ea, ca atare, poate fi importantã pentru „stabilitatea economicã ºi
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evitarea depresiunilor majore“22, doar în condiþiile practicãrii politicii antimono-
pol ºi doar în condiþiile în care acordarea de subvenþii (din fondurile strânse prin
impozite) pentru politicile monetare, locuri de muncã, locuinþe, agriculturã ºi
educaþie respectã un singur principiu general: „ele nu pot fi niciodatã justificate
în termenii interesului beneficiarului imediat (fie el furnizorul sau destinatarul
serviciului subvenþionat), ci doar în termenii beneficiilor imediate de care ar pu-
tea profita toþi cetãþenii — adicã bunãstarea generalã, în înþelesul ei adevãrat.
Subvenþiile sunt un instrument legitim în politicã, nu ca mijloc de redistribuire a
veniturilor, ci doar ca mijloc de folosire a pieþei pentru a furniza servicii a cãror
distribuþie nu poate fi limitatã la cei care suportã costurile“23. Ca urmare, în
redistribuire, ºi în redistribuirea prin impozitarea progresivã, Hayek identificã
„nu doar principala sursã de iresponsabilitate a acþiunii democratice, ci chiar
problema crucialã de care depinde caracterul societãþii viitoare“24, punctul în
care „politica a deviat cãtre arbitrariu“ ºi, implicit, a deviat de la statul de drept.

„Adevãratul liberalism“

Principiile cãrora le-a subscris Hayek, „setul de idealuri ce s-a opus consec-
vent oricãrei puteri arbirare“25 ºi care a promovat „creºterea liberã ºi spontanã“,
concentreazã ceea ce el a numit „adevãratul liberalism“ sau concepþia „libera-
lilor esenþiali ai secolului al XIX-lea“, mult distanþatã de liberalismul continental
raþionalist sau de cel al utilitariºtilor englezi. În post-scriptum-ul „De ce nu sunt
un conservator?“26 Hayek se identificã cu whiggism-ul înþeles ca partid al liber-
tãþii, cu principiile ºi idealurile sale, preluate de la coloniºtii americani în lupta
pentru independenþa ºi instituirea Constituþiei, cu liberalismul debarasat de ten-
dinþele ultraraþionaliste (de sorginte revoluþionarã francezã), naþionaliste sau so-
cialiste. Ca bazã a tradiþiei comune a statelor anglo saxone, „cãreia liberalismul
continental îi datoreazã ceea ce este valoros în el“, ca temei al rezistenþei în faþa
colectivismului, acest old whiggism este considerat „principiul cãlãuzitor care sã
influenþeze evoluþiile pe termen lung“27 ºi „din punct de vedere istoric, numele
corect al ideilor în care cred“28. Trebuie specificat cã aceastã mãrturie nu închide
problema identitãþii teoretice a lui Hayek, devenitã subiectul unor variate diag-
noze: liberalism clasic, conservatorism, ambele sau o „mixturã“ specificã a lor,
libertarianism. Unul dintre cei mai importanþi exegeþi ai lui Hayek, John Gray,
exprima o apreciere precumpãnitoare la începutul anilor ’80: lui Hayek, ca autor
al capodoperei Constituþia libertãþii, i se datoreazã mai mult decât oricui altcuiva

7 LIBERALISMUL NEOCLASIC. O SCHIÞÃ DE EVOLUÞIE (II) 43

————————
22 Ibidem, p. 277.
23 Ibidem, p. 278.
24 Ibidem, p. 319.
25 Ibidem, p. 415.
26 Relevant pentru caracterizarea conservatorismului politic ºi pentru argumentul delimitãrii personale de el:

respingerea conservatoare a cunoaºterii noi ºi a consecinþelor ei, teama de schimbare, nostalgia ºi admiraþia
romanticã faþã de trecut. Aceste consideraþii reiau într-o mãsurã considerabilã linia de analizã pe care am urmat-o
în studiul dedicat lucrãrii lui Hayek în Enciclopedia operelor fundamentale ale filosofiei politice. Contemporanii
1945-1970, Bucureºti, Editura Institutului de ªtiinþei Politice ºi Relaþii Internaþionale, 2005, pp. 233-256.

27 Friedrich A. Hayek, Constituþia libertãþii, ed. cit., p. 416.
28 Ibidem, p. 414.



„renaºterea liberalismului clasic postbelic“, „cea mai profundã ºi mai remarca-
bilã afirmare a cauzei libertãþii“29 ºi critica „devastatoare“, devenitã canonicã, a
concepþiilor revizioniste privind dreptatea ºi asistenþa socialã. Filosofia sa po-
liticã ºi aceastã „sofisticatã reconstrucþie a ideilor centrale ale ªcolii economice
austriece“30, perspectiva sa microeconomicã ºi metodologia sa individualistã ºi
subiectivistã s-au impus în anii ’70, dupã dezintegrarea paradigmei keynesiene,
alãturi de alte reformulãri importante datorate în SUA lui Ludwig von Mises ºi
libertarienilor Murray Rothbard ºi Israel Kirzner, de teoriile concurente ale ªco-
lii de la Chicago formulate, în principal, de Milton Friedman ºi de analizele con-
diþiilor guvernãrii constituþionale realizate în cadrul Public Choice School de
James M. Buchanan, în mod special.
Liberalismul lui Hayek, sintetizat prin înþelegerea pieþei ca „paradigmã a or-

dinii sociale spontane“— ce ilustreazã maxima lui Proudhon libertatea este mama
ordinii“31 —, ostilitatea faþã de stat ºi guvernare, ostilitatea faþã de orice formã
de socialism, exigenþa protejãrii proprietãþii private, a iniþiativelor ºi întreprinde-
rilor private ºi a ansamblului instituþiilor dreptului, a fost apreciat, în ciuda nu-
meroaselor glisãri ºi ambiguitãþi, ca fiind în linii generale „într-un puternic acord
cu spiritul ºi cu litera libertarianismnului“32. Întrucât filosofia sa se sprijinã pe
„fundaþii mai credibile decât filosofia lui Nozick“, Haworth considera opera lui
Hayek drept cea a „unui guru al libertarienilor“33. Hayek însã a considerat cã ter-
menul „libertar“ este neatractiv, cã pare „un termen confecþionat“, un „substi-
tut“, în condiþiile în care chiar denumirea genericã de „liberal“, cu referire la Sta-
tele Unite, neasociabilã vreunei miºcãri politice, este irelevantã. Aceastã „rezervã
denominativã“ este complementarã unor obiecþii radicale formulatã în cadrul li-
bertarianismului, „mulþi dintre libertarieni fiind nesatisfãcuþi de compania filo-
soficã a lui Hayek“34. De pildã, Rothbard a considerat cã „încercarea de a stabili
o filosofie politicã sistematicã în numele libertãþii“, criteriile sau temeiul unui
sistem al libertãþii individuale în Constituþia libertãþii eºueazã din cauza definiþiilor
profund deficiente ale „coerciþiei“ ºi deficienþei fundamentale a teoriei hayekiene
a drepturilor individuale35, anume, în formularea lui Ronald Hamowy la care a
recurs Rothbard: drepturile „nu sunt îngrãdite de o teorie moralã“ sau de „anu-
mite acorduri sociale nonguvernamentale independente, ci în schimb, de însãºi
guvernarea“36. Atât Rothbard cât ºi Hamowy îi reproºeazã lui Hayek concepþia
asupra posibilitãþilor guvernului ºi a „supremaþie sale a dreptului“ de a crea
drepturi mai curând decât de a le ratifica sau de a le apãra ºi, în consecinþã, lunga
listã de activitãþi guvernamentale care „invadeazã în mod clar drepturile ºi liber-
tãþile cetãþenilor“. În consecinþã, concepþia hayekianã a statului face „absurdã“
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recurgerea la legi generale, universale („egal aplicabile“) ºi previzibile ca la un
criteriu în scopul apãrãrii libertãþii individului, întrucât astfel de legi generale nu
sunt superioare sau mai libertariene decât un caz oarecare de capriciu ºi arbitrari-
tate. Rothbard a considerat conceptul hayekian de „coerciþie“ ca fiind „absurd de
diluat“, dar eficient în efortul de a justifica, „în anumite limite“, acþiunea statului
ºi de a aserta cã coerciþia este fie minimizatã, fie nu existã dacã edictele ce susþin
violenþa nu sunt personale sau arbitrare, ci au forma legilor generale, universale
ºi cunoscute de toþi dinainte („the rule of law“)37. Într-o nuanþã interpretativã li-
bertar-contractualistã, Serge-Christophe Kolm i-a reproºat vehement lui Hayek
idealul lipsit de conþinut al „ordinii spontane“ ºi evitarea sistematicã a temelor
fundamentale ale liberalismului, definirea libertãþilor, a drepturilor legitime ºi a
limitelor lor, a modalitãþii de producere a bunurilor publice ºi a celei de alocare
a resurselor. Dupã Kolm, aceastei strategii disimulante i se datoreazã ambigui-
tatea expresiei ºi concepþiei kayekiene, îndeosebi neprecizarea limitelor guver-
nãrii ºi a modalitãþilor în care acestea ar trebui garantate38.
Conceptul de ordine spontanã, dincolo de critica libertarianã, a generat o im-

presionantã literaturã secundarã. Se cuvine a fi menþionatã, ca tendinþã analiticã
asupra cãreia existã un apreciabil consens, cea care evalueazã argumentul hayekian
al ordinii spontane ca fiind unul predominant instrumentalist. De pildã, dupã Kley,
teoria socialã hayekianã apare ca suport pentru societatea clasic liberalã prin in-
termediul unui argument instrumentalist de naturã sã susþinã instituþiile clasic li-
berale (supremaþia dreptului, piaþa liberã, drepturile de proprietate ºi sistemul
contractelor) ºi mecanismele de atingere a scopurilor de bazã ale pe care le îm-
pãrtãºesc indivizii în comunitate: bunãstarea, libertatea, pacea, prosperitatea,
progresul ºtiinþific. În aceastã interpretare, nu finalitatea sistemelor politico-eco-
nomice este în disputã cu adevãrat; ele sunt date ºi nu necesitã un anume tip de
justificare moralã. Dupã Kley, ceea ce trebuie apãrat este teza cã „ordinea spon-
tanã“, „conceptul central al liberalismului clasic“, serveºte aceste scopuri mai bine
decât orice altã alternativã39. Întãrind aceastã linie argumentativã, Adrian-Paul
Iliescu a considerat cã opera hayekianã „s-a transformat într-o ideologie a su-
perioritãþii universale a ordinii spontane, deci într-o doctrinã oarecum la fel de
abstractã precum cea pe care a combãtut-o“40, proces semnalat de Michael
Oakeshott în 1947 în Rationalism in Politics cu referire la The Road of Serfdom.
Iliescu a evidenþiat cã teoria lui Hayek „se bazeazã pe o presupoziþie ascunsã, ºi
anume, pe aceea cã dezvoltarea spontanã, ca atare, nu produce sistematic efecte
negative sau indezirabile, ºi, deci, cã ea se bucurã de o legitimitate intrinsecã
(este un tip de aranjament social intrinsec raþional ºi benefic în sine)“41. Astfel
cã, „marele critic“ al doctrinelor dirijiste, al modelelor eterne de justiþie socialã
ºi de bine public, a creat, el însuºi, un cult al pieþei libere („un universalism al
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ordinii spontane“), un model etern de justiþie socialã (ce rezultã spontan din
funcþionarea pieþei libere) ºi o doctrinã a Binelui Public (conform cãreia pro-
blemele economice ºi sociale pot fi rezolvate prin nonintervenþie sistematicã ºi
prin refuzul redistribuirii). Dupã Iliescu, în conferirea unui caracter universal
acestor modele, Hayek a neglijat factorii de context ce condiþioneazã funcþio-
narea pieþei ºi, de asemenea, „necesitatea intervenþiei politice pentru reafirmarea
intereselor lezate de funcþionarea neamendatã a acestei ordini sau pentru cãu-
tarea de soluþii la problemele ce nu se rezolvã automat prin evoluþii spontane“42.
Mai radical, Haworth a considerat cã înþelegerea în manierã clasicã a statului ca
„auxiliar al pieþei“, cu funcþii legislative, juridice ºi economice, dar fãrã funcþii
politice, altfel spus, minimalizarea democraþiei, lipsa propunerilor instituþionale
ºi a unei teorii etice fac din teoria pieþei libere sau a ordinii spontane susþinutã în
manierã consecvenþialist convenþionalistã43 „o încercare menitã se serveascã ca
suport doar unei grandioase retorici“, „un gest retoric de credinþã“ într-o morali-
tate direcþionatã specific, dar „doar o poveste“44.
Alãturi de „cele mai bune elemente ale liberalismului clasic“ — menite sã-l

consacre pe Hayek ca „apãrãtor doctrinar al libertãþii“ — ºi de criticã a mai mul-
tor poziþii conservatoare convenþionale, în opera lui Hayek au fost reliefate „teze
profunde“ extrase din filosofia conservatoare. În acest sens John Gray se referea
la concepþia sa asupra cunoaºterii umane, „reflexivã ºi criticã“, în filiaþia scep-
ticismului kantian al cãutãrii limitelor înþelegerii umane ºi a afinitãþilor cu teoria
naturalistã ºi evolutivã popperianã asupra cunoaºterii, cu teza — prezentã la
Oakeshott, Ryle, Heidegger ºi Polanyi — conform cãreia cunoaºterea teoreticã,
explicitã ºi propoziþionalã presupune un vast fundal al cunoaºterii tacite, practice
ºi nearticulate. În mãsura în care a susþinut cã tipul teoretic de cunoaºtere este
dependent de cunoaºterea cuprinsã în obiceiuri ºi în dispoziþiile de a acþiona, de
cunoaºterea practicã ce nu poate fi translatatã în întregime în formã propoziþio-
nalã, Hayek a considerat cã doar cunoaºterea tacitã poate susþine guvernarea. Ca
urmare, idealul raþionalist ºi constructivist al guvernãrii ce „cautã sã translateze
cunoaºterea tacitã în cunoaºtere explicitã pentru a guverna viaþa socialã prin
doctrinã“ este irealizabil, este imposibil, aidoma idealului societãþii planificate
bazat pe cunoaºterea centralizatã de o autoritate superioarã ºi prelucratã prin
scheme mecanice. Hayek a considerat cã socialismul este „o imposibilitate epis-
temologicã“ întrucât se bazeazã pe cunoaºterea controlatã, pe transpunerea unor
categorii mentale la viaþa socialã prin aplicarea raþiunii în proiecte speculative
de reformã. Dupã John Gray, prin respingerea ºi distrugerea raþionalismului hy-
bristic Hayek a încercat sã evite în manierã conservatoare distrugerea liberalis-
mului. Încercarea lui Hayek a fost însã interpretatã ºi ca sursã a dificultãþilor ma-
jore ale gândirii sale politice. Kukathas, de pildã, a considerat cã existã o incom-
patibilitate între scepticismul ºi antiraþionalismul hayekian, reflectat în accen-
tuarea limitelor raþiunii ºi a ignoranþei umane, ca ºi în imposibilitatea controlãrii
propriei dezvoltãri de cãtre indivizi ºi anxietatea lui Hayek legatã de pericolul
unui control central al cunoaºterii ºi al comportamentului politic. Întrucât o in-
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tervenþie legitimã etaticã în procesul evoluþiei sociale impune o înþelegere cu-
prinzãtoare a vieþii sociale a oamenilor45, Norman Barry a considerat, într-o ex-
primare maliþioasã, cã „teza lui Hayek asupra ignoranþei noastre poate nu doar
sã risipeascã iluzia planificãrii, ci poate, de asemenea, ºi sã afecteze acele facul-
tãþi critice care sunt cerute pentru evaluarea unei tradiþii“46.
Probabil cea mai adecvatã formulare a conservatorismului hayekian este cea a

„rataºãrii“ „reformulãrii liberalismului“ la tradiþii ºi obiceiuri47, o „rataºare“ compati-
bilã cu cea existentã la Polanyi ºi lordulActon ºi care exprimã o convergenþã în susþi-
nerea unui „liberalism clasic marcat într-o proporþie substanþialã de trãsãturi conser-
vatoare“ necesare pentru a menþine conservatorismul arhetipal al lui Burke asupra
libertãþii48. În exprimarea elegantã a lui JohnGray, alãturarea realizatã de Hayek pen-
tru „apãrarea libertãþii“ „tinde sã reconcilieze sensul modern al individualitãþii cu exi-
genþele tradiþiei“49 ºi sã susþinã atât o „reformã radicalã a atitudinilor ºi instituþiilor
existente“ sau individualismul libertarian (pentru care individul este suveran ºi pur-
tãtor al unor cerinþe morale independente de societate), cât ºi „înþelepciunea ºi efica-
citatea moºtenirii sociale a tradiþiei“ sau conservatorismul tradiþional (pentru care
„individualitatea umanã este ea însãºi o realizare culturalã în care indivizii sunt su-
puºi cerinþelor practicilor morale ale societãþii cãreia îi aparþin“)50. Aceastã „alã-
turare“ reflectã tensiunea care existã între liberalismul lui Hayek—„eliberat el însuºi
de spiritul unui raþionalism arogant“51, dar îndatorat tezei raþionaliste cã indi-
vidualitatea umanã este o realizare socialã ºi cã raþiunea este un element important în
dezvoltarea culturii —, ºi angajamentul sãu tradiþionalist. În principal aceastã
tensiune se reflectã în concepþia „liberalã“ a lui Hayek despre moralã, în mãsura în
care capitalismul susþinut de autorul austriac „contrazice anumite sentimente morale
tradiþionale ºi contemporane“, „norocul pur“ (uneori decisiv) „rupe legãtura între
succesul pieþei ºi calitãþile morale“, iar „noþiunile tradiþionale de calitate moralã, ne-
voie moralã ºi merit au constituit sursa de inspiraþie a celor mai hotãrâþi inamici ai
ordinii capitaliste a secolului al XX-lea“52. În ciuda aspectelor problematice ale
încercãrii de reconstruire a liberalismului pornind de la principiile clasice ale ordinii
spontane „a libertãþii“ ºi în ciuda incongruenþelor generate de încercarea de conexare
a filosofiei cu jurisprudenþa ºi economia într-un proiect ambiþios de „impulsionare“
a „filosofiei fundamentale“ menite sã „scoatã din stagnare civilizaþia europenilor“, li-
beralismul lui Hayek, constituit într-una „dintre cele mai coerente ºi sistematice apã-
rãri a liberalismului clasic din acest secol“53, constituie una din-tre cele mai impor-
tante provocãri intelectuale.
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(UK), Transaction Publishers, 1998, p. 67.
48 Ibidem, pp. 252-253.
49 John Gray, „Hayek as a Conservative“, în vol. Post-liberalism. Studies in Political Thought, London

and New York, Routledge, 1993, p. 37.
50 John Gray, „Conservatorism ºi radicalism în filosofia socialã a lui Hayek“, în vol. Filosofia socialã a

lui F. A. Hayek, coordonator Adrian-Paul Iliescu, Iaºi, Polirom, 2001, p. 206.
51 Ibidem, p. 207.
52 Ibidem, p. 208.
53 Norman Barry, op. cit., p. 284.
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