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„The budget is the skeleton of the state stripped of all misleading ideologies.“
(Rudolf Goldscheid)

În lucrarea The Cultural Contradictions of Capitalism1, Daniel Bell argu-
menteazã cã societatea modernã este un „amestec neliniºtit“ (uneasy amalgam)
alcãtuit din trei sfere disjuncte — economia, politica ºi cultura —, organizate în
jurul a trei „principii axiale“ diferite, chiar contrare: în economie — raþiona-
litatea instrumentalã; în politicã — guvernarea legitimã; ºi în culturã — autorea-
lizarea sau autogratificarea individualã —, dând astfel formã tensiunilor ºi con-
flictelor care au marcat aceastã societate în ultimele douã secole. „Aceastã
noþiune a disjuncþiei sferelor este un approach teoretic general în analiza socie-
tãþii moderne.“2
Profesor de sociologie la Universitatea Harvard ºi membru al prestigioasei

American Academy of Arts and Sciences, Daniel Bell a dobândit reputaþia mon-
dialã de gânditor politic încã din anul 1960, o datã cu publicarea cãrþii The End
of Ideology3, carte care a declanºat numeroase dezbateri, ducând chiar la apariþia
unei „ºcoli de gândire“ al cãrei exponent proeminent este Francis Fukuyama.
Sub conducerea intelectualã a lui Bell, Fukuyama ºi alþi discipoli declarã cã
„istoria“ a ajuns la „sfârºit“4, de îndatã ce alternativele la democraþia liberalã de
tip occidental sunt epuizate. Aceastã poziþie filosoficã generalã a fost ºi este
aspru criticatã de numeroºi autori. Încã în anii ’60, sociologul american Charles
Wright Mills, de pildã, în A Letter to the New Left (1969), afirma cã aceasta este
doar o afirmaþie politicã la modã (endism), care invitã la apatie ºi la menþinerea
status quo-ului, exprimând ea însãºi o ideologie, nicidecum „sfârºitul ideo-
logiei“.5
Daniel Bell s-a referit totuºi la „epuizarea“ (exhaustion) ideologiilor secolu-

lui al XIX-lea numai în Occident, ºi într-un sens destul de precis. El semnala, pe
de o parte, efectele devastatoare asupra ideologiei socialiste pe care le-au avut
calamitãþile istorice uriaºe precum Procesele de la Moscova, Pactul sovieto-na-
zist ori lagãrele de concentrare etc., dar ºi, pe de altã parte, metamorfozele capi-
talismului occidental însuºi ca urmare a emergenþei „statului bunãstãrii“. Acesta
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din urmã a subminat de asemenea în mod serios atât vechea credinþã a liberalilor
cã statul nu ar trebui sã joace nici un rol în economie, cât ºi pe aceea a conserva-
torilor cãWelfare State este the Road to Serfdom, fãcând posibil un consens inte-
lectual larg asupra unor chestiuni politice majore precum: acceptabilitatea
statului bunãstãrii, dezirabilitatea puterii descentralizate, economia mixtã ºi plu-
ralismul politic. „În acest sens era ideologicã a luat sfârºit“, constata Bell.6 Sta-
tele în curs de dezvoltare dinAsia ºiAfrica au dezvoltat în schimb noile ideologii
ale industrializãrii, naþionalismului, panarabismului etc., ca rãspuns la marile
probleme sociale ºi politice ale celei de-a doua jumãtãþi a secolului al XX-lea.
„Ideologiile secolului al XIX-lea erau universaliste, umaniste, fiind modelate de
intelectuali. Ideologiile de masã ale Asiei ºi Africii sunt parohiale, intrumentale
ºi sunt create de liderii politici. Forþele conducãtoare ale vechilor ideologii erau
egalitatea ºi, în sensul cel mai larg, libertatea. Impulsurile noilor ideologii sunt
dezvoltarea economicã ºi puterea naþionalã“.7
În 1973, Daniel Bell a publicat The Coming of Post-Industrial Society8, o

carte de asemenea deosebit de influentã, ale cãrei idei despre „societatea postin-
dustrialã“ ori „societatea bazatã pe cunoaºtere“ au intrat repede ºi în mod defi-
nitiv în vocabularul gândirii politice contemporane.
În Contradicþiile culturale..., Daniel Bell porneºte de la o constatare gene-

ralã. În întreg secolul al XIX-lea ºi pânã târziu în secolul al XX-lea gândirea
politicã a conceput în general societatea ca un sistem unitar, organizat în jurul
unui singur principiu major. Georg W. F. Hegel9, de exemplu, a susþinut cã
fiecare societate, culturã sau perioadã a istoriei sunt guvernate de un principiu
lãuntric, der Geist ori chiar der Zeitgeist, iar Karl Marx10 argumenta cã relaþiile
de proprietate determinã totalitatea raporturilor sociale, istoria fiind conceputã
astfel ca o succesiune a „momentelor conºtiinþei-de-sine“ ori a diferitelor „mo-
duri de producþie“: sclavagismul, feudalismul ºi capitalismul. Socialismul, care
ar fi numit mai corect „colectivism birocratic“, a fost într-adevãr o societate care
a încercat sã uneascã toate sferele vieþii sociale într-un monolit ºi sã impunã o
direcþie comunã, de la economie la politicã ºi culturã, printr-o singurã instituþie,
Partidul-Stat.
În viziunea hegeliano-marxistã, istoria este dialecticã, noul mod neagã pe cel

precedent ºi pregãteºte calea pentru cel viitor, fiind supusã unui principiu
lãuntric, unui telos raþional. Aceastã viziune porneºte de la presupunerea cã
istoria are un sens care rezidã într-un progres al conºtiinþei de sine ori al contro-
lului omului asupra naturii ºi asupra lui însuºi în scopul de a scãpa de constrân-
gerile „necesitãþii“ ºi a intra în „imperiul libertãþii“.11
Contrar acestei viziuni holiste, societatea modernã, susþine Bell, „nu este in-

tegralã, ci disjunctivã; diferitele domenii rãspund unor norme diferite, au diferite
ritmuri de schimbare ºi sunt reglate de principii axiale diferite, chiar contrare“.12
Sferele tehno-economicã, politicã ºi culturalã nu sunt mutual congruente;
dimpotrivã, ele urmeazã norme diferite care legitimeazã tipuri de comportament
diferite. Iar discordanþele dintre aceste sfere sunt responsabile pentru contradic-
þiile societãþilor capitaliste actuale.
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Sfera tehno-economicã, adicã organizarea producþiei ºi distribuþia bunurilor
ºi a serviciilor, formeazã sistemul de stratificare a societãþii ºi presupune folosirea
tehnologiilor în scopuri instrumentale. „În societatea modernã, principiul axial
este raþionalitatea funcþionalã, iar modul regulativ este economisirea.“13 Ceea
ce înseamnã eficienþã, reducerea costurilor, maximizare, optimizare ºi alte prac-
tici similare de folosire raþionalã a resurselor. Structura sa, birocraticã ºi ierarhi-
cã, derivã din segmentarea ºi specializarea activitãþilor ºi, de aici, din nevoia de
coordonare a lor. Aceasta este o lume „reificatã“ pentru cã este o structurã de
roluri sociale, nu de persoane umane. Persoana devine un obiect sau un „lucru“
nu pentru cã întreprinderea capitalistã modernã este „inumanã“, ci pentru cã în-
deplinirea sarcinilor sale este subordonatã obiectivelor instrumentale ale acestui
tip de organizaþie, al cãrui management este preponderent tehnocratic.
Problema fundamentalã a politicii, a oricãrui sistem politic — ºi aceasta este

victoria teoreticã a lui Max Weber asupra lui Karl Marx — este legitimitatea.
„Legitimitatea“, observa ºi Seymour Martin Lipset, „presupune capacitatea
sistemului de a produce ºi a menþine credinþa cã instituþiile politice existente sunt
cele mai potrivite (the most appropriatex) pentru societate. Mãsura în care siste-
mele politice democratice contemporane sunt legitime depinde în mare parte de
modurile în care problemele cheie care, istoric, au divizat societatea au fost
rezolvate“.14
Politica, arena puterii ºi a justiþiei sociale, rezidã aºadar în controlul folosirii

legitime a forþei ºi în reglarea conflictelor în cadrul statului de drept pentru a
împlini ideile de justiþie încorporate în Tradiþia societãþii ori în Constituþia sa
scrisã. „Principiul axial al politicii este legitimitatea“15: puterea nu poate fi exer-
citatã fãrã consimþãmântul celor guvernaþi. Ideea de egalitate pe care se bazeazã
aceastã concepþie s-a dezvoltat însã deosebit de mult în ultimul secol, excedând
sfera publicã pentru a pãtrunde ºi în viaþa privatã a indivizilor: pornind de la
egalitatea în faþa legii ºi egalitatea drepturilor civile ºi politice s-a ajuns la egali-
tatea ºanselor ºi chiar la egalitatea rezultatelor.
Cultura, sfera formelor simbolice, laice ºi religioase, exprimã semnificaþiile

existenþei umane în forme imaginative. Formele culturii derivã din situaþiile
existenþiale pe care le înfruntã toate fiinþele umane: cum se întâmpinã moartea,
sensul tragediei, salvarea sufletului, definiþia loialitãþii ºi a obligaþiei, sensul iu-
birii ºi al sacrificiului etc. De aceea, cultura s-a contopit mereu cu religia.
Natura schimbãrii în ordinea tehno-economicã este relativ linearã. O maºinã

sau o tehnologie mai eficiente înlocuiesc pe cele care sunt mai puþin eficiente.
Existã un singur sens al progresului. În culturã existã însã întotdeauna un ricorso,
o întoarcere la preocupãrile existenþiale perene ale fiinþelor umane. Nu existã un
principiu univoc al schimbãrii. Boulez nu îl înlocuieºte pe Bach...
În sfera tehno-economicã schimbarea înseamnã interacþiune, ºi aceasta con-

duce la specializare, relaþii complementare ºi diferenþiere structuralã. Întreprin-
derea economicã modernã ilustreazã perfect acest proces: specializarea activitã-
þilor sale este rãspunsul tipic la schimbare. În culturã, însã, creºterea interacþiu-
nii, urmare a prãbuºirii „societãþilor segmentare“ ºi a „culturilor parohiale“, con-
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duce la sincretism, amestecul de artefacte culturale, vizibil în living room-urile
familiilor din clasa de mijloc.
În acest cadru se pot sesiza sursele structurale ale „contradicþiilor culturale

ale capitalismului“: „între o structurã socialã (în primul rând tehno-economicã),
birocraticã ºi ierarhicã, ºi o politicã care crede, formal, în egalitate ºi participare;
între o structurã socialã organizatã în mod fundamental în termeni de roluri ºi de
specializare ºi o culturã preocupatã de înãlþarea ºi împlinirea eului ºi a persoanei
«totale»“.16
Asumþia fundamentalã a modernitãþii a fost, încã din secolul al XVI-lea,

aceea cã unitatea socialã nu este tribul, ghilda, grupul etc., ci persoana individua-
lã. „Idealul Occidentului este omul autonom care, prin autodeterminare, îºi va
dobândi libertatea.“17 În acest orizont, justificarea culturalã a economiei capi-
taliste a devenit hedonismul, ideea de plãcere ca mod de viaþã. „Economia“
provine din grecescul oikos, o comunitate umanã, dar grecii nu au cunoscut
propriu-zis economia, adicã sistemul actual de pieþe interdependente reglate prin
preþuri. Producþia lor era îndreptatã cãtre nevoile comunitãþii, în primul rând ale
comunitãþii familiale; iar aceste nevoi — limitate — erau determinate biologic:
mâncare, adãpost, îmbrãcãminte etc. Dupã cum observa însã un gânditor clasic,
Adam Smith, dacã oamenii s-ar fi mulþumit cu satisfacerea nevoilor lor elemen-
tare, producþia de bunuri ºi servicii nu s-ar fi dezvoltat niciodatã. „Ceea ce defi-
neºte societatea burghezã sunt nu nevoile [needs], ci dorinþele [wants]. Dorinþele
sunt psihologice, nu biologice, ºi ele sunt prin natura lor nelimitate.“18 De la
Thomas Hobbes încoace, societatea nu mai este vãzutã ca o asociaþie naturalã a
oamenilor — comunitatea familialã ori polis-ul —, însufleþitã de un scop comun,
ci ca un amestec de indivizi-atomi care urmãresc numai propria lor gratificaþie.
Ceea ce marcheazã însã în mod inconfundabil ordinea politicã euro-atlanticã,

mai ales din a doua jumãtate a secolului al XX-lea, sunt „aºteptãrile instituþiona-
lizate“ (institutionalized expectations) de creºtere economicã ºi a standardului de
viaþã, care s-au convertit într-un „simþ al îndreptãþirilor“ (sense of entitlements),
producând o adevãratã revoluþie a îndreptãþirilor tot mai mari (revolution of
rising entitlements). În acelaºi timp, au devenit vizibile anumite incompatibili-
tãþi între variatele cereri ºi, mai ales, între diferitele valori. „Am ajuns sã înþe-
legem cã existã incompatibilitãþi inerente între valori precum libertatea ºi egali-
tatea, eficienþa ºi spontaneitatea, cunoaºterea ºi fericirea (...) ºi cã nu avem sufi-
ciente resurse pentru a le împlini simultan. Problemele de alegere sunt inevita-
bile.“19
Apoi, faptul politic fundamental în aceastã perioadã a fost intervenþia statelor

în economie, ca urmare a creºterii tuturor acestor „cereri sociale“ (social demands)
devenite repede „îndreptãþiri“. Protagoniºtii „luptei de clasã“ în societatea postin-
dustrialã actualã nu mai sunt antreprenorul capitalist ºi muncitorul, ci diferitele
grupuri sociale, mai mult sau mai puþin organizate, care se înfruntã pentru a
influenþa bugetul statului. Când cheltuielile guvernamentale au depãºit în unele
þãri 50 de procente din Produsul Intern Brut, problemele politice principale au
devenit pur ºi simplu incidenþa impozitelor ºi alocarea resurselor în societate. De
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aceea, în urma lui JosephA. Schumpeter, Daniel Bell susþine pertinenþa teoreticã
a unei „sociologii fiscale“ (fiscal sociology), care sã surprindã ceea ce este ca-
racteristic societãþilor actuale. În definitiv, bugetul statului este arena în care se
înfruntã forþele reprezentative ale societãþii; or, cum se exprima Rudolf
Goldscheid, un vechi economist austriac, „bugetul este scheletul statului dezgolit
de toate ideologiile înºelãtoare“.
Într-un mod mai general, problema relaþiilor stat— societate civilã, a intere-

sului public ºi a „apetiturilor private“, este în mod clar problema politicã funda-
mentalã a timpului nostru. Societatea contemporanã pare însã lipsitã de civitas,
de acea bunãvoinþã spontanã de a face binele public, dar ºi de o filosofie politicã
care sã întemeieze teoretic regulile de alocare a resurselor în societate. Economia
politicã clasicã asuma cã piaþa liberã este un promotor suficient al bunãstãrii
publice. La rândul sãu, marxismul a susþinut cã problemele sociale decurg din
„raritate“, dar abundenþa de bunuri le va înlãtura. Karl Marx a presupus cã în co-
munism abundenþa generalã va face superfluã problema alocãrii resurselor: „de
la fiecare dupã capacitãþi, fiecãruia dupã nevoi“20, preconiza el. Lãsând însã
chestiunea resurselor de o parte, „raritatea“ (the scarcity) nu va fi înlãturatã
niciodatã. În societãþile contemporane au apãrut noi raritãþi, la care gânditorii
utopici ai secolului al XIX-lea nu s-au putut gândi — informaþia ori timpul, de
exemplu. „Economia rãmâne arta alocãrii resurselor rare printre cereri aflate
în competiþie“21 (s.m.). Continuãm sã gândim în termeni economici ºi probabil
cã astfel vom gândi întotdeauna. Ceea ce este însã de fãcut este elaborarea unui
set de norme de alocare a resurselor în societate care, prezervând libertatea indi-
vidualã, sã dea tuturor un sens al justiþiei sociale în interiorul constrângerilor
inevitabile ale economiei.
În acest sens, Daniell Bell, în urma sociologilor-economiºti germani in-

terbelici, a propus noþiunea de „economie publicã“ (public household), care nu
desemneazã un al treilea sector, alãturi de economia familialã ºi de economia de
piaþã, ci unul care le include pe amândouã, încercând sã utilizeze pe cât posibil
mecanismele pieþei libere, dar în cadrul obiectivelor sociale. Ideea se bazeazã pe
o concepþie fundamental liberalã, adaugã imediat autorul, cãci admite cã indi-
vidul cu drepturile sale rãmâne unitatea primarã a societãþii civile. Ceea ce
doreºte însã este sã desprindã liberalismul, ca filosofie politicã, de societatea
burghezã a secolului al XIX-lea, care l-a utilizat în mod excesiv pentru a justifica
interesele economice private. Problema „economiei publice“ este cum sã adju-
dece cererile unui grup social contra altui grup ori ale unui grup contra unor indi-
vizi, ºi ei îndreptãþiþi, þinând cumpãna dreaptã între libertate ºi egalitate, echitate
ºi eficienþã etc. „Punctul de pornire“, afirmã el, „este recunoaºterea caracterului
public al resurselor ºi al nevoilor (nu al dorinþelor), precum ºi principiul diferen-
þelor relevante (s. a.) în deciderea justeþei variatelor cereri.“22
De altfel, este surprinzãtor cã s-a fãcut atât de puþin pânã acum în sensul

elaborãrii unei teorii a economiei publice. Existã o teorie cuprinzãtoare a econo-
miei domestice încã în Politica23 lui Aristotel. Cât priveºte economia de piaþã,
existã o teorie a antreprenorului capitalist în scrierile lui Joseph A. Schumpeter24,
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precum ºi un set de justificãri filosofice — creºterea beneficiului individual prin
mutualitatea schimbului etc. — în operele lui John Locke ºi Adam Smith. Dar
nu existã o teorie integratã a economiei, politicii ºi finanþelor publice care sã
explice conflictele structurale dintre diversele grupuri sociale în ceea ce priveºte
chestiunea decisivã a alocãrii resurselor în societate. „Aceste distincþii“, subli-
niazã Bell, „între economia domesticã, economia de piaþã ºi economia publicã,
precum ºi principiile distincte pe care se bazeazã fiecare dintre ele, sunt, cred,
cruciale pentru înþelegerea dilemelor politice ºi sociale fundamentale ale socie-
tãþilor industriale avansate.“25

*
„Este limpede“ — spunea Aristotel în Cartea I a Politicii — „cã adminis-

trarea familiei vizeazã mai degrabã oamenii decât bunurile neînsufleþite, ºi mai
degrabã virtutea [oamenilor] decât aceea a lucrurilor posedate, care se numesc
bogãþie“26 (s.m.). De altfel, în lumea anticã nu a existat economia în sensul mo-
dern al termenului. „Principles of Economics a lui Alfred Marschall“ — s-a ob-
servat — „nu pot fi traduse în greacã sau latinã. Nici termenii de bazã, precum
muncã, producþie, capital, investiþie, venit, circulaþie, cerere, antreprenor, uti-
litate, cel puþin nu în forma abstractã cerutã de analiza economicã. Subliniind
acest lucru, nu sugerez cã anticii erau precum M. Jordain al lui Molière, care
fãcea prozã fãrã sã ºtie, ci cã lor le lipsea în fapt conceptul de «economie» ºi, a
fortiori, elementele conceptuale care constituie ceea ce numim «economie».
Desigur, ei cultivau pãmântul, fãceau comerþ, manufacturã, minerit, percepeau
impozite, bãteau monedã, economiseau ºi împrumutau bani, fãceau profituri ºi
dãdeau faliment în ceea ce întreprindeau. ªi ei discutau despre aceste activitãþi
în conversaþiile ºi în scrierile lor. Totuºi, ei nu au combinat conceptual aceste ac-
tivitãþi într-o unitate, în termenii unui «subsistem diferenþiat al societãþii».
Astfel, Aristotel, al cãrui program a fost sã codifice domeniile cunoaºterii, nu a
scris o Economie“.27 Gospodãriile familiale produceau în mod preponderent
pentru pentru uzul lor nemijlocit; iar artizanii ºi meºteºugarii rãspundeau de
regulã unor comenzi individuale, puternic personalizate, nu pentru clienþii
abstracþi ai pieþei. Ideea de bazã era aceea de nevoi: hranã, îmbrãcãminte, adãpost
etc. „Dar aceste nevoi, derivate biologic, sunt limitate ºi saþiabile.“28
Prin contrast, într-o economie de piaþã, scopurile producþiei nu sunt comune,

ci individuale, iar motivaþiile achiziþiei de bunuri nu sunt atât nevoile biologice,
elementare (needs), cât dorinþele (wants). În societatea burghezã, psihologia a
înlocuit biologia ca bazã de satisfacere a nevoilor. Dorinþele au înlocuit nevoile
— ºi dorinþele sunt, prin natura lor, nelimitate ºi insaþiabile. Când „etica pro-
testantã“ (dar religioasã, în genere), care a contribuit în trecut la limitarea con-
sumului de lux, ºi-a pierdut influenþa socialã, a rãmas numai hedonismul, ideea
de plãcere ca mod de viaþã. Nu este de altfel întâmplãtoare influenþa pe care a
avut-o în aceastã perioadã utilitarismul, „calculul hedonist al plãcerii ºi durerii“,
al cãrui principiu de bazã a fost exprimat de Jeremy Bentham, fondatorul curen-
tului, inventând un neologism: maximumization.
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Calculul economic raþional a rãmas operaþional în domeniul producþiei, con-
ducând la gãsirea combinaþiilor celor mai eficiente ale muncii ºi capitalului, spe-
cializarea activitãþilor etc., dar forþa formidabilã care a animat societatea mo-
dernã a fost ideea prodigioasã a dorinþelor private nelimitate.
Alãturi de economia privatã, care satisface diversele nevoi ºi dorinþe private,

a existat întotdeauna ºi o economie publicã, care a satisfãcut anumite nevoi
publice, furnizând bunuri ºi servicii pe care indivizii nu ºi le pot procura singuri,
precum apãrarea militarã, drumurile, cãile ferate etc. În ultimul secol, însã, eco-
nomia publicã a cunoscut o dezvoltare spectaculoasã, fãrã precedent în trecut.
Începând cu anii ’30, de la marea crizã economicã mondialã, guvernele ºi-au
asumat în mod voluntar sarcina de a manageriza economia. Iar ostilitatea violen-
tã a „marilor afaceri“ din S.U.A. faþã de New Deal, de exemplu, ca ºi faþã de pro-
motorul sãu, de altfel, Franklin D. Roosevelt, reprezintã un bun indicator al sem-
nificaþiei acestei schimbãri. Începând cu anii ’60, apoi, adoptând politica „welfare
state“, guvernele au început sã dezvolte politici sociale specifice menite sã
reducã inegalitãþile economice ºi sociale ºi, deºi la început au realizat destul de
puþin în aceastã privinþã, acest „angajament societal normativ a fost fãcut ºi el
este în mare mãsurã ireversibil“.29 Astãzi, conducerea economiei, costurile, prio-
ritãþile ºi obiectivele economice ºi sociale au devenit chestiuni de larg interes ºi
de dezbatere publicã, economia publicã însãºi devenind, totodatã, cadrul de
exprimare ºi satisfacere atât a nevoilor publice, cât ºi a unor dorinþe private.
Economia publicã nu este aºadar doar al treilea sector, alãturi de economia

domesticã ºi de economia privatã, ci tinde sã le absoarbã pe amândouã, în mãsu-
ra în care bugetul statului, nivelul veniturilor ºi cheltuielilor guvernamentale,
devine mecanismul principal de alocare a resurselor în societate. „Cât trebuie sã
cheltuiascã guvernul, ºi pentru cine, este în mod evident chestiunea politicã
majorã a urmãtoarelor decenii.“30
Încã la sfârºitul primului rãzboi mondial, Joseph A. Schumpeter, într-un

studiu intitulat The Crisis of the Tax State, stabilea contururile acestei noi
preocupãri a gândirii sociale, pe care el a numit-o „sociologie fiscalã“, argumen-
tând astfel: „Finanþele publice sunt unul dintre cele mai bune puncte de pornire
în investigarea societãþii ºi în special, deºi nu exclusiv, a vieþii sale politice“.31
Statul fiscal modern, în înþelesul de sistem administrativ birocratic, a apãrut în
secolul al XVI-lea din nevoia monarhilor europeni de a plãti armatele de mer-
cenari, dupã prãbuºirea sistemului feudal de vasalitate, impozitele fiind desigur
utilizate apoi ºi în scopuri civile. „Iatã de ce perceperea impozitelor este primul
semn de viaþã al statului modern. Iatã de ce «fiscul» are atât de mult de-a face
cu «statul» încât expresia «stat fiscal» poate fi consideratã un pleonasm. ªi iatã
de ce sociologia fiscalã este atât de rodnicã pentru teoria statului.“32
Capacitatea fiscalã a statului nu este însã nelimitatã. „Dacã «voinþa poporu-

lui» cere cheltuieli publice tot mai mari, dacã tot mai multe mijloace sunt utili-
zate pentru obiective pe care indivizii privaþi nu le pot realiza, dacã tot mai multã
putere se aflã în spatele acestei voinþe, ... atunci, fãrã îndoialã, statul fiscal se
poate prãbuºi.“33
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Prin urmare, problemele fundamentale ale societãþii moderne nu provin în
primul rând din „legile de fier“ ale economiei, cum credea Karl Marx, ci ele sunt
urmarea dialecticii recurente dintre „viciile private ºi interesele publice“, pentru
a utiliza formula celebrã a lui Bernard Mandeville. Iar soluþiile nu pot surveni
decât în cadrul unui acord consensual asupra unor principii generale ale justiþiei
distributive. În acest sens — ºi pentru a o spune încã o datã —, economia publicã
nu trebuie înþeleasã ca fiind pur ºi simplu guvernul ori sectorul public. „Ea este
polis-ul, în sensul larg al cuvântului.“34 Aceasta are însã nevoie de un suport teo-
retic general, de o „filosofie publicã“ (public philosophy), altfel spus, de o filo-
sofie politicã a administraþiei publice care sã articuleze dimensiunile economice,
sociale, politice ºi culturale ale societãþii, furnizând reguli de decizie, justificate
teoretic, pentru adjudecarea diverselor cereri ale membrilor sãi. Numai filosofia
poate oferi asemenea standarde raþionale, astfel încât deciziile sociale majore sã
fie sustrase arbitrariului ºi bunului plac ºi sã satisfacã „simþul de dreptate al oa-
menilor“ (the men’s sense of fairness).

*
Întemeierea filosoficã a polis-ului a fost realizatã, dupã cum se ºtie, deAristotel.

În termenii acestei discuþii, modelul de la care pornea filosoful antic era familia
ºi viza în mod preponderent satisfacerea nevoilor sale naturale. Achiziþia neli-
mitatã era consideratã dãunãtoare ºi de aceea obiectivul principal al acestui tip
de comunitate umanã era limitarea dorinþelor mai mult sau mai puþin nemãsurate
ale membrilor sãi. Aceastã viziune este însã incompatibilã cu ethos-ul omului
modern.Apoi, a doua condiþie de posibilitate a polis-ului grec era scala, mãrimea
sa redusã, semnalatã de altfel încã de Jean-Jacques Rousseau, în Contractul
social. Dupã cum observa ºi Leo Strauss: „Numai o societate destul de micã
pentru a permite încrederea reciprocã este totodatã suficient de micã pentru a
permite responsabilitatea ori supravegherea reciprocã — supravegherea acþiu-
nilor sau comportamentelor, care este indispensabilã într-o societate preocupatã
de desãvârºirea membrilor sãi; într-o societate mare, în «Babilon», oricine poate
trãi mai mult sau mai puþin aºa cum doreºte“.35
În contrast cu aceastã eticã comunitaristã se aflã justificãrile societãþii libe-

rale moderne formulate de John Locke, Adam Smith ºi Immanuel Kant. Dacã
pentru Locke proprietatea individualã este un drept natural inalienabil, pentru
Smith schimbul dintre indivizi, în care fiecare îºi urmãreºte propriul sãu interes,
este temelia libertãþii ºi avantajului mutual. La Kant, dreptul public, mai curând
procedural decât substanþial, defineºte „regulile jocului“ în interiorul cãrora
oamenii acþioneazã liber în urmãrirea intereselor lor etc. Logica argumentãrii
celor trei filosofi, atât de diferiþi, totuºi, este în mare mãsurã aceeaºi, cãci con-
duce la limitarea atribuþiilor statului la minimum: protecþia societãþii de violenþa
ºi invazia externã; securitatea internã ºi administrarea justiþiei; precum ºi, cum
spunea Smith, realizarea unor lucrãri ºi instituþii de interes public, care nu pot
fi lãsate în seama particularilor, aceºtia socotindu-le „neprofitabile“. În
societãþile contemporane, însã, aceste lucrãri ºi instituþii publice s-au dezvoltat
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deosebit de mult ºi „aceastã nouã realitate «colectivistã» se aflã într-un vacuum
teoretic“.36
Cât îl priveºte pe Karl Marx, acesta nu a elaborat o justificare normativã a

noii ordini sociale preconizate de el, deºi a pretins cã oferã doctrina „economiei
publice“ par excellence. În cadrul de gândire evoluþionist, el concepea socialis-
mul ca un stadiu intermediar cãtre comunism, care ar fi abolit economia ca atare.
Pentru Marx, sursa tuturor relelor din societate era raritatea. Comunismul însã
avea sã o înlãture, fiind o societate a abundenþei generale. Dar orice societate,
oricât de prosperã, nu poate scãpa de „economie“. Cãci în societatea modernã
oamenii îºi redefinesc mereu nevoile, astfel încât dorinþele ºi aspiraþiile lor, fie
ele rodul chiar celei mai libere fantezii, sunt percepute curând ca nevoi dintre
cele mai presante care trebuie sã fie satisfãcute în condiþii de raritate.
De aceea, economia publicã modernã are nevoie de o filosofie publicã nor-

mativã care sã ofere o definiþie a „binelui comun“ (common good), problema
clasicã a polis-ului. În timpul nostru, însã, economia publicã nu este atât o comu-
nitate, în sensul filosofului grec, cât o „arenã“ în care nu existã reguli (altele
decât negocierea) care sã conducã la definirea binelui comun ºi sã adjudece cere-
rile aflate în conflict pe baza unor principii de justiþie. Apoi, societãþile plurale
contemporane acceptã diferenþele ireductibile dintre indivizi, astfel încât trebuie
stabilite care dintre aceste diferenþe sunt relevante ºi, deopotrivã, legitime. În
acest cadru problematic economico-filosofic patru sunt, dupã Daniel Bell, ches-
tiunile care constituie „agenda“ filosofiei publice a societãþilor liberale contem-
porane: 1. Care sunt unitãþile relevante ale economiei publice?; 2. Cum trebuie
asumate tensiunile dintre libertate ºi egalitate?; 3. Cum poate fi gãsit echilibrul
între echitate ºi eficienþã în competiþia dintre cererile sociale ºi performanþa eco-
nomicã?; 4. Care este conþinutul sferelor „publicã“ ºi „privatã“, deopotrivã în
domeniul economic ºi în domeniul moral?37
Dacã pentru Aristotel polis-ul era unitatea primarã a societãþii, pentru gân-

direa socialã catolicã, familia, pentru liberalismul clasic, individul, liberalismul
politic contemporan asumã pluralitatea ireductibilã a grupurilor de interese.
În ultimii 200 de ani, în societatea occidentalã individul a fost în multe

concepþii unitatea socialã primarã. Pentru individualismul radical al lui Jeremy
Bentham, de exemplu, „comunitatea este un corp fictiv alcãtuit din persoane in-
dividuale considerate a fi membrii sãi. Ce este atunci interesul comunitãþii? —
Suma intereselor membrilor care o compun“.38
Teoria liberalã continentalã, în schimb, de la Montesquieu la Tocqueville ºi

la von Gierke, a admis ºi existenþa unei alte unitãþi sociale — die Gemeinde—
comunitatea de mici dimensiuni specificã ordinii sociale feudale reperabilã în
ghildele de negustori ºi artizani medievali. Pentru un sociolog ca Émile Durkheim,
de exemplu, aceste corpuri profesionale reprezintã ancoraje necesare moralei
civice, inclusiv în societãþile moderne ameninþate de egoismele individuale neli-
mitate, pe de o parte, ºi de puterea excesivã a statelor, pe de altã parte.
Dacã asemenea grupuri intermediare au îndeplinit acest rol în trecut este

chestionabil, grupurile de interese din interiorul societãþilor plurale contempo-
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rane sunt un fapt sociologic incontestabil. Gama lor este extrem de largã, cuprin-
zând grupurile de interese economice, dar ºi grupuri de status simbolice (naþio-
nale, religioase, rasiale), grupuri sociale dezavantajate (sãraci, vârstnici, persoa-
ne cu handicap), grupuri culturale expresive (femei, tineri, homosexuali etc.),
grupuri civice (organizaþii pentru drepturi civile, grupuri de consumatori, de
apãrare a mediului înconjurãtor) etc. Iar multiplicitatea ºi mai ales varietatea lor
face îndoielnic faptul cã o singurã problemã economicã sau socialã majorã ar
putea sã polarizeze astãzi întreaga societate. În fond, forþa caracteristicã societã-
þilor democratice contemporane rezidã tocmai în faptul cã ele pot sã includã
grupuri de interese sociale atât de diverse. De aceea, filosofia publicã trebuie sã
þinã seama de acest fapt. Nu existã în principiu indivizi sau grupuri sociale ale
cãror interese sã fie preeminente în toate timpurile ºi locurile; de aceea, trebuie
sã ia în considerare acele reguli ºi drepturi care se aplicã tuturor, indiferent de
diferenþe, precum ºi situaþiile tipice în care existã diferenþe relevante. „Injus-
tiþia“, spunea încã Aristotel, „apare când egalii sunt trataþi inegal, dar ºi când
inegalii sunt trataþi egal.“ Existã ºi o altã distincþie aristotelicã semnificativã,
aceea dintre „egalitatea aritmeticã“, care este aplicabilã tuturor, ºi „egalitatea
proporþionalã“, care se bazeazã pe diferenþele în ceea ce priveºte meritele indi-
viduale. Aceastã distincþie poate fi folositã aici ca punct de pornire pentru prin-
cipiul „diferenþelor relevante“ ca mãsurã a justiþiei.
Deºi un autor contemporan precum Michael Walzer, de pildã, considerã cã

„libertatea ºi egalitatea sunt cele douã virtuþi cheie ale instituþiilor sociale ºi ele
pot fi cel mai bine înþelese dacã sunt considerate împreunã“39, tradiþia liberalã a
formulat de regulã problema în termenii libertate versus egalitate. Liberalismul
clasic a definit libertatea ca „domnie a legii“, în contrast cu „domnia oamenilor“.
„Domnia legii“ sau „statul de drept“ emite anumite reguli ale jocului care se
aplicã tuturor jucãtorilor; iar în interiorul acestor reguli, ei pot sã îºi desfãºoare
liber propriile lor activitãþi. Ideea principalã în aceastã concepþie este aceea cã
oamenii sunt diferiþi în ceea ce priveºte capacitãþile, aptitudinile sau talentele lor,
fapt ireductibil care face pertinentã distincþia între „a trata oamenii egal“ (treating
people equally) ºi „a-i face egali“ (making him equal). Dar încercarea de a-i face
egali reclamã determinarea de cãtre instituþiile statului a gradului de diferenþiere
care urmeazã sã fie amendatã, ºi deci tratarea lor inegalã. Caracterul dilematic al
acestei situaþii este ireductibil.
Dacã problema libertãþii ºi egalitãþii se referã la inegalitãþile dintre indivizi ºi

grupuri sociale ºi la rolul guvernului în reducerea lor, problema echitãþii ºi
eficienþei vizeazã echilibrul posibil între raþionalitatea economicã a societãþii ºi
raþionalitatea sa propriu-zis socialã, sfera valorilor non-economice. Dintr-o altã
perspectivã, aceasta este de asemenea problema echilibrului între prezent ºi
viitor: cât de mult din resursele epuizabile poate sã consume generaþia actualã
„pe socoteala“ generaþiilor viitoare?
În toate aceste chestiuni existã multe opþiuni posibile, de la laissez-faire-ul

total pânã la deciziile negociate. Principiul, însã, trebuie sã fie întotdeauna
ajutorarea celor dezavantajaþi? Sau ar fi mai potrivit criteriul costurilor ºi
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beneficiilor sociale? În problemele legate de „protecþia socialã“ economiºtii
utilizeazã de obicei „optimul lui Pareto“, principiul distributiv elaborat de
sociologul italian conform cãruia dacã se procedeazã astfel încât unor persoane
sã le fie „mai bine“, nimãnui nu trebuie, din aceastã cauzã, sã-i fie „mai rãu“.
Dar problema fundamentalã nu este gradul de redistribuire a veniturilor, ci
echilibrul între redistribuire ºi creºtere. Distribuþia veniturilor influenþeazã
ratele de creºtere a economiilor, dupã cum ratele de creºtere influenþeazã,
desigur, distribuþia. Iar redistribuirea masivã conduce la creºterea consumului în
dauna investiþiilor. De aceea, sunt necesare anumite reguli de alocare a
resurselor în societate care, respectând principiul echitãþii, sã permitã creºterea
capacitãþii sale productive prin limitarea unor anumite tipuri de consum. Ceea ce
conduce în mod necesar la chestiunea care se aflã în centrul societãþii liberale
moderne: problema echilibrului între sfera publicã ºi sfera privatã.
Teoria liberalã a dreptului, aºa cum a fost codificatã de Immanuel Kant,

conþine douã postulate fundamentale: legea este formalã (adicã proceduralã), nu
substanþialã; ºi dreptul este separat de moralitate. Primul este expresia teoreticã
a emergenþei societãþii civile moderne ca sferã separatã de stat, în care satisfa-
cerea intereselor private, nu bunãstarea statului, este scopul activitãþii economi-
ce, legile statului stipulând numai proceduri formale necesare competiþiei între
indivizi.
Cât priveºte distincþia dintre drept ºi moralitate, aceasta provine din douã

surse. Prima, filosoficã, care a teoretizat asupra voinþei umane ca fiind auto-
nomã, autodeterminatã, nu heteronomã, adicã supusã unei autoritãþi exterioare;
ºi a doua, istoricã, a fost experienþa rãzboaielor religioase din cursul secolului al
XVII-lea, care au dat sens ideii cã nici un grup social nu-ºi poate impune
propriile sale credinþe private altui grup cu ajutorul forþei seculare a statului, care
este îndreptãþit sã sancþioneze crimele, dar nu pãcatele etc. În felul acesta s-a
impus separaþia dintre sfera publicã ºi sfera privatã, dintre cetãþean, membru al
statului de drept, ºi individul privat, aparþinând societãþii civile, astfel încât
acesta, individul-cetãþean, sã nu fie absorbit de „voinþa generalã“ a statului, dar
nici statul sã nu se dizolve în lumea atomistã a intereselor private.
Liberalismul clasic, ivit în zorii societãþii burgheze moderne, a asumat cã li-

bertatea în domeniul economic este precondiþia libertãþii în toate celelalte do-
menii ale vieþii sociale, conform preceptului: „the free markets make free men“.
Dar liberalismul a condus la formarea oligopolurilor în domeniul economic
ºi, urmãrind exclusiv satisfacerea dorinþele private, la hedonism în domeniul
moral, ambele nocive pentru societate în ansamblul sãu. Dacã hedonismul
trebuie amendat întrucât ameninþã temeliile morale ale societãþii, liberalismul
politic este necesar pentru asigurarea protecþiei indivizilor faþã de puterea
coercitivã a statului. Dar „arbitrul“, în amândouã cazurile, nu poate fi piaþa
liberã — care este doar un mecanism, nu un principiu de justiþie —, ci economia
publicã.
Întemeierea teoreticã a economiei publice vizeazã în cele din urmã restabi-

lirea a ceea ce este legitim în societate, valorile sale fundamentale. Aceasta nu
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înseamnã expansiunea economiei de stat ºi nici a administraþiei sale. Pentru a
reveni la Aristotel, filosofia publicã are de-a face mai mult „cu buna condiþie a
fiinþelor umane decât cu buna condiþie a proprietãþii“. Ea cere ca opþiunile funda-
mentale ale societãþii sã fie rezultatul deciziilor conºtiente, dezbãtute public ºi
justificate cu argumente de principiu, chiar filosofice. Dacã societatea burghezã
a secolului al XIX-lea a separat economia de politicã, economia publicã le
reuneºte, nu pentru ca puterea economicã ºi puterea politicã sã fuzioneze, ci
pentru controlul necesar al efectelor sociale. „Economia publicã reclamã o nouã
cartã a drepturilor (bill of rights) care sã redefineascã pentru timpul nostru ne-
voile sociale pe care politica trebuie sã încerce sã le satisfacã. Ea stabileºte
bugetul public (Cât vrem sã cheltuim, ºi pentru cine?) ca mecanismul prin care
societatea încearcã sã împlineascã «buna condiþie a fiinþelor umane»“40. Pentru
aceasta este necesarã recunoaºterea caracterului limitat al resurselor ºi priori-
tatea nevoilor, individuale ºi publice, faþã de „apetiturile“ private nelimitate; un
acord asupra unei concepþii de echitate care sã dea tuturor un sens al dreptãþii ºi
al includerii în societate; precum ºi promovarea acelor acþiuni ºi decizii
sociale care sã facã oamenii mai egali astfel încât ei sã ajungã sã fie trataþi în
mod egal.
Pot fi însã realizate aceste mari sarcini în societãþile capitaliste contemporane

în care „interesul“ singur pare sã domine? „Filosofia publicã“, scria în aceastã
privinþã Walter Lippmann, „opune dominaþiei apetiturilor ºi pasiunilor raþiunea
naturii noastre secunde, civilizate... De aceea, filosofia publicã nu poate fi
popularã. Cãci ea încearcã sã opunã rezistenþã ºi sã regleze chiar acele dorinþe ºi
opinii care sunt cele mai populare.“41
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