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Abstract. According to the orthodox theory of international trade, the argument of selective industrial policy means the state capability of identifying competitive advantages and to exploit them. In this
approach, I want to emphasize the necessity of a critical reconsideration of the “competitive advantage”
and “national competitiveness”, and also of the implications deriving from these concepts over public
policy. First of all, I analyzed the scientifically basis of competitiveness: on the free market, the competitive advantage is given by the entrepreneurial ability, which so becomes the real source of the economic
success. Being given any other conditions, meaning here a market affected by state’s interventionism,
reaching “competitive advantages” derives from rent-seeking activities which attend to capture public
policy.
Key words: competitive advantage; methodological holism; state capture.

1. Anatomia... ºtiinþificã a „avantajului
competitiv”
Majoritatea abordãrilor moderne cu privire la comerþul
internaþional susþin necesitatea reconsiderãrii principiului
static al avantajului comparativ de inspiraþie ricardianã.
Însã, cel mai adesea, reformularea teoriei avantajului
comparativ nu este rezultatul construirii unor explicaþii
ºtiinþifice alternative, ci mai degrabã consecinþa unui proces
lingvistic de inventare de neologisme ºi a unor interpretãri
considerate „noi” (1) , presupuse mult mai adecvate
evoluþiilor economice actuale: avantaj competitiv,
competitivitate, competitivitate naþionalã etc.
Asemenea opinii justificã respingerea „avantajului
comparativ” prin caracterul „tradiþional” al factorilor de
producþie ºi diferenþelor de productivitate ºi de cost pe
care acesta se bazeazã, abordãri analitice care, din
perspectiva aºa-zisei „noi-economii”, sunt considerate
retrograde ºi pe cale de dispariþie. Cu toate acestea, analiza
modernã a competitivitãþii ºi a avantajului competitiv,
consideratã alternativa necesarã a teoriei avantajului

comparativ, este circumscrisã aceloraºi categorii
economice de cost ºi de productivitate, cel puþin prin însãºi
definirea generalã a competitivitãþii drept capacitatea de a
obþine o productivitate înaltã. Recunoaºterea dualitãþii
avantajului competitiv porterian (prin costuri ºi prin
diferenþiere) determinã, în ultimã instanþã, recunoaºterea
materializãrii acestuia într-un plus de productivitate faþã
de firmele concurente. De asemenea, simt nevoia sã adaug
faptul cã realitãþile „noii-economii” nu sunt ºi nici nu pot
fi subordonate altor principii decât cele pe baza cãrora s-a
format ºi a evoluat societatea umanã de-a lungul istoriei
sale: drepturi de proprietate, diviziunea muncii ºi
cooperarea socialã prin schimb, în cadrul procesului de
piaþã.
Logica avantajului competitiv a constituit subiectul a
numeroase controverse. Cele mai frecvente raþionamente
din domeniul comerþului internaþional invocã avantajele
competitive deþinute de o industrie sau alta în vederea
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justificãrii poziþiilor economice ale acestor industrii ºi,
mai ales, a politicilor naþionale (protecþioniste) de susþinere
a domeniilor respective. În continuare, pornind de la
recunoaºterea pericolului unei asemenea abordãri, doresc
sã subliniez necesitatea unei evaluãri critice a conceptului
de avantaj competitiv ºi a raþionamentelor ce decurg din
invocarea acestuia.
Potrivit introspecþiilor conceptuale întreprinse de
Jeremy Klein (Klein, 2001, p. 1), conceptul de avantaj
competitiv este insuficient definit, în ciuda ubicuitãþii
sale. Investigarea istoricã a conceptului de avantaj
competitiv dezvãluie faptul cã acesta nu apare în nicio
scriere a lui Michael Porter înainte de 1985, fiind
menþionat însã de alþi autori, în studii anterioare (Ackoff,
1970; Ansoff, 1959). Mai mult decât atât, în prefaþa lucrãrii
sale de referinþã, The Competitive Advantage (1985),
Porter reaminteºte cã într-o lucrare anterioarã, Competitive Strategy (1980), a „descris trei strategii generice
pentru dobândirea avantajului competitiv” (Porter; 1985,
p. 15), însã, este surprinzãtor faptul cã lucrarea din 1980
nu încorporeazã conceptul în discuþie. De altfel, în cele
douã lucrãri menþionate, o diagramã virtual identicã
surprinde pe abscisã, într-o primã versiune, „avantajul
strategic” (Porter, 1980, p. 39) ºi mai apoi „avantajul
competitiv” (Porter, 1985, p. 13).
Numeroase abordãri critice subliniazã cã, în cel mai
rãu caz, avantajul competitiv nu este nimic mai mult decât
o tautologie: firmele de succes sunt performante deoarece
deþin avantaj competitiv care, în schimb, nu este definit
decât prin calitatea firmelor de a obþine succese economice.
De altfel, în tentativa sa de elucidare a acestui concept,
Porter aratã cã „avantajul competitiv se naºte, în mod fundamental, din capacitatea unei firme de a crea pentru
clienþii sãi o valoare superioarã costului ocazionat de
producerea acestei valori” (Porter; 1985, p. 3)(2). Astfel,
avantajul competitiv este oarecum corelat cu ideea de
valoare adãugatã, însã, pe parcursul tuturor celor 536 de
pagini ale lucrãrii (Competitive Advantage), Porter nu
elucideazã, pe deplin, conceptul central al operei sale. Se
aratã cã performanþa economicã (identificatã ºi evaluatã
adesea prin noþiunea de competitivitate) este susþinutã prin
costuri sau diferenþierea produsului, însã nu este oferitã o
definiþie, în sine, a avantajului competitiv.
Caracterul tautologic al conceptului de avantaj
competitiv este evidenþiat printr-o confuzie de tip cauzãefect: atunci când Porter (1985, p. 62) susþine cã „avantajul
costului constituie unul din cele douã tipuri de avantaj
competitiv pe care o firmã le poate deþine”, costul este
invocat ca sursã determinantã a avantajului competitiv.
Prin corelarea celor douã aprecieri putem deduce cã,
paradoxal, dobândirea avantajului competitiv este
condiþionatã de deþinerea unui avantaj competitiv, ceea
ce înseamnã circularitate ºi tautologie în definirea
avantajului competitiv. Aceastã perspectivã genereazã
dificultãþi ontologice atât în situaþia unui avantaj
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competitiv ex-ante, cât ºi în cazul relaþiei de cauzalitate
între sursele avantajului competitiv ºi dobândirea acestuia.
În practicã, raþionamentul asupra avantajului
competitiv este utilizat ex-ante, atunci când, pe baza
diferitelor metodologii, se pretinde cã o industrie sau alta
deþine sau nu avantaj competitiv. Însã, dacã avantajul
competitiv este identificat prin performanþa economicã a
unei firme (industrii), atunci relevarea acestuia presupune
o procedurã de testare a cãrei valabilitate este, în mod
necesar, ex-post. Astfel, inconsistenþele de ordin
metodologic provin din faptul cã un raþionament a cãrui
validare se doreºte a fi ex-ante (firma X deþine avantaj
competitiv) nu poate fi justificat decât în urma unei
constatãri, unei operaþiuni ex-post (dacã firma X a obþinut
performanþele economice estimate).
De asemenea, pentru a cunoaºte dacã o firmã are sau
dobândeºte un avantaj competitiv în raport de competitorii
sãi apare necesitatea luãrii în considerare a tuturor
competitorilor acesteia, atât a celor existenþi, cât ºi a celor
potenþiali. Deoarece competitorii potenþiali nu pot fi
cunoscuþi cu certitudine, dezvãluirea avantajului competitiv reprezintã o „informaþie istoricã”, de valabilitate
exclusiv statisticã, însã fãrã relevanþã pentru evoluþiile ºi
configuraþiile viitoare ale pieþei, perspectivã ignoratã în
abordarea lui Porter. Spre exemplu, la un anumit moment,
o firmã poate pretinde cã deþine un avantaj competitiv în
planul costurilor, în raport de competitorii sãi existenþi,
pentru a descoperi distrugerea acestuia în perioada imediat
urmãtoare, odatã cu apariþia pe piaþã a unui rival neaºteptat,
ale cãrui costuri sunt relativ mai scãzute.

2. „Competitivitatea naþionalã” ºi holismul
metodologic
Analizele moderne ale comerþului internaþional capãtã
tendinþe tot mai puternice de a descrie o lume în care þãrile,
considerate entitãþi similare întreprinderilor, sunt angajate
într-o competiþie sãlbaticã pe piaþa mondialã. Astfel,
problemele economice ale fiecãrei þãri sunt reduse la
necesitatea ameliorãrii propriei poziþii de competitivitate;
spre exemplu, în aceastã perspectivã, SUA ºi Japonia s-ar
afla într-o competiþie identicã celei manifestate între diferite
firme, cum ar fi Pepsi ºi Coca-Cola(3).
În documentele diferitelor instituþii ºi organizaþii
internaþionale existã numeroase încercãri de definire a
competitivitãþii la nivel de naþiune. Spre exemplu, potrivit
OECD, competitivitatea este definitã drept „capacitatea
întreprinderilor, industriilor, regiunilor, naþiunilor sau
organismelor supranaþionale, aflate în competiþie
internaþionalã, de a asigura, în mod susþinut, un venit
relativ ridicat din valorificarea factorilor de producþie,
precum ºi un venit superior din valorificarea forþei de
muncã”. (Bulletin of EU, p. 17)
În analiza competitivitãþii, analogia eronatã dintre o
þarã ºi o firmã deterioreazã posibilitatea de a aprecia dacã,

În dezbaterile publice ºi deciziile politice privind
comerþul internaþional s-a remarcat treptat o schimbare de
paradigmã în planul înþelegerii relaþiilor comerciale.
Eforturile intelectuale ºi realizãrile ºtiinþifice de excepþie
din teoria comerþului internaþional sedimentate de-a lungul
ultimelor douã secole au dispãrut din discursul public ºi
au fost înlocuite de o retoricã facilã, lipsitã de fundamente
ºtiinþifice ºi generatoare, în acest mod, de confuzie ºi eroare.
Una dintre cele mai grave erori strecurate în teoria
economicã constã în abordarea comerþului internaþional
ca joc cu sumã nulã, ca repartizare injustã de beneficii
jucãtorilor (partenerilor) „competitivi” ºi de prejudicii celor
„necompetitivi”; în aceastã abordare, comerþul dintre þãri
este asemuit unui meci de fotbal sau unui conflict militar
în care învingãtorul ia totul, iar învinsul nimic, ba chiar
mai mult decât atât, el înregistreazã sistematic pierderi de
avuþie.
Asemenea abordãri sunt denumite ºi încadrate de Paul
Krugman (Krugman, 2000, p. 9) în „teoria popularã a
comerþului internaþional”, ca pseudoteorie a competiþiei
ºi schimburilor externe. Aceastã abordare reflectã declinul
influenþei ºtiinþei economice asupra deciziilor politice, care
nu fac decât sã traseze, arbitrar, coordonatele schimburilor
externe. Astfel, retorica competitivitãþii naþionale ameninþã
detronarea postulatului fundamental cã schimbul voluntar
creeazã avere, cu riscul transformãrii pieþei mondiale într-o
scenã a reciprocitãþii intervenþioniste. În prezent, ideea de
„competitivitate internaþionalã” a devenit o preocupare
ce rãzbate din aproape toate dezbaterile politice. Foarte
adesea, mãsurile guvernamentale impopulare sunt motivate ºi mascate, în acelaºi timp, prin invocarea câºtigului
de competitivitate pe care îl vor produce economiei.
Poate cã cel mai bun mod de a ilustra starea actualã a
discursurilor asupra economiei mondiale constã în
stabilirea valorii ºtiinþifice a lucrãrilor care dominã gândirea
ºi practica economicã a guvernelor angajate în „rãzboiul”
competitivitãþii. Printre cele mai remarcate lucrãri se
numãrã: Head to Head: The Coming Battle Among America,
Japan, and Europe (Lester Thurow), The Work of Nations
(Robert Reich), A Cold Peace: America, Japan, Germany
and the Struggle for Supremacy (Jeffrey Garten), The Silent War (Ira Magaziner ºi Mark Patinkin) etc., precum ºi
diferite rapoarte asupra competitivitãþii (spre exmplu, World
Competitiveness Report 1994). Cel mai important punct
comun al unor asemenea analize este ideea eronatã cã piaþa
mondialã este locul unei bãtãlii dificile între þãri, pentru
pieþe ºi capital, bãtãlie în cadrul cãreia unele þãri câºtigã
iar altele pierd. Aºa cum susþine Krugman, luând în
considerare faptul cã subtitlul lucrãrii lui Thurow este Viitoarea
bãtãlie economicã între America, Japonia ºi Europa, este
foarte probabil ca succesul de librãrie al cãrþii lui Thurow sã fi
fost mult mai mic dacã autorul îºi întemeia argumentele pe
principiul avantajului comparativ, în contextul unei viziuni
fondate pe cooperare în cadrul diviziunii internaþionale a
muncii, ºi nu pe conflict economic ºi comercial.
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spre exemplu, Germania este competitivã pe piaþa mondialã
sau dacã firma germanã Adidass deþine un avantaj
competitiv în domeniul articolelor sportive(4). Ignorarea
acestei diferenþieri între subiecþii avantajului competitiv
(individuali sau colectivi) marcheazã începutul erorilor ºi
confuziilor ºtiinþifice asupra conceptului de competitivitate
naþionalã. În ciuda caracterului confuz al acestei sintagme,
„competitivitatea naþionalã” ocupã, în prezent, locul central în dezbaterile asupra problematicii comerþului
internaþional. Consecinþa acestui mod de a privi lucrurile
constã în faptul cã deciziile de politicã economicã devin
circumscrise, aproape în totalitate, viziunilor de
competitivitate naþionalã ºi interes strategic.
Uneori, adâncirea confuziilor cu privire la conceptul
de competitivitate (naþionalã) survine deliberat, probabil
din dorinþa anumitor autori de a-ºi asigura succese
publicistice impresionante. Spre exemplu, deºi Porter îºi
intituleazã lucrarea care l-a fãcut cu adevãrat celebru The
Competitive Advantage of Nations, un obiectiv ce transpare
încã din primul capitol este acela de a disocia noþiunea de
competitivitate de cea de naþiune: „trebuie sã arãt de ce
eforturile de a explica competitivitatea unei întregi naþiuni
s-au dovedit neconvingãtoare ºi de ce a face asta înseamnã
a pune greºit problema” (Porter, 1990, p. 3). Însã, fãrã a
abandona sintagma din titlu, acelaºi Porter afirmã în
continuare cã „o nouã teorie trebuie sã treacã dincolo de
avantajul comparativ, spre a explora avantajul competitiv
al naþiunilor” (Porter, 1990, p. 20).
Dificultatea primordialã a conceptului de
competitivitate naþionalã provine din imposibilitatea de a
asimila naþiunile unor firme. Atunci când se afirmã cã o
firmã nu este competitivã se semnaleazã, de fapt, cã poziþia
acesteia pe piaþã este ameninþatã; atunci când firma se
gãseºte în imposibilitatea achitãrii obligaþiilor sale cãtre
salariaþi, furnizori etc. aceasta va fi împinsã în faliment, va
înceta sã mai existe. Caracterul concurenþial al procesului
de piaþã face ca unele firme sã supravieþuiascã, altele sã
falimenteze ºi, totodatã, alte firme noi sã aparã. În cazul
þãrilor, lucrurile stau cu totul altfel, deoarece naþiunile nu
pot da faliment, pur ºi simplu, similar falimentului firmelor
pe piaþã. Competiþia pe piaþa mondialã are loc între firme
ºi nu între þãri, iar manifestarea acesteia nu face ca unele
þãri sã supravieþuiascã, altele sã falimenteze ºi alte þãri noi
sã ia naºtere.
Adesea, prin ignorarea erorilor teoriei mercantiliste,
aprecierea competitivitãþii naþionale devine subordonatã
soldului balanþei comerciale; astfel, competitivitatea este
apreciatã în funcþie de capacitatea unei þãri de a vinde în
exterior mai mult decât cumpãrã aceasta din strãinãtate.
Însã, potrivit teoriei economice, cât ºi pe baza studiilor
empirice, un excedent al schimburilor comerciale externe
nu reprezintã, în mod necesar, dovada sãnãtãþii economice,
dupã cum deficitul balanþei comerciale nu indicã, în mod
automat, deteriorarea competitivitãþii, a performanþelor
economice(5).
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Prima deficienþã fundamentalã a acestei viziuni holiste
asupra comerþului internaþional provine din sãvârºirea unei
confuzii grave cu privire la subiecþii schimburilor externe.
Aceºtia nu sunt cu nimic diferiþi de cei ai schimburilor
economice interne, materializate în cadrul aceleiaºi graniþe
geografice: firme, persoane, adicã proprietari de resurse ºi
bunuri. Aºadar, comerþul internaþional nu reprezintã
materializarea de schimburi economice între þãri, ci între
proprietari care, întâmplãtor sau nu, au naþionalitãþi
diferite. Mai mult decât atât, se impune a fi menþionat
faptul cã, în ceea ce priveºte determinarea valorilor ºi a
preþurilor, nu existã nicio diferenþã între comerþul intern ºi
cel internaþional. Ceea ce îi determinã pe oameni sã
distingã între pieþele autohtone ºi cele strãine se rezumã la
anumite condiþii geografice ºi instituþionale care determinã
restrângerea mobilitãþii factorilor de producþie ºi a
produselor finale.
A doua deficienþã fundamentalã a viziunii invocate
mai sus provine din ignorarea teoremei fundamentale a
schimbului, potrivit cãreia schimbul voluntar este, în mod
necesar, reciproc avantajos, altfel nu ar exista raþiuni pentru
angajarea în acel act de comerþ. Aºadar, câºtigul reciproc
este fundamentul comerþului. Participanþii la un schimb
sunt de acord cu efectuarea acestuia atâta vreme cât
anticipeazã cã, prin efectuarea schimbului, bunãstarea lor
personalã se va îmbunãtãþi: „relaþiile de cooperare sunt
obligatoriu contractuale ºi trebuie sã reflecte câºtigul
reciproc al tuturor participanþilor, cel puþin într-o etapã
ex-ante sau anticipatã” (Buchanan, 1997, p. 24). Procesul
de schimb voluntar desemneazã realocarea permanentã a
resurselor între proprietarii acestora, astfel încât cu toþii sã
beneficieze de o poziþie mai bunã.
O eroare frecventã, care derivã – prin jocul cuvintelor –
din aceeaºi derivã metodologicã, este comisã atât de
adversarii, cât ºi de partizanii economiei de piaþã, atunci
când se pretinde cã „piaþa este impersonalã”. Unii se plâng
de faptul cã piaþa ar fi prea impersonalã, deoarece „ea” nu
le acordã rezultatele pe care aceºtia le doresc. Vinovatã
este „piaþa”? Eu nu cunosc aceastã persoanã! Piaþa nu
este o entitate conºtientã, care adoptã decizii potrivite sau
nedorite. Conceptul de „piaþã” nu reprezintã decât o
etichetã pentru a desemna un sistem de interacþiuni
voluntare între persoane, individuale în ultimã instanþã,
care deþin drepturile de proprietate asupra bunurilor
schimbate. Niciun fel de forþe „automate” sau „anonime”
nu acþioneazã „mecanismul” pieþei. Singurii factori care
„dirijeazã” piaþa ºi determinã preþurile sunt acþiunile
oamenilor. Nu existã niciun fel de automatism; existã doar
oameni care urmãresc conºtient scopuri alese ºi care recurg
în mod deliberat la anumite mijloace pentru atingerea
acestor scopuri. Pe piaþa liberã, rezultatele deficitare ale
unei persoane provin din faptul cã furnizorii acesteia nu
doresc sã vândã mai ieftin ºi/sau clienþii sã cumpere mai
scump, fapt legitim ºi economic, în virtutea drepturilor de
proprietate ºi a „calculelor maximizatoare” ale acestora.
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În ultimã perioadã, consecinþa holismului, devenit
treptat metodologic, este aceea cã teoria economicã, în
special, a fost supusã tirului „modelizãrii”, adicã nevoii
obsesive de a construi „modele” ale economiei ºi
funcþionãrii acesteia. Inversarea categoricã a abordãrii
metodologice survine pe fondul pretenþiei a tot mai multor
economiºti moderni cã teoria economicã se preteazã la
acelaºi tratament cantitativ din ºtiinþele fizicii: deviza
originalã a Societãþii de Econometrie este „ºtiinþa înseamnã
mãsurare”.
Dar oare cum poate fi mãsuratã valoarea unui bun?
Prin intermediul bunurilor sau unitãþilor monetare în
schimbul cãrora cineva acceptã sã renunþe la acesta? Cu
certitudine, nu. Schimbul, ca fenomen de piaþã, se manifestã
atâta vreme cât fiecare participant evalueazã, preþuieºte
bunul pe care urmeazã sã îl primeascã într-o mãsurã mai
mare decât cel la care urmeazã sã renunþe. Schimbul este,
în mod necesar, schimb de valori inegale, cel puþin într-o
etapã ex-ante sau anticipatã. Aceasta înseamnã cã schimbul
voluntar este reciproc avantajos, în sensul cã ambii
participanþi apreciazã cã îºi vor satisface mai bine nevoile
prin efectuarea schimbului, decât în absenþa lui, altfel
schimbul ºi-ar pierde orice raþiune de a fi(6).
În ciuda fundamentelor liberului schimb, numeroºi
autori recunoscuþi cautã sã inventeze argumente sofisticate
în defavoarea comerþului liber. Spre exemplu, forma
extremã de discreditare a comerþului internaþional constã
în aserþiuni similare celor ale lui G. Myrdal. Potrivit
acestuia, contrar abordãrii clasice cu privire la avantajele
mutuale ale tuturor participanþilor la procesul de piaþã,
comerþul internaþional este considerat un joc cu sumã nulã,
ceea ce înseamnã cã un sistem internaþional liberal va crea
inevitabil mai multã bogãþie pentru bogaþi ºi mai multã
sãrãcie pentru cei sãraci(7).
Natura productivã a schimbului voluntar transcede
dincolo de orice interpretare marxistã, care derivã în ultimã
instanþã din teoria valorii-muncã. Existã, însã, numeroºi
economiºti care susþin cã, în cadrul unui schimb, fiecare
bun reprezintã mãsura valorii celuilalt (8). Aceastã
concepþie stã sau cade (de fapt cade abrupt, de la înãlþime)
odatã cu recunoaºterea motivaþiei fundamentale a
efectuãrii unui schimb voluntar. Pentru ca schimbul
voluntar sã se manifeste este necesar cã fiecare participant
sã evalueze, sã preþuiascã bunul celuilalt într-o mãsurã
mai mare decât bunul propriu. Cu alte cuvinte, pentru
fiecare participant la o relaþie de schimb, bunul celuilalt
are o valoare mai mare decât bunul propriu. Altfel, nu existã
nicio raþiune pentru efectuarea schimbului.
Înþelegerea esenþei comerþului internaþional poate fi
obþinutã prin recurgerea la o parabolã a cãrei înþelepciune
este ignoratã de analiza modernã. Sã presupunem cã un
întreprinzãtor iniþiazã o activitate miraculoasã, graþie
utilizãrii unei tehnologii secrete capabile sã transforme
cerealele, lemnul ºi alte materii prime din economia
naþionalã în produse industriale ieftine ºi de foarte bunã

3. A fi competitiv prin... capturarea statului
În absenþa posibilitãþii de fundamentare economicã,
ºtiinþificã, a „avantajului competitiv”, problematica
competitivitãþii devine obiectul speculaþiilor politice, în
funcþie de interesele care stau la baza diferitelor politici
economice. Iar a pretinde cã „politica” este instrumentul
menit sã desãvârºeascã „interesul naþional” înseamnã a
cãdea, metodologic, în aceeaºi capcanã holistã. Este vorba,
aici, de concepþia organicã ºi colectivistã asupra societãþii,
potrivit cãreia societatea este o entitate colectivã abstractã,
care înseamnã ceva mai mult decât suma elementelor

individuale componente. Critica acestei concepþii holiste
ºi metafizice asupra societãþii se întemeiazã pe ideea simplã
cã societatea umanã nu reprezintã nimic altceva decât un
complex de relaþii mutuale de cooperare, adicã de relaþii
de schimb interpersonal la nivel individual.
În primul rând, trebuie reamintit faptul cã interese,
scopuri nu pot avea decât indivizii, ca persoane
individuale, nicidecum „þara”, „naþiunea” etc. „Societatea”
nu este „cineva” care sã aibã scopuri, preferinþe, mod
propriu de viaþã, conºtiinþã etc. Nimeni nu poate
exemplifica felul în care societatea trãieºte altfel decât prin
acþiunile persoanelor individuale. Ludwig von Mises (von
Mises, 2004, p. 152) susþine cã „a vorbi despre existenþa
independentã, viaþa, sufletul ºi acþiunile autonome ale unei
societãþi, este o metaforã care poate duce cu uºurinþã la
erori grave“. Din acest motiv, întrebarea dacã societatea
sau individul constituie þelul ultim ºi ale cãrui interese
trebuie subordonate în beneficiul intereselor celuilalt
devine irelevantã. Categoria de scop (interes, obiectiv) nu
dobândeºte sens decât atunci când este aplicatã acþiunii,
iar acþiunea umanã este eminamente individualã.
Indivizii sunt cei care au gusturi ºi preferinþe în virtutea
cãrora acþioneazã, nu organizaþiile, aºa cum eronat s-ar
înþelege prin termenul de „opþiune publicã”(10). Opþiunea
este actul prin care se alege dintre mai multe alternative.
Termenul de „public” se referã la colectivitate, dar nu
colectivitatea, în ansamblul ei, este cea care alege. Opþiunile
sunt fãcute de indivizii ce aparþin colectivitãþii, iar acþiunile
sunt în mod necesar individuale, deoarece colectivitatea
nu este dotatã cu voinþã proprie ºi cu preferinþe distincte
de cele ale membrilor sãi. Nimeni nu poate percepe vreodatã
o colectivitate în afara perceperii membrilor sãi, deoarece
colectivitatea nu deþine o existenþã sau realitate în afara
acþiunilor unor membri ai sãi.
În realitate, acest raþionament este ignorat, fie din
necunoaºtere, fie dintr-un interes explicit. Oamenii politici
pot cãpãta mult mai uºor „legitimarea” politicilor publice
atunci când invocã faptul cã acestea se adreseazã
„interesului naþional”. Orice program politic îºi asumã un
titlul de glorie din aceea cã serveºte „interesului naþional”;
este ciudat, însã, cum politici contradictorii – justificate
prin poziþii ideologice diferite – pot ajunge sã favorizeze
acelaºi... „interes naþional”. De cele mai multe ori, istoria
ne-a arãtat cã, sub ascunziºul acestei sintagme sterile din
punct de vedere ºtiinþific, numeroºi conducãtori au
sacrificat prosperitatea cetãþenilor þãrilor lor pentru a-ºi
materializa setea de putere politicã. Iar realitatea
democraþiei contemporane ne aratã cã „interesul naþional”
îºi schimbã natura, uneori semnificativ, odatã cu trecerea
de la un mandat politic la altul, adicã odatã cu schimbarea
deþinãtorilor puterii politice, a cârmuitorilor statului. Pânã
ºi socialismul ori alte forme de guvernare dictatorialã erau
justificate tot prin invocarea „interesului naþional”.
Dincolo de aceste aspecte, trebuie însã sã înþelegem cã,
dacã descompunem anatomic categoria de „naþional”, nicio
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calitate. Acest întreprinzãtor este privit drept erou naþional;
bineînþeles, unii dintre concurenþii sãi naþionali sunt
dezavantajaþi de „reþeta” acestuia, însã largi mase de
consumatori beneficiazã din plin de pe urma inovaþiilor
sale antreprenoriale ºi virtuþilor pieþei concurenþiale. Însã,
un jurnalist mai curios a descoperit cã, de fapt,
întreprinzãtorul exporta produse agricole naþionale ºi
importa în schimb produsele industriale apreciate pe piaþa
internã. Ca atare, întreprinzãtorul este denunþat ca impostor ºi acuzat cã, prin orientarea comenzilor sale cãtre alte
economii, determinã distrugerea de locuri de muncã în
economia naþionalã. În lumina acestui exemplu ºi în cea a
realitãþii, activitatea de comerþ exterior este o activitate ca
oricare alta, în ultimã instanþã asimilabilã unui proces de
producþie ºi de transformare a exporturilor în importuri.
Dezbaterile actuale din teoria comerþului internaþional
pot fi sintetizate în douã mari categorii, în funcþie de natura
soluþiilor oferite problemei competitivitãþii ca simplã
problemã internã de productivitate: (1) cele care
circumscriu rezolvarea problemei productivitãþii la nivelul
deciziilor, iniþiativelor ºi inovaþiilor antreprenoriale;
(2) cele care privesc rezolvarea problemei competitivitãþii
în funcþie de capacitatea selectivã a intervenþiilor
guvernamentale ºi de sprijinul subvenþiilor publice.
În prezent, a analiza comerþul internaþional în termeni
de competitivitate naþionalã atrage o serie de riscuri
importante: spre exemplu, guvernele naþionale ar putea sã
pretindã legitimitatea anumitor intervenþii, a cãror naturã
finalã este una protecþionistã, sub pretextul susþinerii
competitivitãþii naþionale. Astãzi, „obsesia competitivitãþii
a atins un asemenea nivel încât a început sã denatureze
periculos politicile economice” (Krugman, 2000, p. 32).
În acest context, retorica competitivitãþii ºi a avantajului
competitiv devine un mijloc util pentru justificarea
deciziilor politice în domeniul schimburilor economice
externe ºi a intervenþiilor guvernamentale discriminatorii
pe piaþa internã(9). Majoritatea celor care au îmbrãþiºat
doctrina competitivitãþii nu sunt protecþioniºti în sensul
tradiþional al termenului; în realitate, aceºtia doresc ca
sectoarele ºi interesele pe care le reprezintã sã îºi
consolideze poziþiile pe piaþa mondialã ºi chiar sã câºtige
„rãzboiul” comercial internaþional.
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politicã a statului nu poate favoriza satisfacerea mai bunã
a intereselor tuturor indivizilor. În mod inevitabil, orice
decizie de politicã, fie cã este vorba de modificarea
fiscalitãþii, de „ajustarea finã” a masei monetare, de
instituirea unei noi legislaþii în domeniul muncii etc.
genereazã în societate, mai mult sau mai puþin
concomitent, avantaje pentru unii ºi dezavantaje pentru
alþii. Aceasta aduce atingere, cu siguranþã, întregului sistem
de relaþii de schimb voluntar bazate pe manifestarea
drepturilor de proprietate afectate, deoarece orice
intervenþie guvernamentalã este echivalentã cu una din
urmãtoarele douã fenomene: pe de o parte, are loc
instituirea obligativitãþii unor schimburi ce nu s-ar fi
desfãºurat voluntar în absenþa intervenþiei respective, altfel
intervenþia nefiind necesarã, pe de altã parte, are loc
împiedicarea (scoaterea în afara legii) efectuãrii unor
schimburi ce s-ar fi desfãºurat voluntar în absenþa
intervenþiei guvernamentale.
Asemenea consecinþe redistributive sunt inerente,
indiferent de natura politicii economice. De exemplu, prin
politica comercialã statul îi ocroteºte, în general, pe
producãtorii interni de concurenþa celor strãini. Poziþia
privilegiatã a producãtorilor autohtoni se face în
detrimentul consumatorilor, cãrora le este interzis accesul
la produsele strãine, mai bune ºi/sau mai ieftine. Mai mult
decât atât, consumatorii sunt puºi chiar sã plãteascã pentru
îngrãdirea libertãþii lor de alegere. De asemenea, în cazul
politicii monetare, modificarea (artificialã) a stocului
monetar realizeazã redistribuirea (arbitrarã) a avuþiei în
societate, deoarece banii injectaþi/retraºi în/din sistemul
economic nu afecteazã toate persoanele în acelaºi timp ºi
cu aceeaºi intensitate. În orice moment, cantitatea de bani
existentã în economie nu poate fi diminuatã sau extinsã
altfel decât prin diminuarea sau creºterea deþinerilor de
bani ale unor persoane, ceea ce înseamnã avantaje pentru
unii ºi dezavantaje pentru alþii (11). Aºadar, unii sunt
avantajaþi, iar alþii dezavantajaþi, fapt ce þine de capacitatea
grupurilor de interese ºi a oamenilor de stat de a cumpãra,
respectiv de a vinde privilegii, de unde ºi polarizarea
societãþii în grupuri care câºtigã ºi grupuri care pierd, unele
pe socoteala celorlalte.
În aceste condiþii, cum decide economistul ce acte legislative ºi ce politici guvernamentale sunt „eficiente”, de
vreme ce toate acestea implicã distribuirea
neproporþionalã a costurilor ºi beneficiilor prin exerciþiul
coerciþiei? Este oare vorba de compararea aritmeticã a
avantajelor unora cu dezavantajele altora, la acelaºi
numitor, economistul fiind cel care trage linia ºi face
socoteala? (Marinescu, 2005) Argumentul ºtiinþific
irefutabil al imposibilitãþii comparaþiilor interpersonale
de utilitate este pus în umbrã de declaraþiile sforãitoare pe
marginea „interesului naþional”. Deºi economiºtii aderã în
general la ideea cã utilitãþile indivizilor nu pot fi mãsurate
ºi, deci, comparate, ei nu se sfiesc sã adune ºi sã scadã în
continuare „beneficii sociale” ºi „costuri sociale”. Dovadã
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stau, în acest sens, analizele de evaluare – „ºtiinþificã” – a
câºtigului ºi pierderii de bunãstare la nivelul întregii
societãþi, al economiei „naþionale”: a se vedea noianul de
studii de tipul „costurile ºi beneficiile aderãrii României
la UE”, în care prea puþin conteazã cã economistul „are
mâinile legate” în a mãsura, aduna ºi compara avantaje ºi
costuri (mai ales cã acestea sunt ale altora)(12).
Pe o asemenea bazã metodologicã, de ignorare completã
a fundamentelor elementare ale ºtiinþei economice, sunt
construite politicile guvernamentale de promovare a
competitivitãþii prin sprijinirea anumitor ramuri ale
economiei naþionale. Bineînþeles cã argumentul este acela
al „interesului naþional”, ramurile respective fiind considerate, adesea, drept unele de „interes strategic”(13).
Din punct de vedere instituþional, statul deþine
capacitatea de a acorda firmelor, discreþionar, o multitudine
de avantaje: finanþare de stat, licenþe, subvenþii explicite
ºi implicite, îngãduinþã pentru datoriile la bugetul de stat,
unele scutiri de obligaþii fiscale, diverse facilitãþi etc. Însã
întregul set de avantaje discreþionare nu echivaleazã, din
nefericire, cu reducerea gradului de exploatare a sectorului
privat de cãtre sectorul public, deci cu reducerea
dimensiunii statului în economie (evaluatã, în general, prin
ponderea bugetelor publice, central ºi locale, în produsul
intern brut), situaþie în care politicile discriminatorii ar
putea cãpãta caracter dezirabil. În general, acordarea de
privilegii cãtre anumite grupuri sau sectoare este însoþitã
de creºterea gradului de exploatare etatistã (fiscalã) a
celorlalte grupuri sau sectoare economice. Aceastã situaþie
creeazã puternice stimulente pentru dezvoltarea
comportamentului de dobândire de privilegii, adicã
stimulente pentru orientarea de resurse importante în
direcþia capturãrii statului, prin investirea în preferinþele
administraþiei guvernamentale în detrimentul investiþiilor
destinate satisfacerii preferinþelor publicului consumator.
În general, rapoartele organismelor financiare
internaþionale, cum ar fi BERD, asociazã capturarea statului
cu problema atât de mult discutatã a corupþiei. Faþã de
aceastã perspectivã, dorim sã subliniem necesitatea
extinderii conceptului de capturare a statului dincolo de
fenomenul corupþiei. Inexistenþa „plãþilor” neoficiale cãtre
policy-makers nu înseamnã cã, în mod necesar, politicile
publice nu au caracter discriminatoriu, ceea ce echivaleazã
cu favorizarea intereselor unora în dauna celorlalþi. În acest
sens, capturarea statului devine apanajul oricãrei politici
intervenþioniste, creatoare de privilegii.
Implementarea unor politici sectoriale discreþionare,
manipularea ad-hoc de diverse facilitãþi de naturã fiscalã,
vamalã etc., de scutiri ºi eºalonãri ale obligaþiilor fiscale,
utilizarea arbitrarã a drepturilor de control administrativ
asupra afacerilor, utilizarea bugetului de stat ca instrument de prelungire a agoniei întreprinderilor neviabile,
prin sisteme de subvenþionare cu diferite grade de
transparenþã reprezintã mecanisme de capturare a statului
invocate, adesea, mai degrabã ca politici de stimulare a

activitatea antreprenorialã ºi competiþia izvorâtã din
manifestarea acesteia, ca forþe conducãtoare ale procesului
de piaþã, deoarece avantajul competitiv reprezintã emanaþia
talentului ºi cunoaºterii antreprenoriale. Aceastã abordare
este împãrtãºitã, într-un târziu, chiar de Porter (Porter, 1990,
p. 125) atunci când scrie cã „activitatea antreprenorialã
este în centrul avantajului naþional”, deºi ideea acestuia
de competitivitate naþionalã poate avea, aºa cum aratã
Krugman, caracterul unei „obsesii periculoase”.
Într-un mediu concurenþial corect, dobândirea de
avantaje (competitive) de cãtre o firmã reflectã calitatea
activitãþii antreprenoriale previzionale (prin afirmarea
talentului, cunoaºterii ºi inovaþiei antreprenoriale),
devenitã astfel sursa unei profitabilitãþi sporite. În alte
condiþii, într-un mediu economic distorsionat, adicã pe o
piaþã care înceteazã a mai fi liberã, obþinerea unui avantaj
competitiv este expresia practicilor rent-seeking care
urmãresc, prin diferite practici, captura privilegiilor
guvernamentale; în definitiv, orice guvern poate, prin
tratamentul preferenþial al unor firme sau grupuri de firme,
sã ofere îmbunãtãþirea poziþiilor de competitivitate ale
acestora.
Într-un mediu de afaceri în care comportamentul
rent-seeking ºi fenomenul de capturare a statului constituie
un modus vivendi, problema avantajului competitiv
dobândeºte un caracter iluzoriu. Obþinerea de avantaje
„competitive” înceteazã a mai fi rezultatul propriu ºi
obiectiv al talentului ºi cunoaºterii antreprenoriale. Sursa
acestuia se deplaseazã la nivelul mecanismelor legislative
ºi administrative ce permit manipularea discreþionarã a unui
întreg sistem de facilitãþi, subvenþii, scutiri, discriminãri,
mãsuri de protecþie împotriva concurenþei, tratamente
preferenþiale care sintetizeazã capturarea statului de cãtre
grupurile de interese economice.
Un exemplu elocvent din legislaþia româneascã îl
constituie Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat.
Aceasta îºi propune sã reglementeze acordarea ajutorului
de stat „în vederea creãrii ºi menþinerii unui mediu
concurenþial normal” (art. 1); însã, potrivit art. 2, ajutorul
de stat este acela care „conferã un avantaj special numai
anumitor agenþi economici sau anumitor bunuri”, ceea ce
afecteazã, în mod necesar, mediul concurenþial(15). Prin
alterarea proceselor concurenþiale se pune în miºcare cercul
vicios al orientãrii eforturilor dinspre activitatea
antreprenorialã productivã înspre comportamentul
rent-seeking, amplificând capturarea statului ºi caracterul
artificial al competitivitãþii astfel dobândite.
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creºterii economice decât ca manifestãri învecinate
fenomenului de corupþie.
Cel mai adesea, analiza problemei competitivitãþii
(naþionale) este circumscrisã evaluãrii gradului de
penetrare a pieþelor externe de cãtre firmele autohtone.
Aºadar, competitivitatea se reduce la problema
competitivitãþii exporturilor. Aceastã orientare a declanºat
tendinþa de adoptare a unor politici naþionale de susþinere
a ramurilor ºi industriilor exportatoare, ceea ce a atras
distorsionarea mediului de afaceri prin intervenþii
guvernamentale (discriminatorii). Oferirea de sprijin
guvernamental întreprinderilor exportatoare sub formã de
facilitãþi fiscale, prin diferite forme de subvenþionare,
anumite licenþe etc. înseamnã, de fapt, impunerea de costuri
suplimentare celorlalte ramuri, celor a cãror existenþã ºi
dezvoltare decurg exclusiv din satisfacerea cererii (pieþei)
interne. Astfel, are loc deplasarea arbitrarã a stimulentelor
care ghideazã activitatea antreprenorialã.
Politicile naþionale activiste de orientare a unor ramuri
economice cãtre exterior, în vederea îmbunãtãþirii poziþiei
(naþionale) de competitivitate, se soldeazã cu sacrificarea
dezideratului privind caracterul nondiscriminatoriu al
mediului de afaceri ºi, în consecinþã, cu erodarea anumitor
dimensiuni cantitative ºi calitative ale producþiilor
destinate pieþei interne. „Obsesia” competitivitãþii
exporturilor a atras preocuparea pãstrãrii pieþelor externe
cu orice preþ (în principal prin intermediul valorificãrii
privilegiilor interne de care se bucurã industriile
exportatoare), ceea ce se concretizeazã adesea în persistenþa
exportului forþat(14).
În domeniul comerþului internaþional, necesitatea
politicilor guvernamentale (selective) s-ar baza pe
încrederea în capacitatea guvernului de a distinge
avantajele comparative (competitive) ºi de a formula
prioritãþi ºi mecanisme de exploatare a acestora. Cele mai
frecvente raþionamente economice în domeniul comerþului
internaþional invocã avantajul competitiv deþinut de o
industrie sau alta, în vederea justificãrii politicilor
naþionale de stimulare ºi susþinere a domeniilor respective, adesea completate cu ingrediente protecþioniste. În
aceastã perspectivã, avantajul competitiv apare ca un „dat”,
ca realitate ex-ante, care oferã performanþe economice certe
din participarea la diviziunea internaþionalã a muncii.
Realitatea dinamicã a pieþei ºi a inovaþiei
antreprenoriale demonstreazã exact contrariul, adicã faptul
cã avantajul competitiv se dobândeºte sau se pierde. În
consecinþã, analiza avantajului competitiv nu poate ignora
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Note
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

A se vedea, în acest context, noianul de studii dedicate „noii
economii”. Acestea pornesc de la premisa eronatã cã, pentru a
înþelege economia actualã, avem nevoie de alte paradigme
ºtiinþifice, drept pentru care învãþãmintele teoriei economice,
acumulate vreme de sute de ani, sunt considerate în prezent
aproape „depãºite”. Indiferent de cât de sofisticatã este, din
punct de vedere tehnologic ºi informaþional, structura economicã
actualã, este însã puþin probabil ca un economist serios sã
considere depãºite tocmai instituþiile care stau la baza formãrii
societãþii ºi care asigurã progresul economic: diviziunea socialã
a muncii, dreptul de proprietate privatã, piaþa, moneda ºi calculul
economic. Altfel, ceea ce ar rãmâne nu ar fi nici „noua” nici
„vechea” economie ci, pur ºi simplu, non-economie.
În general, invocarea conceptului de avantaj competitiv
favorizeazã înþelegerea faptului cã acest avantaj nu însoþeºte
activitatea tuturor entitãþilor economice (firmelor), ci aparþine
doar unora dintre ele, care îºi valorificã avantajele competitive
pe care le deþin. Potrivit interpretãrii lui Porter, în mod deductiv,
rezultã cã nu toate firmele au capacitatea de a crea pentru clienþii
lor o valoare superioarã costului ocazionat de desfãºurarea
activitãþii. Însã, este surprinzãtor cum asemenea firme, la nivelul
cãrora nu se manifestã un avantaj competitiv, pot fi numite în
continuare „firme” de vreme ce incapacitatea de a crea o valoare
monetarã superioarã costurilor angajate atrage în mod inevitabil,
mai devreme sau mai târziu, pãrãsirea pieþei, deci falimenul.
Aceasta ar însemna cã toate firmele care supravieþuiesc pieþei
concurenþiale deþin surse de avantaj competitiv, ceea ce face
obiect de contradicþie (performativã).
Aceastã abordare este consecinþa derapajului metodologic
reprezentat de metodologia holistã. Aceasta se bazeazã pe ideea
eronatã cã întreg comportamentul uman este determinat de un
sistem social suprauman, ce se autogenereazã ºi autoîntreþine ºi
care este, ontologic ºi metodologic, anterior indivizilor. Este,
însã, un fapt indubitabil cã nu existã niciun alt substrat al societãþii
decât acþiunile indivizilor. Alegerile ºi acþiunile sunt efectuate
de persoane (individuale) ºi nu de un soi de entitãþi organice
abstracte, cum ar sugera termeni precum „Academia de Studii
Economice”, „statul”, „societatea”, „naþiunea” etc. Numai
indivizii au preferinþe în virtutea cãrora acþioneazã, nu entitãþile
colective abstracte. A spune cã þãrile lumii sunt angajate într-o
competiþie tot mai puternicã înseamnã, de fapt, a înþelege cã
între agenþii economici de naþionalitãþi diferite se manifestã
interdependenþe economice tot mai strânse.
De altfel, în deciziile lor de a cumpãra sau nu anumite produse,
consumatorii atribuie probabil o importanþã sporitã faptului cã
aceste bunuri poartã marca Adidass sau IBM, decât faptului cã
sunt produse în Germania sau SUA.
Spre exemplu, în anii ’80, Mexicul a fost constrâns sã
promoveze o balanþã comercialã excedentarã din motive de
susþinere a serviciului datoriei externe, în absenþa interesului
creditorilor externi de a continua sã acorde împrumuturi
guvernului mexican. Începând cu anii ’90, soldul comercial
extern a devenit puternic deficitar, datoritã recâºtigãrii încrederii
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creditorilor externi, care ºi-au reorientat capitalurile cãtre Mexic.
În acest context, se poate pretinde cã economia mexicanã a fost
competitivã în perioada crizei îndatorãrii, iar perioada de dupã
1990 este ilustrarea unei pierderi de competitivitate?
Dacã un student decide sã renunþe la o anumitã sumã de bani în
schimbul unei cãrþi de economie ceea ce putem spune este cã,
pentru el, cartea „valoreazã” mai mult decât preþul ei monetar
(„valoarea monetarã”) sau mai mult decât alte bunuri care pot fi
procurate cu acelaºi sumã de bani. Dar cu cât mai mult? Nu existã
posibilitatea de a elucida aceastã problemã, de vreme ce valoarea
este categorie economicã subiectivã. Concluzia este aceea cã
exerciþiul de mãsurare a valorii este steril, iar moneda nu poate
îndeplini funcþia de etalon al valorii. Preþurile nu sunt mãsurate,
ci exprimate în bani. În termeni generici, preþul este un simplu
raport de schimb între bunurile supuse schimbului, nu un indicator de mãsurã a valorii. Aceste argumente exclud ideea eronatã,
de sorginte marxistã ºi larg rãspânditã în manualele de astãzi, cã
în cadrul unui schimb fiecare bun este „mãsura” celuilalt.
A se vedea unele abordãri critice ale gândirii lui Myrdal (din
Economic Theory and Underdeveloped Regions, 1958),
completate cu dovezi empirice care infirmã predicþiile acestuia,
în Deepak Lal, The Poverty of „Development Economics”, 3rd
edition, Institute of Economic Affairs, London, 2002,
pp. 61-65. Mai mult decât atât, Krugman aratã cã teoria popularã
a comerþului internaþional a beneficiat de utilizarea fantezistã a
datelor statistice în probleme îndelung dezbãtute în teoria
economicã, cum ar fi spre exemplu cea a deficitelor comerciale
ºi a distrugerii locurilor de muncã prin importuri.
De exemplu, în manualul sãu utilizat pe scarã largã în
învãþãmântul economic superior, economistul francez Gilbert
Abraham Frois scrie cã „în orice schimb, indiferent de natura
sa, cei doi termeni ai schimbului sunt fiecare mãsura celuilalt
termen”. Atunci, de ce ar decide cineva, în aceste condiþii, sã
renunþe la un pepene în schimbul unui castravete, dacã fiecare
bun reprezintã mãsura celuilalt? În realitate, este vorba de un
schimb de valori inegale, altfel nimeni nu ar decide sã renunþe la
un bun care, pentru el, are aceeaºi valoare cu cea a bunului pe
care îl obþine.
Spre exemplu, în 1993 la Copenhaga, Jacques Delors,
preºedintele Comisiei Europene, pretindea cã rezolvarea
problemei ºomajului în Europa constituie consecinþa fireascã a
rezolvãrii problemei competitivitãþii economiilor europene,
depãºite la acest capitol de SUA ºi Japonia. Soluþia propusã de
Delors consta în lansarea unor vaste programe de investiþii în
infrastructurã ºi în sectoarele de înaltã tehnologie. Însã, aceastã
soluþie ignora flagrant atât problema presiunii fiscale, devenitã
obsesia comunã ºi tot mai apãsãtoare a sectoarelor private ale
economiilor europene (acaparate de cercul vicios al statului
providenþã), cât ºi problemele de naturã monetarã ale multor
economii europene la acea vreme.
Toate acþiunile sunt desfãºurate de indivizi ºi nu de entitãþi
organice abstracte, cum ar fi statul, societatea etc. În acest sens,
fondatorii teoriei opþiunilor publice (K. Wicksell, J. Buchanan,

(12)

(13)

(14)

(15)

înseamnã, de fapt, atributul de „strategic”? Deosebit de important pentru societate? Dacã ar fi aºa, atunci statul ar trebui sã se
retragã din multe domenii pe care le monopolizeazã ori protejeazã
în virtutea argumentului de strategic. De exemplu, agricultorii
sunt convinºi cã, pentru societate, cea mai importantã este
securitatea alimentarã, deci producþia de bunuri alimentare.
Atunci, apare întrebarea: oare, din acest motiv, ar trebui ca
agricultura sã fie supusã colectivizãrii? Din acest punct de vedere,
este greu de înþeles de ce agricultura, pentru a fi performantã,
trebuie sã fie privatã, iar mineritul sau industria energeticã nu.
Se considerã cã dacã bunuri precum energia electricã, apa ar fi
lãsate sã fie produse pe piaþã, atunci oamenii ar fi lipsiþi, în
parte, de la a beneficia de acestea. Însã, un asemenea risc ar
apãrea, cu adevãrat, tocmai atunci când producþia bunurilor ar
înceta sã mai fie asiguratã în regimul proprietãþii private.
Sindromul exportului forþat constituie, în mod deosebit, o
realitate a economiilor socialiste, ca fenomen complementar
procesului de industrializare forþatã. În sistemul socialist, în
absenþa posibilitãþii aplicãrii calculului economic în vederea
orientãrii alocãrii resurselor în cadrul structurii de producþie,
era ignoratã inclusiv relevanþa calculului economic extern: spre
exemplu, produsele româneºti din petrol rafinat erau uneori
vândute la mai puþin decât se plãtise pentru þiþeiul utilizat în
aceastã producþie; de asemenea, potrivit revistei The Economist
(5 ian 1991, p. 55), autoturismele Trabant produse în Germania
de Est erau vândute la preþuri mai mici decât preþurile
internaþionale ce puteau fi obþinute din vânzarea materiilor prime
ºi materialelor utilizate în producþia acestora.
Incoerenþa constã în aceea cã, deºi legea þinteºte, din pãcate
numai declarativ, crearea unui mediu concurenþial „normal” (?),
totuºi, prin aceasta se reglementeazã utilizarea de mecanisme ce
altereazã corectitudinea proceselor concurenþiale, de vreme ce
legiuitorul ia în considerare „riscul apariþiei unor efecte
dãunãtoare asupra concurenþei” (art. 12). Mai mult decât atât, în
spiritul legii ajutorului de stat, companiile ce deþin o poziþie de
monopol (în special societãþile de stat) pot beneficia de ajutoare
de stat practic nelimitate, fãrã niciun efect dãunãtor asupra
concurenþei, simplu, deoarece aceasta nu existã. Eroarea de
abordare a procesului concurenþial constã în luarea în considerare
doar a competitorilor existenþi, cei potenþiali fiind ignoraþi.
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