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Rezumat. Statul, exponent al constrângerii – în opoziţie cu piaţa, prin 
definiţie liberă, constituie nucleul dur al spaţiului teoretic dedicat statului în 
ştiinţa economică. Ceea ce ne propunem în lucrarea de faţă este să 
descoperim cum, în căutarea “justei măsuri” a implicării statului în economie, 
„abordarea în oglindă” – Stat versus Piaţă – a cucerit economiştii şi să 
aducem câteva argumente pentru a privi mai departe – spre o nouă abordare  
– nu numai credibilă în condiţiile crizei economico-financiare actuale, care 
reaprinde polemica stat–piaţă, ci şi adecvată tendinţelor actuale de 
fragmentare a puterii statului-naţiune şi afirmare a „Statului nivelurilor 
multiple”. 
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Introducere 
Pornind de la polemica antică Platon – Aristotel în căutarea modelului 

„cetăţii” ideale, care să răspundă cel mai bine idealului moral al „binelui 
comun”, orice ştiinţă socială, şi nu numai, inventariază polemici şi caută încă 
răspunsuri la întrebări privind statul. Nicio altă interpretare ca aceea inspirată de 
Aristotel, conform căreia statul este o necesitate indispensabilă a omului ca 
fiinţă socială, nu pare să întrunească un consens atât de general. Definiţiile cele 
mai comune caracterizează statul în raport cu trei aspecte esenţiale: teritoriul, 
populaţia şi puterea (autoritatea sau constrângerea).  Astfel, statul este definit ca 
„un teritoriu delimitat, ocupat de o populaţie stabilă, condus de o organizare 
politică cu rol de constrângere” (Monchablon, 1991, p. 16) sau „Statul conduce 
un popor definit teritorial, influenţa sa exercitându-se la nivel naţional” 
(Hobsbawn, 1997, p. 81) etc.  

Dar este aceasta, oare, o identificare fidelă realităţii secolului XXI în care 
asistăm la descentralizarea şi fragmentarea puterii statului-naţiune (Parrado 
Diez, 2005), care şi-a pierdut treptat autoritatea legitimă organizată ierarhic şi 
autoritatea exclusivă în procesul decizional, partajând-o şi exercitând-o în 
comun cu diferiţi parteneri: instituţii internaţionale, supranaţionale, structuri 
regionale şi locale, actori privaţi, organizaţii nonguvernamentale etc., creându-se 
astfel diferite niveluri de guvernare (multi-level governance) (Marks, Hooghe, 
2001) şi un nou tip de stat – „Statul nivelurilor multiple” (Multi-level State): 
nivel supranaţional, naţional, regional, local etc.? 

Dacă ar fi să îi dăm crezare lui Fernand Braudel, care considera că, în 
procesul evoluţiei sale, statul a rămas „ceea ce a fost dintotdeauna, un fascicul 
de funcţii, de puteri diferite; doar mijloacele sale de acţiune se schimbă, 
sarcinile majore rămânând aceleaşi: a se face ascultat, a controla de aproape sau 
de la distanţă viaţa economică, a participa la viaţa spirituală” (Braudel, 1985, 
pp. 194-196), nu există diferenţe majore de la o epocă la alta în ceea ce priveşte 
sarcinile statului, ceea ce se schimbă, de la un secol la altul, este doar impactul 
puterii, autorităţii statului asupra individului sau gradul, măsura constrângerii. 
Dar tocmai căutarea acestei „juste măsuri” face să nu existe la ora actuală un 
spaţiu teoretic comun atâtor ştiinţe şi supus atâtor dezbateri, polemici şi 
controverse cum este statul, lucru valabil atât pentru sfârşitul secolului trecut, 
cât şi pentru începutul celui în care trăim.   

Definiţia celebră dată statului modern de Max Weber – „acea agenţie în 
cadrul societăţii care posedă monopolul constrângerii legitime” (Weber, 1947, 
p.156), conduce cel mai bine, după opinia noastră, spre esenţa dezbaterilor, 
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polemicilor şi controverselor interdisciplinare cu privire stat: relaţia stat – 
individ sau relaţia constrângere – libertate.  

Ştiinţa economică se înscrie, ca orice ştiinţă socială, în tribuna 
dezbaterilor cu privire la stat. Statul, privit ca exponent al constrângerii, în 
opoziţie cu piaţa, prin definiţie liberă, constituie nucleul dur al spaţiului teoretic 
dedicat statului în ştiinţa economică. 

După opinia noastră, maniera de „abordare în oglindă” – Stat versus Piaţă 
a cucerit economiştii în a doua jumătate a secolului trecut, ca răspuns la 
realitatea deosebit de palpabilă şi îngrijorătoare a creşterii greutăţii sectorului 
public în economiile de piaţă, denumite din acest motiv „economii mixte”,  şi 
cererilor insistente de reformare a sectorului public. La baza tuturor acestor 
reforme s-a aflat controlul şi stăvilirea expansiunii statului furnizor de securitate 
materială – denumit de teoria economică, în funcţie de evoluţia sa, Statul 
Providenţă(1) (Gray, 1998, p. 96) , Statul social(2) (Burdeau, 1970) sau „Statul 
bunăstării” – Welfare State – şi devenit, ca rezultat al cererilor tot mai insistente 
de creştere a responsabilităţii cu privire la riscurile de injustiţie ale sistemului 
capitalist, un „colos cu picioare de lut“ (Dogan, Pelassy, 1992), precum şi 
tendinţei de centralizare şi omogenizare a puterii din partea acestuia, respectiv 
de hiperetatizare a societăţii (Dogan, Pelassy, 1992, p. 211). Reformele 
sectorului public au determinat în planul gândirii economice o reajustare a 
relaţiei Stat – Piaţă în contextul mai larg al relaţiei stat – economie – societate. 
Din dorinţa de a se ţine departe de ideologiile de stânga şi de a depăşi abordarea 
tradiţională a statului ca factor exogen al mecanismului economic, dotat cu 
putere, autoritate, instrumente de constrângere, voinţă, ostil pieţei libere sau, 
dimpotrivă, reparator, protector, binefăcător pe terenul acesteia, economiştii au 
acordat credit total neoclasicismului şi neoliberalismului şi au îmbrăţişat cu 
convingere o abordare normativ-instrumentală a compromisului Stat – Piaţă – 
„abordarea în oglindă” – Stat versus Piaţă. Ne propunem, în continuare, să 
expunem pe scurt coordonatele acestei abordări, care, recunoaştem, ne-a 
cucerit, în trecut, prin logică, simetrie şi aparenta armonie şi faţă de care ne-am 
simţit profund ataşaţi (Dodescu, 2000).  

„Abordarea în oglindă” – Stat versus Piaţă 
Datorată neoliberalismului, instituţionalismului şi, în special, şcolii 

alegerii publice, „abordarea în oglindă” – Stat versus Piaţă se centrează în jurul 
unor direcţii de analiză ca: analiza producţiei publice prin analogie cu producţia 
privată; analiza sectorului public prin analogie cu sectorul privat; analiza 
economică a confruntării politice, a alegerii publice şi a instituţiilor politice prin 
similitudine cu confruntarea actorilor economici pe piaţă etc. 
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Pornind de la deschiderile operate în gândirea economică de Wicksell, 
Condorcet, Black, Arrow, Schumpeter, abordarea instituţională a alegerilor 
colective, datorată lui Downs, Buchanan şi Tullock, analizează cum sunt 
conciliate interesele divergente ale politicii publice prin intermediul instituţiilor 
politice. Abordarea economică a procesului politic întreprinsă de Downs are ca 
rezultat o teorie a guvernului analoagă teoriei pieţelor, în termenii unui 
comportament al partidelor politice orientat spre maximizarea suportului 
electoral (Downs, 1957); iar cea întreprinsă de Buchanan şi Tullock – o teorie a 
opţiunii colective similară cu teoria opţiunii private (Buchanan, Tullock, 1995). 
Pornind de la premisa că orice acţiune publică (politici publice, prestaţii 
publice, reglementări etc.) este rezultat al unui proces public de decizie şi se 
distinge de o acţiune de drept privat prin faptul că este subordonată interesului 
general, prezintă continuitate şi permite accesul egal al persoanelor sau 
grupurilor de persoane pe care le vizează, practic, s-a operat o extindere a 
domeniului de analiză a economiei asupra fenomenelor politice. Tendinţa de a 
aborda sectorul public în strânsă corelaţie cu instituţiile politice, punând 
accentul pe regulile reale de luare a deciziilor, natura procesului de decizie şi nu 
pe latura normativă a opţiunilor publice (Brown, Jackson, 1990, p. 14), a 
condus treptat spre o modalitate de abordare a acţiunilor publice în oglindă cu 
cele de drept privat, respectiv „importul” în economia publică a abordării 
sectorului public în oglindă cu cel privat, adoptând faţă de aceste sectoare 
ipoteze globale opuse: sectorul privat asigură eficienţa economică, prin sistemul 
de alocare al pieţei concurenţiale; sectorul public asigură echitatea sau justiţia 
socială, prin sistemul de alocare bazat pe implicarea statului în economie, iar 
ulterior a condus la analiza producţiei publice prin analogie cu producţia 
privată. Conform criteriului producţiei publice (Iancu, 1998), sectorul public 
poate fi identificat cu sistemul de producţie a bunurilor şi serviciilor publice 
într-o accepţiune care cuprinde, pe de o parte, procesul de formare a cererii şi 
ofertei de bunuri publice, iar, pe de altă parte, sistemul instituţional specific 
acestuia (proprietate publică asupra avuţiei, decizie publică, mecanism de 
realizare a interesului public etc.). Implicit, „disfuncţiunile” pieţei şi 
„disfuncţiunile” statului sunt aşezate pe talerele aceleaşi balanţe, iar regula 
„răului cel mai mic” determină criteriile acţiunii publice şi limitele 
compromisului Stat – Piaţă.  

Sistemul de referinţă faţă de care este discutată implicarea statului în 
economie în cadrul abordării neoclasice „în oglindă” este piaţa cu concurenţă 
perfectă, sistem de concurenţă ideal caracterizat prin inexistenţa absolută a 
posibilităţilor de influenţare a preţului pentru subiecţii economici participanţi. 
Economia neoclasică a demonstrat că piaţa cu concurenţă perfectă asigură 
identitatea optimum – eficienţă – echilibru. Pornind de la aceste premise, 
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funcţionarea pieţei libere pe baza unui mecanism al concurenţei imperfecte 
prezintă, în grade diferite, „limite”, „defecte”, „lacune” sau chiar „falimente” 
(în ceea ce ne priveşte, preferăm termenul „disfuncţiuni”) al căror rezultat este 
îndepărtarea economiei de identitatea optimum – eficienţă – echilibru şi care 
motivează existenţa unui mecanism compensator al acţiunii publice. 
Inventariind rolurile multiple pe care statul le joacă în economie (prestator de 
servicii colective nemarfare, alocator de resurse, redistribuitor al veniturilor, 
arbitru legal, stabilizator, reglator şi dirijor al economiei) şi sintetizând, din 
punct de vedere al obiectivelor urmărite, repertoriul statului cuprinde, după 
opinia noastră, următoarele roluri principale: rolul alocativ, subordonat 
obiectivului „eficienţă”; rolul distributiv, subordonat obiectivului „echitate”; 
rolul reglator, subordonat obiectivului “echilibru” (Dodescu, 2000, pp. 91-94).  

Specificitatea abordării în oglindă constă în faptul că punctul de plecare al 
discuţiei cu privire la oricare dintre rolurile statului expuse mai sus este limita, 
disfuncţiunea pieţei care reclamă mecanismul compensator al acţiunii publice. 
Preferând termenul „disfuncţiuni ale pieţei” analiza de faţă consideră că 
nomenclatorul acestora cuprinde: disfuncţiuni de alocare; disfuncţiuni de 
distribuţie şi disfuncţiuni de reglare. În categoria disfuncţiunilor de alocare intră 
toate situaţiile în care condiţiile necesare alocării optime a resurselor (eficienţei 
în sens Pareto) nu există parţial sau în totalitate. Acestea se manifestă prin 
preţuri care nu exprimă costurile sau utilităţile marginale, prin dezechilibre între 
cerere şi ofertă. Cauzele lor sunt: informaţia imperfectă, monopolizarea cererii 
sau ofertei, existenţa monopolului natural sau tehnic, bunurile colective şi 
efectele exterioare.  Disfuncţiunile de distribuţie se manifestă prin distribuirea 
inegală a venitului naţional, considerată inechitabilă sau incorectă. Cauzele 
inegalităţilor economice (inegalitatea eficienţei, norocului, investiţiei în capital 
uman, remunerarea inegală a factorilor de producţie, originea şi situaţia 
familială, discriminările economice)  depăşesc în multe cazuri limitele pieţei şi 
ale schimburilor voluntare, dar sunt legate chiar dacă indirect de acestea. 
Disfuncţiunile de reglare decurg din incapacitatea pieţei de a arbitra jocul 
concurenţei imperfecte şi din inexistenţa capacităţii sale autoreglatoare. În 
măsura în care aceste disfunţiuni nu pot fi compensate prin soluţii voluntare, se 
justifică implicarea statului (Dodescu, 2000, pp. 94-137).  

Ar fi însă eronat să admitem că sectorul public ar funcţiona fără greşeală, 
că problemele legate de alocarea resurselor, distribuţia venitului naţional sau 
echilibrul economic, odată încredinţate statului, s-ar rezolva automat. 
„Abordarea în oglindă” – Stat versus Piaţă obligă la inventarierea 
„disfuncţiunilor statului” în oglindă cu „disfuncţiunile pieţei” (Dodescu, 2000, 
pp. 209-220).  
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Prezentarea disfuncţiunilor statului trebuie precedată de câteva premise 
teoretice oferite de abordarea instituţională a sectorului public care prezintă 
funcţionarea sistemelor politice prin analogie cu funcţionarea pieţelor: 
producerea prestaţiilor sau politicilor publice este analizată ca şi producerea 
unui bun privat prin confruntarea cerere-ofertă şi oferta de acţiuni publice; 
indivizii (cetăţenii) sunt exponenţii cererii; partidul sau coaliţia de la putere, 
guvernul şi administraţia publică asigură oferta; cetăţenii urmăresc maximizarea 
utilităţii individuale prin diminuarea constrângerii impuse de combinaţia 
utilităţii publice-obligaţii financiare; politicienii şi birocraţii urmăresc obiective 
personale, fiind obligaţi să satisfacă total sau parţial cererea pentru a le realiza 
(Buchanan, Tullock, 1995). În consecinţă, în categoria particularităţilor 
sectorului public creatoare de disfuncţiuni intră: transparenţa informaţiei pe 
piaţa prestaţiilor publice; lipsa legăturii între valoarea unei prestaţii publice şi 
costul acesteia; dificultăţi de evaluare a producţiei şi performanţelor sectorului 
public; inexistenţa controlului eficienţei activităţii publice; dependenţa de 
sistemul politic şi aparatul birocratic (Weber, 1991). 

Comparaţia stat/piaţă situează statul în inferioritate în ceea ce priveşte 
eficienţa alocativă (eficienţa consumului şi eficienţa productivă) şi mecanismul 
de ajustare cerere-ofertă. Acţiunea publică menită să corecteze disfuncţiunile 
pieţei implică, la rândul său, disfuncţiuni.  

O primă categorie sunt cele denumite de Buchanan şi Tullock – „costuri 
externe”, care se manifestă atât în planul alocării resurselor (resursele vor tinde 
să fie ineficient alocate datorită mecanismului opţiunii obiective), cât şi în 
planul redistribuirii („elementele redistributive” rezultă din regula de 
subunanimitate care caracterizează procesul deciziei colective) (Buchanan, 
Tullock, 1997) şi derivă din esenţa procesului opţiunii colective în cazul regulii 
votului majoritar, pentru că minoritatea alegătorilor este forţată să accepte 
acţiuni pe care nu le poate preveni şi pagube pentru care nu poate pretinde 
compensaţii. Costurile externe determinate de sectorul public sunt similare 
efectelor exterioare negative ale pieţei. La fel ca şi costurile externe, pot apărea 
ca urmare a acţiunii publice şi „beneficii externe” prin analogie cu efectele 
exterioare pozitive. Beneficiile şi costurile externe – specifice sectorului public, 
prezintă o serie de particularităţi: nu pot fi monetizate; ne se manifestă spontan, 
unele dintre ele sunt simple transferuri între agenţi economici (Weber, 1991,  
pp. 252-253). Cele care apar la nivelul alocării resurselor – „externalităţile 
alocaţionale” – creează oportunităţi pentru schimburi mutual avantajoase între 
indivizi şi (dacă se neglijează costurile organizării aranjamentelor necesare) 
posibilitatea  „internalizării”  lor.  Existenţa trocului politic şi a plăţilor de 
compensaţie (mită) determină, însă, aglomerarea cu aceste externalităţi. 
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Externalităţile redistributive tind să se anuleze atunci când, la nivel individual, 
se ia în considerare întreaga serie a transferurilor redistributive posibile. 

Prin urmare, în oglindă cu disfuncţiunile pieţei, nomenclatorul 
disfuncţiunilor statului cuprinde: disfuncţiuni de alocare, manifestate la fel ca în 
cazul pieţei prin preţuri care nu exprimă costurile sau utilităţile marginale şi 
dezechilibre cerere-ofertă, respectiv costuri şi beneficii externe (externalităţi 
alocaţionale şi redistributive). 

Punând faţă în faţă disfuncţiunile Pieţei şi disfuncţiunile statului, apare 
limpede că un bloc de criterii care ar permite determinarea optimă a marjei de 
implicare a statului în economie este dificil de definit. Într-o primă etapă, 
trebuie definit un criteriu de arbitraj piaţă/stat. Derivat din criteriul de optim al 
lui Pareto şi testul de compensare Hicks-Kaldor, criteriul de arbitraj piaţă/stat 
arată că statul trebuie preferat pieţei dacă pierderea de bunăstare pe care o 
generează acţiunea publică este inferioară pierderii de bunăstare determinată de 
disfuncţiunile pieţei.  Acest criteriu are la bază teoria lui Samuelson (derivată 
din filozofia utilitaristă a lui Bentham), conform căreia statul urmăreşte 
maximizarea unei „funcţii-obiectiv de bunăstare socială”. În alegerea piaţă/stat, 
problema cea mai importantă se bazează pe atribuirea răspunderii principale 
luării deciziei, fie etatizarea activităţii private, fie privatizarea activităţii 
publice. Dacă s-a ales piaţa, deciziile de alocare a resurselor şi de redistribuire 
vor fi luate în mod descentralizat, pe baza preţului. Dacă, dimpotrivă, soluţia 
este statul, gradul de etatizare depinde de încă două alegeri suplimentare: 
producţia publică sau producţia privată, respectiv acordarea gratuită sau 
vânzarea prestaţiei publice. Limitele aplicării principiului de echivalenţă în 
cazul prestaţiilor publice sunt însă legate în mod esenţial de caracterul colectiv 
al acestora, de indivizibilitatea lor. Finanţarea prin preţuri publice este exclusă 
în cazul bunurilor colective pure (apărarea naţională, instituţiile politice şi 
juridice etc.) şi posibilă în cazul bunurilor colective mixte care îndeplinesc 
condiţii ca: indivizibilitate moderată a ofertei, posibilităţi de excludere, cost de 
excludere rezonabil, efecte exterioare rezonabile (transporturi publice; 
distribuirea gazului, apei potabile, electricităţii; poşta şi telecomunicaţiile etc.). 
Există şi situaţia în care efectele exterioare ale bunurilor colective justifică 
asumarea parţială a finanţării lor de către stat: străzile, parcurile, muzeele, 
terenurile de sport etc. Totuşi, doar o parte din bunurile colective care ar putea 
fi finanţate prin preţuri publice sunt finanţate în acest mod. Chiar şi pentru 
acestea, dezavantajul constă în stabilirea preţului mai degrabă conform unor 
obiective stabilite de procesul de decizie politică decât descentralizat, prin 
intermediul pieţei. În a doua etapă, este necesar un criteriu general de alegere 
dintr-o serie de alternative posibile de acţiune publică. Conform acestuia, o 
acţiune publică (prestaţie publică, politică economică, proiect public etc.) 
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asigură o ameliorare a bunăstării colective dacă suma totală pe care sunt dispuşi 
să o plătească agenţii economici afectaţi pozitiv de aceasta (cei care 
înregistrează beneficii de orice natură) depăşeşte suma pe care sunt dispuşi să o 
accepte în compensaţie cei afectaţi negativ (cei care suportă costuri externe – 
externalităţi alocaţionale şi redistributive). În general, o acţiune publică nu 
satisface simultan şi obiectivul „eficienţă” şi obiectivul „echitate”. Prin urmare, 
alegerea obiectivului „eficienţă” sau „echitate” ca prioritar, alegere aflată în 
sarcina procesului de decizie politică, precede evaluarea contribuţiei unei 
acţiuni publice la ameliorarea bunăstării colective. Dacă obiectivul ales este 
„echitate”, acţiunea publică trebuie să fie subordonată criteriului de distribuire 
justă sau echitabilă ales prin procesul de decizie politică. Ierarhizarea 
alternativelor de acţiune şi alegerea variantei optime va respecta criteriul de 
alegere specific obiectivului echitate, derivat din criteriul general de alegere: o 
acţiune publică determină o ameliorare a bunăstării colective în conformitate cu 
obiectivul echitate dacă beneficiile pe care le implică în planul redistribuirii 
veniturilor depăşesc costurile. Integrarea raţionalităţii economice în procesul de 
decizie politic nu este, de obicei, posibilă dincolo de acest nivel, dacă obiectivul 
prioritar este distribuirea/redistribuirea echitabilă a veniturilor. În schimb, 
obiectivul „eficienţă” permite dezvoltarea şi aplicarea unor „strategii de 
raţionalizare”, care pot orienta decizia publică înspre acţiunile cele mai 
eficiente. Punctul de pornire îl reprezintă criteriul de alegere specific 
obiectivului eficienţă: o acţiune publică determină o ameliorare a bunăstării 
colectivităţii în conformitate cu obiectivul eficienţă, dacă provoacă o ameliorare 
a eficienţei productive şi/sau alocative şi, în consecinţă, o creştere a consumului 
global. În continuare, problema alegerii se reduce la ierarhizarea alternativelor 
de acţiune în funcţie de beneficiul net implicat, ierarhizare pentru care 
economia publică a importat din sectorul privat analiza costuri-beneficii, 
analiză care îndeplineşte condiţia iniţială de integrare a raţionalităţii în procesul 
de decizie publică referitor la acţiunile publice (Atkinson, Stiglitz, 1980, 
Brown, Jackson, 1990, Weber, 1991). 

Câteva argumente pentru depăşirea „abordării în oglindă” –  
Stat versus Piaţă 
Logica, dar mai ales simetria „abordării în oglindă” Stat – Piaţă au cucerit 

economiştii, care, sub aparenţa îndepărtării de ideologii şi construirii unei  
abordări normativ-instrumentale a compromisului piaţă-stat, au alunecat treptat 
înspre o altă ideologie, aceea născută din exagerarea virtuţilor pieţei libere şi 
din încremenirea în modelul concurenţei perfecte ca sistem de referinţă.  



Anca Dodescu 
 

12 

Modelul teoretic al statului născut de aici, departe de statul ostil pieţei 
libere, dar şi de statul binefăcător pe terenul acesteia, ne duce cu gândul la 
fenomenul de discriminare negativă.  Statul – mult prea învinuit în trecut – „un 
nimic bun de nimic” – este conturat marginal, pornind de la asumpţia că piaţa 
liberă este perfectă. În acest context, întrebarea retorică a lui George Soros – 
„dacă pieţele sunt atât de eficiente, de ce se prăbuşesc mereu?” (apud Morris, 
2010, p. 19), ne reaminteşte de contestaţiile lui J.M. Keynes la adresa 
postulatelor economiei clasice şi a laissez- faire-ului.  

Criza economico-financiară actuală readuce în dezbatere polemica Stat–
Piaţă. Bătălia se dă, de fapt, între ideologii şi doctrine – dreapta versus stânga, 
liberalism versus socialism, neoliberalism versus neokeynesism etc., în sinteză, 
din nou, statul versus  piaţa sau, mai exact, piaţa versus statul. La fel ca şi 
celebra sa predecesoare – Marea Criză din 1929-1933, criza actuală aduce din 
nou în prim plan, războiul alternativelor – capitalism versus socialism, ca 
scenarii de organizare socială de păstrat sau de pus în loc, respectiv al 
distribuţiei rolurilor – stat minimal şi piaţă maximală versus  Piaţă minimală şi 
stat maximal, al instrumentelor – naturale versus raţionale – piaţa versus plan, 
al finalităţilor – controlul bogăţiei versus controlul puterii, al slăbiciunilor – 
pieţele – inerent instabile (Soros, 1999); reglementările – inerent imperfecte 
(Morris, 2010, p. 39), din nou, în sinteză, piaţa versus statul. În deplin acord cu 
afirmaţia profesorului Dinu Marin, considerăm că nici „Statul cotropitor”, nici 
„Piaţa dereglementată” nu ne salvează de criză, ambele eşuează ca instrumente 
de control, „sfârşind prin a devora totul” – „statul sufocă iniţiativa individuală 
în numele binelui social, piaţa centrifughează societatea nerandamentală în 
numele prosperităţii individuale” (Dinu, 2010, pp. 333-335).  

Tot aşa cum Milton Friedman credea că istoria „a apucat-o pe o linie 
greşită”, atunci când politicienii îl ascultau orbeşte pe John Maynard Keynes, 
părintele spiritual al New Deal şi al Welfare State (Klein, 2008), după şocul 
Marii Crize, astăzi, versiunea tehnocrată şi conservatoare de capitalism a lui 
Friedman (Friedman, 2009) şi Hayek, părinţii spirituali ai „Reaganomiei” că 
doctrină aplicată în Statele Unite ale Americii, respectiv „Thatcherismului” în 
Marea Britanie, este învinuită ca fiind sursa unei alte „linii greşite”, care a 
condus la „Noua economie a inegalităţii” şi la „Un Nou New Deal” (Krugman, 
2010), la globalizare, la fundamentalismul pieţei libere, la  ascensiunea unei 
forme fundamentaliste de capitalism – corporatismul (Klein, 2008, p. 22). 

La fel de spectaculoasă ca şi critica lui K.P. Popper la adresa 
socialismului marxist, ca formă de totalitarism, socialism care nu a condus spre 
o lume perfectă în centrul şi estul Europei şi spre restrângerea treptată a 
funcţiilor statului, ci, dimpotrivă, spre variate sisteme intervenţioniste bazate pe 
extinderea funcţiilor statului, „teroarea culminând cu impunerea unui regim al 
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terorii de stat” (Courtois apud Klein, 2008, p. 23), guvernarea ca dictatură şi 
neputinţa politicii în faţa economiei fiind consecinţele cele mai des invocate ale 
teoriei economice a statului a lui Marx (Popper, 1993), se prefigurează astăzi 
critica capitalismului Şcolii de la Chicago, învinuit, surprinzător, de autori ca 
John Perkins, Naomi Klein sau laureatul premiului Nobel pentru Economie 
2008, Paul Krugman, de exercitarea unor variate forme de coerciţie: reducerea 
libertăţilor civile, încarcerări în masă, chiar tortură (Klein, 2008, pp. 18-19),  în 
Asia, America Latină, Orientul Mijlociu sau Africa, în numele democraţiei şi 
pieţei libere, alunecând treptat spre „dictatura imperialistă” a „corporatocraţiei” 
(Krugman, 2009, Perkins, 2008, Perkins, 2009) şi manifestându-se prin 
transferul celor mai valoroase active de stat spre marile firme private în paralel 
cu creşterea inegalităţii sociale „între parveniţii fabulos de bogaţi şi săracii aflaţi 
la discreţia lor” (Klein, 2008, p. 22), explozia datoriilor publice în paralel cu 
intensificarea panicii pieţei (Krugman, 2009, p. 133), creşterea cheltuielilor 
pentru siguranţa naţională în paralel cu creşterea nesiguranţei, crahuri bursiere, 
atentate teroriste, războaie etc. în paralel cu creşterea sentimentului că lucrurile 
au scăpat de sub control (Greenspan, 2008). „Mâna invizibilă” a pieţei se 
transformă într-un „pumn” pentru care, până mai ieri, doar statul putea fi 
învinuit?! Dacă până mai ieri ne întrebam dacă extinderea statului a devenit o 
trăsătură fatală a civilizaţiei sau una indispensabilă? (Silver, 1980), aceeaşi 
întrebare pare acum valabilă pentru extinderea pieţei libere. 

În fond, ni se relevă cele două feţe ale uneia şi aceleiaşi monede: 
ideologia fundamentalistă, născută să ascundă adevărul, ca orice ideologie, dar 
solicitând mai mult decât oricare alta, în lumina reflectoarelor pe scena istoriei, 
putere absolută sau mână liberă pentru instaurarea sau implementarea unicului 
sistem perfect aflat în proprietatea sa intelectuală.  

Nu este actuala criză, ca replică la precedenta, un argument suficient de 
convingător pentru a renunţa la abordarea în oglindă Stat – Piaţă? Noi credem 
că da. Invariabil, orice criză caută vinovaţi – atunci a fost învinuit statul, acum 
este învinuită piaţa şi, invariabil, se ajunge la întrebarea:  Ce este greşit în 
„modul (nostru) economic de gândire”? Deşi ne desparte aproape un secol de 
momentul în care au fost scrise, cuvintele lui J.M. Keynes sunt atât de actuale 
pentru a reflecta prizonieratul gândirii noastre în „axioma paralelelor” –
„teoreticienii se aseamănă geometricienilor euclidieni într-o lume neeuclidiană, 
care dojenesc liniile pe motiv că nu stau drepte – ca unic remediu pentru  
nefericita intersecţie – atunci când descoperă că în practică liniile drepte, 
aparent paralele, se întâlnesc” (Keynes, 2009, p. 75). 

Un exerciţiu de gândire laterală, sugerat de Eduard De Bono (De Bono, 
2009), ne conduce, dincolo de identificarea elementelor principale ale 
problemei, la necesitatea de a aborda statul şi piaţa din perspective diferite, 
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renunţând la gândirea rigidă, mecanică, deschizându-ne chiar şi în faţa ideilor 
care prezintă o mică probabilitate de reuşită în a soluţiona problema. Urmărind 
progresul cinematografiei, de la primul film mut la capodopera cinematografică 
3D – „Avatar”, constatăm enorma schimbare de perspectivă care s-a produs 
prin modificarea abordării relaţiei actor – cameră de filmat, de la înţelegerea 
faptului că nu actorul trebuie să stea în faţa camerei, ci camera de filmat se 
poate plimba şi poate surprinde jocul actorilor, la ulterioara ubicuitate a camerei 
de filmat şi până la crearea iluziei cinefilului de participare efectivă în film. 
Acest exemplu ne poate inspira pentru a ieşi din prizonieratul „axiomei 
paralelelor” în abordarea relaţiei stat-piaţă. Ce este, până la urmă, greşit? 
Tocmai faptul că ne întrebăm dacă putem contrapune statul cu piaţa!  

Poate dispărea statul lăsând locul pieţei libere? Fără discuţie că nu, 
paradigma dispariţiei statului nu a fost confirmată, istoria a invalidat teoria –  
programul marxist de dispariţie a statului s-a transformat în „avatar  al 
Statului... pur şi simplu” (Châtelet, Pisier, 1994, p.190). Ne declarăm în deplin 
acord cu profesorul Aurel Negucioiu: statul nu a apărut odată cu societatea 
omenească, existând viaţă sau forme de viaţă fără stat, dar are o vârstă 
venerabilă (de mii de ani); mai mult, necesitatea existenţei sale şi a implicării 
sale în economie este dovedită de istorie. Cităm, în continuare, întrebările-
argument ale profesorului Aurel Negucioiu: Cine poate lua locul statului în 
perioada de război? Cine poate lua locul statului în condiţiile contemporane, ale 
globalizării, integrării sau crizei? Piaţa Unică Europeană sau alte pieţe comune, 
ca sisteme de concurenţă reglementată, au apărut şi au evoluat în mod spontan, 
fără implicarea statului, sau conştient, cu implicarea directă şi nemijlocită a 
statului/statelor? Poate fi piaţa singurul mecanism de asigurare a creşterii şi 
dezvoltării în condiţiile în care ne dă informaţiile de care avem nevoie pentru 
azi, nu pentru mâine? (Negucioiu, 2010). 

Este piaţa cu concurenţă perfectă sistemul ideal care asigură identitatea 
optimum – eficienţă – echilibru? Da, dar numai cu respectarea unui set de 
condiţii care nu sunt întrunite în realitate, tot aşa cum nu există în natură 
sisteme perfecte. Teoria pieţei şi modelul economiei de piaţă liberă ce decurge 
din ea sunt cel mai bine surprinse de Adam Smith, ca sistem care se 
autoorganizează şi autoreglează, prin interacţiunea micilor cumpărători şi 
vânzători (brutarul, măcelarul, berarul etc.) care iau decizii pe baza nevoilor şi 
intereselor lor, interese care lăsate libere vor conduce la rezultate optime din 
punct de vedere social, la ordine naturală, făcând inutilă ingerinţa statului în 
acest mecanism. Da, este adevărat, necesitatea de implicare din partea statului 
este cu atât mai mică cu cât piaţa se păzeşte singură mai bine, dar acest lucru 
este condiţionat de relaţiile de încredere şi de preocupare reciprocă ale 
brutarului, măcelarului, berarului etc., ale micilor întreprinzători ca „forţă 
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compensatoare” la puterea marii firme, în termenii lui J.K. Galbraith, a 
antreprenorilor inovatori sau creatori ai lui Joseph Schumpeter sau Peter 
Druker, ale întreprinderilor mici şi mijlocii, ca forţe motrice a unei economii 
dinamice şi inovatoare, aşa cum le vede astăzi Uniunea Europeană. Interesant 
de notat aici  „mesajul diferenţelor” al lui Charles Handy – italienii numesc 
afaceri de familie ceea ce britanicii numesc întreprinderi mici şi mijlocii, pentru 
că italienii, crede el, nu vor neapărat ca afacerile lor să crească, ci să dăinuiască 
pentru familiile lor, în timp ce britanicii nu pot concepe că pot să 
supravieţuiască fără să crească, pentru că vor să vândă altor firme mai mari şi 
nu să lase moştenire afacerea de familie (Handy, 2007a, p. 193). Subscriem 
opiniei lui Charles Handy că afacerile văzute prin ochii italienilor fac pieţele şi 
comunităţile mai responsabile, cel puţin la nivel local, regional şi adăugăm 
opinia lui David Korten că „Pieţele funcţionează cel mai bine în cadrul unei 
comunităţi ce dovedeşte preocupare” (Korten, 2009, p. 41). De altfel, Adam 
Smith nu a gândit piaţa în afara unei comunităţi morale, nu a înţeles libertatea 
separată de responsabilitate (Handy, 2007b). Egoismul micului producător sau 
cumpărător al lui Smith este inofensiv într-un sistem în care există suficient de 
mulţi şi insesizabil de mici producători sau cumpărători pentru a influenţa 
preţul. Cu totul altfel stau lucrurile, însă, atunci când egoismul micului 
producător lasă locul culturii lăcomiei a marii firme sau corporaţii, în termenii 
lui Charles Handy – „puricele” în faţa „elefantului” (Handy, 2007a). Piaţa liberă 
a elefanţilor şi a puricilor, departe de construcţia lui Adam Smith, conduce în 
locul „ordinii naturale” la dezordinea nereglementată, care permite celor mari şi 
bogaţi să monopolizeze resursele şi profiturile, ignorând consecinţele sociale şi 
de mediu. Pentru că determină o concentrare de putere economică pentru care 
nu se dă nicio socoteală, acest capitalism rapace „al elefanţilor” eşuează 
sufocând libertatea, în numele libertăţii, la fel cum socialismul, datorită 
concentrării puterii politice, a condus la eşecul spectaculos al justiţiei sociale, în 
numele acesteia.  

Care poate fi atunci calea pentru depăşirea acestor iluzii? La fel ca Alice 
în Ţara Minunilor, vom alege Calea Inimii. Vom urma sugestia plină de sens a 
lui David Korten de a alege calea cea mai simplă şi mai incontestabilă – 
„Magistrala Principală”, calea bogăţiei reale şi nu a bogăţiei fantomă (Korten, 
2009). Alegem un sistem economic şi un sistem politic care dispersează 
puterea, centrând-o în Om. Dincolo de abordarea în oglindă stat – piaţă, 
propunem „viziunea 3D” , nu „iluzia 3D” – Omul – ca parte a filmului, integrat 
alături de piaţă – stat. Omul ca „purice” şi nu ca „elefant” în economie, adică 
întreprinzătorul lui Smith, liber şi responsabil, antreprenorul inovator şi creativ 
al lui Schumpeter, angajat în producerea de bunuri şi servicii reale utile 
comunităţii, în primul rând, locale, în dezvoltarea locală şi regională durabilă, 
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gândită ca acea dezvoltare care nu afectează şansele de dezvoltare ale copiilor şi 
generaţiilor viitoare, Omul ca actor pe o piaţă neseparată de comunitatea 
morală. Omul ca „purice” şi nu ca „elefant” în societate, adică Omul – cetăţean 
cu drept de vot (Handy, 2007c), liber să aleagă, dar şi în măsură să sancţioneze 
iresponsabilitatea celor aleşi faţă de viaţa lui de acum sau de mâine, faţă de 
soarta familiei şi comunităţii sale, actor al uni stat neseparat de comunitate, o 
comunitate, mai degrabă familială, locală, regională, euroregională, decât 
globală, în cele din urmă, Omul care contează. 

Dincolo de „criza de viziune” a gândirii economice moderne (Heilbroner, 
Milberg, 1995), în căutarea ieşirii din prizonieratul ideilor vechi (Munday, 
1999), descoperind idei noi de la economişti morţi, parafrazându-l pe Todd 
Buchholz, şi a dezbărării minţii de doctrinele învechite (Krugman, 2009), în 
căutarea logicii „capitalismului bun” (Baumol, Litan, Schramm, 2009) al 
secolului XXI – acea „terra incognita” a lui Robert Heilbroner (Heilbroner, 
1985, Heilbroner, 1993), nu putem încheia altfel decât promiţând că nu vom 
înceta să căutăm, aderând la îndemnul profesorului nostru Aurel Negucioiu: 
„trebuie găsit ceea ce filozofii numesc măsură, iar în economie se numeşte 
ordine” (Negucioiu, 2010). 

 
 

Note 
 
(1) În opinia lui Gray termenul „Stat-Providenţă” a devenit mai degrabă un clişeu al teoriei 

economice decât termen cu sens precis. Deoarece cumulează o mare varietate de acţiuni 
publice disparate ca: servicii naţionale de sănătate, pensii de stat, ajutoare de şomaj, locuinţe 
de stat, învăţământ gratuit, servicii sociale etc., „nu are nici un principiu raţional animator şi 
nici o justificare autentică” (Gray, 1998, pp. 96-97). 

(2) Lărgirea progresivă a rolului statului este prezentată de Burdeau astfel: stat spectator – stat 
tutore – stat providenţă – stat social (Burdeau, 1970). 
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