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Abstract. This study presents the exercise of political power in contemporary
democracies from the general perspective of Public Choice Theory. If
the free market failures to produce public goods and services are very
obvious, then the governmental intrusions often made things worse rather
than better.
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Puterea ºi politicile publice

„Omul este un animal politic“1, spunea Aristotel, gândind cã fiinþele umane
sunt înclinate în mod natural cãtre activitatea politicã. Adam Smith, la rândul
sãu, sesiza înclinaþia, la fel de naturalã, a omului de „a schimba un lucru cu
altul“2. De la observaþiile acestor doi mari înþelepþi ai Umanitãþii s-au dezvoltat
douã discipline separate în ºtiinþele umane: ºtiinþa politicã ºi ºtiinþa economicã.

Mult timp, aceste douã discipline au fost separate prin întrebãrile pe care
le-au formulat, prin asumþiile fundamentale cu privire la motivaþiile acþiunilor
indivizilor, prin metodologiile utilizate. Dacã ºtiinþa politicã a studiat comporta-
mentul omului în arena politicã, presupunând, adesea în mod implicit, cã acesta
urmãreºte interesul public, ºtiinþa economicã a cercetat comportamentul omului
în domeniul pieþei, presupunând în mod explicit cã acesta îºi urmãreºte intere-
sele sale private, ºi a modelat acest comportament potrivit unei logici unice în
ºtiinþele umane.

„Dar este validã aceastã dihotomie? S-ar putea ca Aristotel ºi Smith sã fi avut
amândoi dreptate? S-ar putea ca omul politic ºi omul economic sã fie unul ºi
acelaºi?“3

Rãspunsul este afirmativ. În definitiv, încã Max Weber constata cã „între-
prinderea [Betrieb] politicã este în mod necesar o întreprindere de interese
[Interessenbetrieb]“4, perspectivã cuprinzãtoare împãrtãºitã ºi dezvoltatã apoi de
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Joseph A. Schumpeter, Anthony Downs, James Buchanan, Gordon Tullock ºi de
numeroºi alþi autori contemporani care teoretizeazã ceea ce numim astãzi „Ale-
gerea Publicã“ (Public Choice) — curentul de gândire care aplicã instrumentele
analitice ale ºtiinþei economice la studiul instituþiilor politice. Postulatul compor-
tamental fundamental al Alegerii Publice, ca ºi al economiei, de altfel, este acela
cã omul este un „maximizator raþional de utilitate“.

„Revoluþia Public Choice“, spune un comentator contemporan, „a demisti-
ficat statul“5. Pânã acum o jumãtate de secol, un economist teoretician aborda
politica publicã astfel: Piaþa competitivã perfectã face posibilã alocarea cea mai
eficientã (sau Pareto-optimalã) a resurselor într-o societate; sau, altfel spus, în
termenii sociologului italian, nu este posibilã îmbunãtãþirea situaþiei (better off)
unor indivizi sau grupuri sociale fãrã a o înrãutãþi (worse off) pe a altora. Dacã
aceasta este cea mai dezirabilã alocare a resurselor într-o societate este o ches-
tiune de judecatã de valoare care nu poate primi un rãspuns în termenii econo-
miei pozitive.

În realitate, astfel de rezultate optime în alocarea resurselor sunt obstrucþio-
nate de diferite tipuri de „eºecuri ale pieþei“ (market failures) precum dezechili-
brele macroeconomice, monopolurile naturale ori „efectele externe“ (pozitive
sau negative). De aceea, guvernul trebuie sã intervinã pentru a corecta eºecurile
pieþei ºi a maximiza bunãstarea generalã6.

Aceasta era, în general, analiza politicii publice înaintea „revoluþiei public
choice“. Astãzi însã, linia de argumentare este alta; ea porneºte de la o chestiune
într-adevãr elementarã: cum sunt luate deciziile colective, în general? —Acestea
sunt luate de cãtre decidenþii politici (policymakers) — politicieni ºi birocraþi —
ºi de cãtre alegãtori. Iar postulatul fundamental de la care porneºte teoria alegerii
publice este dezarmant de simplu: indivizii, atunci când acþioneazã ca politi-
cieni, birocraþi sau alegãtori, continuã sã fie interesaþi, urmãrindu-ºi propria
utilitate.

Prin urmare, dacã, într-un sens foarte larg, teoria alegerii publice este „ana-
liza economicã a instituþiilor politice“, într-un sens restrâns, aceasta trateazã
„eºecurile statului“ (the state failures). Condus de actori interesaþi pe „piaþa
politicã“, statul este adesea incapabil sã corecteze eºecurile pieþei — ori, cel
puþin, sã le corecteze la costuri mai mici decât costurile eºecurilor pieþei înseºi,
obiectiv care, în realitate, nu este deloc de la sine înþeles.

În regimurile democratice contemporane, alegãtorii nu decid în mod direct
asupra problemelor de interes public. Ei aleg reprezentanþi politici care, la rândul
lor, angajeazã birocraþi care, în cele din urmã, pregãtesc ºi iau deciziile care
privesc politicile publice. Iar complexitatea acestui sistem face astfel încât aceste
decizii sã nu reprezinte în mod necesar preferinþele cetãþenilor înºiºi.

Teoria alegerii publice afirmã cã politicienii, organizaþi în partide, vor sã
câºtige alegerile, altfel spus, ei nu vor sã rãmânã politicieni, ci sã devinã guver-
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nanþi, care sã aloce ºi sã distribuie resursele publice. Pentru a-ºi atinge acest
obiectiv, ei propun politici publice despre care cred cã sunt preferate de majori-
tatea cetãþenilor. „Partidele formuleazã politici pentru a câºtiga alegerile, nu
câºtigã alegerile pentru a formula politici“7. Aplicatã asupra birocraþiei, aceastã
perspectivã induce ºi mai mult îndoiala cã statul poate sã satisfacã în mod
eficient preferinþele cetãþenilor, rezultate din agregarea cererilor lor pentru dife-
rite politici publice. Oameni obiºnuiþi, birocraþii încearcã sã-ºi maximizeze utili-
tatea, desigur, în condiþiile constrângerilor exercitate asupra lor. Ei maximizeazã
bugetele birourilor ºi agenþiilor guvernamentale, pentru cã numai astfel îºi pot
spori recompensele proprii, directe ºi indirecte, materiale, dar ºi de ordinul
recunoaºterii sociale etc.8. Aceastã constatare generalã este sprijinitã de un mare
numãr de studii empirice care aratã, fãrã excepþie, cã cheltuielile birocraþiilor
publice sunt mult mai mari decât acelea ale întreprinderilor private. O altã cale
prin care birocraþia îºi exercitã puterea — care nu i-a fost datã în mod direct de
cãtre cetãþeni — este stabilirea „agendei publice“, decizând astfel adeseori asupra
politicilor publice care urmeazã sã fie adoptate de cãtre guvernanþii aleºi.

Apoi, pentru a putea influenþa politicile publice, unii cetãþeni se angajeazã în
acþiuni colective: demonstraþii, activitãþi de lobby, contribuþii materiale la parti-
dele politice etc. Rezultatul acþiunii colective a unor astfel de grupuri de inte-
rese, foarte prezente în societãþile contemporane, care nu mai sunt propriu-zis
împãrþite în clase sociale, de exemplu, protecþia tarifarã pentru un anumit pro-
dus, este un bun public pentru toþi membrii grupului, de care fiecare poate bene-
ficia, indiferent dacã a contribuit sau nu la acþiunea colectivã în cauzã. De fapt,
acþiunea unui singur individ poate sã nu cântãreascã prea mult în succesul final
al acþiunii respective. În plus, participând la o acþiune colectivã, individul atrage
asupra sa costuri, eventual fãrã beneficii, ºi de aceea este înclinat sã profite în
mod clandestin (sã fie free rider) de eforturile celorlalþi. Aceastã situaþie este
specificã mai cu seamã grupurilor mari, unde acþiunile unui individ au un impact
mai mic, astfel încât el poate evita cu uºurinþã eventualele sancþiuni. Grupurile
mici, în schimb, cu interese concentrate, precum anumite asociaþii ale fermie-
rilor, de exemplu, se pot organiza mai bine ºi pot declanºa acþiuni colective mai
eficiente decât grupurile mari cu interese mai difuze, precum este cazul consu-
matorilor produselor fermierilor ori chiar al contribuabililor în ansamblul lor. În
orice caz, aceasta este concluzia pe care o desprinde Mancur Olson în cartea sa
The Logic of Collective Action. Fermierii suedezi, care reprezintã o micã parte a
populaþiei acestei þãri, obþin subvenþii efective echivalente cu 86% din veniturile
lor, în timp ce fermierii din Ghana, care reprezintã o mare parte din populaþia
þãrii lor, „primesc“ o subvenþie efectivã negativã de pânã la 27% din veniturile
lor, cãci în realitate ei sunt aceia care subvenþioneazã locuitorii oraºelor9.

Pe de altã parte, indivizii ºi grupurile de interese se angajeazã în ceea ce teo-
reticienii alegerii publice numesc „cãutarea de rentã“ (rent-seeking), adicã a
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unor câºtiguri facile obþinute din redistribuirea, în dauna celorlalþi, a beneficiilor
publice. Astfel, cu cât un stat este mai mare ºi mai puternic, cu atât obþinerea
unor astfel de „rente“ este mai facilã. „Legea de fier a cãutãrii de rentã este aceea
cã oriunde se poate gãsi o rentã, un cãutãtor de rentã (rent seeker) este acolo
pentru a încerca sã o obþinã“, scrie D. Mueller în ultima ediþie a cãrþii sale, o
adevãratã Summa a teoriei alegerii publice. „Întregul buget federal (al Statelor
Unite — n.m.) poate fi vãzut ca o rentã giganticã gata de a fi înhãþatã de cãtre
cei care pot arãta cei mai puternici muºchi politici“10.

În principiu, arãta Gordon Tullock, iniþiatorul acestei problematici, este vorba
despre „folosirea de resurse în scopul de a obþine rente de cãtre oameni pentru
care rentele însele provin dintr-o activitate care are valoare socialã negativã“11.
Cãci astfel de „rente“ nu reprezintã, în termeni economici, transferuri pure de
avuþie publicã. Când indivizii ºi grupurile intrã în competiþie pentru anumite
avantaje din partea statului (subvenþii, monopoluri etc.), ei cheltuiesc resurse
considerabile pentru a le obþine. Astfel, o parte din câºtigurile aºteptate au fost
deja cheltuite, producând o pierdere socialã netã.

Din anul 1870 ºi pânã în 1913, cheltuielile guvernamentale totale ale Statelor
Unite ale Americii, de exemplu, erau în jur de 7% din PIB. Acestea au crescut la
12% în 1920 ºi la 20% în 1937. În 1980, ele au ajuns la 31% ºi de atunci au
crescut neîncetat. Aceastã evoluþie a avut loc ºi în alte þãri dezvoltate, unde s-au
înregistrat creºteri chiar mai mari dupã 1980, pânã cãtre 50% din PIB12. De ce
„creºte statul“ atât de mult?

Teoria alegerii publice oferã douã modele explicative: modelul „cererii-cetã-
þeanului“ (citizen-demand) ºi modelul „Leviathan“. În primul model, explicã
Mueller, „politicile sunt reflecþii ale preferinþelor alegãtorilor“; în al doilea, în
schimb, „preferinþele statului, ori ale indivizilor aflaþi la guvernare, sunt hotãrâ-
toare“. Dacã primul model accentueazã cererea, în sensul cã cetãþenii doresc tot
mai multe bunuri publice, precum ºi controlul „externalitãþilor“ negative (dimi-
nuarea poluãrii mediului înconjurãtor, de exemplu), fãcând astfel, fãrã voia lor,
sã „creascã statul“, modelul Leviathan subliniazã factorii legaþi de ofertã. Biro-
craþia statului reprezintã o proporþie tot mai mare a electoratului — în medie,
15% în þãrile membre ale OECD ºi 20% în alte þãri, iar participarea sa politicã,
în primul rând prin vot, dar nu numai, este mai mare decât a altor categorii de
cetãþeni. De aceea, conchide Mueller, numai „democraþia directã“, descentrali-
zarea masivã a statului, ca ºi federalismul, oferã posibilitatea unui control efectiv
asupra „creºterii Leviathanului“, fãcând practicabil modelul „cererii-cetãþea-
nului“.

Se observã însã o anumitã ambivalenþã în corpusul teoriilor ºi dovezilor em-
pirice numit astãzi în mod generic Public Choice. Unii autori, precum James M.
Buchanan, Geoffrey Brennan ori William Niskanen, privesc statul ca pe un
„animal rãpitor“ care îºi exploateazã la maximum puterea sa asupra cetãþenilor.
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Alþii, ca Albert Breton ºi Donald Wittman, vãd în stat un echivalent instituþional
al pieþei, unde competiþia politicã democraticã produce niveluri ale eficienþei
comparabile cu acelea realizate pe piaþa competitivã. Astfel, teoreticienii alegerii
publice argumenteazã fie utilitatea politicii, fie eºecurile statului; fie cã statul
promoveazã eficienþa alocãrii resurselor publice, fie cã este o maºinã distributivã
infernalã; ei privilegiazã fie modelul cererii, astfel încât competitorii politici rãs-
pund, în cele din urmã, cererilor cetãþenilor, fie modelul ofertei, unde domneºte
Leviathanul. Existã astfel o tensiune permanentã între înclinaþia „intervenþio-
nistã“ ºi cea „libertarianã“ în teoria alegerii publice. „Un lucru este sigur“, con-
chide Pierre Lemieux: „alegerea publicã a distrus viziunea naivã potrivit cãreia,
pentru a justifica intervenþia statului, este suficient a arãta cã existã eºecuri ale
pieþei pe care un stat ideal le-ar putea corecta. Dupã revoluþia alegerii publice,
analiºtii politici nu se mai pot mulþumi sã compare pieþele reale cu un stat ideal;
ei trebuie sã analizeze statul aºa cum este, înainte de a visa despre cum ar trebui
sã fie. Public choice has demystified and undeified the state“ (s.m.)13.

Mai mult, extinderea intervenþiei guvernamentale face astfel încât majoritã-
þile democratice sã devinã fie inconsistente, fie opresive. Cu cât statul intervine
mai mult, cu atât problemele devin mai multidimensionale, preferinþele alegãto-
rilor mai eterogene ºi, în consecinþã, Levithanul tot mai dictatorial.

Apoi, calculul însuºi al eficienþei în termeni de costuri ºi beneficii trebuie
chestionat. În definitiv, eficienþa (sau optimalitatea Pareto) poate fi conceputã
într-un înþeles atât de larg încât orice politicã publicã poate fi consideratã efi-
cientã, în sensul cã nu poate fi altfel în starea de lucruri prezentã. Competiþia
dintre grupurile de interese, se argumenteazã, produce rezultate eficiente, cãci
indivizii s-ar organiza ºi ar protesta în cazul în care costurile opresiunii ar deveni
prea mari. Aceasta este însã o definiþie tautologicã a eficienþei.

Pentru apãrãtorii intervenþiei guvernamentale, este eficient ceea ce maximi-
zeazã funcþia utilitãþilor individuale. Dar aceastã abordare presupune fie compa-
raþii interpersonale ale utilitãþii, fie „preferinþe sociale“, care sunt inconsistente
sau dictatoriale. Dupã cum arãta Anthony de Jasay, el însuºi un teoretician
(neortodox) al alegerii publice, comparaþiile interpersonale ale utilitãþii „sunt
doar un drum ocolit care duce tot la arbitrariul ireductibil exercitat de autoritate“.
În fond, cele douã aserþiuni: „statul a considerat cã sporirea utilitãþii grupului P
ºi scãderea celei a grupului R va produce o creºtere netã a utilitãþii“ ºi „statul a
ales sã favorizeze grupul P în dauna grupului R“ sunt descrieri ale aceleiaºi rea-
litãþi14. Nu existã nicio cale nedictatorialã de a agrega preferinþele individuale
transformându-le în „preferinþe sociale“, întrucât indivizii au, în mod ireductibil,
preferinþe diferite. Pot avea preferinþe similare grupurile foarte mici ºi închise
(familiile, grupurile de prieteni), dar ºi aici existã un „dictator“ sau un lider. Una-
nimitatea, atât de greu de atins, este singura ieºire teoreticã din alternativa
inconsistenþã — dictaturã. Astfel, cu excepþia nivelului constituþional foarte
înalt, unde poate exista consensul asupra unor reguli ºi instituþii sociale funda-
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mentale, politicul „noi“ presupune faptul cã unii indivizi îºi impun preferinþele
lor celorlalþi. „În acest sens, revoluþia public choice sunã clopotul de înmormân-
tare al lui «noi» politic“15.

Problema bunurilor publice

Aºadar, teoria alegerii publice se bazeazã pe utilizarea instrumentelor anali-
tice ale economiei în studiul procesului complex de luare a deciziilor colective.
Dar, în mod mai concret, despre ce fel de decizii este vorba? Dupã cum observã
Patrick Gunning16, în lucrarea care a lansat acest domeniu, The Calculus of
Consent, James M. Buchanan ºi Gordon Tullock scriau cã analiza luãrii deciziei
colective începe acolo unde guvernãmântul minimal ºi bunurile private oferite
de economia de piaþã sfârºesc. Dacã economia studiazã cererea ºi oferta de bu-
nuri private, teoria (economicã) a luãrii deciziei colective (devenitã mai târziu
Public Choice) trateazã cererea ºi oferta de bunuri publice17. Dar care sunt prin-
cipalele tipuri de bunuri pe care societatea actualã doreºte sã fie furnizate ca bu-
nuri publice?

Existã o gamã largã de astfel de bunuri ºi servicii, între care, poate cele mai
importante, apãrarea naþionalã ºi asigurarea legalitãþii ºi a ordinii publice. Totuºi,
nu este clar dacã aceste servicii sunt bunuri publice în sensul tehnic al expresiei.
În mod sigur ele nu au caracteristica nonexcluderii; iar mãsura în care sunt
nonrivale este de asemenea chestionabil. Dar, fãrã asigurarea apãrãrii naþionale,
membrii unei societãþi ar fi cu greu în situaþia de a lua decizii în legãturã cu orice
altceva. Tot astfel, fãrã ordine, nu ar exista niciun fel de economie de piaþã.

O modalitate comodã de a evita problemele teoretice legate de asigurarea
apãrãrii naþionale ºi a legii ºi ordinii ca bunuri publice este aceea de a face
abstracþie de ele, presupunând din capul locului cã societatea face alegeri cu pri-
vire la bunurile publice în condiþiile în care „monopolul legitim asupra forþei“18
este deja asigurat, nefiind ameninþat nici de inamici externi, nici interni.

De asemenea, un alt serviciu pe care societatea poate dori sã fie furnizat de
cãtre guvern este redistribuirea bogãþiei. Unii teoreticieni ai alegerilor publice
ezitã însã sã includã aici acest serviciu pentru mai multe raþiuni. În primul rând,
problema redistribuirii bogãþiei se situeazã de regulã la cel mai înalt nivel consti-
tuþional de luare a deciziei; de aceea, a include redistribuirea bogãþiei printre
bunurile publice (sau a o exclude, pentru acelaºi motiv) ridicã probleme etice sau
normative dificile, care sunt mai bine abordate în afara cadrului „ºtiinþei pozi-
tive“. Apoi, dat fiind cã unii membri ai societãþii se aflã în situaþia de beneficiari
ai redistribuirii, cum s-ar putea determina adevãratele lor preferinþe cu privire la
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redistribuire? Aceºtia ar putea fi fãrã îndoialã înclinaþi sã exagereze beneficiile
generale ale redistribuirii.

Un alt candidat potenþial este corectarea „eºecurilor pieþei“ (market failures).
Exemplele tipice din acest punct de vedere sunt monopolurile ºi externalitãþile
sau costurile externe. Cetãþenii pot cere guvernului sã îndeplineascã serviciul
public de a controla monopolurile, atâta vreme cât costurile acestui control sunt
mai mici decât costurile existenþei monopolurilor, lucru care nu este întotdeauna
de la sine înþeles. Cãci, cel puþin în principiu, dacã nu ºi în realitate, o astfel de
agenþie guvernamentalã înfiinþatã pentru a controla monopolurile poate consuma
fondurile publice în mod ineficient, dacã nu chiar mai rãu, ea putând oferi
certificate „legale“ unor producãtori monopoliºti — un caz-limitã în care bunul
public dorit se transformã într-un rãu public19.

Precum se vede, problema bunurilor publice poate fi abordatã din perspectiva
concepþiei antreprenoriale asupra economiei de piaþã. De fapt, abordarea domi-
nantã a problemei bunurilor publice porneºte de la „eºecurile pieþei“. Dacã suc-
cesul pieþei este definit în termenii eficienþei economice, care, la rândul sãu, este
definitã în termenii echilibrului economic general, se poate considera, în schimb,
cã eºecurile pieþei, datorate caracteristicilor tipice ale bunurilor publice (neexclu-
ziunea ºi nerivalitatea în consum), sunt un eºec al antreprenoriatului dintr-o þarã
de a produce bunuri ºi servicii publice, chiar dacã beneficiile marginale sunt mai
mari decât costurile marginale.

Pentru a aplica aceastã abordare asupra bunurilor publice, este necesar sã fie
identificate cauzele eºecului antreprenoriatului de a produce bunuri publice. Prin
urmare, de ce ºi în ce mod caracteristicile bunurilor publice interfereazã cu „sti-
mulentele“ (incentives) tipice ale antreprenorilor?

Precum se ºtie, bunurile publice au douã caracteristici principale care le deo-
sebesc de bunurile private: „neexcluziunea“ (nonexclusion) — în sensul cã toþi
membrii unei comunitãþi pot beneficia în mod simultan de acest bun; ºi
„nerivalitatea“ (nonrivalry) — nu existã costuri suplimentare dacã se adaugã
încã un consumator. Iar bunurile publice pure posedã aceste caracteristici în mod
absolut: ele produc beneficii în mod simultan pentru toþi consumatorii; ºi niciun
consumator nu poate fi exclus de la aceste beneficii. Desigur, în realitate nu
existã bunuri asemenea bunurilor publice pure ale teoriei economice.

„Problema bunurilor publice“, afirmã P. Gunning, se referã însã mai ales la
bunurile ºi serviciile publice care „nu au fost produse încã“. Producãtorii even-
tuali ai unor astfel de bunuri pot exclude toþi consumatorii prin simpla decizie de
a nu le produce; dupã cum ei pot cere plãþi de la eventualii consumatori chiar
înainte de a începe sã le producã20.

Din dubla perspectivã — antreprenorialã ºi a alegerii publice — este lesne de
acceptat cã unele bunuri publice nu sunt produse în cantitãþi suficiente dacã
producãtorilor nu le sunt oferite stimulente corespunzãtoare. Dacã membrii unei
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societãþi cunosc deja cã un item oarecare este un bun public, costurile producerii
lui în cantitãþi suficiente etc., este raþional ca ei sã ofere stimulente convingã-
toare antreprenoriatului pentru a-l produce. Existã însã ºi o a doua categorie de
bunuri publice care nu au fost produse încã — acelea încã necunoscute ca bunuri
publice — despre care membrii societãþii cred doar cã beneficiile lor ar putea fi
mai mari decât costurile. Aceastã idee este ilustratã de Gunning cu un exemplu
sugestiv. Nu este exclus ca în viitor tehnologia sã poatã controla intensitatea
uraganelor ºi a taifunurilor. Este evident cã mulþi oameni vor putea beneficia de
aceastã descoperire. În sistemul liberei întreprinderi, dacã cererea perceputã este
mai mare decât costurile estimate, un antreprenor poate considera cã meritã sã
investeascã timpul ºi banii sãi pentru o asemenea cercetare. Dar, în acelaºi timp,
el se va preocupa sã gãseascã o modalitate de a exclude beneficiarii for free, care
vor trebui sã accepte cã nu se pot baza pe iniþiativa privatã. De aceea, ei trebuie
sã ofere stimulente convingãtoare pentru a sprijini acþiunile care par sã conducã
la aceastã descoperire ºi sã promitã recompense îndestulãtoare dacã descoperirea
a fost realizatã cu succes.

Precum o sugereazã ºi acest exemplu ipotetic, producerea unor bunuri pu-
blice întâmpinã ceea ce literatura de specialitate numeºte „problema agenþiei“.
Chiar dacã membrii unei societãþi ºtiu deja cu certitudine cã un item oarecare
este un bun public, costurile producerii lui ºi cantitatea eficientã, acest lucru nu
este suficient pentru ca itemul respectiv sã fie produs. Ei pot organiza meeting-uri,
pot conveni asupra unui plan de taxare, pot strânge banii necesari pentru a plãti
un antreprenor etc. Dar, în acelaºi timp, ei sunt nevoiþi sã înfrunte multe tipuri
de incertitudine. În primul rând, ei nu pot fi siguri în legãturã cu preferinþele
celorlalþi în legãturã cu bunul public respectiv. În al doilea rând, ei au de înfruntat
incertitudinea cu privire la dorinþa oricãruia dintre ei de a încerca sã facã un deal
mai bun decât acela oferit de acordul colectiv prezumtiv. În al treilea rând, pot
fi nesiguri în legãturã cu costurile producþiei. De asemenea, ei pot sã nu ºtie care
metodã de producþie este mai ieftinã. Dupã cum, presupunând cã plãnuiesc sã
plãteascã un antreprenor pentru a produce bunul public, ei nu cunosc par avance
beneficiile colective ale negocierii cu antreprenorul pentru un preþ mai mic. În al
patrulea rând, dacã au cãzut de acord sã plãteascã anumite sume de bani pentru
a finanþa bunul public, fiecare membru al comunitãþii va trebui sã înfrunte incer-
titudinea cu privire la împrejurarea dacã ceilalþi îºi vor respecta promisiunea de
a plãti partea care le revine. În cele din urmã, toþi au de înfruntat o incertitudine
majorã: dacã antreprenorul contractat va furniza de fapt bunul public conform
termenilor agreaþi.

Apoi, problema incertitudinii faþã de cererea de bunuri publice este ea însãºi
o problemã a bunurilor publice, cãci beneficiarii, în totalitatea lor, nu pot fi
excluºi, în circumstanþele asumate, de la beneficiile informãrii care le-ar putea
reduce incertitudinea.

Desigur, poate fi luatã decizia de a angaja specialiºti pentru a decide dacã
anumite proiecte de bunuri publice meritã sã fie realizate ºi, dupã aceea, sã se
angajeze un alt grup de specialiºti pentru a le realiza.

Într-un mod general, însã, membrii unei societãþi „pot rezolva unele probleme
de incertitudine la un anumit nivel, dar numai prin introducerea incertitudinii la
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un alt nivel“21. Bunãoarã, pentru a rezolva problema lipsei de informaþii cu
privire la costuri, se poate apela la o firmã care sã realizeze licitaþia pentru con-
tractorii prospectivi. Dar nu este deloc sigur dacã aceastã firmã îºi îndeplineºte
sarcinile pentru care a fost desemnatã sau dacã nu cumva unii licitatori i-au oferit
„stimulente“ ilegale, de un fel sau altul.

Pentru unele proiecte, membrii societãþii pot anticipa cã beneficiile vor fi mai
mari decât costurile, adoptând astfel decizia colectivã de a se produce anumite
bunuri publice fie printr-o licitaþie cu antreprenorii privaþi, fie cerând unei
agenþii guvernamentale sã le producã în mod direct. Chiar ºi în al doilea caz, care
pare mai simplu, este necesarã colectarea informaþiilor cu privire la preferinþele
membrilor societãþii; trebuie creatã agenþia guvernamentalã respectivã; trebuie
determinate costurile de producþie cele mai mici; monitorizarea ofertei; impu-
nerea unor sancþiuni asupra celor care încalcã contractele stabilite etc.

Existã însã proiecte pentru care suma costurilor evaluãrii lor sunt foarte mari.
Singura modalitate de a genera evaluãri ale proiectelor este sã se angajeze un
agent sau un grup de agenþi guvernamentali. Dacã un proiect este evaluat în mod
pozitiv, membrii societãþii doresc în mod firesc ca acesta sã fie realizat, ceea ce
reclamã impunerea de taxe ºi alocarea de fonduri pentru proiect. În acest scop,
un agent sau un grup de agenþi guvernamentali vor fi angajaþi, fiind împuter-
niciþi: sã determine care proiecte se vor realiza; sã stabileascã taxele; sã aleagã
furnizorii etc. Agenþii, la rândul lor, vor fi plãtiþi din taxele colectate.

Astfel, apare problema monitorizãrii performanþei agenþilor guvernamentali
angajaþi. Întrucât beneficiile monitorizãrii sunt colective, apare necesitatea
oferirii unor stimulente pentru a monitoriza performanþa agenþilor, precum ºi ca-
litatea bunurilor publice contractate, ceea ce face necesarã angajarea unor noi
agenþi pentru a-i monitoriza pe primii etc.

Aceastã problematicã realã, sugeratã doar aici, indicã în mod clar „primatul
problemei agenþiei în deciziile privind bunurile publice“. „Teoria agenþiei“,
afirmã Gunning, a devenit centralã atunci când teoreticienii cãutãrii de rentã au
început sã exploreze interacþiunea dintre indivizii ºi firmele care cautã privilegii
de monopol ºi angajaþii guvernamentali care au puterea sã aloce aceste privi-
legii“22. Aceastã abordare a condus însã la insight-uri interesante cu privire la
funcþionarea efectivã a democraþiilor moderne. De aici se desprinde o concluzie
generalã: societãþile democratice actuale trebuie sã ia în considerare „problema
agenþiei“ la nivelul constituþional cel mai înalt, acela al elaborãrii regulilor
pentru adoptarea deciziilor colective.

„Politica fãrã iluzii“

În luãri de poziþie recente, James M. Buchanan arãta cã teoria alegerii publice
trebuie înþeleasã ca un „program de cercetare“, în sensul descris de Imre Lakatos,
al cãrui „nucleu dur“ conþine presupoziþii care, pe de o parte, limiteazã acest do-
meniu de cercetare ºi, pe de altã parte, îl izoleazã de criticile irelevante. Aceste
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presupoziþii fundamentale sunt: 1) „individualismul metodologic“; 2) „alegerea
raþionalã“; 3) „politica înþeleasã ca schimb“ (politics-as-exchange)23. Dacã primele
douã presupoziþii întemeiazã economia generalã ºi, ca atare, suscitã puþine cri-
tici, a treia este într-adevãr mai puþin familiarã oamenilor de ºtiinþã contemporani.

Deºi existã numeroºi precursori, originile acestui program de cercetare
dateazã abia de la jumãtatea secolului trecut ºi, privind retrospectiv, „groapa“
teoreticã care trebuia umplutã era atât de largã încât dezvoltarea programului
pare sã fi fost inevitabilã. Dupã al doilea rãzboi mondial, explicã Buchanan, gu-
vernele, inclusiv în democraþiile occidentale, au început sã aloce între o treime
ºi o jumãtate din Produsul Intern Brut prin instituþiile politice, nu prin interme-
diul pieþelor. Cu toate acestea, teoreticienii economiei continuau sã se preocupe
aproape exclusiv de înþelegerea domeniului pieþei. Nu exista nicio teorie expli-
cativã generalã din care sã se poatã deriva ipoteze operaþionale falsificabile cu
privire la funcþionarea domeniului public. Dat fiind însã noul rol asumat de gu-
verne, teoria alegerii publice a cerut specialiºtilor care studiazã impozitele ºi
cheltuielile guvernamentale sã acorde atenþia cuvenitã realitãþii empirice, adicã
politicilor publice concrete.

Multe alte subprograme de cercetare s-au dezvoltat de atunci sub umbrela
alegerii publice. Formarea coaliþiilor în adunãrile legislative24, analiza econo-
micã a anarhiei25, „manipularea agendei“ ca mijloc de control al rezultatelor po-
liticilor publice26, logica acþiunii colective27, acþiunea socialã înþeleasã ca
schimb28, dar ºi altele, mai familiare, precum mãrimea legislaturilor, legisla-
turile unicamerale versus bicamerale, democraþia directã, federalismul º.a.29.

Între acestea, subprogramul „cãutarea rentei“ (rent seeking), iniþiat de Gordon
Tullock într-un studiu din 196730 ºi numit astfel de Anne Krueger în 197431.
Ideea sa centralã provine din universul mental al economistului teoretician, care
extinde ideea „motivului profitului“ din sfera economicã în sfera acþiunii poli-
tice. El porneºte de la presupunerea cã, dacã activitatea politicã este aducãtoare
de profituri, atunci oamenii vor investi resurse pentru a obþine aceste profituri;
ºi demonstreazã cã, dacã sunt socotite ca valori agregate totale, aceste resurse
sunt irosite32.
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Dupã cum explicã Tullock33 însuºi, înainte de 1967, economiºtii neoclasici
(inclusiv el însuºi) explicau cã profiturile obþinute prin deþinerea unor mono-
poluri ºi a unor privilegii nu constituie o pierdere netã de bogãþie, ci numai un
transfer al acesteia de la consumatori cãtre producãtori. Dar, dacã profiturile mo-
nopoliºtilor de succes reprezintã transferul de venituri de la clienþii lor, este de
la sine înþeles cã ºi alþi monopoliºti potenþiali vor investi la rândul lor resurse
considerabile în activitatea de monopolizare. La început, acest studiu nu a fost
deloc bine primit de economiºti, care profesau pe scarã largã credinþa cã
guvernul este un promotor „omniscient ºi benevolent“ al binelui public. Studiul
lui Tullock este însã astãzi una dintre cele mai citate lucrãri de economie — „un
triumf final al ºtiinþei asupra ideologiei“.

Mai mult, într-un studiu din 1975, „Competing for Aid“34, Tullock analiza
costurile de resurse ale lobbying-ului competitiv al politicienilor ºi birocraþilor,
deopotrivã ale celor care încearcã sã obþinã transferuri guvernamentale ºi ale
celor care încearcã sã împiedice astfel de transferuri. Indiferent ce partidã câºtigã
lupta, constata Tullock, resursele investite în aceastã confruntare sunt irosite ºi
societatea ca întreg pierde. Pornind de la analiza programelor de reconstrucþie a
drumurilor publice în Statele Unite, Tullock extindea analiza arãtând cum com-
petiþia extravagantã, risipitoare de resurse asupra transferurilor guvernamentale
nu antreneazã numai indivizi ºi organizaþii (firme), ci are loc ºi între diferitele
niveluri ierarhice ale guvernãrii.

Pânã în 1974, noþiunea de rent seeking nu a existat. Aceasta a fost propusã de
Anne Krueger într-un studiu publicat în American Economic Review, fãrã legã-
turã cu cercetãrile lui Tullock. Faptul cã acest studiu a apãrut într-o publicaþie
prestigioasã, dar ºi caracterul atrãgãtor al termenului, au grãbit însã procesul de
diseminare a acestei idei fundamentale în rândul economiºtilor de profesie.

Studiul lui Krueger analiza economiile mixte din Lumea a Treia, unde inter-
venþia guvernelor era masivã, oferind estimãri cantitative ale pierderilor sociale
impuse asupra economiilor Indiei ºi Turciei, de exemplu, de „rentele“ obþinute
din acordarea licenþelor pentru export. Dupã aceste estimãri, pierderile se ridicau
la 7,3% din venitul naþional al Indiei ºi la ameþitoarea cifrã de 15% din venitul
naþional al Turciei. Magnitudinea acestor date a fost suficientã pentru a atrage atenþia
asupra fenomenului, inclusiv în societãþile occidentale cele mai dezvoltate.

De altfel, nu este întâmplãtor cã primii contributori la literatura rent seeking —
Gordon Tullock,Anne Krueger, Jagdish Bhagwati35 º.a. — au petrecut mult timp
în Orient, o regiune unde coexistã cultura cea mai rafinatã cu înapoierea econo-
micã. „Conceptul de rent-seeking oferã o explicaþie pentru aceastã curiozitate“36.

Iniþial, Tullock a aplicat abordarea rent-seeking numai asupra tarifelor specia-
le, monopolurilor ºi furturilor, dar este evident cã lista poate fi extinsã aproape
indefinit. Dacã guvernele acordã drepturi de monopol sau protecþie tarifarã spe-
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cialã unui grup (de interese, de presiune etc.) pe socoteala publicului general sau
a unor perdanþi anumiþi, este sigur cã beneficiarii potenþiali vor intra în competi-
þie pentru a le obþine. ªi dacã numai un grup va fi „rãsplãtit“, resursele investite
de celelalte grupuri — care ar fi putut fi utilizate pentru a produce bunuri ºi ser-
vicii valoroase — sunt irosite. „Datã fiind aceastã idee fundamentalã, politica
modernã poate fi înþeleasã în mare mãsurã ca o activitate de rent seeking“37.
Astfel, dezvoltarea spectaculoasã ºi atât de tipicã pentru democraþiile contem-
porane a sectorului public poate fi cel mai bine explicatã în termenii competiþiei
dintre agenþii politici pentru sprijinul alegãtorilor prin utilizarea promisiunilor
de transferuri discriminatorii de avuþie publicã.

În acest sens, argumentele teoreticienilor alegerii publice sunt uºor de urmã-
rit, în principiu. Ei pornesc de la douã asumþii comportamentale fundamentale.
1. Deºi recunosc ºi apreciazã potenþialul de producere a bogãþiei al economiei de
piaþã, membrii unei societãþi au numeroase cereri de bunuri publice; 2. Pentru a
putea produce bunurile publice dorite, ei fac un acord colectiv pentru a deter-
mina furnizarea acestor bunuri. Dar ei sunt nevoiþi sã înfrunte de îndatã costurile
mari ale luãrii aceste decizii colective. De aceea, pentru a reduce aceste costuri,
ei cad de acord asupra regulii subunanimitãþii (majoritãþii) de elaborare a legilor
ºi aleg reprezentanþi (legislatori) pentru a face legi în locul lor. Apoi, în mod
firesc, încearcã sã influenþeze acþiunile legislatorilor ºi pe ale celor însãrcinaþi cu
aplicarea lor (guvernanþii). Unii dintre membrii societãþii — indivizi ºi grupuri
— sprijinã anumite legi ºi decizii administrative de care beneficiazã ei înºiºi în
dauna celorlalþi membri ai societãþii. Acþiunile de acest tip se numesc „cãutã-
toare de rentã“ (rent seeking). Acestea vizeazã legile ºi deciziile administrative
pe care majoritatea oamenilor le considerã dãunãtoare sau producãtoare de risipã
in net. Într-o economie de piaþã, existã douã tipuri de astfel de legi ºi decizii
administrative: obþinerea rentei din privilegiul de piaþã (market privilege rent
seeking); obþinerea rentei din redistribuire (redistribution rent seeking)38.

Primul tip, descris de Gordon Tullock39, acordã privilegii pe piaþã unor indi-
vizi ºi grupuri puternice. Interferând cu întreprinderea liberã, oferirea unor astfel
de privilegii reduce capacitatea economiei de piaþã de a genera bogãþie întrucât
reduce eficienþa economicã. Al doilea tip redistribuie bogãþia. Acesta nu interfe-
reazã cu întreprinderea liberã, dar afecteazã stimulentele (incentives) de produ-
cere a bogãþiei.

În realitate, existã multe modalitãþi prin care un individ poate influenþa legile
ºi aplicarea lor. Atunci când voteazã, el sperã sã fie ales candidatul care va
promova legi care sunt în favoarea sa. ªi, dacã este un votant tipic, nu acordã
multã atenþie faptului cã acele legi dãuneazã celorlalþi. Totuºi, votul obiºnuit nu
este „cãutãtor de rentã“. „Cãutarea de rentã consistã în acþiunile legale, altele
decât votul ºi acþiunile criminale, care intenþioneazã sã schimbe legile sau
aplicarea lor astfel încât un individ ºi/sau un grup sã câºtige în dauna — egalã
sau mai mare — a altui individ sau grup“40.
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Un exemplu din lumea realã a cãutãrii de rente de tip privilegiu de piaþã poate
fi util aici. De exemplu, o companie (americanã) din domeniul oþelului înre-
gistreazã pierderi financiare din cauza competiþiei oþelului (asiatic sau euro-
pean). Conducãtorii companiei pot diminua pierderile în douã feluri: 1. pot mo-
derniza compania; 2. pot angaja o firmã de lobbying ºi pot face contribuþii cãtre
legislatori pentru a-i convinge sã limiteze importurile de oþel din strãinãtate.
Dacã lobbyingul ºi contribuþiile costã mai puþin decât modernizarea, compania
le va alege pe cele dintâi.

Dacã aceste acþiuni au succes, membrii societãþii (americane) o vor duce mai
rãu (worse off), pentru douã raþiuni: prima, preþul oþelului va creºte. Potrivit
criteriilor economice, aceasta înseamnã ineficienþã, pentru cã beneficiile câºti-
gãtorilor sunt mai mici decât pierderile perdanþilor. A doua, aceste resurse care
ar fi putut fi utilizate pentru a produce bunuri ºi servicii folositoare au fost irosite
în activitãþi care urmãresc sã „producã“ legea.

Multe companii mari din democraþiile actuale cheltuiesc resurse conside-
rabile pentru a obþine privilegii de piaþã. Rezultatul este o mare industrie de
lobbying, care cuprinde inclusiv ceea ce se numeºte lobbying-ul defensiv, care
încearcã sã evite pierderile pe care alte lobby-uri ºi alte acþiuni de cãutare de
rentã pot sã le producã. În orice caz, în Statele Unite, dar nu numai, marile firme
încheie contracte cu firme profesioniste de lobbying pentru a influenþa guver-
nanþii ºi chiar cetãþenii-alegãtori. În noile democraþii, relaþia dintre politicieni ºi
firme este adesea nemijlocitã. Aici, companiile mituiesc pur ºi simplu politicienii
pentru a promova legi în favoarea lor, îi sprijinã financiar pentru a fi realeºi etc.

Prin urmare, dacã definim cãutarea de rentã ca fiind un act legal, atunci actul
de a mitui un legislator pentru a vota o lege nu este cãutare de rentã. Totuºi, în
unele societãþi distincþia dintre actele legale ºi ilegale nu este atât de clarã. Dacã
legile împotriva mitei existã dar nu sunt aplicate, nu este uºor sã distingem între
acþiunile legitime de cãutare de rentã ºi corupþie. În modelele teoretice ale eco-
nomiei, cãutarea de rentã poate fi definitã precis, cãci în acest cadru eficienþa
economicã este precis definitã. În realitate, nu este întotdeauna uºor de distins
între între cãutarea de rentã ºi celelalte acþiuni care influenþeazã procesul politic,
legislativ ºi decizional. Cu atât mai complexã este situaþia în economiiile mai
puþin dezvoltate, dar ºi în aºa-numitele economii bazate pe rentã, unde guvernele
sunt finanþate în mod direct din vânzarea resurselor naturale aflate în proprie-
tatea colectivã41.

O criticã frecventã adusã teoriei alegerii publice se referã la faptul cã aceasta
nu ar fi neutrã ideologic. Comparând seturi alternative de reguli de luare a deci-
ziei colective — pe cele existente cu unele posibile —, cum poate rãmâne teoria
neutrã din punct de vedere ideologic?

În acest punct trebuie evocatã starea de spirit a gânditorilor politici la jumã-
tatea secolului trecut, când a apãrut aceastã teorie. Ideologia socialistã era deo-
sebit de influentã, fiind sprijinitã în Occident de aºa-numita „economie teoreticã
a bunãstãrii“ (theoretical welfare economics), de extracþie keynesianã, care se
concentra asupra identificãrii aºa-numitelor „eºecuri ale pieþei“ (market failures)
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de a realiza bunãstarea generalã. „Dar eºecuri în raport cu ce?“, se întreabã pe
bunã dreptate Buchanan. Presupunerea implicitã a acestei teorii era aceea potri-
vit cãreia corecþiile guvernamentale ale pieþei vor funcþiona perfect. „Cu alte cu-
vinte, eºecurile pieþei erau contrapuse politicii idealizate“42.

În acest context problematic, teoria alegerii publice, pornind de la analiza
comportamentului agenþilor politici, alegãtori, politicieni ºi birocraþi, a dezvoltat
un set de teorii ale „eºecurilor guvernamentale“ (government failures), con-
traparte a teoriilor eºecurilor pieþei care se iviserã din economia teoreticã a bu-
nãstãrii. În definitiv, teoria alegerii publice poate fi rezumatã prin trei cuvinte:
„Politica fãrã iluzii“ (Politics without Romance), precum sunã titlul unei confe-
rinþe a lui James Buchanan, susþinutã la Viena în 1978.

O altã criticã adusã teoriei alegerilor publice este aceea cã ea este imoralã
întrucât se bazeazã pe asumþia cã indivizii în politicã, ca ºi în sfera economicã,
se comportã interesat. Criticii argumenteazã cã indivizii sunt motivaþi în mod
diferit când sunt puºi în situaþia de a alege „pentru public“, iar nu pentru ei înºiºi,
în capacitãþile lor private de alegere.

În fond, aceastã criticã porneºte de la o veche neînþelegere întreþinutã de inca-
pacitatea economiºtilor de a recunoaºte limitele disciplinei lor. Modelul eco-
nomic de comportament, chiar restricþionat la activitatea comercialã, nu epuizea-
zã explicaþia ºtiinþificã a comportamentului uman. În realitate, oamenii acþio-
neazã din multe motive, iar modelul economic identificã numai unul dintre re-
sorturile posibile ale acþiunilor lor. Teoria alegerii publice porneºte doar de la
prezumþia cã oamenii nu devin dintr-o datã „eunuci economici“ de îndatã ce se
deplaseazã din sfera economicã în sfera participãrii politice.

Teoria alegerii publice s-a dezvoltat ºi maturizat în decursul a peste o jumã-
tate de secol. Cât priveºte impactul sãu în comunitatea ºtiinþificã ºi în opinia
publicã, oamenii au devenit cu mult mai critici faþã de politicã ºi politicieni, mai
sceptici în legãturã cu motivaþiile acþiunii politice ºi mai puþin naivi în credinþa
cã politica oferã soluþiile la toate problemele economice ºi sociale. „Publicul a
înþeles cã schemele colectiviste au eºuat, cã politizarea nu oferã corectivele pro-
mise pentru toate relele sociale, cã intruziunile guvernamentale adesea înrãu-
tãþesc lucrurile în loc sã le îmbunãtãþeascã“43.

Potrivit vechii fabule despre goliciunea împãratului, teoria alegerii publice
pare a se afla în situaþia de a atrage atenþia cã, într-adevãr, împãratul nu are haine.
De îndatã ce acest adevãr a fost formulat, oricine îl poate recunoaºte. Nu este
nici o nouã descoperire, nici un miracol al ºtiinþei sociale. Este numai o încercare
de recuperare a unei înþelepciuni pierdute. Înþelegerea înþeleaptã a naturii umane
datoratã secolului al XVIII-lea, lui Adam Smith ºi întregii economii politice
clasice a fost pierdutã în douã secole de „folie“ intelectualã. Public Choice face
abia puþin mai mult decât sã redescopere aceastã înþelepciune ºi sã o aplice în
analiza politicii actuale.
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