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Politica economicã, între interesul individual ºi interesul public
�

Dorel Ailenei
Profesor universitar doctor

Academia de Studii Econommice Bucureºti

Abstract. According with A. Smith “by pursuing his own interest individual frequently promotes that
of society more effectually than when he really intends to promote it.” But what is the passing way from
individual interest to public interest? If there is such a way then there is a strong base for economic
policy. We intent to analyse the modality of passing from individual interest to group interest and
forward to public interest. But, what is the nature of public interest?

Key words: individual intersest; public interest; economic policy; pressure groups.

�

Într-o economie de piaþã, urmãrirea propriului interes

este consideratã principalul motor al activitãþii
economice. Dupã cum afirmã ºi Adam Smith, individul:

„nici nu intenþioneazã sã promoveze interesul public,

nici nu ºtie cât de mult îl promoveazã. El este preocupat

doar de propria siguranþã, doar de propriul lui câºtig.

Dar în acest fel  el este condus de o mânã invizibilã

pentru a promova un scop care nu fãcea parte din

intenþia sa. Prin urmãrirea propriului interes el

promoveazã frecvent pe cel al societãþii mult mai efectiv

decât intenþioneazã sã o facã.” (Smith, citat de
Samuelson, 1992). Pe de altã parte politicienii vorbesc

adesea de importanþa interesului public, despre

sacrificiile pe care trebuie sã le facã indivizii pentru
patrie sau naþiune. Cuvintele lui Winston Churchill: nu

te întreba ce poate face þara pentru tine, întrebã-te ce

poþi face tu pentru þarã, au fost reluate ulterior de mulþi
politicieni, printre care John F. Kenedy reprezintã un

exemplu celebru.

Dacã individul urmãreºte doar propriul interes, cum
ajunge el sã promoveze interesul public? Este oare

politica acea mânã invizibilã care deturneazã intenþiile

individului?

Abordãrile tradiþionale ale ºtiinþei economice se

bazeazã în mare parte pe un individualism metodologic

evident. Pilonii de bazã în microeconomie sunt studiul

comportamentului consumatorului, respectiv al

producãtorului. Chiar ºi atunci când se deduc curbele
cererii ºi ofertei din modelele de optimizare individualã

ale consumatorului, respectiv ale producãtorului, avem

de-a face cu mulþimi necorelate de indivizi, care nu se
consultã între ei pentru luarea deciziilor. Majoritatea

comportându-se raþional, rezultã în mod logic curbe

normale ale cererii ºi ofertei. Curios este faptul cã chiar ºi
atunci când se demonstreazã cã poate fi dedusã o curbã a

cererii din comportamente individuale iraþionale avem

de-a face cu indivizi care acþioneazã de aceeaºi manierã
necoordonatã. Avem aici doar interese individuale ºi

nimic mai mult (Becker, 1994).

Statuând relativa independenþã a macroeconomiei  faþã
de microeconomie, John Maynard Keynes creeazã celebra

rupturã (falie) metodologicã micro-macro. Problema este

cã în aceastã falie dispare individul: oamenii consumã,
economisesc, investesc, iar rezultatele acþiunilor lor devin

consum, economisire, investiþii, venit naþional etc. Se

poate spune foarte simplu cã într-o economie naþionalã:



E
co

n
o

m
ie

 te
o

re
ti

cã
 º

i a
p

lic
at

ã

18

se consumã, se investeºte, se creeazã un anumit PIB

º.a.m.d. Într-un cadru de analizã macroeconomic s-ar putea

vorbi de interes public, dar nu ar mai fi loc pentru interesul

individual. ªi totuºi, acolo jos la nivel microeconomic,
interesul individual existã.

Deºi au reuºit în mod remarcabil sã rezolve problema

rupturii micro-macro deducând fenomenele macroeconomice
pe baze microeconomice, noii economiºti clasici nu lãmuresc

în mod direct problema raportului dintre interesul individual

ºi cel public. Totuºi, aducând interesul individual în cadrul
de analizã macroeconomic lanseazã o interesantã provocare.

La o privire mai atentã asupra realitãþii economice

vom observa cã adeseori deciziile se iau în cadrul unor
grupuri, ºi nu în mod individual. Cazul cel mai evident

este al societãþilor pe acþiuni în care consiliul de

administraþie decide în privinþa acþiunilor importante.
Chiar ºi în cazul acþiunilor de consum studiile de market-

ing evidenþiazã uneori consumul de grup (în familie, de

exemplu). ªtiinþa economicã aratã cã individul ia în
calcul apartenenþa la un grup atunci când beneficiile

scontate sunt mai mari decât eforturile (costurile) gener-

ate de acea apartenenþã. Considerând libertatea de
exprimare ca regulã de funcþionare a unui grup ºi dreptul

fiecãrui individ de a participa la procesul decizional apare

problema corelãrii intereselor individuale. Altfel spus, a
modalitãþii de agregare a preferinþelor individuale în

preferinþe de grup. Dacã se realizeazã aceastã agregare
putem vorbi de apariþia unui interes de grup. Deºi Kenth

Arrow demonstreazã cã nu existã regulã de decizie la

nivel de grup care sã respecte simultan un set de criterii
logice minimale, realitatea aratã cã de multe ori grupurile

îºi pot manifesta foarte clar interesele (cazul corporaþiilor

este evident). Astfel, la nivel de grup are sens sã
introducem conceptul de politicã economicã, de exemplu

politica economicã a firmei. Dar, conform lui Max We-

ber: politica este domeniul puterii, este ansamblul

modalitãþilor prin care un grup de indivizi reuºeºte sã-ºi

impunã voinþa în raport cu alþi membri ai societãþii.

Aceasta înseamnã cã politica economicã a firmei
reprezintã un ansamblu de mãsuri prin care grupul de

conducere îºi impune interesele în raport cu ceilalþi

membri ai firmei ºi cu mediul de afaceri. O astfel de
viziune asupra politicii economice la nivel de grup pare

sã reiasã ºi din celebra teoremã a lui Arrow: dacã se

exclude posibilitatea comparaþiilor de utilitate

interpersonale, atunci singura metodã de trecere de la

gusturile individuale la preferinþe sociale care va fi

definitã pe o gamã largã de mulþimi de relaþii de ordine

individuale este fie impusã fie dictatorialã (Arrow, 1963).

Este oare politica economicã expresia unui interes de

grup restrâns în raport interesele membrilor unui grup
mai mare?

Înainte de a încerca sã gãsim rãspuns la aceastã
întrebare trebuie sã remarcãm câteva aspecte:

� Dupã cum au demonstrat F. De Meyer ºi C. Plott

(De Meyer, Plott, 1970), probabilitatea apariþiei
unui blocaj decizional de tip paradox Condorcet,

tinde sã scadã spre 0,09 atunci când existã cel puþin

trei alternative, iar numãrul decidenþilor este mare.
Aceasta înseamnã cã teorema lui Arrow reflectã

mai mult un blocaj logic decât unul real. Altfel

spus, blocajele decizionale sunt destul de rare dacã
existã mulþi decidenþi ºi mai mult de trei alterna-

tive;

� Introducerea în analizã a unui grup restrâns cu
atitudini dictatoriale nu rezolvã problema

raportului interes individual/interes de grup,

deoarece rãmâne problema corelãrii intereselor
individuale în acel microgrup;

� Totuºi, dupã cum a arãtate David Hume (Hume,

1840), în cazul unui grup restrâns existã mai multe
ºanse de a se ajunge la un consens. Aceasta

deoarece procesul decizional în grupurile puþin

numeroase incumbã costuri de tranzacþie reduse;
� Modalitãþile de depãºire ale impasului dat de

teorema lui Arrow sugereazã proceduri efective de

corelare a intereselor individuale, fiind mai
aproape de mecanismele politice reale.

Politica economicã definitã ca ansamblul mãsurilor

guvernamentale care au drept scop influenþarea mediul

economic este plasatã într-un cadru de analizã între eco-

nomic ºi politic, iar utilizarea unui cadru de analizã în
care apar multiple interese de grup pare mult mai potrivitã

decât acela al unei mulþimi de interese individuale.

Deoarece politica economicã la nivel guvernamental
este rezultatul unui echilibru de forþe politice, considerãm

interesante anumite aspecte ce rezultã din modalitãþile

de depãºire a impasului teoremei lui Arrow.
Soluþia indicatã de Duncan Black privind rearanjarea

acelor ordonãri individuale ale preferinþelor astfel încât

sã se obþinã grafice cu un singur vârf (punct de maxim)
încalcã principiul domeniului nerestricþionat, formulat

de Arrow. Acel principiu cere ca regula de decizie la

nivel de grup trebuie sã fie astfel formulatã încât sã fie
luate în calcul toate ordonãrile individuale ale

preferinþelor. Dar dacã sunt eliminate ordonãrile

individuale ale preferinþelor care au reprezentãri grafice
cu mai multe vârfuri, rezultã  cã anumite preferinþe

individuale pot fi sacrificate pentru a se obþine un

rezultat agregat stabil la nivelul grupului. În politicã
este cunoscutã abordarea conflictualistã a interesului

public, prin care se susþine cã rolul organizaþiilor

politice constã în modificarea convenabilã a preferinþelor
individuale astfel încât sã se obþinã un consens. Este
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evident cã un consens sau mãcar o majoritate confortabilã
asigurã adesea succesul unor politici economice.

Consensul poate fi realizat printr-o cale dictatorialã, dar

ar fi de preferat ca acesta sã fie rezultatul unor dezbateri
democratice, dupã cum remarcã ºi Joseph Stiglitz:

„Democraþiile pot sã aibã succes numai dacã existã o

dezbatere publicã serioasã asupra problemelor

cotidiene de politicã publicã centralã. De prea multe

ori, în prea multe þãri, politici bune eºueazã datoritã

blocajului înþelegerii pe scarã largã a problemelor

economice de bazã.” (Stiglitz, 2000)

Modalitatea intensitãþii preferinþelor, prin care se

acordã un anumit numãr de puncte alternativelor votate,
este frecvent utilizatã în managementul firmelor (metoda

scorurilor), dar nu ºi  la nivel politic, unde ar însemna

încãlcarea principiului un om – un vot. Din perspectiva
politicilor economice, aceasta înseamnã o slãbire a

poziþiei experþilor, respectiv a studiilor de fundamentare

a mãsurilor de politicã economicã, din moment ce un vot
nefundamentat este egal cu unul oarecum fundamentat,

respectiv cu unul foarte bine fundamentat din punct de

vedere al analizei economice.
Modalitatea negocierii (rulãrii) voturilor  relevã clar

o anumitã asimetrie a dispunerii intereselor în cadrul unui

grup. Ca procedeul sã poatã funcþiona este necesarã
asimetria în distribuþia beneficiilor ºi costurilor asociate

alternativelor votate, respectiv o pronunþatã
preponderenþã pentru o alternativã în raport cu cealaltã

(Ailenei, 2002). Prin urmare politica economicã este

rezultatul unor negocieri de interese de grup (oarecum
asimetric distribuite).

Modalitatea manipulãrii voturilor (votãrii nesincere)

este oarecum ºocantã pentru definirea politicii economice
dacã þinem cont de teorema Gibbard-Satterthwhite: dacã

avem mai mult de douã alternative, atunci fiecare

procedurã de votare nondictatorialã este manipulabilã
(Gibbard, 1973). Aceasta înseamnã cã în confruntarea

intereselor de grup care precede votarea unor mãsuri de

politicã economicã, situaþiile de manipulãri de voturi,
respectiv de relevare incorectã a preferinþelor sunt foarte

frecvente.

Am constatat cã între interesul individual ºi cel
public existã interesul de grup, mult mai propice pentru

definirea politicii economice. Cum se trece de la interesul

de grup la cel public? Altfel spus, ce este interesul
public?

Politicienii vor spune cã interesul public reprezintã

rezultatul voinþei populare sau expresia coeziunii

organice care existã în mod necesar între membrii

societãþii. Din perspectiva economiºtilor avem cel mult

interese de grup, la care indivizii aderã dacã beneficiile
apartenenþei sunt mai mari decât costurile. Dacã se poate

identifica o cale de trecere de la interesele de grup la
interesul public, însemnã cã politica economicã

guvernamentalã are un fundament stabil. Perspectiva

economiºtilor nu pare sã fie foarte încurajatoare în aceastã
privinþã, dupã cum remarcã James Buchanan: „Poate cã

cel mai clar rãspuns a fost oferit... de dl Bane...nu existã

interes public, în sensul cã acesta reprezintã întregul

public. Existã numai interese particulare... Grupul nu a

acceptat aceastã soluþie ºi dl Bane nu a apãrat-o.”

...Dl Larsen a întrebat dacã nu este adevãrat cã
mijloacele obþinerii obiectivelor, mai degrabã

decât obiectivele însele, au constituit problema... Poate

cã procesul, cãile de compromis ºi acord sunt, ele însele,
o mare parte a interesului public (Buchanan,

Tullock, 1995).

Aceasta înseamnã cã interesul public reprezintã cel
mult un echilibru al intereselor diferitelor grupuri existente

într-o economie, respectiv tocmai procesul obþinerii

acordului între aceste interese.
Un punct de vedere asemãnãtor este exprimat de un

alt laureat al premiului Nobel pentru economie, Ludwig

von Mises: „numai un singur lucru nu este reprezentat în
legislaturã: naþiunea ca un întreg. Existã doar puþini

indivizi care iau partea naþiunii ca un întreg. Dar toate

problemele, chiar ºi acele ale politicii externe, sunt vãzute
din punctul de vedere al intereselor grupurilor speciale

de presiune.” (von Mises, 1995)
Dar rãmâne întrebarea: unde este interesul general,

interesul public, interesul naþional?

Este necesar sã remarcãm existenþa unui echilibru de
forþe între interesele diferite ale grupurilor de presiune,

care oferã fundalul apariþiei interesului public: „trebuie

sã subliniem cã la nivelul operaþional obiºnuit al deciziei,

în cadrul unor reguli constituþionale determinate,

conflictele dintre grupurile de presiune sunt, pe deplin,

compatibile cu procesul democratic.” (Buchanan,
Tullock, 1995).

Rezultatul acestui echilibru ar putea fi considerat

interes naþional?
ªi totuºi, o þarã întreagã nu poate fi redusã la câteva

grupuri de presiune, dupã cum o economie naþionalã nu

se rezumã la câteva mari companii ori la o minoritate de
structuri de agenþi economici. Momentele de crizã sau

etapele istorice importante au evidenþiat o coeziune

excepþionalã la nivel social. Manifestãrile remarcabile
ale naþiunilor importante s-au constituit în acþiuni atât

de bine coordonate încât au pãrut a fi expresia unui interes

naþional.
Dincolo de dezbaterile pro sau contra existenþei unui

interes al întregului public, este evident faptul cã

România parcurge o etapã crucialã a dezvoltãrii sale:
integrarea europeanã. Oricât de epigoni ar fi politicienii
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ºi economiºtii români, aceºtia nu pot rata ºansa rezonanþei

cu interesele milioanelor de oameni din aceastã þarã, care

dincolo de marea diversitate converg spre cerinþa unui

trai mai bun. Aceasta înseamnã cã dincolo de conflictele

unor grupuri de interese, deciziile de politicã economicã
vor tinde spre o coeziune strategicã ce le va plasa pe

orbita unui orizont istoric excepþional: al interesului

public (general).
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