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Se dedicã alegerilor din acest an

„In their turn, the members of the representative body are, in the
overwhelming majority of cases, precisely as interested in the

general welfare as are their constituents, neither more nor less”
– Knut Wicksell

Abstract. According to the Romanian Fundamental Laws, the attributes
of political parties consist in defining, formation, expression and exercise of
the political will of citizens. This article aims to reveal, and also critically
examine, the implicit political philosophy contained in the idea of the will of
citizens, expressed and exercised by the political parties, from the perspective
of economic theory of politics, as it was codified in the conceptual and
methodological frameworks of Public Choice Theory.
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Introducere

Articolul 8 din Constituþia României stabileºte cã: (1) „Pluralismul în societatea
româneascã este o condiþie ºi o garanþie a democraþiei constituþionale; (2) Parti-
dele politice (...) contribuie la definirea ºi la exprimarea voinþei politice a cetãþe-
nilor...“ (s.m.)1. Iar Legea partidelor politice preia întocmai conceptul principal,
stabilind în Art. 1 cã „Partidele politice sunt asociaþii cu caracter politic ale cetã-
þenilor români cu drept de vot, care participã în mod liber la formarea ºi exercitarea
voinþei lor politice, îndeplinind o misiune publicã garantatã de Constituþie“
(s.m.)2. Prin urmare, în democraþia noastrã constituþionalã, atribuþiile partidelor
politice rezidã în definirea, formarea, exprimarea ºi exercitarea voinþei politice a
cetãþenilor sãi.
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Acest articol îºi propune sã releve ºi sã examineze critic filosofia politicã
implicitã conþinutã în ideea de voinþã a cetãþenilor, exprimatã ºi exercitatã prin
partidele politice, din perspectiva teoriei economice a politicii, aºa cum a fost ea co-
dificatã în cadrele conceptuale ºi metodologice ale Teoriei Alegerii Publice (Public
Choice Theory), mai puþin frecventatã în literatura politologicã româneascã.

Voinþa poporului ºi acþiunea politicã

Termenii înºiºi de „voinþã“ ºi de „misiune“, utilizaþi în legislaþia noastrã de
bazã, ne trimit direct în secolul al XIX-lea, fiind proprii modului de gândire al mo-
dernitãþii timpurii. Concepþia dominantã despre democraþie în aceastã perioadã
a fost sintetizatã în mod exemplar de economistul austriac JosephA. Schumpeter
în Capitalism, Socialism and Democracy, una dintre lucrãrile clasice precursoare
ale teoriei alegerii publice, astfel: democraþia este „acel aranjament instituþional
de luare a deciziilor politice care realizeazã binele comun fãcând astfel încât po-
porul însuºi sã decidã soluþiile prin alegerea unor indivizi care sã îndeplineascã
voinþa sa“ (s.m.)3. Precum se vede, aceastã concepþie este susþinutã de doi piloni
principali: „binele comun“ ºi „voinþa poporului“. Binele comun, „farul luminos al
politicii“, este uºor de identificat de majoritatea cetãþenilor rezonabili, oferind prin
el însuºi rãspunsuri precise la toate problemele societãþii, astfel încât orice deci-
zie politicã, adoptatã sau doar preconizatã, poate fi evaluatã în mod univoc drept
„bunã“ sau „rea“. De asemenea, existã o voinþã generalã a cetãþenilor, exceptând
desigur obtuzitatea unora sau pornirile antisociale ale altora, astfel încât majori-
tatea cetãþenilor, conºtienþi de acest scop comun, participã în mod activ ºi res-
ponsabil la sporirea binelui ºi, respectiv, la diminuarea rãului din societate.

Desigur, conducerea nemijlocitã a activitãþilor politice reclamã cunoºtinþe ºi
aptitudini specifice; de aceea, ele sunt delegate unor specialiºti, aleºi ºi numiþi.
Aceastã împrejurare nu afecteazã însã principiul democratic în sine, deoarece
aceºti delegaþi profesioniºti acþioneazã în scopul îndeplinirii voinþei cetãþenilor,
la fel cum procedeazã medicii pentru a îndeplini dorinþa pacienþilor lor de a-ºi
îmbunãtãþi starea de sãnãtate. La drept vorbind, într-o societate de mari dimensiuni,
cum este societatea actualã, nu este practic posibil ca toþi cetãþenii sã participe în
mod nemijlocit la „treburile publice“. De aceea, deciziile importante sunt adop-
tate de anumiþi cetãþeni aleºi (politicienii organizaþi în partide politice ºi în majo-
ritãþi parlamentar-guvernamentale), urmând ca ele sã fie puse în practicã de biro-
craþi profesioniºti numiþi potrivit competenþelor lor în toate sferele ºi la toate ni-
velurile guvernãrii democratice.

Este evident însã cã aceastã concepþie este prea puþin descriptivã pentru des-
fãºurarea procesului politic ºi guvernamental real în societatea actualã. În primul
rând, un bine comun asupra cãruia toþi cetãþenii ar putea cãdea de acord prin simpla
dezbatere cu argumente raþionale este greu de determinat; ºi aceasta nu se datoreazã
doar împrejurãrii cã unii doresc altceva decât binele comun, ci faptului funda-
mental ºi ireductibil cã pentru indivizi ºi grupuri diferite binele comun semnificã
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în realitate lucruri diferite. În al doilea rând, chiar dacã binele comun ar însemna
ceva socialmente împãrtãºit – de exemplu, maximizarea bunãstãrii tuturor – prefe-
rinþele (voinþele) individuale sunt atât de heterogene încât provoacã neîncetat di-
sensiuni majore cu privire la natura, dar ºi la cãile ºi mijloacele cele mai potrivite
de a atinge acest presupus obiectiv comun, care rãmâne un „Ding-an-sich“ meta-
fizic. Prin urmare, voinþa poporului rãmâne nedeterminatã dacã binele comun nu
poate fi definit, astfel încât „ambii piloni ai doctrinei clasice se prãbuºesc inevi-
tabil în praf“4.

Dupã Schumpeter, existã puternice raþiuni cultural-istorice pentru care aceastã
concepþie tradiþionalã a democraþiei supravieþuieºte încã în discursul politic, deºi
faptele care o contrazic sunt recunoscute cu o francheþe adesea cinicã. Ea a apãrut
în mediul cultural creat de religia creºtinã, îndeplinind rolul unui substitut laic
pentru susþinãtorii sãi liber-cugetãtori. „Astfel transpusã în categoriile religiei,
aceastã doctrinã – ºi, în consecinþã, tipul de persuasiune democraticã care se ba-
zeazã pe ea – îºi schimbã chiar natura. Nu mai este nevoie de niciun fel de scru-
pule logice în legãturã cu Binele Comun ºi cu Valorile Ultime“5: Vox Dei a devenit
vox populi... .

Inspiraþia religioasã explicã ºi atitudinea susþinãtorilor fervenþi ai democraþiei,
astfel înþeleasã, faþã de criticã. Aceasta nu este consideratã doar o eroare, ci chiar
un pãcat, stârnind nu atât contraargumentele logice sau factuale, cât indignarea
moralã. Astfel, democraþia nu este doar o metodã de guvernare care poate fi exa-
minatã în mod raþional, ci devine un ideal faþã de care devierile realitãþii, oricât
de mari, devin irelevante. „Simpla distanþã faþã de fapte nu este un argument împo-
triva unei maxime etice sau a unei speranþe mistice“6.

Apoi, vocabularul principal al acestei concepþii este asociat de naþiunile euro-
pene cu marile transformãri istorice din zorii epocii moderne, prinzând astfel rã-
dãcini adânci în ideologiile naþionale. În plus, ea a aproximat întrucâtva realitãþile
existente în unele societãþi mici, puþin stratificate, care de altfel au ºi servit drept
prototip creatorilor ei. „Dar, dacã putem conchide cã în astfel de cazuri doctrina
clasicã aproximeazã realitatea, trebuie sã adãugãm imediat cã aceasta nu se dato-
reazã faptului cã ea descrie un mecanism efectiv de luare a deciziei politice, ci
numai cã în astfel de cazuri nu sunt mari decizii de luat“7. În sfârºit, politicienii
cultivã încã aceastã frazeologie care flateazã cetãþenii, oferindu-le în acelaºi timp
posibilitatea de a-ºi combate adversarii „în numele poporului“ ºi pentru „binele“ lui.

Pornind de la toate aceste constatãri, Schumpeter a propus o altã teorie a
democraþiei, mai realistã, încercând totodatã sã conserve semnificaþiile genuine
acceptate de orice susþinãtor al guvernãrii democratice. „Teoria competiþiei pentru
conducerea politicã“ (The theory of competition for political leadership) este
rezumatã prin urmãtoarea definiþie succintã: „metoda democraticã este acel aran-
jament instituþional de luare a deciziilor politice în care anumiþi indivizi obþin
puterea de a decide printr-o luptã competitivã pentru votul poporului“8. Aceastã
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teorie porneºte astfel de la recunoaºterea faptului fundamental al leadershipului
politic.Atribuind cetãþenilor un grad nerealist de participare ºi de egalitate politicã,
concepþia clasicã a ignorat practic acest fapt. Dar aserþiunile care încearcã sã
descrie desfãºurarea efectivã ºi rezultatele concrete ale procesului politic demo-
cratic sunt, fãrã îndoialã, mult mai realiste decât acelea care le ignorã. Ele nu se
opresc la presupusa îndeplinire a unei volonté générale, ci încearcã sã arate cum
aceasta emerge, este substituitã sau chiar falsificatã de oamenii politici, prin ceea
ce Schumpeter a numit „voinþa fabricatã“ (the manufactured will)9.

Teoria competiþiei pentru conducerea politicã poate fi comparatã cu teoria com-
petiþiei economice. În sfera economicã, competiþia nu lipseºte niciodatã, dupã cum
nu este niciodatã perfectã. În mod analog, în domeniul politic a existat întotdeauna
o anumitã competiþie, în toate regimurile politice cunoscute. De aceea, competiþia
politicã, definitorie pentru democraþie, este restricþionatã la „competiþia liberã
pentru votul liber“10. Alegerile periodice devin astfel singura metodã democraticã
acceptabilã de a desfãºura competiþia politicã, ceea ce exclude formele acceptãrii
tacite a conducãtorilor, precum ºi insurecþiile militare, loviturile de stat etc.. Nu
pot fi însã excluse formele asemãnãtoare competiþiei economice necinstite, frau-
duloase, astfel încât între competiþia realã ºi împiedicarea ei prin forþã existã o gamã
largã de variaþie în care guvernarea democraticã poate degenera treptat într-una
autocraticã.

În sfârºit, partidul politic modern nu este „un grup de oameni care intenþio-
neazã sã promoveze bunãstarea publicã «pe baza unor principii asupra cãrora
sunt toþi de acord»“11, cum susþinea concepþia clasicã exprimatã de Edmund
Burke, de exemplu. Aceastã idealizare este tot atât de periculoasã pe cât este de
naivã. Partidele politice actuale afirmã principii ºi programe precum supermarke-
turile afiºeazã brandurile unor bunuri de larg consum. „Un partid este un grup
ai cãrui membri îºi propun sã acþioneze concertat în lupta competitivã pentru pu-
terea politicã… Psiho-tehnicile management-ului de partid, advertisingul parti-
dului, sloganurile ºi marºurile zgomotoase nu sunt accesorii. Ele þin de esenþa
politicii“12.

O teorie economicã a politicii

O altã lucrare precursoare „miºcãrii Public Choice“ ºi una dintre cele mai
influente cãrþi în ºtiinþa politicã occidentalã a secolului al XX-lea este An Economic
Theory of Democracy a economistului american Anthony Downs, care dezvoltã
idei deosebit de fecunde, precum analiza cost-beneficiu a participãrii politice, modelul
spaþial al competiþiei dintre partide sau ideea „treburilor publice“ ca un by-product
(un produs secundar ºi adeseori involuntar al activitãþii politice propriu-zise)13.
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Într-adevãr, Downs este unul dintre primii autori care au expus analiza alegerii
raþionale, aplicând asumpþiile economice asupra comportamentelor politice14.

Teoria economicã a presupus întotdeauna cã deciziile sunt luate de indivizi
raþionali. Aceastã presupunere este desigur o simplificare a realitãþii, euristicã
însã, cãci face posibile explicaþia ºi, respectiv predicþia comportamentelor indivi-
duale. Cunoscând scopurile unui decident, economistul poate prezice ce acþiuni va
întreprinde acesta pentru a le realiza: el identificã întâi calea cea mai rezonabilã
de a atinge scopurile vizate; ºi presupune apoi cã aceastã cale va fi urmatã, fiindcã
decidentul este raþional. Analiza economicã constã astfel din doi paºi: stabilirea
scopurilor pe care le urmãreºte un decident ºi identificarea mijloacelor celor mai
rezonabile, adicã acelea care reclamã „cel mai mic input de resurse rare“15. În
mod specific, teoria economicã presupune cã întreprinderile îºi maximizeazã pro-
fiturile, iar consumatorii individuali utilitatea: indivizii sunt raþionali întrucât
sunt eficienþi, adicã utilizeazã cel mai mic posibil input de resurse rare pentru
outputul obþinut.

Astfel, toþi decidenþii – întreprinzãtorii privaþi, dar ºi grupurile de interese, par-
tidele politice ºi chiar guvernele – exibã aceste atribute ale raþionalitãþii. Homo
politicus din teoria economicã a democraþiei este corespondentul lui homo eco-
nomicus din teoria economicã tradiþionalã. Acest model teoretic, definit ca „studiu
al raþionalitãþii politice din punct de vedere economic“16, porneºte de la presupu-
nerea cã guvernele acþioneazã în mod raþional pentru a-ºi maximiza sprijinul
politic. Într-o societate democraticã în care au loc alegeri periodice, primul obiec-
tiv al partidelor aflate la putere este realegerea lor; dupã cum accesul la putere
este primul obiectiv al partidelor aflate în opoziþie.

Se presupune, de asemenea, cã oamenii, urmãrindu-ºi în mod raþional intere-
sele, sunt egoiºti. În realitate însã oamenii nu sunt întotdeauna egoiºti, nici
chiar în politicã. Ei întreprind uneori acþiuni altruiste, „iraþionale“ în ceea ce îi
priveºte, întrucât sunt convinºi cã acestea sunt benefice pentru ceilalþi. Politicienii
acþioneazã uneori aºa cum cred ei cã este bine pentru societate în întregul sãu,
chiar dacã ºtiu cã astfel vor pierde voturile alegãtorilor. „În niciun domeniu, nicio
descriere a comportamentului uman nu este completã fãrã menþionarea unui astfel
de altruism; posesorii lui sunt printre eroii pe care oamenii îi admirã pe bunã
dreptate“17.

Cu toate acestea, teoria modernã a acþiunii sociale se bazeazã în întregime pe
„axioma interesului“ (the self-interest axiom). „Omul are întotdeauna nevoie de
ajutorul semenilor sãi, dar în zadar îl aºteaptã numai de la bunãvoinþa lor. Este
mai probabil sã îl primeascã dacã le poate interesa egoismul (self-love) în favoarea
sa, arãtându-le cã este în avantajul lor sã facã pentru el ceea ce le cere“, spunea
Adam Smith în faimoasa The Wealth of Nations. „Nu de la bunãvoinþa mãcelarului,
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berarului sau brutarului aºteptãm noi masa, ci de la atenþia pe care ei o acordã
intereselor lor. Ne adresãm nu umanitãþii, ci egoismului lor, ºi niciodatã nu le
vorbim de nevoile noastre, ci de avantajele lor“18.

Acest raþionament se aplicã în egalã mãsurã în politicã. Axioma interesului,
„piatra unghiularã“ a întregii teorii, aserteazã cã veniturile, prestigiul ºi puterea
sunt motivaþiile principale ale acþiunilor oamenilor politici. Din acest raþionament
elementar decurge ºi prima ipotezã fundamentalã a teoriei lui Downs: „partidele
formuleazã politici pentru a câºtiga alegerile, nu câºtigã alegerile pentru a for-
mula politici“ (s.m.)19. A doua ipotezã susþine cã ºi cetãþenii-alegãtori se comportã
în mod interesat: ei acordã votul lor partidului despre care cred cã le va aduce,
prin politicile adoptate, mai multe beneficii decât oricare alt partid aflat în com-
petiþia politicã.

În acelaºi spirit, Schumpeter argumenta cã viziunile asupra acþiunii sociale care
pornesc de la „scopurile întregii societãþi“ nu pot fi acceptate ca descrieri realiste
ale activitãþilor individuale efective. Potrivit acestor concepþii, „raþiunea pentru
care existã activitatea economicã este desigur aceea cã oamenii au nevoie sã
mãnânce, sã se îmbrace etc..A furniza mijloacele de satisfacere a acestor nevoi
este scopul sau sensul social al producþiei. Cu toate acestea, suntem toþi de acord
cã aceastã propoziþie este cel mai nerealist punct de pornire pentru o teorie a
activitãþii economice... ºi cã am face mult mai bine dacã am porni de la aserþiunile
care vorbesc despre profit“ (s.m.)20. Aplicând acelaºi raþionament domeniului
politic, el adãuga: „În mod similar, sensul sau funcþia socialã a activitãþii parla-
mentare este fãrã îndoialã aceea de a face legi ºi, în parte, de a adopta anumite
mãsuri administrative. Dar pentru a înþelege cum politicile democratice servesc
acest scop social trebuie sã pornim de la lupta competitivã pentru putere ºi pos-
turi ºi sã realizãm cã funcþia socialã este îndeplinitã, pentru a spune astfel, inci-
dental (s.a.) – în acelaºi sens în care producþia este incidentalã în obþinerea profi-
turilor“21. De altfel, dupã cum recunoaºtea în mod explicit Downs, teoria demo-
craþiei a lui Schumpeter a fost fundamentul ºi principala sa sursã de inspiraþie.
„Aceastã înþelegere strãlucitã“ (brilliant insight), admitea el, „rezumã întreaga
noastrã abordare asupra funcþionãrii guvernului“22.

Pe baza ipotezelor avansate, Downs a formulat o serie de aserþiuni factuale semni-
ficative privind desfãºurarea efectivã a procesului politic democratic: (1) o de-
mocraþie cu douã partide principale oferã un guvern stabil numai dacã existã un
larg consens ideologic al cetãþenilor sãi; (2) într-un astfel de sistem bipartizan,
partidele politice îºi apropie în mod deliberat platformele ideologice, pe când
într-unul multipartizan ele se strãduiesc sã rãmânã distincte; (3) dacã distribuþia
ideologiilor rãmâne constantã, sistemul politic tinde cãtre o stare de echilibru în
care numãrul partidelor ºi ideologiile lor rãmân stabile în timp; (4) partide noi pot
fi lansate cu succes imediat dupã ce au avut loc schimbãri semnificative în distri-
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buþia concepþiilor ideologice ale alegãtorilor; (5) într-un sistem bipartizan, însã, este
raþional ca fiecare partid sã-ºi formuleze ideologiile într-un mod vag ºi ambiguu23.

Astfel, „piaþa politicã“ poate fi reprezentatã ca o scalã linearã de la 0 la 100
dispusã de la stânga la dreapta. Downs presupunea cã preferinþele politice pot fi
ordonate de-a lungul acestei scale ºi, de asemenea, cã preferinþele fiecãrui alegã-
tor au un „vârf“ ºi coboarã în mod uniform pe ambele pãrþi ale vârfului (cu ex-
cepþia situaþiilor în care vârful se aflã la una dintre extremitãþile scalei). Prin ur-
mare, dacã un alegãtor preferã, de exemplu, poziþia 35 de pe scalã, se poate de-
duce imediat cã el preferã de asemenea poziþia 30 în loc de 25 ºi poziþia 40 în
loc de 45 º.a.m.d. ºi, pentru a sintetiza toate aceste presupuneri, Downs a redus
toate problemele politice la una singurã, consideratã într-adevãr crucialã: „cât de
mare trebuie sã fie intervenþia statului în economie?“ (s.m.)24.

Ca atare, dacã extremitatea stângã a scalei (0) reprezintã colectivizarea sau
etatizarea totalã a economiei, iar extremitatea dreaptã (100) semnificã piaþa
complet liberã (exceptând totuºi acele intervenþii guvernamentale de bazã pe
care le admite chiar ºi cel mai libertarian economist), poziþiile ideologice ale parti-
delor politice ºi ale alegãtorilor pot fi situate într-un mod recunoscut ca general-
valabil. În plus, scala face inteligibil faptul cã, într-un sistem bipartizan, partidele
politice converg ideologic spre centru, deºi teama de a pierde voturile extremiste
le împiedicã sã devinã identice. Prin contrast, într-un sistem multipartizan, aceastã
tendinþã de imitaþie nu este vizibilã, partidele politice strãduindu-se, dimpotrivã,
sã accentueze diferenþele dintre ele, militând pentru „puritatea“ doctrinelor lor.

În rezumat, teoria economicã a lui Downs surprinde modul în care sunt adop-
tate în mod efectiv politicile în regimurile democratice, derivând din câteva ipo-
teze de bazã propoziþii testabile empiric. Teza sa principalã, care va face o carierã
lungã în ºtiinþa politicã, afirmã cã în democraþiile actuale, partidele politice – ºi
guvernele formate de ele – acþioneazã într-un mod cu totul analog întreprinzãto-
rilor din economia privatã, urmând presupoziþiile unei teorii unificate a acþiunii
sociale, economice ºi politice.

„Cãutarea rentei“

Unul dintre subprogramele dezvoltate în cadrul teoriei Alegerii Publice, mai
puþin frecventat în literatura politologicã româneascã, este „cãutarea rentei“
(rent-seeking). Iniþiat de economistul american Gordon Tullock (cofondatorul
teoriei, alãturi de James M. Buchanan, laureat al Premiului Nobel pentru econo-
mie în anul 1986) într-un studiu din 196725 ºi numit astfel de Anne Krueger în
197426, acest subprogram s-a dovedit a fi unul dintre cele mai fertile. El aplicã
în mod consecvent axioma interesului, proprie domeniului economic, în sfera po-
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liticã, conform raþionamentului urmãtor: dacã activitatea politicã, legislativã ºi
executivã, poate aduce anumite câºtiguri materiale – numite „rente“, un tip de câº-
tiguri sui generis, mai mult sau mai puþin legale, diferite de profiturile obþinute
din întreprinderea privatã –, atunci unii cetãþeni, organizaþi în grupuri de interese,
vor cheltui resurse umane ºi financiare considerabile pentru a ºi le apropria. „Aceste
cheltuieli“, constata Tullock, „care se pot compensa reciproc într-o anumitã mã-
surã, sunt risipã purã din punctul de vedere al societãþii ca întreg; ele nu sporesc
avuþia, ci o transferã sau se împotrivesc transferului ei“ (s.m.)27.

Dupã cum a explicat Tullock28, înainte de 1967, numeroºi economiºti neocla-
sici, inclusiv el însuºi, susþineau cã beneficiile nemeritate (rentele) extrase de
monopolurile din domeniul utilitãþilor publice, de exemplu, fie ele propriu-zis
publice („întreprinderi de stat“), fie private sau organizate ca parteneriate public-
private (PPP), nu constituie o pierdere netã de bunãstare a societãþii, ci numai un
transfer (injust) de venituri de la consumatori la producãtori. Erau ignoraþi însã
cu totul „monopoliºtii potenþiali“, care investesc de asemenea resurse substanþiale
pentru a convinge guvernul, la toate nivelurile administraþiei sale, sã le acorde
rente similare; ºi, cum nu toþi au succes, aceste investiþii sunt, în cele din urmã,
o risipã sterilã.

Mai mult, într-un studiu din 197529, Tullock analiza costurile lobbyingului
competitiv al politicienilor ºi al birocraþilor, deopotrivã ale celor care obþin fon-
duri publice, guvernamentale pentru proiectele lor ºi ale celor care încearcã sã îi
împiedice. Indiferent cine câºtigã lupta la un moment dat, resursele alocate în
aceastã confruntare sunt o risipã inutilã pentru societate. Pornind de la analiza
programelor de (re)construcþie a drumurilor publice, Tullock arãta cum competiþia
extravagantã asupra fondurilor guvernamentale nu antreneazã numai indivizi ºi
firme private, ci se desfãºoarã inclusiv între diversele niveluri ale guvernãrii po-
litice ºi administrative. Din nou, resursele alocate în aceastã competiþie, în loc de
a fi investite pentru a produce bunuri ºi servicii valoroase, sunt irosite.

Iniþial, Tullock a aplicat „abordarea rent-seeking“ mai ales asupra tarifelor
speciale, monopolurilor ºi furturilor din avuþia publicã, dar aceasta s-a extins
ulterior, cuprinzând inclusiv ceea ce se numeºte „pork-barrel politics“ (la origine,
butoaiele cu carne oferite de unii politicieni alegãtorilor în schimbul voturilor),
adicã finanþarea unor proiecte locale prin transferul fondurilor necesare de la
bugetul central. „Datã fiind aceastã idee fundamentalã“, sublinia ºi James M.
Buchanan, „politica actualã poate fi înþeleasã în mare mãsurã ca o activitate de
tip cãutare-a-rentei“30.

În societatea actualã, existã douã categorii principale de astfel de politici: obþi-
nerea rentelor din privilegii de piaþã (market privilege rent seeking); ºi din redis-
tribuire (redistribution rent seeking)31. Prima acordã un tratament diferenþiat, privi-
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legiat, prin preþuri sau tarife administrative, de exemplu, unor grupuri socio-pro-
fesionale sau industriale influente. Dar aceastã interferenþã guvernamentalã cu
„întreprinderea liberã“ diminueazã, în loc sã sporeascã, capacitatea societãþii de
a produce bunãstarea tuturor întrucât reduce eficienþa economicã. Iar a doua
afecteazã în mod negativ „stimulentele“ (incentives) individuale de producere a
bogãþiei. „Problema transferurilor de venituri nu este cã pricinuiesc în mod direct
pierderi de bunãstare, ci cã ele îndeamnã oamenii sã utilizeze resurse pentru a
încerca sã obþinã sau sã previnã aceste transferuri“32, subliniazã Tullock.

Aºa cum rezumã cercetãtorul austriac Dennis C. Mueller33, în cadrul compe-
tiþiei politice democratice, cetãþenii solicitã anumite legi ºi politici publice, iar
politicienii, organizaþi în partide, le promit ºi, când ajung la guvernare, le oferã
în schimbul voturilor primite de la ei. Oferta poate conþine, fie unele bunuri ºi
servicii publice autentice, naþionale ºi locale, cerute de alegãtori, fie unele trans-
feruri directe de venituri de la o categorie de cetãþeni la alta. Transferurile pot
lua forma unor facilitãþi fiscale ºi/sau a unor subvenþii publice directe oferite de
guvern în beneficiul unor grupuri de cetãþeni, fãcând însã necesarã o creºtere a
impozitãrii generale pentru a compensa veniturile publice astfel pierdute; ori
guvernul poate crea (sau menþine) anumite monopoluri centrale sau locale,
protejându-le beneficiile artificiale astfel obþinute în detrimentul cetãþenilor,
consumatori „captivi“ ai serviciilor lor. Aceste tipuri de beneficii nemeritate sunt
rente politice sau birocratice, iar ansamblul activitãþilor, vizibile ºi invizibile, le-
gate de ele, au primit numele de „cãutare a rentei“ (rent-seeking). Din aceastã
perspectivã, întreg bugetul public poate fi vãzut ca „o rentã giganticã gata sã fie
înhãþatã de cei care pot arãta cei mai puternici muºchi politici“34.

Atunci când voteazã, cetãþenii obiºnuiþi se aºteaptã ca partidul câºtigãtor sã
promoveze legi în favoarea lor, ignorând de regulã faptul cã aceste legi pot pre-
judicia în mod direct alþi concetãþeni. Diversitatea, ba chiar contrarietatea inte-
reselor, este ireductibilã. Totuºi, în principiu, votul democratic nu poate fi redus
la cãutarea unor beneficii de acest tip, cetãþenii, totodatã contribuabili ai bugetelor
publice, solicitând ºi bunuri ºi servicii publice autentice, de la apãrarea naþionalã
ºi protejarea drepturilor lor fundamentale prin intermediul justiþiei pânã la dru-
murile publice de interes local, naþional ºi internaþional (autostrãzi), îngrijirea
sãnãtãþii, învãþãmântul, cercetarea ºtiinþificã, protejarea mediului înconjurãtor etc.,
pe care economia privatã nu le poate oferi.

De aceea, aºa cum propune economistul american Patrick J. Gunning, activi-
tãþile de „cãutare a rentei“ ar trebui restricþionate la „acþiunile legale, altele decât
votul ºi activitãþile infracþionale, care intenþioneazã sã schimbe legile sau aplicarea
lor astfel încât un individ ºi/sau un grup sã câºtige în dauna – egalã sau mai mare
– a altui individ sau grup“35. Din pãcate, distincþia între acþiunile legale ºi ilegale
nu este uºor de trasat în realitate. Bunãoarã, dacã existã legi împotriva mitei, dar
nu sunt aplicate, este greu de distins între cãutarea rentelor ºi corupþie, definitã în
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mod sintetic de Banca Mondialã ca „abuzul poziþiei publice pentru câºtig privat“
(the abuse of public office for private gain)36.

În cele din urmã, nici furturile propriu-zise nu reprezintã transferuri simple
de avuþie de la unii cetãþeni la alþii, fãrã costuri sociale suplimentare. „Costul so-
cial total al furtului“, constata Tullock, „este suma eforturilor investite în activi-
tatea de furt, în protecþia privatã împotriva furtului ºi în investiþiile publice în
protecþia oferitã de poliþie“37.

Fãrã îndoialã, caracterul socialmente dãunãtor al creãrii ºi extragerii de rente
este direct observabil ca un fapt cotidian, dar prejudiciile sale societale indirecte,
mai puþin evidente, sunt încã mai mari. Dupã cum observa acelaºi Tullock, antre-
narea pe scarã largã a unora dintre cei mai bine pregãtiþi profesional ºi mai ener-
gici concetãþeni în acest tip de „afaceri cu statul“ total neproductive, ba chiar
contraproductive, reprezintã o mare pierdere pentru societate în ansamblul sãu38.
Rentele politice ºi birocratice, oricât par de insignifiante uneori dacã sunt consi-
derate individual, însumeazã costuri societale gigantice, imposibil de mãsurat.
Unele dintre ele sunt destul de bine deghizate, drapate retoric în diferite moduri,
altele însã sunt de-a dreptul invizibile, luând însã mereu forme noi, inexhaustibile,
de la rentele monopoliste ºi transferurile de avuþie cele mai injuste ºi mai inefi-
ciente pânã la nenumãratele negocieri ratate, întreprinderi eºuate, pierderi neînre-
gistrate ºi proiecte publice elaborate ºi chiar finanþate, dar niciodatã duse la bun
sfârºit. În definitiv, costurile societale totale ale acestei „loterii“ politice uriaºe nu
sunt date de preþul biletelor câºtigãtoare, ci de preþul tuturor biletelor cumpãrate.

În loc de concluzii

Existã vreo ieºire din „capcana cãutãrii rentei“?, se întreabã cercetãtorul bel-
gian Ludwig Van den Hauwe39. Primul pas constã în recunoaºterea problemei.
În societatea actualã, mulþi cetãþeni organizaþi în grupuri de interese diverse, îm-
preunã cu reprezentanþii lor politici organizaþi în partide, determinã adoptarea
unor legi ºi politici publice care le aduc beneficii nemeritate, injuste, în detri-
mentul celorlalþi concetãþeni. Gama lor este extrem de largã, mereu variabilã –
în România pot fi identificate cu uºurinþã unele grupuri industriale ºi comerciale
monopoliste din domeniul energiei ºi al utilitãþilor publice; concesionari ai ex-
ploatãrii resurselor minerale; mari fermieri care extrag rente enorme sub forma
concesionãrii ieftine sau chiar „gratuite“ (protejate politic) a unor mari suprafeþe
agricole de la administraþia centralã ºi localã a statului ºi, dupã 2007, a subvenþiilor
substanþiale oferite în cadrul Politicii Agricole Comune a UE (PAC); furnizori
(cvasi-)monopoliºti de input-uri tangibile ºi intangibile, hard ºi soft, necesare
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funcþionãrii serviciilor publice de bazã (administraþie, sãnãtate, învãþãmânt etc.);
precum ºi unele categorii „speciale“ de pensionari, grupuri influente politic de
angajaþi din sectorul public sau „bugetar“ etc.. În ultimele decenii, toate aceste
grupuri au capturat adesea instrumentele puterii politice pentru a prospera în mo-
duri care sunt inaccesibile cetãþenilor obiºnuiþi.Magnitudinea veniturilor de acest
tip ca ºi a pierderilor societale nete aferente sunt determinate în mod necesar de
gradul în care guvernarea la toate nivelurile sale (legislativ, executiv ºi admi-
nistrativ, central ºi local) poate fi utilizatã pentru satisfacerea unor interese in-
dividuale ºi de grup în detrimentul („pe cheltuiala“) celorlalþi.

Al doilea pas ar putea consta în reconsiderarea substanþialã a modului în care
cetãþenii-alegãtori, în primul rând, dar ºi mass-media ºi alte medii sociale ºi
intelectuale influente în discursul public înþeleg activitãþile partidelor politice,
ale politicienilor ºi ale birocraþiei publice în societatea actualã. Aºa cum observa
cu mult timp în urmã marele economist suedez Knut Wicksell, un precursor
important al teoriei alegerii publice, calea cãtre înþelegerea realistã a ordinii poli-
tice moderne a fost mult timp obturatã de iluziile periculoase ale „vechii filosofii
a despotismului luminat ºi benevolent“ – care, se poate observa cu uºurinþã, au
gãsit un sol deosebit de fertil în fosta societate comunistã, supravieþuind, dupã
toate aparenþele, pânã în prezent. Dar nici parlamentele, nici guvernele formate
de ele, nici chiar birocraþiile publice centrale ºi locale nu sunt în realitate ceea ce
aceastã filosofie „anacronicã“ ºi chiar „infantilã“ a pretins cã ar fi: „organe pure
ale comunitãþii cu niciun alt gând în afara aceluia de a promova bunãstarea co-
munã“; reprezentanþii lor sunt, „în majoritatea copleºitoare a cazurilor, la fel de
interesaþi de bunãstarea generalã precum alegãtorii lor, nici mai mult, nici mai
puþin“40.

În fine, „ieºirea“ sau soluþia pe care o propune teoria alegerii publice constã în
esenþã în aplicarea (sau, dupã caz, revizuirea) Constituþiei ºi a unor legi existente
(e.g., legile concesionãrii resurselor naturale, ale achiziþiilor publice, ale salari-
zãrii ºi pensiilor publice º.a.), astfel încât sã fie reduse în mod drastic posibilitãþile
de tratament diferenþiat, discriminatoriu a unor categorii de cetãþeni ºi sã disua-
deze, în consecinþã, activitãþile rentiere atât de pernicioase pentru societate în
ansamblul sãu. Oamenii politici ar putea fi constrânºi prin norme constituþionale
ºi legale puternice sã aplice acelaºi tratament tuturor cetãþenilor, pãstrând dife-
renþele relevante, prin extinderea ºi aplicarea consecventã ºi efectivã a principiul
constituþional general „Nimeni nu este mai presus de lege“41 din sfera limitatã a
dreptului penal în sfera, mult mai cuprinzãtoare, a politicii. „Lupta împotriva co-
rupþiei“, atât de celebratã astãzi ºi cu rezultate oricât de spectaculoase, are o rele-
vanþã în principiu limitatã la faptele sancþionate de Codul Penal. Ori, activitãþile
complexe de creare ºi de extragere de rente politice ºi birocratice, pe care am
încercat sã le descriu aici, nu sunt ilegale stricto sensu, deºi sunt profund injuste,
discriminatorii ºi, ca atare, ar trebui tratate (ºi combãtute) qua neconstituþionale.
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Aºa cum am încercat sã argumentez, evoluþiile actuale ale proceselor politice
democratice, în România ºi în lume, se explicã în mare mãsurã în termenii com-
petiþiei dintre politicieni pentru sprijinul alegãtorilor lor prin transferul real, actual,
sau numai potenþial, promis în viitor, dar adesea discriminatoriu, injust ºi inefi-
cient de avuþie publicã. La rândul lor, unii cetãþeni, mai mult sau mai puþin orga-
nizaþi în grupuri de interese, influenþeazã în mod hotãrâtor adoptarea unor legi ºi
politici publice de care beneficiazã ei înºiºi în detrimentul (pe cheltuiala) celorlalþi,
ceea ce reprezintã în cele din urmã o mare pierdere in net, irecuperabilã, de
bunãstare pentru întreaga societate, conform logicii implacabile a jocului cu suma
negativã.Acesta este chipul prezent al „tragediei bunurilor comune“ (the tragedy
of the commons)42.
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