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Abstract. This paper synthetically presents and argues for the current
political relevance, including and especially for the post-communist societies,
of economic theory of organization of human activity, comprehensively
developed in the work of James M. Buchanan and Gordon Tullock The
Calculus of Consent, 50 years after its apparition.
The profound constitutional reforms of these societies, including the
Romanian one, fundamentally consists, in the general argument of this
theory, in the choice-separation between „privatization“ and, respectively,
„collectivization“ of organized human activities based on large consent of
citizens (re-)became free to act and choose.
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Introducere

Calculul consensului: bazele logice ale democraþiei constituþionale (1962)1 a
devenit deja o operã clasicã, fiind consideratã „piatra de hotar“ a douã programe
de cercetare actuale deosebit de influente: teoria „alegerii publice“ (Public Choice)
ºi, în prelungirea ei, „economia politicã constituþionalã“ (Constitutional Political
Economy)2. Lucrarea trateazã organizarea politicã a societãþilor contemporane
utilizând cadrele conceptuale ºi metodologice proprii disciplinei care are ca obiect
de studiu organizarea lor economicã. Statutul sãu interdisciplinar este evident,
transgresând „acea graniþã miticã ºi misticã dintre aceste douã descendenþe pro-
digioase ale economiei politice“3.
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Declinând ab initio încercarea de a elabora o Constituþie a unui Stat sau a
unei Politii (Polity) perfecte, „ideale“, Buchanan ºi Tullock ºi-au propus, în schimb,
sã examineze ºi sã dezvolte în mod cuprinzãtor ºi pânã la ultimele sale conse-
cinþe logice calculul pe care, teoretic, l-ar face indivizii raþionali aflaþi în situa-
þia de a alege-adopta Constituþia þãrii lor, înþelegând prin aceastã noþiune nici
mai mult, dar nici mai puþin decât „un set de reguli asupra cãrora se convine în
avans ºi în cadrul cãrora urmeazã sã aibã loc acþiuni“4.

Aceastã analizã este deosebit de relevantã mai ales pentru reformele consti-
tuþionale cuprinzãtoare concepute de novo în societãþile postcomuniste acum
mai bine de douã decenii. Privatizarea, respectiv, colectivizarea (etatizarea) unor
întregi sfere ale activitãþii economice, sociale etc. trebuie sã þinã seama de im-
portanþa covârºitoare a criteriului economic al costurilor-beneficiilor inerente
celor douã tipuri generice de organizare a activitãþii umane.

Articolul prezent este organizat astfel: primele secþiuni (1, 2, 3) contureazã
cadrul conceptual ºi metodologic general, prezintã apoi teoria organizãrii activi-
tãþii umane precum ºi unele aplicaþii ale sale (4, 5), iar în partea finalã (6) expune
unele analize ºi evaluãri mai recente asupra ei.

Individualismul metodologic

Acest demers teoretic asumã în mod explicit „individualismul metodologic“5,
specific dintotdeauna teoriei economice mainstream, întrucât indivizii sunt con-
sideraþi unicii decidenþi sau „alegãtori“ (choosers) atât în acþiunile lor private,
economice, cât ºi în acþiunile lor publice, politice. Dacã teoria economicã, cel
puþin de laAdam Smith încoace, a analizat în mod detaliat procesul alegerii indi-
viduale în domeniul privat, al pieþei, teoria politicã a ignorat ºi continuã în mare
mãsurã sã ignore prelungirea necesarã a acestui proces, precum ºi consecinþele
sale, în domeniul public, care oferã însã tocmai „puntea“ logicã între alegerea
individualã ºi alegerea colectivã sau publicã (public choice).

Ca atare, autorii au elaborat o teorie a alegerii publice pornind de la postulatul
fundamental ºi elementar al individualismului metodologic potrivit cãruia acþiu-
nile colective pot fi înþelese dacã ºi numai dacã sunt „descompuse“ în acþiunile
individuale care le alcãtuiesc. Iar aceastã teorie este economicã întrucât asumã
cã indivizii au aºteptãri heterogene de la acþiunea colectivã; altfel spus, intere-
sele lor sunt ireductibil diferite.

În definitiv, orice teorie a acþiunii umane organizate trebuie sã ofere o expli-
caþie a modului în care interesele diferite, chiar contradictorii, ale indivizilor
sunt conciliate. Teoria economicã a demonstrat de mult timp cã interesele indivi-
duale se conciliazã prin intermediul schimbului. De altfel, argumenteazã autorii,
dacã am presupune cã interesele oamenilor sunt identice, nu ar mai fi necesarã
nicio teorie economicã. „Dacã toþi oamenii ar fi egali în interese ºi în înzestrãri,
naturale sau dobândite, nu ar mai rãmâne de explicat nicio activitate economicã

82 CRISTIAN-ION POPA 2

————————
4 Ibidem, p. 14.
5 Joseph A. Schumpeter, History of Economic Analysis, London, George Allen & Unwin Ltd., Oxford

University Press, 1954, pp. 888-889.



organizatã. Fiecare om ar fi un Crusoe. Teoria economicã explicã astfel de ce oamenii
coopereazã prin intermediul schimbului: ei fac acest lucru pentru cã sunt diferiþi.“6

Teoria politicã, la rândul sãu, trebuie sã þinã seama ºi ea de consecinþele ma-
jore ale acestei observaþii, în fond elementare, potrivit cãreia acþiunile colective
sau politice sunt, în cele din urmã, rezultatul interacþiunilor indivizilor partici-
panþi cu interese diferite.

Ce este statul?

Pentru adepþii concepþiilor „colectiviste“ sau „organiciste“, rãspunsul la a-
ceastã întrebare este destul de simplu. Ei presupun existenþa unei „voinþe“ sau a
unui „interes general“ separate ºi independente de voinþele ºi interesele mem-
brilor individuali ai Statului, care este conceput asemenea unui (supra-)individ
— astfel încât exerciþiului teoretic îi rãmâne doar sarcina de a explicita „scara de
valori“ care inspirã ºi motiveazã acþiunile acestei entitãþi überindividuell, Statul.
Deºi s-a dezvoltat în mediul cultural european, mai ales german, aceastã concepþie
nu aparþine totuºi mainstream-ului gândirii filosofice occidentale dupã care indi-
vidul este entitatea ontologicã ultimã, fundamentalã. De aceea, teoria politicã rele-
vantã pentru societãþile democratice contemporane respinge aceastã concepþie.

Buchanan ºi Tullock resping, de asemenea, concepþia marxistã, care priveºte
statul ca pe un instrument de „exploatare“ a celor sãraci de cãtre cei bogaþi.
„Dialectica marxistã“, afirmã ei, „cu accentul sãu pe poziþia economicã ca sursã
fundamentalã a conflictului de clasã, a fãcut astfel încât foarte bunul cuvânt
«economic» sã fie utilizat într-o manierã complet înºelãtoare. Acest cuvânt a fost
utilizat atât de greºit ºi de abuziv încât am considerat necesar sã modificãm subti-
tlul original al acestei cãrþi din «O teorie economicã a constituþiilor politice» în
cel pe care îl are acum.“7

Respingând deopotrivã concepþiile organiciste ºi marxiste, autorii argumen-
teazã pentru o concepþie individualistã asupra statului. „Acþiunea colectivã este
conceputã ca fiind acþiunea indivizilor care aleg sã realizeze obiective mai de-
grabã colectiv decât individual, iar guvernul este conceput ca fiind nimic mai
mult decât setul de procese, maºina care permite unei astfel de acþiuni colective
sã aibã loc. Aceastã abordare concepe statul drept ceva construit de oameni, un
artefact. De aceea, el este, prin natura sa, supus schimbãrii, perfectibil.“8

Acest model de stat este „populat“ cu indivizi diferiþi care au obiective dife-
rite atât în acþiunile lor private, cât ºi în acþiunile lor publice, politice, ºi care
convin în mod raþional asupra unui set de reguli care sã le ghideze acþiunile. Inu-
til de adãugat cã acest „stat“ nu existã în realitate, fiind un „construct“ abstract
a cãrui structurã simplã ºi clarã poate fi fecundã din punct de vedere teoretic. To-
tuºi, analiza procesului de alegere a regulilor fundamentale, care începe de novo,
poate fi extrapolatã cu uºurinþã la analiza regulilor existente în statele reale, ac-
tuale în scopul „îmbunãtãþirii“ lor.
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În orice caz, punctul de plecare al unei asemenea constituþii abstract constru-
ite sau al unor posibile îmbunãtãþiri ale constituþiilor existente este Consensul
sau Unanimitatea, adicã sunt luate în considerare numai acele îmbunãtãþiri con-
siderate benefice de cãtre toþi membrii societãþii. Constituþiile reale, care au fost
adoptate de regulã fãrã acordul tuturor membrilor societãþii, nu fac obiectul aces-
tei analize teoretice. Autorii presupun, in abstracto, o dezbatere constituþionalã
la care ar participa toþi membrii societãþii, preocupaþi, dacã nu chiar neîncre-
zãtori cã interesele proprii sunt prezervate în situaþia absenþei lor de la aceastã
dezbatere, conform vechiului avertisment al lui Thomas Jefferson din Kentucky
Resolutions of 1798: „…încrederea este pretutindeni pãrintele despotismului;
guvernãmântul liber se bazeazã pe suspiciune, nu pe încredere; suspiciunea, iar
nu încrederea este aceea care cere Constituþiei sã îi constrângã pe cei cãrora sun-
tem obligaþi sã le acordãm puterea... În chestiunile care privesc puterea, aºadar,
sã nu se mai vorbeascã de încrederea în om, ci sã-l legãm, cu lanþurile Constitu-
þiei, ca sã nu greºeascã“9.

Economia ºi politica

Potrivit teoriei economice, individul care face schimburi pe piaþã este motivat
de interesul sãu privat. Dar, trebuie adãugat imediat, valabilitatea ºi aplicabilita-
tea generalã a teoriei economice nu depind de existenþa unui homo economicus
pur. „Acest om fictiv, care este motivat exclusiv de propriul sãu interes indivi-
dual în toate aspectele comportamentului sãu, a reprezentat întotdeauna o carica-
turã desenatã de aceia care au încercat mai degrabã sã critice decât sã aprecieze
contribuþia autenticã pe care analiza economicã o poate aduce, ºi a adus-o, la o
mai bunã înþelegere a activitãþii umane organizate“.10 Teoria economicã nu ex-
plicã întreaga activitate umanã, ci numai comportamentul uman tipic în dome-
niul pieþei. De altfel, economiºtii nu au negat niciodatã existenþa unor schimburi
care nu sunt economice, în sens strict. Din diverse raþiuni, unii cumpãrãtori indi-
viduali, dar mai ales colectivi, plãtesc în mod deliberat vânzãtorilor preþuri mai
mari decât ar fi necesar pentru a-ºi însuºi unele bunuri sau servicii; dupã cum ºi
unii vânzãtori, individuali sau colectivi, acceptã uneori preþuri mai mici decât ar
fi dispuºi cumpãrãtorii sã ofere. Totuºi, ipoteza fundamentalã a teoriei econo-
mice cu privire la motivaþia umanã susþine pur ºi simplu cã “individul mediu sau
reprezentativ, atunci când are mai multe opþiuni privind schimbul, va alege mai
curând «mai mult» decât «mai puþin»“11 (s.n.).

Dar care poate fi ipoteza motivaþionalã adecvatã pentru teoria politicã? Re-
laþia economicã, precum ºi relaþia politicã reprezintã acte de cooperare între doi
sau mai mulþi indivizi: Piaþa ºi Statul sunt instituþiile care fac posibilã coope-
rarea socialã. Pe piaþã, oamenii coopereazã producând ºi schimbând bunuri ºi
servicii în avantajul lor mutual. Tot astfel, în domeniul politic oamenii coope-
reazã, schimbând între ei bunuri private pentru a obþine anumite bunuri pu-
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blice. În mod exemplar, Crusoe ºi Vineri admiteau cã este reciproc avantajos sã
se specializeze ºi sã facã schimb cu produsele muncii lor: peºte contra nuci de
cocos; ºi, de asemenea, sã iniþieze „schimburi“ (tratative) „politice“ ºi sã aloce
resursele necesare pentru a produce bunul comun: o locuinþã pentru amândoi. De
aceea, ipoteza motivaþionalã generalã este cã acelaºi individ, orientat de aceleaºi
valori fundamentale, acþioneazã în cele douã domenii — economic ºi politic —
ale activitãþii sale. Aºadar, nici în domeniul politic el nu urmãreºte în mod nemij-
locit „interesul general“, cum presupune de secole filosofia politicã tradiþionalã,
ci îºi „maximizeazã utilitatea“ proprie; el rãmâne un „maximizator interesat“
(self-interested maximizer)12.

Aºa cum sintetizeazã mai recent Dennis C. Mueller, din perspectiva generalã
a teoriei alegerii publice, omul politic ºi omul economic sunt, în cele din urmã,
unul ºi acelaºi13. „Omul este un animal politic“, spunea Aristotel14, 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“15. De la aceste douã observaþii esenþiale, paradigmatice ale ce-
lor doi mari gânditori s-au dezvoltat douã discipline în ºtiinþele umane: ºtiinþa
politicã ºi, respectiv, ºtiinþa economicã. Mult timp, aceste douã discipline au fost
separate prin întrebãrile pe care le-au formulat, prin asumpþiile fundamentale cu
privire la motivaþiile acþiunilor indivizilor, prin metodologiile utilizate. Dacã
ºtiinþa politicã a studiat comportamentul individului în domeniul public, politic,
presupunând, adesea în mod implicit, cã acesta urmãreºte interesele celorlalþi,
ºtiinþa economicã a cercetat comportamentul individului în domeniul pieþei, pre-
supunând în mod explicit cã acesta urmãreºte interesele sale private; ºi a modelat
acest comportament potrivit unei axiomatici 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?“16

Rãspunsul este afirmativ. În definitiv, încã MaxWeber constata cã „întreprin-
derea (Betrieb) politicã este în mod necesar o întreprindere de interese (Inte-
ressenbetrieb)“17, perspectivã cuprinzãtoare împãrtãºitã ºi dezvoltatã apoi de
Joseph A. Schumpeter (1942)18, Anthony Downs (1957)19, James Buchanan,
Gordon Tullock ºi de numeroºi alþi autori contemporani care elaboreazã în ca-
drul programului de cercetare al Alegerii Publice, stimulând în mod substanþial
progresul ºtiinþei politice actuale.

Unii teoreticieni au încercat sã explice procesul politic pornind de la ipoteza
cã, în acest domeniu, individul încearcã sã-ºi maximizeze puterea sa asupra altor
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indivizi20. ªi într-adevãr, individul care maximizeazã puterea în procesul politic
ºi individul care maximizeazã utilitatea în procesul economic par a fi asemã-
nãtori; dar o astfel de inferenþã este complet greºitã, în fond. „Cele douã abordãri
sunt diferite într-un sens filosofic fundamental“.21 Teoria alegerii publice, asu-
mând cã individul este un maximizator de utilitate în domeniul economic, ca ºi
în domeniul politic, nu presupune totodatã cã un atare individ îºi sporeºte utili-
tatea în dauna celorlalþi. Potrivit teoriei alegerii publice, activitatea politicã este
o formã particularã de schimb (politics-as-exchange) în care, la fel ca în activi-
tatea economicã, sunt anticipate câºtiguri reciproce (mutual gains) pentru toate
pãrþile implicate. Prin urmare, activitatea politicã organizatã este conceputã ca
fiind în mod esenþial un mijloc prin care puterea tuturor participanþilor sporeºte,
„puterea“ fiind înþeleasã aici drept capacitatea de a realiza anumite lucruri care
sunt dorite de oameni. Din aceastã perspectivã, activitatea politicã autenticã tre-
buie sã se dovedeascã a fi în beneficiul tuturor membrilor societãþii. Or, pentru
a întrebuinþa terminologia teoriei jocurilor, procesul politic este conceput ca un
joc cu suma pozitivã22.

Dimpotrivã, perspectiva maximizãrii puterii prezintã procesul politic ca pe
un joc cu suma nulã. Puterea unui individ asupra altui individ nu poate fi sporitã
în mod simultan pentru amândoi indivizii: ceea ce câºtigã unul, pierde celãlalt.
Astfel, procesul politic este transformat în opusul relaþiei economice funda-
mentale bazate pe reciprocitatea câºtigurilor din schimb, nu în ceva asemãnãtor
cu aceasta.

Teoria organizãrii activitãþii umane

Potrivit teoriei alegerii publice, legile ºi instituþiile politice democratice pot
fi fãcute inteligibile cu ajutorul postulatelor ºtiinþei economice. Chiar legea fun-
damentalã — Constituþia — poate fi înþeleasã pornind de la ipoteza economicã
cu privire la motivaþia umanã. Prin urmare, în ce condiþii un individ poate admite
cã este „avantajos“ sã intre într-o relaþie „politicã“ cu semenii sãi? Sau, în ter-
meni mai generali, în ce condiþii „o societate alcãtuitã din indivizi liberi ºi maxi-
mizatori raþionali de utilitate alege sã întreprindã o acþiune mai degrabã colectiv
decât privat?“23

Pentru a rãspunde la aceastã întrebare filosoficã generalã, Buchanan ºi Tullock
adoptã perspectiva economicã, a evaluãrii costurilor-beneficiilor. Aºadar, indi-
vidul poate admite cã este avantajos sã participe la o acþiune colectivã dacã ºi nu-
mai dacã el se aºteaptã sã-ºi sporeascã în acest mod utilitatea proprie. Iar acþiu-
nea colectivã poate spori utilitatea individului în douã moduri distincte: 1) dimi-
nueazã costurile externe („externalitãþile negative“) induse de posibilele acþiuni
private ale altor indivizi (de exemplu, poliþia previne sau împiedicã furtul auto-
mobilului sãu); 2) oferã beneficii externe („externalitãþi pozitive“) la costuri mai
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reduse decât ar putea fi oferite acestea de acþiunea privatã (instituþia publicã a
pompierilor diminueazã pericolul ca locuinþa sa sã fie incendiatã).

Aceastã analizã porneºte, din nou, de la existenþa ipoteticã a unei „societãþi“
în care nu existã nicio acþiune colectivã, astfel încât beneficiile (sociale) ale or-
ganizãrii unei atari acþiuni pot fi comparate cu costurile sale (sociale). Virtutea
ei principalã constã în faptul cã permite evaluarea comparativã a celor douã mo-
duri generice de organizare a activitãþii umane — privatã ºi colectivã, respectiv
piaþa ºi statul — pe baza costurilor-beneficiilor organizãrii lor.

Aºadar, acþiunea colectivã este un mijloc de a reduce costurile externe im-
puse de unele acþiuni private ale indivizilor. Activitatea statului este astfel
îndreptatã cãtre diminuarea acestor costuri externe. Utilitatea indivizilor din
aceastã activitate este maximizatã atunci când costurile nete ale organizãrii ei
sunt minimizate. ªi existã douã elemente distincte ale costurilor oricãrei acti-
vitãþi umane: aºa cum am vãzut, existã costurile pe care individul le suportã ca
urmare a acþiunilor altor indivizi, asupra cãrora el nu poate exercita niciun con-
trol (costuri externe); dar ºi costurile organizaþionale pe care individul le suportã
tocmai ca urmare a participãrii sale la acþiunea colectivã (costuri de luare a
deciziei), dat fiind numãrul mare al participanþilor ºi obiectivul lor comun de a
ajunge la un acord în ceea ce priveºte acþiunea colectivã. Însumate, aceste cos-
turi sunt numite costurile interdependenþei sociale, iar minimizarea lor este
întotdeauna un obiectiv înalt dezirabil pentru orice societate. Considerând mag-
nitudinea acestor costuri pentru indivizi, potrivit presupoziþiilor teoretice ºi me-
todologice asumate, se poate infera: „Individul raþional va încerca sã reducã
aceste costuri de interdependenþã la cel mai mic nivel posibil atunci când ia în
considerare problema de a face schimbãri instituþionale ºi constituþionale“24.

În general însã, de ce este preferabilã privatizarea unor activitãþi umane în lo-
cul colectivizãrii lor? Pe ce temeiuri poate decide individul raþional, maximiza-
tor de utilitate cã anumite activitãþi trebuie încredinþate sferei private, iar altele
trebuie menþinute ºi organizate în mod colectiv în sfera publicã?

Teoria organizãrii dezvoltatã aici de Buchanan ºi Tullock argumenteazã cã a-
ceastã alegere constituþionalã fundamentalã trebuie sã se bazeze în cele din urmã
pe evaluarea costurilor organizaþionale ale interdependenþei sociale. Ei noteazã
cu a costurile impuse de acþiunile private, individuale, cu b pe acelea rezultate
din acþiunile cooperative voluntare ºi cu g pe acelea impuse de colectivizarea sau
etatizarea unor activitãþi, rezultând ºase permutãri posibile25:

1. (a, b, g)
2. (a, g, b)
3. (b, a, g)
4. (b, g, a)
5. (g, a, b)
6. (g, b, a)
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Ei presupun, în plus, conform postulatelor iniþiale angajate, cã „individul
poate ierarhiza aceste valori pentru orice activitate umanã imaginabilã, de la spã-
latul pe dinþi pânã la dezarmarea nuclearã“26. ªi întrucât scopul individului este
acela de a minimiza costurile organizãrii activitãþilor sale, rezultã urmãtoarele
ierarhii posibile:

1. (a = b < g)
2. (a < g < b)
3. (b < a < g)
4. (b < g < a)
5. (g < a = b)
6. (g < b < a)
1. Prima ierarhie (a = b < g) descrie activitãþile pentru care organizarea indi-

vidualã este cea mai eficientã. Iar atunci când costurile organizaþionale antici-
pate ale acþiunii individuale sunt zero (a = 0), nu existã, prin definiþie, costuri ex-
terne. Aceasta este trãsãtura caracteristicã tuturor activitãþilor umane pur private
(este cazul majoritãþii îndeletnicirilor casnice) pe care individul le întreprinde
dupã voia lui ºi fãrã a afecta în vreun fel bunãstarea altor indivizi din societate.
De aceea, alegerea constituþionalã a individului raþional este aceea de a lãsa acest
tip de activitãþi în sfera privatã.

2. Potrivit celei de a doua ierarhii (a < g < b), cu excepþia cazurilor particulare
în care a = 0, existã deja unele costuri externe ale acþiunii private. Aceste costuri
sunt însã mai mici decât acelea presupuse de intervenþia guvernamentalã sau
chiar de organizarea voluntarã a unei acþiuni colective, astfel încât este preferabil
(eficient) ca acþiunile descrise de aceastã ierarhie sã fie lãsate tot în seama iniþia-
tivei private. Culoarea casei sau a automobilului vecinului are o anumitã influenþã
(pozitivã sau negativã) asupra utilitãþii proprii, dar individul preferã sã lase aceste
alegeri libere, cãci o intervenþie a statului, sau chiar una bazatã pe cooperarea vo-
luntarã, improbabile totuºi, ar fi în orice caz mult mai costisitoare, ele aplicându-se
asupra tuturor, inclusiv asupra sa.

3. În cazul activitãþilor descrise de a treia ierarhie (b < a < g), costurile orga-
nizãrii voluntare sunt mai mici decât acelea presupuse de iniþiativa privatã, indi-
vidualã, ale cãrei costuri sunt, la rândul lor, mai mici decât acelea impuse de in-
tervenþia guvernamentalã. În aceste cazuri existã efecte externe semnificative ale
acþiunii pur individuale, astfel încât, din raþiuni de eficienþã, este preferabil ca
aceste activitãþi sã fie încredinþate aranjamentelor contractuale voluntare, mutual
benefice, ale indivizilor, intervenþia statului limitându-se la asigurarea respec-
tãrii contractelor. De asemenea, aceastã ierarhie aratã cã individul preferã sã su-
porte unele costuri externe ale acþiunilor private ale celorlalþi decât sã transfere
aceste activitãþi în sfera publicã, guvernamentalã. Acest tip important de acti-
vitãþi defineºte în mod generic structura instituþionalã a economiei de piaþã, în-
treprinderea privatã modernã fiind prototipul aranjamentului instituþional eficient
care „internalizeazã“ majoritatea costurilor externe.
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4. Activitãþile descrise de a patra ierarhie (b < g < a) suscitã deja controverse
legate de posibila lor „colectivizare“ sau „etatizare“. Aici acþiunea cooperativã
voluntarã este cea mai eficientã, eliminând sau reducând efectele externe ale ac-
þiunii private. Dar poziþia elementelor din aceastã ierarhie aratã cã este preferabil
transferul acestui tip de activitãþi în sectorul public dacã, din diverse cauze, aran-
jamentele cooperative voluntare nu sunt posibile. Apoi, costurile colectivizãrii
sunt mai mici decât acelea presupuse de iniþiativa privatã, alegerea cea mai efi-
cientã fiind aceea a cooperãrii voluntare. În cazul construirii unui centru comer-
cial suburban, de exemplu, terenurile necesare pot fi deþinute de indivizi diferiþi,
dar este evident cã se pot obþine câºtiguri mutuale dintr-o dezvoltare coordonatã
a întregii zone. De aceea, este avantajos ca un dezvoltator privat, împreunã cu
proprietarii individuali ai terenurilor, sã realizeze aranjamente contractuale puþin
costisitoare, dat fiind numãrul mic al pãrþilor implicate, astfel încât acþiunea co-
operativã voluntarã sã ofere câºtiguri tuturor. Prin urmare, înainte de a solicita
intervenþia statului, trebuie comparate costurile, putându-se constata cu uºurinþã
cã organizarea cea mai eficientã a unor astfel de activitãþi este cooperarea voluntarã.

5. Atunci când înfruntã alegerea constituþionalã ultimã, individul raþional tre-
buie sã solicite intervenþia guvernamentalã numai pentru activitãþile descrise de
ierarhiile a cincea (g < a ? b) ºi a ºasea (g < b < a). Ierarhia a cincea descrie acti-
vitãþi care, dacã ar fi lãsate iniþiativei private, ar avea efecte externe importante,
a cãror eliminare sau reducere reclamã intervenþia guvernamentalã. Iniþiative co-
operative voluntare nu pot apãrea, deoarece costurile de organizare sunt pro-
hibitive. În aceste cazuri, comparaþia relevantã este aceea între costurile antici-
pate ale intervenþiei guvernamentale ºi costurile anticipate ale iniþiativei indivi-
duale, private.

Numeroase intervenþii ale guvernelor actuale fac parte din aceastã categorie.
De exemplu, costurile anticipate ale unei prezumtive instalãri voluntare a sem-
nelor de circulaþie rutierã ar excede cu mult costurile pe care individul le suportã
ca urmare a intervenþiei guvernamentale în acest domeniu. Lãsate iniþiativei pri-
vate, chiar colective, astfel de activitãþi, dacã ar fi întreprinse, ar avea costuri
deosebit de mari, în timp ce intervenþiile guvernamentale au, în aceste cazuri,
costuri reduse.

6. Ierarhia a ºasea (g < b < a) descrie acele activitãþi mai mult sau mai puþin
improprii iniþiativei individuale, private. În absenþa intervenþiei guvernamentale,
pot apãrea anumite acþiuni cooperative voluntare, însã destul de sporadice ºi de
costisitoare. De aceea, alegerea raþionalã este transferul acestor activitãþi în sec-
torul public, guvernamental. Furnizarea multor bunuri ºi servicii publice face
parte din aceastã categorie generalã de activitãþi. Dacã guvernul nu ar oferi ser-
vicii de poliþie sau de pompieri, ar putea apãrea anumite iniþiative voluntare, in-
dividuale sau cooperative, în aceste domenii, dar costurile de organizare ar fi
mari deoarece reclamã acordul tuturor membrilor unei comunitãþi sau chiar ai
unei societãþi întregi, în timp ce costurile intervenþiei guvernamentale, dat fiind
caracterul unic al decidentului, pot fi mai mici. În general, dificultãþile întâm-
pinate de obþinerea acordului general între membrii individuali unei comunitãþi
fac astfel încât organizarea colectivã a multor activitãþi sã se dovedeascã a fi mai
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eficientã. Iar costurile obþinerii unui acord cresc în mod considerabil pe mãsurã
ce, pentru unele activitãþi, s-ar cere consensul tuturor membrilor societãþii.

Acestea sunt, dupã Buchanan ºi Tullock, ierarhiile necesare ºi suficiente pen-
tru a descrie activitãþile umane în termenii costurilor organizãrii lor private ºi/sau
colective. Aceastã clasificare — o adevãratã teorie a organizãrii activitãþii umane
— porneºte de la postulatul fundamental potrivit cãruia individul raþional, maxi-
mizator de utilitate, alege pentru activitãþile sale organizarea pe care o considerã
a fi cea mai eficientã. Din aceastã perspectivã, omniprezenþa efectelor externe
ale acþiunilor individuale, private „nu este o condiþie necesarã ºi nici suficientã
pentru ca o activitate sã fie plasatã în domeniul alegerii colective“27 (s.a.).

Relevanþa teoreticã a acestei concluzii generale asupra (re)organizãrii con-
stituþionale globale a unei societãþi, precum este cazul societãþilor postcomuniste
mai ales, este deosebit de evidentã. Aºa cum s-a vãzut, activitãþile descrise de
prima ierarhie (a ? b < g) genereazã unele efecte externe, cu excepþia subcate-
goriei în care nu este previzibil niciun efect extern (a = 0); ºi este raþional pentru
individ sã întreprindã acþiuni, private sau publice, de înlãturare a lor. Dar simpla
existenþã a unor costuri de interdependenþã — costuri externe + costuri organiza-
þionale de luare a deciziei — nu este suficientã pentru a încredinþa acest tip de
activitãþi sectorului public.

Pe de altã parte, existenþa efectelor externe ale unor acþiuni private nu este
nici mãcar o condiþie necesarã pentru a le transfera în sectorul public. Benefi-
ciile organizãrii publice a activitãþilor descrise de ierarhia a ºasea (g < b < a), de
exemplu, constau în întregime în gradul lor sporit de eficienþã. Altminteri, ar
putea exista iniþiative cooperative voluntare, care ar putea înlãtura externalitãþile
acþiunilor private, dar într-un mod prea costisitor.

În cele din urmã, sunt necesare criterii clare de evaluare a magnitudinii ex-
ternalitãþilor, capabile sã recomande într-un mod lipsit de echivoc menþinerea
unor activitãþi umane în sectorul public. În fond, o mare parte a activitãþilor pri-
vate voluntare, precum o aratã în mod tipic organizarea economicã a întreprin-
derilor private, sunt orientate în mod preponderent spre eliminarea externali-
tãþilor. „Limitele organizãrii voluntare ºi, deci, ale modelului laissez-faire pur de
organizare socialã, sunt definite nu de gama externalitãþilor semnificative, ci de
costurile relative ale luãrii deciziei voluntare ºi colective“28 (s.a.). Externalitãþile
pot fi eliminate în mare parte prin cooperarea voluntarã între indivizi. Chiar exis-
tenþa lor face posibilã obþinerea unor „câºtiguri mutuale din schimb“ (mutual
gains from trade), dacã nu presupun costuri de luare a deciziei care sã împiedice
realizarea acordurilor voluntare, contractuale.

Toate aceste aserþiuni generale vizeazã problema teoreticã fundamentalã a
justificãrii „rolului statului“ în democraþiile constituþionale actuale. Din perspec-
tiva analizei întreprinse aici de Buchanan ºi Tullock, individul raþional, maximi-
zator de utilitate, alege organizarea cooperativã voluntarã sau colectivã, prin in-
termediul statului, respectiv, alege privatizarea versus colectivizarea activitãþilor
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economice ºi sociale pe baza evaluãrii comparative a costurilor lor totale. „Orga-
nizarea voluntarã poate, în unele cazuri, sã diminueze costurile anticipate întrucât
înlãturã externalitãþile; în alte cazuri, organizarea colectivã poate introduce alte
externalitãþi. Costurile de interdependenþã includ deopotrivã costurile externe ºi
costurile de luare a deciziei, iar suma acestor douã elemente este decisivã în
calculul constituþional al individului“29.
Aceastã analizã este deosebit de relevantã mai ales pentru reformele consti-

tuþionale cuprinzãtoare concepute de novo în societãþile postcomuniste acum
mai bine de douã decenii. Privatizarea, respectiv colectivizarea (etatizarea)
unor întregi sfere ale activitãþii economice, sociale etc. trebuie sã þinã seama de
im-portanþa covârºitoare a criteriului costurilor-beneficiilor, inerente celor do-
uã tipuri generice de organizare a activitãþii umane.

O aplicaþie: grupuri de interese — grupuri de presiune

În societãþile actuale, indivizii constituie în mod spontan grupuri de interese
(latente) ºi chiar grupuri de presiune (manifeste) în interiorul procesului politic,
legislativ ºi executiv. Aceastã manifestare a intereselor private, individuale ºi de
grup, cu efecte omniprezente asupra acþiunilor ºi deciziilor parlamentare ºi gu-
vernamentale, centrale ºi locale, pune însã sub semnul îndoielii concepþia tra-
diþionalã, idealist-naivã potrivit cãreia decidenþii politici urmãresc în mod al-
truist „interesul public“ sau „bunãstarea generalã“, definite într-un mod indepen-
dent de interesele individuale ºi de grup ale cetãþenilor-alegãtori. „Realitatea em-
piricã“, declarã în mod programatic Buchanan ºi Tullock, „trebuie sã aibã ulti-
mul cuvânt asupra modelelor analitice, chiar dacã aceastã realitate conþine impli-
caþii cu privire la comportamentul uman pe care cercetãtorii cu idealuri etice pu-
ternice le gãsesc greu de acceptat“30.

Dar încercarea de a defini mai precis grupurile de interese întâmpinã dificul-
tatea teoreticã de a defini, mai întâi, „interesul public“. Dacã acesta din urmã nu
poate fi definit în mod satisfãcãtor, este, în principiu, imposibilã determinarea
modului ºi a gradului în care activitãþile acestor grupuri de interese împiedicã
sporirea „bunãstãrii generale“. Aceastã evaluare nu poate fi concludentã în lipsa
unor criterii bine definite.

O cale urmatã de unii economiºti este aceea de a defini „interesul public“ por-
nind de la descrierea completã a unei „funcþii a bunãstãrii sociale“. „Aceastã
funcþie ierarhizeazã, în principiu, toate stãrile posibile ale societãþii ºi permite,
într-un mod neambiguu, alegerea «celei mai bune» sau, dintr-un set restrâns de
alternative disponibile, a aceleia relativ «cea mai bunã»“31. Pentru a putea des-
crie aceastã funcþie, indivizii trebuie sã-ºi expliciteze însã propriile lor judecãþi
de valoare. „Nu existã nicio scãpare de responsabilitatea deciziei etice indivi-
duale“32. Prin urmare, „bunãstarea socialã“ este în cele din urmã ceea ce indi-
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vizii spun cã este, astfel încât existã tot atâtea funcþii ale bunãstãrii sociale câþi
indivizi existã în societate: evaluãrile individuale sunt în mod ireductibil diferite.

De aceea, Buchanan ºi Tullock nu urmeazã aceastã cale. În loc de a încerca
definirea unei funcþii a bunãstãrii sociale care sã ierarhizeze toate stãrile posibile
ale societãþii, ei preferã sã-ºi declare ignoranþa totalã cu privire la ce este „bine“
sau „rãu“ pentru „întreaga societate“, admiþând ca fiind „mai bune“ numai acele
stãri sau schimbãri care pot fi aprobate, în principiu, de cãtre toþimembrii indivi-
duali ai societãþii. Prin urmare, orice schimbare care are sprijinul unanim este în
mod sigur „dezirabilã“, fiind în „interesul publicului“. Dacã prin intermediul
procesului politic indivizii coopereazã pentru a obþine avantaje mutuale, atunci,
în principiu, toþi îºi pot îmbunãtãþi situaþia prin orice schimbare care face posibil
avantajul mutual.

În mod practic, însã, criteriul unanimitãþii nu ajutã prea mult la definirea in-
teresului public, cãci în societãþile actuale deciziile sunt adoptate de obicei po-
trivit unor reguli mai slabe decât unanimitatea. Astfel, nu existã niciun criteriu
de determinare a gradului în care interesul public este promovat prin operarea re-
gulilor obiºnuite (majoritare) de luare a deciziilor legislative sau executive. Exis-
tã numai interese particulare ºi de grup — unele sunt promovate, iar altele sunt
zãdãrnicite33.

Pe de altã parte, activitãþile grupurilor de interese în interiorul procesului po-
litic sunt direct dependente de dimensiunea ºi de structura veniturilor-ºi-chel-
tuielilor bugetului statului. De aceea, explicaþia realistã a acestui fenomen nu
este epuizatã de constatarea „declinului moralitãþii publice“, fãrã a considera
„profiturile“ ºi „rentele birocratice“ substanþiale pe care le oferã participarea la
procesul politic, guvernamental. Dacã activitãþile statului ar fi concepute astfel
încât sã aibã un impact general asupra tuturor indivizilor ºi grupurilor sociale,
ar exista relativ puþine „stimulente“ pentru manifestarea activã a grupurilor orga-
nizate de interese. Dar în condiþiile în care, din diverse raþiuni, politicile guver-
namentale au de regulã un impact diferenþiat ºi discriminatoriu asupra diverselor
grupuri sociale, creºterea „investiþiilor“ în organizarea menitã sã ofere câºtiguri
diferenþiate prin mijloace politice devine un fenomen inevitabil.

Aceastã relaþie de cauzalitate este circularã. Dacã profitabilitatea investiþiilor
în organizare este funcþie directã de mãrimea sectorului public, acesta din urmã,
ca ºi compoziþia sa, depind, la rândul lor, de magnitudinea investiþiilor în organi-
zarea politicã. Astfel, grupurile de presiune se dezvoltã pe baza avantajelor dife-
renþiate pe care le oferã procesul politic, dupã cum avantajele diferenþiate pentru
anumite grupuri sporesc pe mãsura organizãrii lor. Apare astfel un „efect de spi-
ralã“ uºor de observat în structura impozitelor pe venit, în legislaþia tarifelor, în
proiectele guvernamentale de investiþii ºi în multe alte domenii ale legislaþiei
economice34.

Activitãþile grupurilor de interese organizate în grupuri de presiune reprezintã
una dintre manifestãrile cele mai vizibile ale costurilor externe în societãþile ac-
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tuale. Dar nu existã nicio metodã directã de mãsurare a acestor costuri în condiþi-
ile regulilor existente de luare a deciziilor. Indirect, însã, istoria ultimului secol
atestã fãrã îndoialã expansiunea fãrã precedent în trecut a gamei ºi mãrimii „pro-
ducþiei“ legislative diferenþiate sau discriminatorii dedicate acestor grupuri de
interese în toate societãþile. În aceeaºi mãsurã, au crescut în mod considerabil in-
vestiþiile grupurilor organizate pentru a captura „avantajul politic“ prin impli-
carea lor tot mai evidentã în procesul politic legislativ ºi executiv, central ºi local.
Iar costurile sociale totale ale tuturor acestor evoluþii sunt, fãrã îndoialã, imense.

Dacã deciziile puterii politice — legislative ºi executive — ar fi adoptate
astfel încât beneficiile ºi costurile sã fie distribuite în mod egal asupra întregii
societãþi, indivizii ºi grupurile ar avea puþine stimulente sã încerce sã utilizeze
procesul politic în scopul obþinerii unor avantaje, unii în dauna altora. Totuºi, pu-
þine decizii politice — poate niciuna — pot fi reduse la aceste dimensiuni gene-
rale. În fapt, orice decizie politicã este susceptibilã de a oferi beneficii mai mari
unor indivizi decât altora, dupã cum orice distribuþie imaginabilã a costurilor
poate sã apese mai greu asupra unor indivizi decât asupra altora.

Aceste beneficii diferenþiate pot fi obþinute în douã moduri posibile. Primul,
puterea politicã poate adopta decizii care oferã beneficii unor indivizi ºi grupuri,
costurile fiind suportate de întreaga societate, precum este cazul construirii unei
ºosele de interes regional cu fonduri de la bugetul central, de exemplu. Al doi-
lea, pot fi adoptate decizii politice care oferã beneficii tuturor membrilor socie-
tãþii, costurile fiind suportate numai de unii indivizi ºi grupuri sociale. Costurile
externe sunt impuse tocmai de aceastã diferenþã ireductibilã între distribuþia be-
neficiilor ºi a costurilor între membrii societãþii.

O modalitate de a ieºi din aceastã dificultate, indicatã de Buchanan ºi Tullock,
ar putea fi oferitã de adoptarea principiului ca acele grupuri care obþin beneficii
diferenþiate sã suporte, de asemenea, costuri diferenþiate. Adoptarea acestui prin-
cipiu ar putea produce rezultate apropiate de acelea ale unei politici generale, la
scara întregii societãþi. Cu un exemplu familiar, sã presupunem cã s-ar cere fon-
duri de la bugetul central pentru a sprijini o zonã minierã localã aflatã în declin.
Dacã s-ar institui o taxã specialã asupra locuitorilor din aceastã zonã, aceasta ar
fi în mare mãsurã o formã de autoapãrare. Dacã însã acest sprijin este acordat de
la bugetul statului din taxele generale pe venituri, se deschide o adevãratã „cutie
a Pandorei“. Cãci ºi agricultorii, ºi producãtorii de alimente sau de îmbrãcãminte
ºi chiar de automobile º.a.m.d. care declarã cã „se aflã în declin“ pot cere ºi pri-
mi sprijin de la bugetul statului impunând, în consecinþã, costuri externe exce-
sive asupra tuturor contribuabililor.

Prin urmare, conceptualizarea unor precizãri legislative, chiar la nivel consti-
tuþional, în scopul reducerii costurilor externe excesive impuse de activitãþile
grupurilor de interese în interiorul proceselor democratice contemporane este o
sarcinã extrem de importantã a ºtiinþei politice actuale. Pentru aceasta, grupurile
de interese trebuie acceptate ca fiind inerente procesului politic în societãþile ac-
tuale. Potrivit analizei întreprinse de Buchanan ºi Tullock, prezenþa ºi activitãþile
lor sunt rezultatul previzibil al ipotezelor comportamentale iniþiale. ªi faptele lu-
mii reale confirmã pe deplin aceste ipoteze. „Progresul ºtiinþific în analiza po-
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liticii nu se poate realiza pânã când aceastã activitate rãspânditã nu este pe deplin
încorporatã înmodelele analitice“35.Aceastã includere nu îi cere analistului economic
sau politic nici sã aprobe, nici sã respingã acest tip de activitate pe considerente
morale. În definitiv, economistul nu afirmã cã individul trebuie sã-ºi „maximizeze
utilitatea“, ci porneºte pur ºi simplu de la aceastã ipotezã în analizele sale.

Remarci finale în apãrarea teoriei

Eºecul separãrii analizei ºtiinþifice pozitive de sentinþele etice, normative
constituie într-adevãr un obstacol major în calea progresului ºtiinþelor sociale,
inclusiv al ºtiinþei politice. Demersul întreprins de Buchanan ºi Tullock în Cal-
culul consensului nu este, desigur, lipsit de „judecãþi de valoare“ (value-free);
dar are meritul de a-ºi explicita postulatele fundamentale de la care porneºte în
descrierea calculului pe care îl fac indivizii raþionali, maximizatori de utilitate,
atunci când înfruntã marile alegeri constituþionale. Acest demers asumã un anu-
mit „angajament filosofic“ (philosophical commitment) general în mãsura în
care considerã fiinþa umanã individualã drept unitatea analiticã ultimã, ceea ce
presupune din capul locului o opþiune eticã fundamentalã.

Totuºi, ipoteza economicã privind motivaþia comportamentului uman în pro-
cesul politic nu angajeazã propriu-zis chestiuni de ordin etic. „Nu este nimic mo-
ral sau etic într-o asumpþie analiticã“36. Lãsând deoparte „pledoariile“ morali-
zatoare grãbite ºi superficiale, care abundã ºi adesea sufocã discursul public ºi
chiar academic, ipoteza maximizãrii raþionale a utilitãþii individuale în ºi prin
procesul politic poate fi supusã testãrii empirice prin compararea implicaþiilor
sale cu observaþiile extrase din realitatea economicã ºi politicã.

O criticã frecventã adusã acestei teorii economice a politicii este aceea cã ea
induce o perspectivã pesimistã, chiar cinicã asupra „naturii umane“. Dar aceastã
teorie oferã explicaþii plauzibile ale fenomenelor economice ºi politice, fiind
astfel confirmatã empiric, indiferent de „atractivitatea“ caracterelor umane care
o „populeazã“. Deºi, la drept vorbind, personajul din acest model analitic poate
pãrea, etic, neatrãgãtor, intelectual este în orice caz mult mai credibil decât
„mãºtile“ care defileazã nestingherite în discursurile publice, mediatice ºi chiar
academice actuale.

De fapt, dacã este privitã mai îndeaproape, aceastã teorie se dovedeºte a fi destul
de optimistã. Chiar dacã viziunea asupra naturii umane poate fi consideratã pesi-
mistã, perspectiva globalã pe care o angajeazã asupra procesului politic este op-
timistã în mãsura în care activitatea politicã este conceputã ca fiind, în mod esen-
þial, o formã a activitãþii umane care face posibile beneficiile multilaterale. Po-
trivit acestei concepþii, activitatea politicã, precum activitatea economicã, repre-
zintã o strãdanie autentic-umanã de cooperare din care este posibil ca toþi parti-
cipanþii sã aibã de câºtigat. Este adevãrat cã astãzi dominã mai ales concepþia po-
trivit cãreia procesul politic presupune o luptã continuã, cu învingãtori puþini ºi
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învinºi numeroºi, cei dintâi bazându-ºi câºtigurile exclusiv în dauna celor din
urmã. Dacã lucrurile ar sta, iremediabil, astfel, atunci, într-adevãr, ordinea poli-
ticã nu ar putea fi asiguratã decât prin (auto-)constrângerile morale ale partici-
panþilor la procesul politic, abordarea sa ºtiinþificã putând fi cu greu deosebitã de
pledoaria sau predica moralã.

O altã criticã este aceea cã teoria este „orientatã ideologic“. Dupã cum sesi-
zeazã James M. Buchanan, sursa acestei critici se gãseºte în mentalitatea econo-
miºtilor politici de la jumãtatea secolului trecut, când aceastã teorie a apãrut.
Ideologia socialistã era atunci deosebit de influentã în întreaga lume, fiind spri-
jinitã inclusiv în Occident de „economia teoreticã a bunãstãrii“ (theoretical welfare
economics), pretins neutrã ºtiinþific, care s-a organizat în jurul ideii centrale a
„eºecului pieþei“ (market failure) de a realiza bunãstarea generalã37. „Dar eºec
în comparaþie cu ce?“, se întreabã pe bunã dreptate Buchanan. Presupunerea im-
plicitã a acestei teorii era aceea potrivit cãreia intervenþiile corective ale statului
asupra pieþei ar opera perfect. „Cu alte cuvinte, eºecurile pieþei erau contrapuse
politicii idealizate“38.

„Revoluþia Alegerii Publice“, afirmã un comentator, „a demistificat statul“39.
Pânã acum o jumãtate de secol, ºtiinþa politicã aborda politica publicã astfel: în
principiu, piaþa competitivã face posibilã alocarea cea mai eficientã (sau
„Pareto-optimalã“) a resurselor într-o societate; sau, altfel spus, în termenii so-
ciologului italian, nu este posibilã îmbunãtãþirea situaþiei (better off) unor in-
divizi 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 chestiune de
judecatã de valoare care nu poate primi un rãspuns în termenii ºtiinþei pozitive.
În realitate, astfel de rezultate optime în alocarea resurselor sunt obstrucþionate
de diferite tipuri de „eºecuri ale pieþei“ (market failures) precum dezechilibrele
macroeconomice, monopolurile ori externalitãþile, astfel încât „Guvernul trebuie
sã intervinã pentru a corecta eºecurile pieþei ºi a maximiza bunãstarea generalã“40.

Teoria alegerii publice a iniþiat o altã linie de argumentare, pornind de la o
chestiune într-adevãr elementarã: cum sunt luate de fapt deciziile colective?
Acestea sunt luate de cãtre decidenþii politici — politicieni ºi birocraþi — în nu-
mele cetãþenilor-alegãtori, toþi încercând sã-ºi maximizeze utilitatea proprie.
Condus de actori interesaþi pe „piaþa politicã“, statul este adesea incapabil sã co-
recteze 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.

Teoria alegerii publice afirmã cã politicienii, organizaþi în partide, vor sã câº-
tige alegerile, altfel spus, ei nu vor sã rãmânã politicieni, ci sã devinã guvernanþi,
care sã aloce ºi sã distribuie resursele publice. Pentru a-ºi atinge acest obiectiv,
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ei propun politici publice despre care cred cã sunt preferate de majoritatea cetã-
þenilor. „Partidele formuleazã politici pentru a câºtiga alegerile“, scria Anthony
Downs în lucrarea sa clasicã An Economic Theory of Democracy, „nu câºtigã
alegerile pentru a formula politici“41. Într-un mod similar, birocraþii încearcã sã-ºi
maximizeze utilitatea proprie, desigur, în condiþiile constrângerilor exercitate
asupra lor. Ei maximizeazã neîncetat bugetele birourilor ºi agenþiilor guverna-
mentale pentru cã numai astfel îºi pot spori recompensele proprii, directe ºi indi-
recte, materiale, dar ºi de ordinul recunoaºterii sociale etc.42. Aceastã constatare
generalã este sprijinitã de un mare numãr de studii empirice care aratã, fãrã
excepþie, cum costurile totale ale birocraþiilor publice sunt mult mai mari decât
acelea ale întreprinderilor private.

De aceea, apreciazã Buchanan, cei care cred cã teoria alegerii publice este
imoralã pentru cã relevã cã oamenii, în politicã, precum în economie, se com-
portã interesat, pornesc de la o veche neînþelegere întreþinutã de incapacitatea
economiºtilor de a recunoaºte limitele disciplinei lor. Modelul economic de
comportament nu epuizeazã explicaþia ºtiinþificã a comportamentului uman. În
realitate, oamenii acþioneazã din multe motive, iar modelul economic identificã
numai unul dintre resorturile posibile ale acþiunilor lor. Teoria alegerii publice
porneºte doar de la presupunerea cã oamenii nu devin „eunuci economici“43 de
îndatã ce trec din sfera privatã în sfera publicã, politicã, modelul economic de
comportament pierzându-ºi astfel potenþialul sãu explicativ ºi predictiv.

Teoria alegerii publice s-a dezvoltat ºi maturizat în decursul a peste jumãtate
de secol, dobândind o largã recunoaºtere internaþionalã abia dupã anul 1986,
când James M. Buchanan, unul dintre creatorii sãi, a primit premiul Nobel pen-
tru economie. Buchanan a iniþiat Centrul pentru Studiul Alegerii Publice (Center
for Study of Public Choice) la Universitatea George Mason din Virginia, dar cer-
cetãrile în acest domeniu s-au extins ºi la Universitatea de Stat din Florida, Univer-
sitateaWashington, Universitatea de Stat din Montana, Universitatea din Rochester
etc., pentru ca apoi sã se rãspândeascã în întreaga lume, atât în Europa, cât ºi înAsia.

Cât priveºte impactul sãu în opinia publicã ºi în mediul academic, oamenii au
devenit în orice caz mai critici faþã de politicã ºi mai puþin naivi în credinþa cã
organizarea colectivã (etatizarea) oferã soluþia la toate problemele economice ºi
sociale. „Publicul observã în mod direct cã schemele colectiviste au eºuat, cã po-
litizarea nu oferã corectivele promise pentru toate relele sociale, cã intruziunile
guvernamentale adesea înrãutãþesc lucrurile în loc sã le îmbunãtãþeascã“44.

Dupã revoluþiile anticomuniste din 1989-1991 din centrul ºi estul Europei,
dupã experienþele similare din alte pãrþi ale lumii, care coroboreazã puternic
toate argumentele analitice, teoreticienii mainstream ai politicii admit astãzi cã
ideea potrivit cãreia reglarea-controlul colectiv al interacþiunilor economice ºi
sociale contribuie la îmbunãtãþirea rezultatelor societale generale este eronatã.
Prin urmare, dacã putem sã mai credem în capacitatea oamenilor de a acþiona ra-
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þional, putem spera ca, în acest secol postsocialist, ei sã redescopere sau sã creeze
o altã ordine constituþionalã.

John M. Keynes repeta adesea cã ideile au influenþã pe termen lung; ºi, s-ar
putea adãuga, în orizonturi spaþiale mai largi. De aceea, „speranþa constituþio-
nalã“, crede Buchanan, ºi nu este deloc singular în acest sens, s-ar putea împlini
mai degrabã în estul Europei decât în alte pãrþi ale lumii. În aceste societãþi în
care au avut loc revoluþiile anticomuniste oamenii par sã-ºi fi pierdut încrederea
în acþiunea colectivã, în general, adicã în politicã ºi în politicieni, într-atât de
mult încât, redeveniþi liberi sã aleagã, ei pot porni o reconstrucþie a democraþiei
constituþionale care sã facã posibilã, într-o mai mare mãsurã, împlinirea idealu-
rilor lor de libertate ºi de prosperitate individualã. Prin urmare, „speranþa consti-
tuþionalã“ poate veni ºi din est...
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