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Abstract: This paper, starting from some of the most representative works
in the Public Choice field, aims a short analytical and critical presentation
of the vast problem of political distribution of public goods in the
contemporary society. In particular, it focused the works of James M.
Buchanan, and specially his theoretical approach of the public goods
problem in the context of the effective institutional arrangements of
contemporary democratic States.

„People are observed to demand and to supply certain goods and services
through market institutions. They are observed to demand and to supply other
goods and services through political institutions. The first are called private
goods; the second are called public goods.“

James M. Buchanan, The Demand and Supply of Public Goods

Preambul

Într-o sintezã recentã ºi cuprinzãtoare1, ºtiinþa politicã actualã apare cu divi-
ziuni multiple, corespunzãtoare domeniilor specifice studiate: instituþii politice,
comportament politic, politicã comparativã, relaþii internaþionale, teorie politicã,
politici publice ºi administraþie, economie politicã ºi metodologie politicã2. Dar
cercetãrile în ºtiinþa politicã pot fi distinse, de asemenea, ºi dupã tipul de abor-
dare teoreticã pe care îl practicã3. Astfel, abordarea tradiþionalã dezvoltã teoria
politicã normativã. Având rãdãcini puternice în gândirea filosoficã, obiectivul ei
principal este acela de a descoperi ºi aplica noþiunile valorice în domeniul politic.
John Rawls, de exemplu, în a sa A Theory of Justice4, aratã rolul pe care trebuie
sã-l aibã în viaþa politicã valorile libertãþii, egalitãþii ºi dreptãþii sociale. Studiile
instituþionale studiazã regulile ºi procedurile organizãrii formale a societãþii ºi
impactul lor asupra luãrii deciziilor sociale. Analiza comportamentalã (behavio-
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ristã) oferã explicaþii ale comportamentului politic efectiv al indivizilor ºi gru-
purilor sociale, acordând un rol central caracterului empiric ºi falsificabil al
cercetãrilor sale.

Teoria alegerii raþionale studiazã condiþiile care definesc ºi constrâng alege-
rile sociale (public choices) pornind de la alegerile fãcute de indivizi, concepuþi
ca actori raþionali; ea construieºte modele teoretice generale pentru a face inteli-
gibilã marea varietate a situaþiilor sociale empirice. La rândul sãu, abordarea fe-
ministã a devenit tot mai relevantã în ºtiinþa politicã, evidenþiind impactul orga-
nizãrii încã patriarhale a societãþilor actuale. În sfârºit, analiza discursivã cerce-
teazã (e.g. Michel Foucault) modul în care discursul — ca ansamblu de sensuri
— este produs, fãcând posibile acþiunile umane.
Studiile instituþionale au constituit paradigma teoreticã dominantã în ºtiinþa

politicã pânã cãtre jumãtatea secolului trecut, când „revoluþia behavioristã“ a
preluat rolul de curent dominant în cercetãrile politice, fiind înlocuitã ºi aceasta
în timpul din urmã de abordãrile subsumabile în mod generic alegerii raþionale.

Teoria alegerii raþionale se bazeazã pe transferul în ºtiinþa politicã a abordã-
rilor riguroase ale economiºtilor prin construirea unor modele formale capabile
sã ofere explicaþii ale comportamentului uman, deopotrivã în spaþiul privat ºi pu-
blic, ºi sã permitã predicþii asupra conduitelor umane în general. În ultimul timp,
nu doar specialiºtii în ºtiinþa politicã, dar ºi sociologii, antropologii ºi psihologii
sociali sunt tot mai mult influenþaþi de „abordarea economicã“, consideratã deo-
sebit de fecundã pentru înþelegerea comportamentelor umane. Fiind cea mai
„maturã“ sub raport teoretic ºi metodologic, ºtiinþa economicã oferã modelul pe
care ar trebui sã-l urmeze tot mai mulþi specialiºti în ºtiinþele sociale5.
Accesul la teoria alegerii raþionale presupune însã cunoaºterea lucrãrilor cu

valoare paradigmaticã pentru aceastã abordare. În aceste lucrãri sunt definite
principalele probleme considerate relevante pentru înþelegerea deciziilor sociale
ºi politice, sunt definite modelele socotite legitime ºi fructuoase, precum ºi prin-
cipalele tipuri de rãspunsuri care pot fi date acestor probleme teoretice.
Studiul de faþã, pornind de la unele dintre lucrãrile cele mai reprezentative pentru

aceastã nouã abordare teoreticã, îºi propune o scurtã prezentare analiticã ºi criticã a
vastei probleme a distribuþiei politice a bunurilor publice în societatea contemporanã.

Teoria bunurilor publice

Când apãrea The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan6, numele
autorului sãu, James M. Buchanan, care avea sã primeascã premiul Nobel pentru
economie (1986), era deja binecunoscut chiar ºi printre cei mai puþin informaþi
filosofi ºi teoreticieni ai politicii. Dupã cum remarcã Hartmut Kliemt în Introdu-
cerea7 sa la ediþia din 1999, aceastã lucrare reprezintã o contribuþie fundamen-
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talã la cel puþin douã dezbateri teoretice care s-au dezvoltat în timpul ºi dupã pu-
blicarea sa. În primul rând, ea contribuie în mod considerabil la dezvoltarea teo-
riei filosofice contemporane a anarhiei; în al doilea rând, intervine în mod sub-
stanþial în dezbaterea asupra noului contractualism politic originat în lucrarea lui
John Rawls, A Theory of Justice (1971). În cadrul acestei dezbateri, alãturi de
John Rawls ºi Robert Nozick, James M. Buchanan deþine un loc central, ca unul
dintre „cei trei noi contractualiºti“. Aceastã expresie sugereazã în mod firesc
întrebarea: cine sunt cei trei contractualiºti „vechi“? Fãrã a fi în niciun fel reduc-
tibili la aceastã cifrã, printre autorii cei mai proeminenþi ai tradiþiei contractua-
liste moderne par a fi Thomas Hobbes, John Locke ºi Immanuel Kant. În orice
caz, în literatura actualã de specialitate Buchanan este vãzut ca stând mai ales pe
umerii lui Hobbes, Nozick pe cei ai lui Locke, iar Rawls pe aceia ai lui Kant8.
Dupã cum o spune autorul însuºi în Prefaþa cãrþii sale, principiile convieþuirii

umane nu trebuie gândite neapãrat „de pe poziþii înalte“. Anarhia este idealã
pentru oameni ideali; oamenii reali trebuie sã-ºi foloseascã raþiunea cu care sunt
înzestraþi ºi, dacã doresc sã fie liberi, ei trebuie sã recunoascã limitele inerente
pe care le presupune convieþuirea în societate. Libertatea individualã nu poate fi
nelimitatã, dar limitarea însãºi poate restrânge în mod nejustificat sfera libertãþii
omeneºti.
Analiza trebuie sã porneascã însã de la societatea realã, existentã, nu de la o

societate idealã, populatã cu fiinþe ºi instituþii utopice. Instituþiile societãþii existente
au apãrut oare ca urmare a unui acord (contract) între oamenii care le populeazã?
Putem explica drepturile existente pe temeiuri fundamental contractualiste? În
orice caz, ordinea socialã în democraþiile constituþionale actuale presupune ideea
contractului sau cvasicontractului social; dar este absolut esenþial sã fie operatã
o distincþie categoricã între contractul constituþional, care stabileºte drepturile
umane fundamentale, ºi contractul postconstituþional, care face posibile unele
schimbãri ale acestor drepturi9.
Oamenii doresc sã trãiascã liberi, dar, în acelaºi timp, recunosc necesitatea le-

gii ºi ordinii — iatã douã exigenþe profund contradictorii. Paradoxul acesta de „a
fi guvernat“ devine tot mai intens în mãsura în care statul contemporan are tot
mai multã influenþã asupra afacerilor personale. „Statul are un dublu rol, acela
de a impune ordinea constituþionalã ºi acela de a asigura «bunurile publice»“10.
Aceastã dualitate este ea însãºi contradictorie, cãci „legea“, în sine, inclusiv cea
constituþionalã, este un bun public. Când statul ajunge însã sã aibã o viaþã pro-
prie, independentã de cetãþenii sãi, „când Leviathan trãieºte ºi respirã“, rãspun-
sul filosofului contractualist este: „anarhia ordonatã“.
„Cei care cautã descrieri specifice ale «societãþii bune» (good society) nu le

vor gãsi aici“11, avertizeazã însã Buchanan. O prezentare a preferinþelor sale private
cu privire la cum ar trebui sã fie societatea ar fi cu totul neproductivã. Totodatã,
aceastã luare de poziþie exprimã în mod implicit dezacordul sãu categoric cu toþi
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acei teoreticieni ai politicii care au rãmas captivi credinþei „platoniciene“ potrivit
cãreia ar exista un „adevãr“ în politicã, urmând numai sã fie descoperit ºi, odatã
descoperit, explicat oamenilor rezonabili. „Trãim împreunã pentru cã organizarea
socialã ne asigurã mijloacele eficiente de a ne atinge obiectivele noastre
individuale ºi nu pentru cã societatea ne oferã mijlocul de a ajunge la vreo fericire
transcendentã comunã. Politica este un proces de conciliere a diferenþelor noas-
tre ºi ne deosebim în privinþa obiectivelor colective dorite, la fel cum o facem ºi
în aceea a bunurilor de consum obiºnuite pe care le punem în coºuri“12.
Aceastã abordare este profund individualistã în sensul ontologic, nu doar me-

todologic. Pentru individualist, societatea idealã este în mod fundamental anar-
histã. Aceastã societate este „locuitã“ de indivizi care respectã un set minim de
norme de comportament cerute de toleranþa ºi respectul reciproc. Altfel, ei sunt
liberi „sã-ºi vadã de treburile lor“ particulare, iar toate acþiunile colective sunt
exclusiv voluntare. De asemenea, ei sunt liberi sã se retragã din orice aranja-
mente instituþionale comune la care s-ar fi alãturat anterior. Aici niciun om nu
deþine puterea de coerciþie asupra altui om ºi nu existã nicio birocraþie imper-
sonalã, civilã sau militarã, care sã impunã vreo constrângere externã. Statul „dis-
pare“ din aceastã societate utopicã ºi orice recrudescenþã a vreunei forme de gu-
vernare apare ca nedreaptã. Totuºi, aceastã utopie nu este comunistã, în niciun
sens posibil al acestui termen. Nu existã precepte predeterminate de împãrþire a
bunurilor. Desigur, pot exista comune ºi chiar eremiþi, dar ceea ce defineºte acest
model de societate este împrejurarea cã relaþiile sociale sunt exclusiv contrac-
tuale, asigurând câºtiguri tuturor membrilor ei, cel puþin ex ante.
Recunoscând cã existã limite ale grijii oamenilor faþã de semenii lor ºi cã, în

anarhie, conflictele interpersonale sunt omniprezente, individualistul extrem
este nevoit totuºi sã admitã necesitatea unui agent instituþionalizat de intervenþie
în aceste dispute interpersonale ivite din interacþiunea socialã spontanã. „Astfel,
originile statului pot izvorî, cel puþin conceptual, dintr-un calcul individualist,
aºa cum aflãm fie din scrierile lui Thomas Hobbes, fie de la contractualiºtii mai
vechi sau mai noi“13.
Acest cadru teoretic fundamental contractualist serveºte drept etalon de

evaluare a instituþiilor sociale ºi politice existente ºi poate sugera unele schim-
bãri aºezând, conceptual, indivizii în situaþia idealã în care ei ar ajunge la un
acord unanim cu privire la starea ºi schimbarea legilor ºi instituþiilor societãþii lor.
Anarhia eºueazã în mod necesar dacã nu existã graniþe mutual acceptabile

între sferele intereselor individuale. Bunãoarã, Ion ºi Gheorghe se întâlnesc
exact la mijlocul unei punþi înguste. Ce regulã „naturalã“ ar putea indica cine îºi
poate continua drumul ºi cine trebuie sã se întoarcã? Aceastã împrejurare ele-
mentarã, dar paradigmaticã, ilustreazã în mod sugestiv multitudinea indefinitã
de interacþiuni sociale pentru care conflictul, iar nu acordul mutual, este caracte-
ristic. Astfel, societatea total anarhicã apare ca un labirint de punþi a cãrui trãsã-
turã centralã este mai degrabã conflictul decât cooperarea generalizatã.
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Problema fundamentalã sugeratã de acest exemplu familiar se referã într-ade-
vãr la definirea limitelor, cãci societatea funcþioneazã numai întrucât limitele
dintre indivizi sunt fie implicit aceptate, fie stabilite ºi impuse de o autoritate.
Astfel, temeiul logic al proprietãþii rezidã tocmai în aceastã necesitate universalã
de hotare între „al meu“ ºi „al tãu“, iar evadarea din lumea conflictului hobbe-
sian perpetuu reclamã o definire explicitã a drepturilor individuale.
Puþine drepturi, dacã existã vreunul, sunt absolute, fie în sens pozitiv, fie în

sens negativ. Bunãoarã, proprietarul de drept asupra unei suprafeþe de teren poa-
te sã nu permitã semenilor sãi anumite activitãþi precum vânãtoarea, pescuitul
etc., dar nu poate interzice altele (anumite lucrãri de interes public, de exemplu).
Astfel trebuie înþeleasã funcþia principalã a proprietãþii în orice societate care
situeazã libertatea individualã în centrul sistemului sãu de valori. Dacã lui Ion i
s-a alocat dreptul de proprietate asupra punþii, Gheorghe o poate utiliza numai
dupã ce a obþinut permisiunea lui Ion. Aºa cum gândea ºi Hegel14, dreptul de
proprietate este mijlocul prin care persoana umanã în genere poate fi iniþial defi-
nitã. În spiritul filosofului german, persoana umanã poate fi aºezatã, conceptual,
într-un spectru, astfel încât, la o extremã, aceasta se aflã în servitutea totalã,
neavând niciun drept („sluga“). Nu i se îngãduie sã întreprindã nicio activitate,
nicãieri ºi nicicând, fãrã a fi condusã în mod explicit de cãtre altcineva. Dimpo-
trivã, la cealaltã extremã, cea de dominaþie absolutã, persoanei („stãpânului“) i
se permite sã facã orice, inclusiv cu privire la „slugile“ sale. Desigur, este autocon-
tradictoriu ca mai mult decât douã persoane sã se poatã afla la cele douã extre-
mitãþi ale acestui spectru conceptual total. Cum interacþiunea socialã cuprinde de
regulã mai multe persoane, drepturile de proprietate garantate persoanelor se aflã
între cele douã extreme. Este însã evident cã nu se poate face o distincþie cate-
goricã între „drepturile omului“ ºi „dreptul de proprietate“, dupã cum, pe de altã
parte, este imposibil ca vreo alocare de drepturi sã fie complet egalitarã. Existã
o singurã punte: fie lui Ion, fie lui Gheorghe trebuie sã i se garanteze dreptul de
proprietate asupra ei. Nu pot avea amândoi, ºi în mod simultan, acest drept, ceea
ce ar echivala de altfel cu abolirea oricãrui drept ºi a tuturor drepturilor, împre-
jurare din care s-ar reaprinde conflictul hobbesian. Cãci tocmai din asemenea si-
tuaþii în care persoane sau grupuri de persoane pretind drepturi mutual contradic-
torii apar cele mai multe dintre problemele interacþiunii sociale.
Ar fi greu de spus cã o persoanã existã ca atare fãrã definirea precisã a drep-

turilor sale. Abia dupã înzestrarea sa cu aceste drepturi ºi, fiind informatã cu pri-
vire la ele, precum este informatã ºi cu privire la drepturile celorlalþi, persoana
poate sã iniþieze înþelegeri cu alte persoane, poate sã negocieze schimburi ºi, în
general, sã se comporte ca un om liber într-o societate de oameni liberi. Bunãoarã,
Robinson Crusoe era un om liber sã facã orice dorea, în limitele impuse de me-
diul fizic în care era nevoit sã trãiascã, dar, pânã la sosirea lui Vineri, el nu a fost
liber sã facã înþelegeri sau schimburi cu alte persoane. Prin urmare, numai într-
o societate o persoanã se poate institui prin drepturile sale de a întreprinde anu-
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mite acþiuni, în anumite momente ºi în anumite locuri etc. Persoanele sunt astfel
definite prin drepturile diferite pe care le au ºi care le sunt recunoscute de cei-
lalþi. Dacã oamenii ar fi identici, în toate privinþele conceptibile, inclusiv în ceea
ce posedã de drept, nu ar apãrea înþelegeri între ei. „Într-o lume a egalilor, o mare
parte a motivaþiei comerþului dispare. Schimbul de drepturi apare datoritã fap-
tului cã persoanele sunt diferite, indiferent dacã aceste diferenþe se datoreazã ca-
pacitãþilor fizice, unor alocãri de drepturi sau unor diferenþe în gusturi sau prefe-
rinþe“15. Prin contrast, în anarhia hobbesianã diferenþele dintre indivizi s-ar ma-
nifesta prin succesele diferite pe care ei le-ar obþine în lupta lor continuã pentru
supravieþuire. Analiza trebuie sã poarte însã asupra unei ordini sociale neanarhiste,
cel puþin în sensul cã existã un mijloc instituþionalizat de rezolvare a conflictelor
interpersonale, adicã o agenþie colectivã, statul.
În rezumat, schema conceptualã fundamentalã a întregii teorii a bunurilor pu-

blice se prezintã astfel: (1) Pentru a depãºi distribuþia naturalã a bunurilor între
indivizi sau, altfel spus, rãzboiul hobbesian al tuturor împotriva tuturor, este
instituit contractul constituþional (2), care face posibil contractul postconstitu-
þional (3), adicã (a) comerþul cu bunuri private (bunuri exclusive ºi rivale în con-
sum) ºi (b) comerþul cu bunuri publice (bunuri neexclusive ºi nerivale în consum)16.
Dupã teoria economicã actualã, un bun public este un bun nerival în consum:

consumul bunului respectiv de cãtre un individ nu reduce cantitatea bunului dis-
ponibil pentru consumul altor indivizi. Bunãoarã, dacã cineva mãnâncã o pâine,
aceasta nu mai este disponibilã ºi pentru altcineva (pâinea este un bun rival în
consum); dar respirarea aerului sau bãutul apei dintr-un râu nu reduce în mod
semnificativ cantitatea de aer sau de apã disponibile pentru ceilalþi. De aseme-
nea, bunurile publice sunt definite ca fiind neexclusive, în sensul cã nu este po-
sibilã excluderea unor indivizi de la consumul lor: nimeni nu poate fi împiedicat
sã respire aerul curat. În termeni oarecum mai tehnici, astfel de bunuri care po-
sedã ambele caracteristici — nerivalitatea (non-rivalness) ºi neexcluderea (non-
excludability) — sunt numite bunuri publice pure. Paul A. Samuelson, consi-
derat a fi primul economist care a dezvoltat aceastã teorie, definea bunurile pu-
blice („collective consumption goods“) astfel: „...[goods] which all enjoy in common
in the sense that each individual’s consumption of such a good leads to no
subtractions from any other individual’s consumption of that good...“17.
Aºa cum existã bunuri publice, existã ºi rele publice, care au „efecte externe“

negative, iar nu pozitive asupra tuturor. De exemplu, poluarea mediului încon-
jurãtor sau corupþia politicã sunt rele publice care întrunesc, ºi ele, caracte-
risticile neexclusivitãþii ºi nerivalitãþii, putând fi considerate rele publice pure.
Gama bunurilor publice este extrem de diversã, de la iluminatul strãzilor sau

chiar „farul de noapte“ într-o comunitate de pescari (exemplu de bun public pre-
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ferat de economiºti pentru puritatea sa teoreticã18), pânã la variatele infra-
structuri ale societãþii actuale, ordinea publicã, apãrarea naþionalã etc.
Bunurile publice sunt oferite, de regulã, de sectorul public sau guver-

namental, dar ele pot fi, de asemenea, disponibile în mod natural, pot fi produse
de indivizi (de exemplu, anumite invenþii) ºi firme private, dupã cum pot fi re-
zultatul unor acþiuni colective, neguvernamentale, ori pot chiar sã nu fie produse
deloc. Mai recent, unii teoreticieni utilizeazã ºi termenul de bun public global,
referindu-se la calitatea mediului natural, dar ºi la pacea ºi securitatea Lumii19.
Revenind la schema teoreticã generalã elaboratã de Buchanan, distribuþia na-

turalã poate exista la orice nivel de agregare a indivizilor. La o extremã, care
poate fi numitã distribuþia naturalã purã, nu existã niciun grup, ci numai indivizi
care acþioneazã pe cont propriu în lupta lor pentru supravieþuire. În aceste con-
diþii, membrii unui grup alcãtuit din doi sau mai mulþi indivizi pot negocia ºi în-
cheia un „contract constituþional“, în timp ce distribuþia naturalã (rãzboiul
hobbesian) continuã între grupuri. Dar procesul de instituire a contractului cons-
tituþional continuã ajungând la un stadiu final care cuprinde toate persoanele
dintr-o societate în cadrul unei singure structuri constituþionale.
Acest contract fundamental defineºte drepturile acordate fiecãrei persoane

din societate în ansamblul sãu. ªi fiecare persoanã dobândeºte o situaþie mai
bunã decât aceea în care s-a aflat în condiþiile distribuþiei naturale, în sensul cã
nu mai trebuie sã recurgã la forþã (apãrare sau acaparare), fie pe cont propriu, fie
împreunã cu un grup împotriva altui grup, în lupta sa pentru supravieþuire. Abia
acum stadiul al doilea al negocierii, cel postconstituþional, poate începe. Co-
merþul cu bunuri private continuã sã se desfãºoare în mod normal, conform re-
gulilor ºi instituþiilor deja create ale pieþei, tranzacþiile fiind limitate exclusiv de
existenþa unor alternative multiple pentru fiecare cumpãrãtor ºi, respectiv, pentru
fiecare vânzãtor de bunuri. Alãturi însã de bunurile private, existã bunurile ºi ser-
viciile publice care pot satisface în mod simultan preferinþele tuturor membrilor
societãþii.
Fie Z un astfel de bun public, care poate fi consumat în comun ºi simultan de

toþi membrii unei comunitãþi alcãtuite din trei membri, A, B ºi C. Presupunem,
în plus, cã Z se aflã în proprietatea lui B, conform termenilor contractului consti-
tuþional. Sunt necesare astfel schimburi de bunuri private între A ºi C, pe de o
parte, ºi B, pe de altã parte, în scopul abþinerii acordului acestuia din urmã de a
disponibiliza bunul Z pentru consumul în comun. Prin urmare, în aceastã „afa-
cere“ cu bunuri publice toþi membrii grupului de consumatori trebuie sã parti-
cipe la negocierile contractuale privind furnizarea bunului public. „Aceastã trã-
sãturã distinge în mod categoric comerþul cu bunuri publice de cel cu bunuri pri-
vate în care sunt implicate mai multe persoane“20.
Pentru simplificarea acestei argumentaþii, sã admitem cã toate bunurile rare

intrã în una sau în cealaltã dintre cele douã categorii polare — bunuri private
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pure sau bunuri publice pure. În fond, este aceeaºi presupunere pe care o fãcea
ºi Paul Samuelson în expunerea sa, devenitã clasicã, a normelor bunãstãrii pen-
tru furnizarea bunurilor publice21. În plus, sunt avute în vedere aici exclusiv bu-
nurile al cãror caracter „public“ intereseazã întreaga societate. Aceastã limitare
este chiar mai restrictivã decât precedenta, întrucât existã multe bunuri publice
la niveluri inferioare în ceea ce priveºte numãrul de consumatori, dar care, pe
mãsurã ce numãrul de consumatori creºte pânã la a cuprinde întrega societate,
devin complet rivale în consum. Pentru scopurile acestei expuneri, însã, putem
considera în mod convenþional toate „afacerile“ care nu implicã fracþiuni sub-
stanþiale din totalul membrilor societãþii ca desfãºurându-se cu bunuri private.
Desigur, în felul acesta, sunt scoase pentru moment în afara analizei toate pro-
cesele decizionale de la nivelul administraþiei locale.
Aºadar, „contractul social“ care cuprinde toþi membrii societãþii conþine în

principiu douã stadii: stadiul iniþial al contractului constituþional, în care are loc
alocarea drepturilor individuale; ºi stadiul secund, postconstituþional, în care in-
divizii se pun de acord asupra bunurilor ºi serviciilor produse ºi consumate în
comun.
Desigur, costul pentru obþinerea acestui acord creºte pe mãsura creºterii nu-

mãrului membrilor societãþii. În comerþul dintre douã pãrþi acest cost este relativ
mic, cãci este necesar sã se înþeleagã un singur cumpãrãtor cu un singur vân-
zãtor. Dar statul naþional, iar nu administraþiile locale, este unitatea socialã asu-
pra cãreia se aplicã aceastã analizã. Mai precis, este vorba despre categoria 3b
(comerþul cu bunuri publice — nerivale în consum) din schema conceptualã pre-
zentatã anterior. „Analiza poate fi astfel concentratã în formularea «teoria bunu-
rilor publice» definitã în sens larg“22.
Teoria contractului postconstituþional cuprinde astfel teoria comerþului cu bu-

nuri private sau divizibile (domeniul teoriei economice tradiþionale) ºi teoria co-
merþului cu bunuri publice sau indivizibile. Prima este binecunoscutã ºi
bineîntemeiatã de cel puþin trei secole de gândire economicã ºi nu va fi abordatã
aici. Apoi, nu aceasta este sursa majorã de confuzii cu privire la rolul statului în
democraþiile liberale contemporane. Prin urmare, accentul va cãdea pe „contrac-
tul social“ postconstituþional.

„Falimentul pieþei“ (market failure) ºi problema
„consumatorului clandestin“ (free rider)

Dupã ce drepturile individuale au fost definite în contractul constituþional,
oamenii pot iniþia în mod voluntar comerþul cu bunuri ºi servicii private, divi-
zibile. Altfel spus, pieþele apar în mod spontan, graþie comportãrii interesate a in-
divizilor, iar rezultatele sunt benefice, în proporþii variabile, pentru toþi membrii
societãþii. Marea contribuþie a filosofilor morali din secolul al XVIII-lea (Bernard
de Mandeville, David Hume ºi Adam Smith º.a.) rezidã tocmai în descoperirea
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acestui principiu simplu, dezvoltat apoi de teoria economicã modernã, principiu
care a stat la baza organizãrii instituþiilor care au fãcut posibil progresul econo-
mic postiluminist în lumea occidentalã. Aspectul fundamental al ordinii spon-
tane ºi eficiente a pieþelor rezidã în contractul între douã pãrþi care reduce la mi-
nimum costurile acordurilor sau tranzacþiilor. Argumentele hotãrâtoare ale teo-
riei moderne a bunurilor publice sunt însã „falimentul pieþei“ (market failure), în
sensul cã pieþele singure nu pot produce rezultate destul de eficiente, fiind vorba
aici de contracte care necesitã acordul mult mai multor pãrþi; ºi, în al doilea rând,
problema „consumatorului clandestin“ (free rider), care semnaleazã împrejura-
rea cã unii beneficiari ai bunurilor ºi serviciilor publice nu contribuie la produce-
rea lor. De aceea, argumenteazã aceastã teorie, schimbul sau comerþul cu bunuri
publice indivizibile este radical diferit de comerþul cu bunuri private divizibile.
Bunãoarã, sã presupunem cã mai multe persoane (1, 2, ...n) vor sã producã un
bun public, adicã nerival în consum. Exemplul lui David Hume cu desecarea
izlazului comunal este întru-totul ilustrativ în aceastã privinþã. Fiecare þãran ad-
mite cã desecarea este beneficã pentru el, ca individ, în situaþia în care costurile
ar fi împãrþite în mod egal sau chiar proporþional cu numãrul de animale pe care
le deþine. Totuºi, mai avantajos ar fi pentru el ca izlazul sã fie desecat de ceilalþi,
fãrã nicio contribuþie, în bani sau în muncã, din partea sa. Prin urmare, fiecare
þãran are motive sã se abþinã de la iniþierea voluntarã a acþiunii, în mãsura în care
propriul sãu comportament este independent de comportamentul celorlalþi par-
ticipanþi la acþiunea colectivã. Într-un mod mai general, fiecare persoanã are in-
teresul sã fie free rider, beneficiind de bunuri sau servicii consumate în comun
fãrã a participa la producerea lor. Individul îºi maximizeazã propria utilitate prin
sustragerea de la prestarea vreunei contribuþii la realizarea bunului sau servi-
ciului public. Aºadar, schimburile de bunuri publice nu se realizeazã în mod vo-
luntar în cadrul aceleiaºi structuri instituþionale care face posibile schimburile de
bunuri private.
Schimburile cu bunuri private au loc în condiþii de unanimitate implicitã, sa-

tisfãcând în acelaºi timp criteriile de eficienþã. Un cumpãrãtor ºi un vânzãtor se
pun de acord în privinþa termenilor, schimbul are loc ºi toþi ceilalþi membri ai so-
cietãþii acceptã acest rezultat, fãrã a fi necesar un acord explicit din partea lor,
câtã vreme nu existã un efect de „revãrsare“ („externalitãþi“) asupra lor.
Cât priveºte însã comerþul cu bunuri publice, toate persoanele trebuie sã fie

de acord în mod explicit cu termenii contractului. KnutWicksell23 a fost, se pare,
primul economist care a observat cã regula unanimitãþii în deciziile colective
oferã analogia instituþionalã pentru comerþul bilateral cu bunuri private sau divi-
zibile. Pentru a satisface criteriile de eficienþã, este necesar „contractul social“
care le dã posibilitatea tuturor membrilor societãþii sã participe la deciziile colec-
tive care sunt adoptate conform regulii unanimitãþii. Ex ante, fiecare participant
ºtie cã va obþine un profit mai mare decât acela pe care l-ar avea dacã bunul pu-
blic nu s-ar realiza. În orice societate existã însã ºi recalcitranþi, free riders, dar
ºi privilegiaþi de un fel sau altul. Astfel, principiul fundamental al ordinii poli-
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tice, acela al tratamentului egal, este încãlcat din capul locului. Concluzia logicã
este aceea cã o societate nu se poate organiza în întregimea sa în mod voluntar,
chiar în condiþiile unei aplicãri obligatorii a regulii unanimitãþii asupra tuturor
acþiunilor ºi deciziilor colective. O posibilã ieºire din aceastã situaþie ar exista
dacã ar putea fi introdusã excluderea free riders-lor de la consumul bunurilor pu-
blice, în acest caz eficienþa (sau optimalitatea Pareto) putându-se realiza, chiar ºi
în cazul bunurilor publice pure. Excluderea este însã costisitoare pentru socie-
tate, iar în cazul bunurilor publice nerivale în consum ea produce întotdeauna ri-
sipã de resurse rare.
De aceea, schimburile eficiente de bunuri publice pure nu rezultã din com-

portarea interesatã a indivizilor. Aºa cum a remarcat Knut Wicksell, regula una-
nimitãþii oferã unicul test de eficienþã în schimburile dintre mai multe pãrþi sau,
altfel spus, schimburile dintre mai multe pãrþi, susceptibile de a fi profitabile, pot
obþine, în principiu, acordul tuturor participanþilor. Precum în jocurile cu suma
pozitivã, toþi participanþii câºtigã.
Dar costurile acordului deplin, în cadrul regulii unanimitãþii, pot fi foarte ridi-

cate sau chiar prohibitive. Având în vedere eficienþa instituþionalã, regula unani-
mitãþii în luarea deciziilor colective trebuie abandonatã în favoarea unor reguli
mai puþin restrictive precum majoritatea simplã. În condiþiile regulii unanimi-
tãþii, deciziile, dacã ºi când sunt luate, sunt în mod sigur eficiente, cel puþin ex
ante. Acordul individului exprimã aºteptãrile sale ca beneficiile sã fie mai mari
decât costurile. În cazul furnizãrii unui bun public pur, beneficiile individuale
trebuie sã depãºeascã cota individualã a costurilor convenite.
Acest rezultat nu este deloc asigurat atunci când deciziile colective sunt

adoptate potrivit unor reguli mai slabe decât unanimitatea. În cazul majoritãþii
simple, de exemplu, o persoanã poate socoti cã o anumitã decizie a majoritãþii
de a furniza un anumit bun public îl deplaseazã pe o poziþie inferioarã pe „supra-
faþa“ utilitãþii sale. Pentru persoana în cauzã, acest schimb nu poate fi numit
„contract“; bunuri pe care el le preþuieºte îi sunt luate fãrã acordul sãu. Constrân-
gerea care se exercitã asupra sa în acest mod pare cu totul similarã contrângerii
pe care o exercitã bãtãuºul care îi ia portofelul într-un parc. Victima, hoþul, dar
ºi terþii sunt toþi de acord în acest caz cã dreptul de proprietate asupra porto-
felului a fost încãlcat prin contrângere. Este acest fapt comparabil cu situaþia în
care cetãþeanul, de teama pedepsei, este nevoit sã plãteascã taxe pentru furniza-
rea unor bunuri publice mai mari decât ar plãti el în mod voluntar? Este societa-
tea — condusã de coaliþia majoritarã care are puterea efectivã — asemenea ho-
þului din parc? Fãrã îndoialã, societatea este privitã în acest mod de mulþi cetã-
þeni ale cãror câºtiguri sunt reduse de anumite politici sociale.
În principiu, rezultatele obþinute din alegerea colectivã trebuie sã fie bene-

fice, în termeni de utilitate, pentru toþi membrii societãþii. În acest sens, acþiunea
colectivã este un contract sau un schimb indirect. Indivizii trebuie sã fie asiguraþi
cã politicile sociale adoptate sau în curs de a fi adoptate le vor aduce mai curând
beneficii decât pagube. Utilizând limbajul teoriei jocurilor, condiþia necesarã a
schimbului de bunuri publice, conceput ca joc, este aceea ca el sã aibã suma po-
zitivã pentru toþi participanþii. Astfel, procesul politic democratic este cu totul
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analog procesului pieþei. Indivizii sunt puternic stimulaþi sã investeascã resurse
în scopul de a obþine controlul asupra deciziilor colective. Controlul asupra apa-
ratului de luare a deciziilor devine astfel mijlocul de a obþine câºtigurile aferente
jocurilor politice cu suma nulã. ªi, cum argumenteazã de mult timp economiºtii,
pentru societatea luatã în ansamblu, toate resursele rare investite fãrã succes pen-
tru obþinerea controlului asupra deciziilor politice sunt irosite.
Un corolar ale acestei analize este acela cã persoanele care controleazã luarea

deciziei colective sunt mult mai motivate sã producã bunuri private, divizibile,
care oferã satisfacþii sigure ºi imediate, decât sã producã bunuri publice auten-
tice, indivizibile, de care sã beneficieze toþi membrii societãþii. Astfel, transferu-
rile nete de avuþie se „aglomereazã“ în interiorul sferei acþiunilor ºi deciziilor
guvernamentale într-o mãsurã considerabilã. „Folosirea veniturilor din taxele
colectate de la cei «din afarã» spre a alimenta conturile în bãnci elveþiene ale
celor «dinãuntru» este exemplul cel mai familiar“24.

Prin urmare, dacã acþiunii colective, în general, îi este permis sã încalce li-
mitele impuse de principiul fundamental al reciprocitãþii câºtigurilor din schim-
buri, directe sau indirecte, societatea a fãcut un mare pas înapoi spre jungla
anarhistã ori nu a ieºit încã din ea.

Statul protectiv ºi statul productiv

Distincþia dintre stadiile constituþional ºi postconstituþional ale contractului
social este strâns legatã de dihotomia economicã neoclasicã dintre alocare ºi dis-
tribuire. În tratatul sãu, fundamental pentru teoria modernã a finanþelor publice,
R.A Musgrave25 fãcea între altele o distincþie categoricã între funcþia alocativã
a statului ºi funcþia sa distributivã. Astfel, statul, agenþia colectivã a societãþii,
are douã roluri distincte. Ignorarea acestei distincþii, în teorie, dar ºi în practicã,
a produs ºi continuã sã producã confuzii deosebit de grave. În stadiul constitu-
þional, statul este o instituþie sau o agenþie de impunere, exterioarã pãrþilor con-
tractante, având responsabilitatea unicã a garantãrii drepturilor individuale. În
acest rol protectiv, statul nu-ºi propune sã facã „binele“ sau „dreptatea“, altele
decât acelea presupuse implicit de regimul respectãrii contractelor dintre indi-
vizi. Acest stat nu reprezintã în niciun fel întruchiparea unor idealuri abstracte
ale societãþii, mai presus decât acelea ale indivizilor. Prin contrast, statul pro-
ductiv trebuie înþeles ca o agenþie socialã prin care indivizii îºi asigurã „bunurile
publice“ în stadiul al doilea, postconstituþional, al contractului social.
Propunerile continue pentru furnizarea unor noi „bunuri publice“, ca soluþii

preconizate ale unor noi „probleme sociale“, solicitã însã extinderea, nu restrân-
gerea structurilor guvernamentale, generând adesea rãul, nu binele public. Se
considerã îndeobºte cã în orice sferã a activitãþii sociale în care lucrurile nu se
desfãºoarã în mod mulþumitor este necesarã intervenþia guvernamentalã. Iar
dacã cei responsabili dau greº, sã se emitã reglementãri în ceea ce îi priveºte, ºi
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aºa mai departe.Aceastã stare de lucruri este, cel puþin în parte, urmarea inapeten-
þei opiniei publice de a înþelege ºi accepta principiul simplu al laissez-faire-ului
potrivit cãruia rezultatele care emerg din interacþiunea spontanã a indivizilor
sunt de regulã superioare celor obþinute în urma intervenþiei politice sau guver-
namentale directe. În aceastã privinþã, înþelepciunea politicã a secolului al
XVIII-lea, a lui Adam Smith, trebuie redescoperitã pentru fiecare generaþie.
Cum s-a mai spus, societatea idealã este anarhia, acea ordine socialã în care ni-
meni nu constrânge pe nimeni. „Guvernul cel mai bun este guvernul care guver-
neazã cel mai puþin“26. Desigur, de-a lungul secolelor acest ideal a fost exprimat
în mod diferit de filosofi aparþinând unor curente ideologice diferite. Anarhistul
contemporan, precum Buchanan, totodatã filosof raþionalist, încearcã sã concep-
tualizeze bazele unei societãþi libere sugerând anumite schimbãri ale actualei
ordini constituþionale de naturã sã ne îndepãrteze, nu sã ne apropie de Leviathan.
Omul face legi pentru el însuºi. Conceptul de „autoguvernare“ aleasã în mod

raþional devine astfel punctul necesar de pornire în orice analizã a guvernãrii
umane. Bunãoarã, Robinson Crusoe „încheia contracte cu el însuºi“ întrucât îºi
programa activitatea cu ajutorul ceasului deºteptãtor, de exemplu. Ceasul deºtep-
tãtor devenea pentru el agentul de impunere, „guvernantul“ a cãrui unicã sarcinã
era aceea de a garanta cã, odatã încheiat, contractul este respectat. Când ceasul
îl trezea din somn, Crusoe se confrunta cu unul dintre paradoxurile induse de sta-
rea de a fi guvernat. Creatorul raþional de reguli face un compromis între liber-
tate ºi eficienþã, incluzând în contract un instrument de impunere.
Creatorul raþional de legi acceptã anumite contrângeri asupra comportamen-

tului sãu. Dar legea autoimpusã a individului este total diferitã de legea asupra
cãreia s-a convenit într-un cadru colectiv. În acest cadru, individul acceptã con-
trângeri asupra propriului sãu comportament nu pentru cã bunãstarea sa ar fi
sporitã în mod nemijlocit de aceste constrângeri, ci în schimbul unor beneficii
obþinute în urma acceptãrii constrângerilor de cãtre celelalte pãrþi ale contrac-
tului. El se pune astfel de acord cu ceilalþi în scopul de a-ºi asigura beneficiile
obþinute din limitarea comportamentelor lor, beneficii precum ordinea socialã
previzibilã, securitatea ºi stabilitatea socialã.
Aceste constrângeri asupra comportamentului individual provin din con-

tractul constituþional de bazã. Dacã aceste constrângeri nu existã, indivizii nu
sunt „definiþi“ astfel încât sã poatã iniþia contractul postconstituþional. Atât teo-
ria bunurilor private, cât ºi teoria bunurilor publice se bazeazã pe presupunerea
cã existã un set bine definit de drepturi garantate de ordinea juridicã în vigoare.
Deºi nu întotdeauna la fel de explicitã, existã de asemenea presupunerea potrivit
cãreia existã o demarcaþie netã între interacþiunile sociale în care comporta-
mentele sunt limitate de legea formalã ºi acelea care se desfãºoarã potrivit prin-
cipiului anarhic. Aceastã presupunere trebuie nuanþatã ºi atenuatã, întrucât insti-
tuirea contractului constituþional este continuã. „Legea“ se aflã într-un proces
continuu de schimbare ºi modificare. Comunitãþile adoptã mereu constrângeri
noi asupra comportamentelor individuale, transformând noi sfere sociale care
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evolueazã astfel de la anarhie la lege. Dupã cum, ar trebui sã se observe, comu-
nitãþile transformã alte activitãþi de la lege la anarhie. Status quo-ul constitu-
þional efectiv este dinamic. Compromisul între libertatea individualã ºi ordinea
asiguratã de existenþa unor constrângeri comportamentale formale se transformã
el însuºi în mod continuu odatã cu gusturile, tehnologiile ºi resursele.

Ameninþarea lui Leviathan

Dicþionarele definesc Leviathanul drept „un monstru marin care întruchipea-
zã rãul“. În 1651, Thomas Hobbes ataºa acest termen statului suveran. Dupã mai
bine de trei secole ºi jumãtate, termenul este utilizat astãzi în analiza procesului
politic pentru a atrage atenþia asupra pericolelor extinderii continue a sectorului
public al societãþii.
În regimurile democratice actuale, omul se aflã într-o dublã condiþie: el este,

deopotrivã, participant la guvernare (cetãþean) ºi, totodatã, membru al societãþii
civile, forþat sã respecte reguli pe care nu le-a ales el însuºi, inclusiv sã accepte
confiscarea, prin impozitare, a unor bunuri proprii. Pentru omul începutului de
secol XXI, aceastã poziþionare dualã ºi ambivalentã faþã de stat este urmarea
moºtenirii sale culturale postiluministe ºi postsocialiste.
De ce trebuie sã existe limite constituþionale ale sferei ºi amplorii activitãþii

guvernamentale? Pentru a înþelege acest lucru, trebuie sã ne raportãm la modelul
idealizat al individului care ar deþine întreaga putere asupra destinului sãu ºi,
subsecvent, la o societate care ar lua toate deciziile conform regulii unanimitãþii
depline, admiþând, în sfârºit, cã aceastã regulã ar fi operaþionalã fãrã costuri ma-
jore sau prohibitive. Într-un asemenea model ideal de societate, fiecare persoanã
participã la toate deciziile colective, niciuna dintre acestea neputând fi luatã fãrã
consimþãmântul sãu explicit. Cum s-ar putea ca un asemenea model decizional
sã producã rezultate socotite indezirabile sau ineficiente de cãtre vreuna sau de
cãtre toate persoanele din societate? Dacã fiecare este de acord cu fiecare decizie
colectivã luatã, defectul, dacã el într-adevãr existã, se ascunde în principiile ale-
gerii raþionale individuale, nu în însumarea deciziilor individuale în scopul pro-
ducerii de rezultate colective. Prin urmare, analiza trebuie sã se concentreze asu-
pra deciziei individuale.
Ne apropiem mai mult de realitate dacã abandonãm presupunerea cã acþiunea

colectivã reclamã aprobarea unanimã a participanþilor. Cum s-a mai arãtat, pe
baza regulii unanimitãþii, guvernarea ºi toate deciziile sale pot fi controlate în
mod efectiv. Cum însã costurile acordului unanim sunt mari, este necesarã aba-
terea de la guvernarea prin consens deplin. Regula de decizie cea mai familiarã,
atât în modelele analitice ale procesului politic democratic, cât ºi în societãþile
istorice democratice, este aceea a votului majoritar. Toate deciziile colective sau
guvernamentale trebuie sã întruneascã majoritatea voturilor reprezentanþilor
cetãþenilor. Dar cum coexistã votul democratic cu decizia raþionalã? Sã presu-
punem, de exemplu, cã ar exista o constrîngere economicã asupra majoritãþii.
Bunãoarã, sã presupunem cã ar exista o prevedere constituþionalã care ar cere ca
toate propunerile de cheltuieli publice sau guvernamentale sã satisfacã criteriul
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economic cost-beneficiu: beneficiile trebuie sã fie mai mari decât costurile pro-
iectului, indiferent de numãrul de voturi de care s-a bucurat acesta în adunarea
legislativã.
Astfel, poate fi consideratã o propunere de producere a unui bun public de

care nu beneficiazã toþi membrii societãþii, dar care satisface, totuºi, criteriul
cost–beneficiu, fiind raþionalã din punct de vedere economic. Dacã, de exemplu,
într-un grup de trei persoane, ar exista numai doi beneficiari ai unui proiect care
costã 100 de euro, fiecare dintre ei obþinând un câºtig de 51 de euro, atunci pro-
iectul respectã criteriul cost-beneficiu, oricum ar fi distribuite costurile. Dacã
aceste costuri ar fi egal distribuite între toþi membrii societãþii, printr-un impozit
general, proiectul ar avea aprobarea majoritãþii, deºi minoritatea ar înregistra
pierderi nete. Altfel spus, criteriul cost-beneficiu garanteazã cã toate proiectele
de cheltuire a banilor publici sunt eficiente, în sensul economic al termenului.
Dacã fiecare propunere de cheltuire a fondurilor guvernamentale s-ar conforma
criteriului eficienþei, cum s-ar putea ca bugetul global al statului sã nu satisfacã
acest criteriu?
Adoptatea deciziilor colective prin votul majoritãþii permite ca proiecte bu-

getare ineficiente sã obþinã aprobarea majoritãþii. Între minoritãþi altfel diver-
gente pot avea loc tratative ºi schimburi de servicii în procesul legislativ produ-
când astfel coaliþii majoritare efective, cel puþin asupra unor elemente ale buge-
tului. Aceastã practicã este cunoscutã în contextul american sub denumirea de le-
gislaþia „pork barrel“.
Modelele de luare a deciziei colective prezentate anterior nu au permis con-

siderarea influenþei politicienilor ºi a birocraþilor asupra veniturilor ºi cheltuie-
lilor bugetare. În mod implicit, aceste modele au conþinut presupunerea cã alegã-
torii cer bunuri ºi servicii publice, iar acestea, odatã produse, devin nemijlocit
disponibile tuturor, fãrã nicio intermediere a legislatorilor ori a vreunei agenþii
guvernamentale. Asemenea modele sunt folositoare pentru scopuri explicative
generale ºi, în mod practic, atunci când bugetele sunt relativ mici. În democra-
þiile contemporane, însã, mai mult de o treime din produsul intern brut este ges-
tionat prin sectorul guvernamental. În aceste condiþii, neglijarea influenþei poli-
ticienilor ºi a birocraþilor asupra cheltuielilor publice diminueazã în mod sever
relevanþa oricãrei analize.
Deciziile colective nu sunt luate în mod direct de cãtre alegãtorii care plãtesc

impozitele ºi beneficiazã de furnizarea bunurilor ºi serviciilor guvernamentale.
Organizarea politicã efectivã a democraþiilor contemporane atribuie alegãtorilor
dreptul de a-ºi alege reprezentanþii care iau deciziile legislative ºi executive. Po-
liticienii sunt însã aceia care iau deciziile directe ºi finale cu privire la cantitatea
ºi calitatea bunurilor ºi serviciilor publice, în general, asupra dimensiunii buge-
tului total, a compoziþiei ºi finanþãrii sale etc. De aceea, este nerealist sã credem
cã politicienii nu au preferinþe personale în legãturã cu dimensiunea totalã a bu-
getului, sursele de venituri ºi, în primul rând, componentele specifice ale chel-
tuielilor publice. Persoanele care sunt total indiferente faþã de astfel de chestiuni
nu sunt atrase de politicã, nici ca profesie, nici ca vocaþie. Politicienii, în schimb,
sunt însufleþiþi de credinþa cã prin politicã îºi pot exercita influenþa asupra rezul-
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tatelor activitãþii colective. Odatã recunoscut acest fapt fundamental — al exis-
tenþei leadership-ului — devine evident cã gestionarea bugetului nu reflectã în
întregime preferinþele alegãtorilor, nici chiar pe acelea ale coaliþiei majoritare,
care a obþinut victoria în alegeri. De îndatã ce au fost aleºi, politicienii înºiºi au
preferinþe personale în ceea ce priveºte cheltuielile publice, promovând mai cu
seamã acele politici publice care le maximizeazã propriile lor beneficii, nu pe
acelea ale alegãtorilor lor.
Chiar dupã ce politienii aleºi au luat deciziile privind impozitele ºi cheltuie-

lile publice, bunurile ºi serviciile guvernamentale nu devin nemijlocit dispo-
nibile tuturor. Cãci aplicarea acestor decizii revine birocraþilor guvernamentali.
Iar rezultatele bugetare sunt puternic influenþate de rentele birocratice pe care le
oferã exerciþiul puterii guvernamentale. Un angajat într-o agenþie guverna-
mentalã este un suporter înnãscut al creºterii cheltuielilor publice, nu numai pen-
tru propriul sãu sector de activitate, ci pentru întreg sectorul public. În societatea
actualã, membrii birocraþiei statului au devenit un foarte puternic grup de inte-
rese de care politicienii aleºi nu au cum sã nu þinã seama. O lege sau o decizie
politicã sunt rareori suficient de precis definite astfel încât sã nu mai existe loc
pentru exercitarea puterii birocratice. Astfel, angajaþii guvernamentali nealeºi
„interpreteazã“ ºi iau deciziile finale cu privire la acþiunile executivului ales, ºi
orice încercare a Guvernului de control, precum ºi de control al controlorilor etc.
înfruntã o problemã dificilã de principiu, precum ºi pe aceea, practicã, a costu-
rilor excesive. „Democraþia poate deveni propriul sãu Leviathan dacã nu sunt
impuse ºi aplicate anumite limite constituþionale“27, avertizeazã în acest sens
Buchanan. Societãþile actuale trebuie sã poatã exercita anumite constrângeri asu-
pra propriilor guverne, împiedicându-le astfel sã se metamorfozeze într-atât în-
cât sã capete înfãþiºarea monstrului marin.
Un posibil punct de pornire este distincþia teoreticã categoricã între statul

productiv ºi statul protectiv. Statul productiv este întruchiparea contractului
postconstituþional dintre cetãþeni, întocmit în scopul producerii de bunuri ºi ser-
vicii publice. Statul protectiv, în schimb, este legea întruchipatã, al cãrui unic rol
este acela de a impune drepturile individuale, de a garanta drepturile de proprie-
tate, aºa cum sunt definite în contractul constituþional. Or, instituþiile executive
schimbã adesea structura de bazã a drepturilor fãrã consimþãmântul cetãþenilor.
Acestea îºi asumã rolul de a rescrie contractul constituþional fundamental, de a
schimba Legea dupã bunul lor plac, asumându-ºi sarcini legislative ºi înlocuind
de fapt adunãrile reprezentative care trebuie sã adopte deciziile cu privire la bu-
nurile publice. Aceastã stare de lucruri este, între altele, consecinþa practicã a
unei vechi concepþii politice, care atribuie Guvernului rolul instrumental de crea-
re a „societãþii bune“. Existã însã aici o confuzie filosoficã fundamentalã, care
trebuie sã fie înlãturatã. „Acþiunea guvernamentalã izvorâtã din instituþiile majo-
ritare, considerate drept esenþa democraþiei, nu trebuie sã producã «binele pu-
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blic»“28. „Societatea bunã“, definitã independent de alegerile fãcute de membrii
sãi, de toþi membrii sãi, este în contradicþie cu idealul unei ordini sociale bazate
pe valorile individuale, ideal potrivit cãruia sunt „bune“ numai acele rezultate
care provin din alegerile fãcute de oameni, atât în viaþa lor privatã, cât ºi în viaþa
lor publicã.
Dar, pentru a utiliza termenii teoriei economice, rezultatele agregate ale ac-

þiunilor umane individuale sunt nonoptimale (sau ineficiente, în sensul lui V.
Pareto). Aici apare „dilema socialã“, în toatã generalitatea ºi ubicuitatea sa dra-
maticã, atrãgând încã o datã atenþia asupra structurii fundamentale a interacþiunii
sociale. Precum într-o ipostazã particularã a sa, binecunoscutã în teoria jocurilor
drept „dilema prizonierului“, comportamentul independent al fiecãrui individ de
maximizare a propriei utilitãþi poate produce rezultate care nu sunt dorite de
nimeni, rezultate care pot fi însã îmbunãtãþite printr-o coordonare în beneficiul
tuturor indivizilor care participã la interacþiunea socialã. „Recunoaºterea distinc-
þiei dintre ceea ce am numit contractul constituþional ºi contractul postconstitu-
þional este un prim pas, elementar, dar necesar, cãtre evadarea din dilema socialã
pe care o înfruntã omul în jungla hobbesianã, fie ea în forma ei primarã, fie într-
una dintre variantele sale moderne, mai sofisticate“29.
În termeni mai generali, renaºterea actualã a contractualismului, stimulatã în

mare mãsurã de cartea lui John Rawls, A Theory of Justice, poate încuraja in-
clusiv anumite schimbãri constituþionale. El a susþinut concepþia individualistã a
„justiþiei ca echitate“ (justice as fairness). Dupã Rawls, sunt juste acele principii
care decurg din acordul unanim al indivizilor care participã la acþiunea colectivã,
fiecare plasându-se altfel în spatele unui „vãl al ignoranþei“ în ceea ce priveºte
poziþia proprie în etapa postcontractualã a interacþiunii sociale. La rândul sãu,
Buchanan se referã la compromisul multidimensional dintre libertate ºi lege,
atrãgând atenþia asupra celor douã etape, constituþionalã ºi postconstituþionalã, a
acþiunii colective. „Reforma“ preconizatã de el vizeazã în primul rând modurile
de a gândi interacþiunea socialã, în general, instituþiile sociale ºi politice, în par-
ticular. Oamenii intrã în conflict de îndatã ce încearcã sã acceadã la resursele ra-
re, dacã nu existã un set de drepturi asupra cãruia sã fi cãzut de acord ºi care sã
fie impus. O schimbare constituþionalã ar putea avea în vedere un acord mutual
asupra unor restricþii comportamentale necesare pentru obþinerea unor rezultate
de o eficienþã acceptabilã. ªi, datã fiind perspectiva unor câºtiguri reciproce,
acordul ar putea fi atins. Schimbarea constituþionalã ar putea însã viza anumite
restricþii asupra comportamentelor în raport cu toate resursele rare. Creatorii
constituþionalismului în zorii epocii moderne presupuneau în mod implicit cã
anumite resurse se aflã într-o abundenþã perpetuã. Astãzi, creºterea economicã,
datoratã dezvoltãrii tehnologiilor, a transformat resursele cândva gratuite în re-
surse rare. De asemenea, creºterea democraficã ºi, odatã cu ea, creºterea cererii,

16 PUTEREA POLITICÃ ªI BUNURILE PUBLICE 29

————————
28 Ibidem, p. 239.
29 Ibidem, p. 234.



sunt fapte suficient de convingãtoare pentru a argumenta necesitatea regândirii
ordinii politice a societãþii actuale, inclusiv la nivel constituþional.
Ieºirea din alternativaAnarhie sau Leviathan trebuie conceptualizatã, dezvol-

tatã ºi, în final, explicatã opiniei publice. Dacã liberalismul de tip laissez-faire
este prea mult legat de status-quo-ul societãþilor moderne timpurii, cu tot corte-
giul lor binecunoscut de injustiþii sociale grave, apoi socialismul este „magi-
strala cãtre Leviathan“. Eºecul acestor douã mari alternative istorice nu ar trebui
însã sã spulbere toate idealurile Luminilor. Viziunea filosofilor secolului al
XVIII-lea despre o ordine socialã lipsitã de „dominaþia omului asupra omului“
poate reprezenta încã o sursã actualã de inspiraþie. „Relaþii libere între oameni
liberi“ — acest vechi principiu filosofic poate contribui la (re)instituirea con-
tractului social fundamental, îndepãrtând astfel pe cât este posibil pericolele în-
truchipate de monstrul marin.
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