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Abstract. This study argues, reviewing some of the relevant liberal lite-
rature, that although in theory the socialist ideas were discredited almost
everywhere in the world, in political practice socialism still survives in
one form or another in all contemporary societies. And this multi-century
fundamental conflict can be resolved, ultimately, only by leadership and
moderation, that is by both realistic and fair and, therefore, sustainable
public policies.
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„People are afraid to be free; the state stands in loco parentis“

James M. Buchanan

Acest studiu argumenteazã, valorificând o parte a literaturii liberale actuale
relevante, cã deºi sub raport teoretic ideile socialiste s-au discreditat aproape
pretutindeni în lume, în practica politicã socialismul supravieþuieºte încã într-o
formã sau alta în toate societãþile. Iar acest conflict fundamental, multisecular nu
poate fi rezolvat, în cele din urmã, decât prin leadership ºi înþelepciune, adicã
prin politici publice realiste ºi totodatã juste ºi, deci, durabile.

Mulþi oameni resping încã ºi astãzi liberalismul în favoarea unei forme sau a
alteia de socialism, nu pentru cã acesta din urmã ar fi mai eficient sau mai just,
ci pentru cã se tem pur ºi simplu de libertate. Cedând statului controlul asupra
acþiunilor lor, oamenii pot astfel scãpa ºi chiar nega responsabilitãþile personale
asupra vieþilor lor. „Oamenilor le este fricã sã fie liberi; statul stã in loco
parentis“1, observã James M. Buchanan, unul dintre cei mai prestigioºi autori
liberali contemporani, laureat al premiului Nobel pentru economie în 1986.
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Preluând termenii schumpeterieni cunoscuþi2, capitalismul („întreprinderea
liberã“) ºi, respectiv, socialismul se definesc, în ultimã instanþã, prin gama ºi sfe-
ra controlului colectiv (al statului) asupra activitãþilor individuale. Dupã Bucha-
nan, existã cel puþin patru surse sau izvoare care au alimentat necontenit, în
ultimele douã secole, extinderea controlului colectiv asupra libertãþii de acþiune
a indivizilor: 1) „managerialã“; 2) „paternalistã“; 3) „distribuþionistã“; 4) „pa-
rentalã“3.

Socialismul managerial

Definit prin proprietatea colectivã asupra mijloacelor de producþie ºi prin pla-
nificarea centralizatã a „întregii economii naþionale“, acest tip de socialism este
acum, dupã revoluþiile anticomuniste de la sfârºitul secolului al XX-lea, „mort ºi
îngropat“. „Socialismul real“ — dupã cum este astãzi general recunoscut — s-a
bazat pe erori grave; ºi cu consecinþe dramatice: ineficienþa grosierã, favori-
tismul ºi corupþia generalizate ca singurii „lubrifianþi“ ai interacþiunilor econo-
mice ºi sociale.

Economia colectivã, centralizatã ºi planificatã nu a putut — ºi, în principiu,
nu putea — sã producã bunuri ºi servicii în cantitãþi ºi calitãþi chiar de departe
comparabile cu producþia economiilor organizate dupã principiul „libertãþii
naturale“ dezvoltat deAdam Smith. Aceastã formã de socialism, care s-a inspirat
în mare parte din ideile lui Karl Marx, ºi-a epuizat astãzi forþa de atracþie.

În acest sens, Buchanan citeazã concluzia generalã formulatã de Leonid
Abalkin4 chiar la începutul anilor ’90: „Progresul economic din secolul al XX-lea
a confirmat pe deplin cã numai economia de piaþã este capabilã sã asigure efi-
cienþa ridicatã a economiei naþionale“5. Acest acord general cã economia de pia-
þã „funcþioneazã mai bine“ (works better) decât alternativa sa socialistã, planifi-
catã central, se bazeazã pe ideea — economic precisã — cã aceasta oferã mai
multe bunuri ºi servicii de calitatea ºi cantitatea dorite de consumatori.

Economia de piaþã este mai eficientã pentru trei raþiuni principale, identifi-
cate de mult timp de teoria economicã: „stimulentele“ agenþilor sunt compatibile
cu producerea de valoare economicã; exploateazã mai bine „cunoaºterea localã“,
disponibilã agenþilor în miriadele de situaþii ºi împrejurãri concrete, locale, inac-
cesibile, în principiu, unei „cunoaºteri centrale“; ºi permite desfãºurarea ener-
giilor ºi aptitudinilor tuturor indivizilor, liberi sã acþioneze ca antreprenori.

Atenþia acordatã trãsãturilor structurale generatoare de eficienþã ale econo-
miei de piaþã nu trebuie însã sã obscurizeze trãsãtura-corolar: „Economia organi-
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zatã pe principii de piaþã minimizeazã în mod efectiv numãrul de decizii econo-
mice care trebuie luate politic, adicã printr-o agenþie care acþioneazã în numele
unitãþii colective. Practic, putem spune cã o economie organizatã pe principii de
piaþã reduce mãrimea ºi importanþa birocraþiei politice“ (s. a.)6. Pentru a sublinia
aceastã trãsãturã, concluzia lui Abalkin ar putea fi reformulatã astfel: Prin logica
sa internã, structuralã, economia de piaþã face posibilã ºi chiar necesarã politi-
zarea minimã a economiei naþionale.

Prin contrast, economia socialistã a fost politizatã în mod excesiv, preþurile
multor bunuri ºi servicii fiind determinate politic-birocratic, dupã cum vom
vedea mai jos, din raþiuni distribuþioniste ºi, deopotrivã, paternaliste. Aceste bu-
nuri erau oferite consumatorilor la preþuri adesea mai mici decât costurile lor de
producþie, pentru a nu mai vorbi de interacþiunea cererii ºi a ofertei. Gama lor
este cunoscutã: alimentele, locuinþele, transportul, învãþãmântul, serviciile medi-
cale etc. Producþia ºi distribuþia birocraticã, administrativã a acestor bunuri ºi
servicii puteau fi însã atât de greoaie ºi ineficiente încât preþurile lor reale sã fie,
în cele din urmã, mult mai mari decât acelea pe care le-ar fi oferit piaþa, în ciuda
intenþiilor iniþiale bune ale planificatorilor politici centrali.

Cu un exemplu elementar împrumutat de la Buchanan, sã presupunem cã s-ar
fi luat decizia politicã de a oferi consumatorilor pâinea la preþul zero. Acesta este
în mod evident un „preþ politic“, fiind rupt total de costurile reale de producþie
ºi de piaþã. Potrivit postulatelor fundamentale ale teoriei economice, rezultatul
acestei „politici publice“ este imediat previzibil: cererea de pâine la preþul zero
creºte, dar nu existã ofertanþi, astfel încât decidenþii politici trebuie sã aloce
resurse suplimentare pentru aceastã producþie, fie prin achiziþionarea directã, fie
prin subvenþionarea substanþialã a furnizorilor potenþiali. În ambele cazuri, este
necesar sã fie atrase resurse de la alte utilizãri, iar consumatorii sunt încurajaþi
prin preþul scãzut în mod artificial sã consume pâinea chiar irosind-o, precum o
atestã „experienþa sovieticã“ (ºi nu numai) când þãranii hrãneau animalele cu
pâine.

Prin contrast cu regimul preþurilor politice, existã regimul preþurilor de piaþã,
unde se prezumã cã nu existã nicio interferenþã politicã cu piaþa pâinii, preþurile
rezultând exclusiv din interacþiunea cererii ºi a ofertei. Cele douã caracteristici
structurale ale regimului preþurilor politice sunt absente: nu existã nici exces,
nici penurie. „ªi nu va exista nicio cerinþã ca alte persoane din economie, altele
decât consumatorii de pâine, sã trebuiascã sã finanþeze producþia de pâine“7. De-
ciziile politice presupuse de stabilirea preþurilor politice, finanþarea ºi distribuþia
producþiei sunt inutile în regimul preþurilor stabilite de piaþã.

Apoi, preþurile de piaþã îndeplinesc o funcþie de coordonare importantã, pe
care preþurile politice nu o pot realiza. Oferta este proporþionatã în raport cu con-
sumul, iar cantitatea livratã satisface cererea potenþialã. Or, dacã preþul politic
este stabilit mai jos decât preþul pieþei, trebuie introduse alte instrumente de „ra-
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þionalizare“, cãci oferta nu este ajustatã astfel încât sã satisfacã cererea. Raþio-
nalizarea poate lua forma unor cupoane care sã indice „raþia“ cuvenitã fiecãrui
consumator sau aplicarea principiului „primul venit, primul servit“, cu cozile
aferente binecunoscute, dar, indiferent de forma adoptatã, este necesarã insti-
tuirea ºi intervenþia unei agenþii birocratice pe care preþurile de piaþã ar face-o
redundantã.

Aceastã dependenþã a cetãþenilor de birocraþie existã indiferent de „conºtiin-
þa“ sau „caracterul“ persoanelor aflate în posturile birocratice. Chiar dacã aceºtia
s-ar comporta în mod „ideal“, conform criteriilor larg împãrtãºite de fairness, re-
laþia de dependenþã nu ar dispãrea. Cãci „discreþia birocraticã“ nu rezidã în mod
exclusiv, nici chiar în primul rând, în luarea de mitã, corupþie etc., ci în faptul cã
decidenþii birocraþi sunt puºi sã satisfacã cereri diverse pe altã bazã decât cea
economicã.

De aceea, discreþia birocraticã asociatã în mod necesar preþurilor politice este
sursa structuralã a ineficienþei acestui sistem economic. Penuria artificial creatã
de preþurile politice incitã la investiþii socialmente risipitoare. Oamenii investesc
resurse de toate tipurile pentru a-ºi asigura accesul favorizat la puterea econo-
micã inerentã discreþiei birocratice. ªi, dat fiind cã, prin forþa lucrurilor, unii
(dacã nu cei mai mulþi) pierd de regulã în aceastã competiþie pentru accesul în-
totdeauna limitat la bunurile rare, rezultatul este o mare risipã de energie umanã
ºi de valoare economicã, astfel încât societatea în ansamblul sãu înregistreazã
mari pierderi in net.

Socialismul paternalist

„Cererile de colectivizare“ (demands for collectivization) a unor activitãþi in-
dividuale nu s-au diminuat însã în mod substanþial odatã cu dispariþia socialis-
mului managerial, „real“, cãci elitele politice actuale sunt încã foarte înclinate sã
creadã cã numai prin colectivizare acþiunile indivizilor ºi ale „maselor“ pot
ajunge la rezultate care „ar trebui sã fie dorite dacã aceste mase ar ºti ce este în
interesul lor“8. Controlul colectiv asupra activitãþilor individuale nu mai este
justificat acum cu argumentul economic al eficienþei (doveditã iluzorie), care
poate fi definitã în mod neutru ca valoare economicã agregatã nou creatã, ci cu
un argument axiologic: preferinþele maselor ºi ale clasei politice diferã în mod
ireductibil, astfel încât cele dintâi ar trebui schimbate pentru a deveni mai „ac-
ceptabile“. „Termenul franþuzesc dirigisme, admite Buchanan, este de fapt mult
mai descriptiv pentru aceastã mentalitate decât orice alt termen englezesc“9. Cei
care adoptã aceastã poziþie nu resping capitalismul per se sau, mai precis, piaþa
liberã, ci susþin cã „stimulentele“ sale intrinseci ar trebui reajustate colectiv, prin
intervenþia statului, astfel încât „sã garanteze rezultatele dictate de idealurile
normative ale elitei“, adicã de ceea ce clasa politicã gândeºte cã este bine pentru
întreaga societate.
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Dezbaterea politicã actualã este impregnatã de aceastã mentalitate, extrem de
vizibilã în cruciadele environmentaliste ori pentru un style of life sãnãtos, împo-
triva tutunului, a alcoolului, a obezitãþii etc. Aceastã sursã de sprijin pentru con-
trolul colectiv asupra libertãþii individuale de alegere nu va dispãrea, apreciazã
Buchanan, deºi limitele sale sunt atestate istoric de mari experimente politice
eºuate, precum prohibiþia alcoolului în SUA în prima treime a secolului XX. În
astfel de situaþii, „democraþia“, oricum ar fi practicatã, devine o redutã conserva-
toare împotriva încercãrilor clasei politice de a impune prin intervenþia colectivã
contrângãtoare, a statului propriile sale valori la scara întregii societãþi.

Socialismul distribuþionist

„Socialism is about equality“ — aceastã idee ocupã centrul scenei dezbaterii
politice dupã prãbuºirea generalã, la sfârºitul secolului trecut, a regimurilor ba-
zate pe proprietatea colectivã, planificarea ºi controlul centralizat al economiei.
Vechii susþinãtori ai proprietãþii colective din fostele þãri comuniste s-au alãturat
cu o sprintenealã surprinzãtoare social-democraþilor occidentali, promotori ai
statului „social“, al „bunãstãrii“, astfel încât „egalitatea distributivã“ a devenit
astãzi valoarea centralã a socialiºtilor de pretutindeni. Înclinaþia (re)distribuþio-
nistã este prezentã ºi la paternaliºti, care militeazã în continuu pentru tot mai
multe „transferuri“ gratuite în bani, dar ºi în naturã, ale unor bunuri ºi servicii în
scopul declarat al realizãrii unei mai mari egalitãþi a veniturilor.

Prin urmare, în forma sa tipicã, socialismul distribuþionist are drept obiectiv
politic principal egalitatea — de fapt, la drept vorbind, inegalitatea — distribu-
þiei bunurilor ºi serviciilor între membrii societãþii. Dacã alocarea eficientã a re-
surselor este lãsatã în mare mãsurã pieþei libere, care rãspunde în mod predictibil
preferinþelor consumatorilor ºi ale producãtorilor, distribuþia rezultatelor pro-
cesului economic este încredinþatã intervenþiei colective, a statului. Potrivit ar-
gumentãrii filosofice relevante, inspiratã mai ales de John Rawls10, aceastã
„cerere de colectivizare“ pare singura compatibilã cu principiile liberalismului.
„Chiar ºi libertarienilor hard-core le este greu sã apere rezultatele distribuþionale
neconstrânse ale procesului pieþei, ale capitalismului nerestricþionat, ca norme
de fairness larg împãrtãºite“11, admite ºi Buchanan.

Deºi atotprezenþa „stimulentelor perverse“ — care periclizeazã necontenit
atingerea obiectivelor redistribuþionale, de ambele pãrþi (fiscalã ºi de transferuri
sau de venituri ºi cheltuieli) ale oricãrui buget de stat — este tot mai deschis re-
cunoscutã în ultimul timp, inclusiv de cãtre opinia publicã ºi chiar de beneficiarii
tipici ai transferurilor, „corecþia redistribuþionalã“ se bucurã încã de un sprijin
larg în literatura liberalã relevantã. ªi câtã vreme sfera publicã, colectivizatã a
activitãþilor umane se bazeazã în mod exclusiv pe bugetul de stat, alcãtuit din
taxe-ºi-transferuri, socialismul astfel înþeles nu poate dispãrea din practicile po-
litice contemporane.
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Sprijinul pentru creºterea continuã a acestui tip de buget de stat, motivat de
obiective strict distribuþioniste, cronic deficitar, finanþat prin împrumuturi con-
tinue, este însã depãºit cu mult de noua demagogie a „luptei de clasã“ a demo-
craþiilor electorale contemporane, constatã Buchanan. Sãracii, pretutindeni deza-
vantajaþi distribuþional, nu utilizeazã decât arareori cãile ºi mijloacele demo-
craþiei majoritare pentru a „exploata“ bogaþii. Retorica noii lupte de clasã este
practicatã grandilocvent mai ales de membri ai clasei politice, care cheamã ade-
sea în mod iresponsabil la tot mai multã redistribuire a veniturilor pentru a da
sens ºi conþinut propensiunii lor dirijiste fundamentale.

Socialismul parental

Termenul „parental“ nu a mai fost utilizat pânã acum în mod explicit pentru
a descrie justificarea colectivizãrii unor activitãþi umane. Dacã paternalismul
descrie atitudinile unor membri ai clasei politice cu vederi elitiste care încearcã
sã impunã întregii societãþi propriile lor valori, parentalismul, termenul introdus
de Buchanan, surprinde atitudinile indivizilor ºi categoriilor sociale care doresc
sã le fie impuse valori de cãtre alþii, fie ei conducãtori obiºnuiþi (mundani) ori
chiar forþe supramundane.

În termeni filosofici mai generali, este vorba în definitiv despre „starea de
minorat“ descrisã de Immanuel Kant în celebrul sãu „Rãspuns la întrebarea: Ce
este «luminarea»?“: „Luminarea este ieºirea omului din minorat, a cãrui vinã o
poartã el însuºi. Minoratul este neputinþa omului de a se servi de inteligenþa sa
fãrã a fi condus de altul..., lipsa hotãrârii ºi a curajului de a se servi de ea fãrã
conducerea altuia“12.

Libertatea ºi reponsabilitatea sunt indisociabile. Mulþi oameni refuzã însã sã
poarte responsabilitatea finalã ºi totalã a propriilor lor acþiuni, fiindu-le într-ade-
vãr fricã sã fie liberi. În aceastã conduitã, remarcã Buchanan, transpare atitudi-
nea proprie copiilor care cautã protecþia pãrinþilor lor ºi care sunt liberi numai în
limitele definite de cuprinderea acestei protecþii, oferindu-le un sentiment al
ordinii în propriul lor univers. Aceastã stare confortabilã dispare în mod drama-
tic atunci când copiii devin adulþi, fiind nevoiþi sã poarte responsabilitatea pro-
priilor lor vieþi, adesea dincolo de legãturile familiale. Or, mulþi oameni nu sunt
destul de puternici pentru a-ºi asuma întreaga gamã a libertãþilor ºi, respectiv, a
responsabilitãþilor personale, fãrã a mai cãuta un substitut al protecþiei pãrinteºti.

Dumnezeu („Tatãl ceresc“) a reprezentat întotdeauna acest substitut parental
pentru persoanele religioase. Apoi, Comunitatea, organizatã într-un Stat, este un
asemenea substitut pentru mulþi oameni, care solicitã ca acesta sã îndeplineascã
rolul parental în vieþile lor. „Ei vor sã li se spunã ce sã facã ºi când sã facã; ei
cautã ordine, nu incertitudine...“, observã Buchanan, adãugând: „Setea sau do-
rinþa de libertate, ºi de responsabilitate, nu este probabil atât de cvsiuniversalã,
aºa cum au presupus mulþi filosofi post-Iluminiºti. Câte dintre persoanele aflate
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în diferite grade de servitute, de la sclavie la contractele de muncã obiºnuite, vor
cu adevãrat sã fie libere, cu responsabilitatea corespunzãtoare pentru propriile
lor alegeri?“13.

Dacã Nietzsche a avut într-un fel sau altul dreptate, cu a sa sentinþã Gott ist
tot, cine a preluat rolul de „pãrinte-surogat“ în societãþile moderne? Dupã Ilumi-
nism, Statul secular a substituit tot mai mult rolul protectiv al Bisericii. Die Ent-
zauberung der Welt14, teoretizatã de Max Weber, ºi apariþia statului naþional sunt
douã procese istorice cvasisincronice.

Metamorfoza Dumnezeu-Stat a fost stimulatã ºi de alte douã dezvoltãri isto-
rice subiacente. Din Iluminism a apãrut liberalismul (clasic), care nu a reuºit însã
sã ofere oamenilor securitatea psihologicã cerutã de pierderea credinþei religioa-
se; astfel încât, aproape simultan, a apãrut socialismul. Colectivismul socialist a
promis reinstituirea „ordinii“ pierdute, mai puþin vizibilã în liberalismul indivi-
dualist. Socialismul a combinat în dozaje variabile ideologia marxistã de „trans-
formare radicalã a societãþii“, paternalismul specific intelligentsiei de pretutin-
deni, înclinaþia sa redistribuþionistã multisecularã, oferind un rãspuns multor oa-
meni aflaþi în cãutarea rezidualã, dar disperatã a unui substitut supraindividual,
atotputernic al lui Dumnezeu.

Aceastã metamorfozã a fost deosebit de evidentã în URSS ºi în celelalte re-
gimuri comuniste; dar ºi în societãþile democratice occidentale dependenþa de
stat a ajuns sã fie acceptatã ca normalã. „Colapsul regimurilor comuniste în ulti-
mele decenii ale secolului“, constatã Buchanan, „a fãcut puþin sau nimic pentru
încetinirea creºterii statului bunãstãrii; acest lucru demonstreazã, prin el însuºi,
cã motivaþia parentalã pentru colectivizare rãmâne, probabil, cea mai puternicã
dintre cele identificate mai sus“15.

„Contradicþiile“ capitalismului

Potrivit ideii organizatoare centrale a liberalismului clasic — „sistemul sim-
plu al libertãþii naturale“16 teoretizat magistral de Adam Smith — controlul co-
lectiv extins asupra activitãþilor indivizilor nu este deloc necesar. Într-un cadru
de „legi ºi instituþii“ minim invazive, care sã le garanteze persoana, proprietãþile
ºi contractele, oamenii pot acþiona liber, generând astfel valoare economicã
maximã. „Ordinea spontanã a pieþei“ reclamã în mod necesar limitarea interven-
þiei colective prin intermediul statului.

Socialismul modern a apãrut ca o reacþie la o „lacunã“ sau un insucces major
al liberalismului clasic. Dupã cum constatã Buchanan: „Lacuna liberalismului
clasic rezidã în eºecul sãu de a oferi o alternativã satisfãcãtoare impulsului socia-
list-colectivist care reflectã dorinþa persistentã ca statul sã îndeplineascã rolul
parental. Pentru persoanele care cautã, chiar dacã inconºtient, dependenþa de co-
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lectivitate, argumentul liberal clasic al independenþei semnificã negaþia“17 (s.
m.). Este evident cã liberalii clasici au ignorat acest aspect în pledoaria lor în fa-
voarea pieþei libere. De altfel, ideea generalã a virtuþilor „ordinii spontane a pie-
þei“ nu este în mod nemijlocit intuitivã pentru persoanele fãrã nicio educaþie eco-
nomicã, care, dimpotrivã, percep piaþa liberã ca pe o „forþã oarbã“, adesea dis-
tructivã, chiar maleficã, clamând contra ei intervenþia protectoare a statului, ca
un pãrinte-surogat.

Capitalismul („întreprinderea liberã“) este întruchiparea legalã ºi instituþio-
nalã a liberalismului clasic. În mod ideal-tipic, acesta constituie o ordine socialã
în care „valorile sunt stabilite; resursele sunt alocate; bunurile ºi serviciile sunt
produse ºi distribuite printr-o reþea de schimburi voluntare ale persoanelor ºi
grupurilor care aleg, acþioneazã liber — o reþea care funcþioneazã într-o structurã
legalã impusã colectiv care protejeazã persoanele ºi proprietãþile ºi impune
respectarea contractelor, finanþând în acelaºi timp acele bunuri ºi servicii care
sunt consumate cel mai eficient între mai mulþi utilizatori. Acest sistem capitalist
idealizat ar controla colectiv pânã la 15% din valoarea produsului naþional“18.
Or, de peste o jumãtate de secol, chiar în societãþile occidentale, din afara blocu-
lui comunist, sectorul colectivizat s-a extins, ajungând sã aloce ºi sã distribuie
peste 50% din PIB, aceste societãþi devenind, riguros vorbind, „jumãtate capita-
liste ºi jumãtate socialiste“19.

Potrivit principiilor liberalismului clasic, orice discriminare între indivizii-
cetãþeni ai unui stat este pur ºi simplu ilegalã. De aici rezultã cã bugetele de stat,
alcãtuite din taxe-ºi-transferuri, oricât de motivate de cererile publice ca statul sã
îndeplineascã rolul parental, ar trebui sã se bazeze pe principiul generalitãþii.
Orice încãlcare a normei generalitãþii, orice discriminare — în taxare ºi, res-
pectiv, în (re)distribuire — încalcã principiul egalitãþii în faþa legii. „Persoanele
se supun taxãrii, pe de o parte, ºi sunt eligibile pentru plãþi prin transfer (transfer
payments), pe de altã parte, prin apartenenþa lor la stat, nu prin identificarea lor
ca membre ale unui grup sau altul, definite în termeni nongenerali“20.

Majoritatea constituþiilor actuale conþin de regulã în mod explicit prevederi
ca dreptul civil ºi penal sã se aplice în mod egal tuturor cetãþenilor: „Nimeni nu
este mai presus de lege“, se stipuleazã ºi în Constituþia noastrã.

Totuºi, Buchanan ºi Congleton21 argumenteazã cã principiul generalitãþii
poate, ºi trebuie, sã fie aplicat ºi în domeniul dreptului public ºi al politicilor pu-
blice, în general, de exemplu, al politicii fiscale ºi, respectiv, al cheltuielilor gu-
vernamentale.

Este vorba, în fond, de douã viziuni diferite, ireductibile: „politica bazatã pe
principii“ (politics by principle) ºi, respectiv, „politica bazatã pe interese“ (poli-
tics by interest), cea din urmã fiind dominantã în societãþile actuale, fie în forma
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unui tratament discriminatoriu explicit (care gratificã sau penalizeazã anumite
categorii sociale), fie în forma unei „clasificãri“ elitist-dirijiste a cetãþenilor pe
baza unei presupuse înþelepciuni superioare despre ceea ce este într-adevãr „spre
binele“ tuturor. „Principiul propriu al politicii este acela al generalizãrii sau ge-
neralitãþii. Acest standard este atins atunci când acþiunile politice se aplicã tu-
turor persoanelor, independent de apartenenþa la o coaliþie majoritarã sau la un
grup de interese efectiv“22.

Principiul generalitãþii, aplicat în mod cuprinzãtor, reclamã aºadar ca toþi
membrii unei societãþi sã fie trataþi în mod egal de cãtre guvernul lor. Acest prin-
cipiu este puternic sprijinit de normele democratice generale care trateazã toate
persoanele ca fiind fundamental egale în calitate de cetãþeni — „un om, un vot“;
de normele procedurale de fairness — care reclamã ca toate persoanele sã res-
pecte aceleaºi reguli; precum ºi de normele care privesc în mod explicit egali-
tatea ca „oportunitate egalã“ ºi „echitate“. În plus, adoptarea ºi aplicarea princi-
piului constituþional al generalitãþii poate fi întemeiat pe raþiuni puternice de
eficienþã economicã ºi politicã. Se argumenteazã cã inclusiv cetãþenii care nu
sprijinã în mod larg normele democratice sau egalitare pot avea totuºi un „interes
constituþional“ sã sprijine principiul generalitãþii pentru cã aplicarea sa sporeºte
eficienþa ºi echitatea politicilor publice.

La prima vedere, producþia guvernamentalã a unor bunuri publice tinde sã fie
consistentã cu principiul generalitãþii în mãsura în care orice cetãþean poate be-
neficia de acestea. În realitate, finanþarea lor reclamã în mod necesar transferul
unor resurse private — prin impozitare — în sectorul public. ªi este evident cã
de anumite bunuri ºi servicii publice precum autostrãzile, învãþãmântul superior,
îngrijirea sãnãtãþii sau chiar justiþia beneficiazã propriu-zis numai cei care le
utilizeazã.

Mai mult, în absenþa regulii generalitãþii, grupuri de interese locale pot in-
fluenþa decizia politicã centralã pentru a construi parcuri, poduri, drumuri pu-
blice etc. finanþate din veniturile fiscale generale. „Principiul generalitãþii recla-
mã ca fiecare nivel al guvernãrii sã furnizeze serviciile sale în mod uniform tutu-
ror celor aflaþi în interiorul jurisdicþiei sale sau sã nu le furnizeze deloc“23, este
una dintre concluziile cele mai categorice ale economiei publice actuale. În acest
mod s-ar reduce „stimulentele“ clasei politice de a investi resurse ºi efort pentru
a realiza bunuri ºi servicii „targhetate“, locale, din veniturile colectate la nivel
central, s-ar reduce efectele redistributive inechitabile ale „ciclurilor majoritãþii“
ºi, în cele din urmã, ale „conflictului distribuþional“, în general.

Desigur, se poate argumenta cã aplicarea riguroasã a principiului generalitãþii
în producþia ºi furnizarea bunurilor ºi serviciilor publice este adesea imposibilã,
cãci ceea ce pare general într-un sens poate fi particular în alt sens, întrucât oa-
menii ºi circumstanþele posedã atributul ireductibil al unicitãþii. De exemplu,
niveluri uniforme ale unor servicii publice pot produce niveluri diferite ale bene-
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ficiilor ºi satisfacþiilor subiective dacã utilizatorii nu sunt relativ omogeni. „To-
tuºi, în mãsura în care beneficiile au corelate mãsurabile, precum un avantaj mo-
netar net sau niveluri obiective ale unui serviciu, mai multã generalitate se deo-
sebeºte în mod clar de mai puþinã generalitate într-o gamã largã de cazuri“24. În
orice caz, aplicarea sistematicã a principiului generalitãþii conduce în mod nece-
sar la creºterea eficienþei politice prin efectele predictibile ale producþiei ºi distri-
buþiei bunurilor publice asupra stimulentelor subiective ale deciziei ºi acþiunii
politice la toate nivelurile guvernãrii.

Pe de altã parte, programele finanþate prin bugetele „statelor sociale“ actuale,
ale „bunãstãrii“ — pensiile ºi serviciile medicale, de exemplu —, sunt generale,
fiind adresate în principiu tuturor, deºi conþin elemente redistributive în numele
solidaritãþii între membrii societãþii.

Statele bunãstãrii din Europa, America ºi pânã în Japonia înfruntã astãzi crize
fiscale severe, riscând sã provoace o adevãratã „tragedie a bunurilor comune“
(tragedy of the commons). Presiunile fiscale asupra acestor programe, constatã
Buchanan, cresc însã într-un mod exploziv, greu controlabil sub influenþa schim-
bãrilor sociale ºi tehnologice: îmbãtrânirea populaþiei ºi inovaþiile continue ale
tehnologiilor ºi practicilor medicale. Prin urmare, „dacã principiul generalitãþii
este pãstrat, chiar dacã nu este pe deplin respectat, cererile predictibile asupra
capacitãþilor fiscale ale statelor bunãstãrii sunt pur ºi simplu nesustenabile“25.
Îndeplinirea angajamentelor asumate de guverne pentru menþinerea ºi continua-
rea acestor programe sociale reclamã în mod necesar (matematic) creºterea po-
verii fiscale a contribuabililor care realizeazã venituri reale, impozabile dincolo
de limitele fezabile ºi acceptabile.

Statele sociale actuale înfruntã douã presiuni contradictorii, ireductibile, care
exprimã în cele din urmã conflictul multisecular între liberalism ºi socialism.
Prin intermediul procesului politic, democratic, cetãþenii cer menþinerea ºi chiar
extinderea rolului parental al statului ºi, totodatã, reducerea poverii lor fiscale.
„Prima jumãtate a noului secol va determina cum poate fi rezolvat acest conflict
fundamental“26. Principiul liberal potrivit cãruia oamenii sunt liberi sã creeze tot
mai multã avuþie, în primul rând pentru ei înºiºi, este contrazis în mod frontal de
principiul socialist potrivit cãruia asistenþa socialã, în forme mereu noi, trebuie
extinsã, sfidând frontierele fiscale plauzibile ºi suportabile.

Concluzie

Pentru a conchide asupra acestei expuneri, s-a observat cã natura statului nu
s-a schimbat în mod fundamental din epoca romanã, când oferea maselor panem
et circus, deºi ordinea acestor oferte este (oricând ºi oriunde) reversibilã. În plus,
de îndatã ce sunt introduse, programele de asistenþã socialã devin greu contro-
labile, „scapã din mânã“, iar efectele lor sunt adesea contraproductive: sãracii
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devin mai numeroºi ºi mai sãraci decât erau înainte, iar sursele bogãþiei pe care
statul o revarsã asupra lor scad în mod necesar27.

În sfârºit, pentru a evoca încã o „poveste exemplarã“ în aceastã privinþã, pil-
duitoare în durata mai lungã a istoriei, la sfârºitul secolului al XIX-lea, când a
ajuns la putere, Cancelarul Bismarck a interzis activitatea social-democraþilor,
dar a preluat de la aceºtia câteva idei valoroase, înzestrând þara sa cu primul sis-
tem modern de asistenþã socialã. „Statul social“ bismarckian a fost fondat pe sis-
temul asigurãrilor sociale (de sãnãtate, împotriva accidentelor de muncã, de bã-
trâneþe etc.), dar toate aceste beneficii sociale erau în mod fundamental con-
trapartea contribuþiilor individuale.

Astãzi, se poate spune în concluzie cã „moºtenirea lui Marx este o forþã epui-
zatã. Moºtenirea lui Bismarck este vie. Aceasta poate fi însã îmbogãþitã cu
leadership ºi înþelepciune, aºa cum Bismarck însuºi gândea cã este posibil“28.
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