Capitolul 2
Calculul economic şi competenţele antreprenoriale
2.1 Semnificaţia calculului economic

Apelul la o formă de comparare a rezultatelor, scopurilor urmărite, cu mijloacele
utilizate reprezintă o dimensiune a acţiunii umane, de vreme ce raritatea mijloacelor îl
determină pe individul care acţionează să urmărească atingerea celui mai înalt valorizat
scop de pe scara sa de valori. O comparare directă, subiectivă a alternativelor se
realizează în cazul evaluării bunurilor de consum, iar în această situaţie este singura
posibilă, datorită caracterului pur subiectiv al valorii, al importanţei ordinale ataşate
acestora. Procesele de producţie extrem de simple, cu un număr redus de etape de
producţie, sunt deschise de asemenea evaluării directe, într-o economie autarhică sau care
se află încă în faza schimbului direct de bunuri.
O structură de producţie complicată, cu etape de producţie numeroase, care
utilizează factori de producţie cu grade diferite de specificitate şi substituibilitate necesită
un numitor comun de exprimare a relevanţei, a adecvării factorilor de producţie în calitate
de mijloace pentru atingerea scopurilor concurente. Cum procedeele productive au durate
de timp diferite, pentru evaluarea comparativă a rentabilităţii acestora este necesar, de
asemenea, ca preferinţele temporale ale indivizilor să îşi găsească o expresie unitară.
Schimburile indirecte – în care bunurile şi serviciile de toate ordinele, atât
bunurile de consum, cât şi factorii de producţie mai apropiaţi de etapa finală de consum
sau mai îndepărtaţi, sunt schimbate pe anumite cantităţi din acelaşi bun, mijlocul de
efectuare a schimburilor – permit calcularea atât a încasărilor, cât şi a cheltuielilor,
exprimate acum într-un numitor comun, ţinându-se cont de dimensiunea temporală a
acţiunii. Apare astfel posibilitatea cercetării adecvării diverselor mijloace la atingerea
scopurilor într-o structură complexă de producţie sau spre care se ţinteşte.
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Posibilitatea oferită antreprenorilor de a recurge la un calcul economic prospectiv,
ce utilizează propriile estimări anticipative, nu reprezintă garanţia succesului. Astfel, ex
post, unii antreprenori pot constata, în urma confruntării competitive pentru factorii de
producţie şi pentru resursele monetare ale consumatorilor, că demersul lor s-a soldat cu o
pierdere antreprenorială: au supralicitat factorii de producţie în raport cu preţul pe care
consumatorii au fost dispuşi să îl ofere. Structura coerentă a preţurilor pentru factorii de
producţie poate să fie, astfel, infirmată de alegerile consumatorilor. Piaţa nu oferă o
rezolvare deplină a acestui fenomen al anticipării antreprenoriale eronate, şi nici nu poate,
incertitudinea fiind o categorie a acţiunii umane. Există însă un mecanism de selecţie
naturală, neîntreruptă a acelor antreprenori care au anticipat relativ mai bine dorinţele
cele mai urgente ale consumatorilor.
Într-o economie cu antreprenori-capitalişti distincţi în etape succesive de
producţie, evaluarea directă a factorilor de producţie – prin aprecierea importanţei lor în
calitate de mijloace pentru atingerea scopului final, bunul de consum – nu este posibilă;
pentru simplul fapt că nu există o unitate de măsură intersubiectiv recognoscibilă a
satisfacţiei; în plus, producătorii din etape succesive diferă între ei: fiecare trebuie să îi
„convingă” pe vânzătorii de factori de producţie că întrebuinţarea pe care el o va da
acestora va fi mai apreciată de către consumatori decât utilizarea pe care le-o vor da
concurenţii săi. Toate acestea sunt rezolvate de existenţa monedei şi apelul la calculul
monetar.
În ce măsură se atinge echilibrul general pe piaţă este o chestiune secundară.
Calculul economic reprezintă instrumentul necesar, dar nu şi suficient, pentru o anticipare
antreprenorială corectă, care este trăsătura definitorie a echilibrului. În absenţa acestui
instrument, simpla constatare a stării de echilibru, cu alte cuvinte, stabilirea de către
fiecare persoană: consumator, antreprenor-capitalist, proprietar de factori de producţie a
faptului că alegerea făcută privind utilizarea resurselor proprii a fost cea mai bună posibil,
date fiind condiţiile pieţei, devine, într-o economie complexă, imposibilă.
Într-o singură situaţie ar putea, în principiu, să fie depăşită această dificultate a
alocării resurselor: atunci când, consideră Ludwig von Mises, abstracţie făcând de
elementul timp, factorii de producţie sunt fie total specifici, fie sunt substituibili în
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anumite proporţii date. Explicaţia a ce înseamnă acest „abstracţie făcând de elementul
timp” ne conduce însă la identificarea unui model nu numai nerealist, dar inutil pentru
problema în discuţie.
Contextul unei economii cu factori de producţie total specifici este mai îndepărtat,
decât pare la prima vedere, de realitate. De pildă, presupoziţia specificităţii depline ar
cere ca şi serviciile forţei de muncă să fie total specifice. Însă, ca o dovadă a libertăţii
specific umane de alegere şi a constatării empirice că relaxarea reprezintă un bun de
consum, indivizii îşi pot aloca timpul între muncă şi relaxare (leisure). Pe baza cărui
principiu s-ar realiza alocarea propriilor resurse corporale către muncă, respectiv
relaxare? Într-o economie complexă, în care alocarea factorilor de producţie este realizată
de către proprietarii lor în urma comparării în termeni monetari a costurilor de
oportunitate şi a veniturilor anticipate, timpul destinat relaxării face, de asemenea,
obiectul unei comparaţii. Persoana umană compară utilitatea marginală a unei anumite
perioade de timp destinate relaxării (ca bun de consum) cu utilitatea marginală estimată a
sumei de bani la care renunţă implicit, prin reducerea comparativă a timpului de muncă.
Dacă acceptăm existenţa unei economii complexe, capitaliste, în care toţi factorii de
producţie sunt total specifici, inclusiv timpul de muncă şi cel de relaxare sunt strict
delimitaţi pentru fiecare persoană în parte, şi presupunând că nu există monedă, se ridică
întrebarea firească: pe baza cărui principiu are loc remunerarea proprietarilor factorilor de
producţie, ca sursă a veniturilor prin intermediul cărora pot accede la bunurile de
consum?
În această interpretare, specificitatea factorilor de producţie devine o chestiune
pur tehnologică, care, prin natura ei, nu poate oferi un răspuns problemelor economice,
de pildă cât anume să se producă dintr-un bun în prezent şi cât în viitor? Ocolirea
calculului economic ar presupune stabilirea – anterioară, pe baza unui calcul economic, la
care renunţ ulterior – a unui plan intertemporal de alocare a factorilor de producţie şi a
timpului. Aceasta este echivalent cu a postula o economie uniform repetitivă, a cărei
relevanţă este nulă pentru cadrul economic schimbător al realităţii şi pentru explicarea
alocării factorilor de producţie. Specificitatea deplină îmi indică doar calea tehnologic
necesară de urmat, dacă doresc să ajung la un anumit bun. Nu impune şi nici nu poate să
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realizeze acest lucru, căci astfel s-ar substitui alegerii umane, un anumit curs al
evenimentelor.
Substituibilitatea perfectă, în anumite proporţii tehnologic determinate şi fixe, pe
lângă dificultatea mai sus menţionată, se dovedeşte incompatibilă cu accepţiunea
procesului de producţie, ca o conlucrare între cel puţin doi factori de producţie. Dacă
factorii de producţie pot fi substituiţi între ei, fără inconveniente tehnologice, înseamnă că
există realmente un singur factor de producţie. În acest caz, cum putem face diferenţa
între factorul de producţie şi bunul obţinut, în final, bun de consum?
Acestor caracteristici ale factorilor de producţie li se adaugă, după cum menţiona
Joseph T. Salerno, problema suplimentară generată de perioadele de producţie diferite
asociate variatelor metode tehnologice şi necesităţii de a stabili în ce măsură este fezabil
un proces de producţie mai scurt sau unul mai lung. Astfel, el scrie: „Deoarece acţiunea
umană însăşi implică raritatea ineradicabilă a elementului timp, ca şi a celorlalte resurse,
va exista întotdeauna posibilitatea aproape inepuizabilă de a acumula capital şi de a
prelungi structurile economice de producţie, multiplicând astfel la nesfârşit posibilităţile
tehnice de combinare a factorilor de producţie”53.
Ludwig von Mises abordează problema calculului economic – necesarmente
monetar – în prima parte a lucrării sale Human Action, prezentând-o ca pe o dimensiune a
acţiunii umane, ce poate fi atinsă în circumstanţele îndeplinirii unor anumite condiţii:
proprietate privată asupra factorilor de producţie, diviziune socială a muncii şi mijloc
general de efectuare a schimburilor (moneda). El notează: „Calculul monetar este steaua
polară a acţiunii desfăşurate în sistemul social de diviziune a muncii. El este busola
omului care se angajează în producţie. Acesta calculează pentru a distinge domeniile de
producţie remunerative de cele neprofitabile, acelea pe care consumatorii suverani este
plauzibil să le aprobe, de acelea pe care este plauzibil să le dezaprobe. Fiecare pas din
sfera activităţilor antreprenoriale face obiectul verificării cu ajutorul calculului monetar.
Premeditarea acţiunii planificate devine calculul comercial făcut în avans al costurilor şi
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încasărilor anticipate. Stabilirea retrospectivă a rezultatului acţiunii trecute devine
contabilizare a profiturilor şi a pierderilor”54.
Totodată, el subliniază: „Calculul economic este problema fundamentală pentru
înţelegerea tuturor problemelor numite îndeobşte economice”55. În acelaşi timp, adaugă:
„Civilizaţia noastră este inseparabil legată de metodele calculului economic. Ea ar pieri
dacă am abandona această unealtă atât de preţioasă a acţiunii”56.
Astfel, calculabilitatea acţiunii umane transcede sfera alocării factorilor de
producţie, pentru a deveni, din perspectiva misesiană, motorul evoluţiei societăţii.

2.2 Ludwig von Mises şi argumentul calculului economic

Articolul lui Ludwig von Mises cu titlul „Calculul economic în societatea
socialistă”57, publicat în 1920 a atins câteva obiective de o mare importanţă: furnizarea
unui argument imbatabil împotriva posibilităţii raţionalităţii economice socialiste,
clarificarea unor aspecte fundamentale ale funcţionării reale a pieţei, oferirea unui
argument împotriva intervenţiei statului în economie, adiţional argumentului clasic
misesian al inadecvării mijloacelor la scopuri.
Ludwig von Mises neagă, din considerente pur economice, capacitatea unei
societăţi socialiste închise de a se angaja într-o planificare raţională a alocării resurselor,
care presupune o modalitate de găsire ex ante a celor mai adecvate utilizări ale lor
destinate satisfacerii cererii consumatorilor şi de verificare ex post a corectitudinii
deciziei iniţiale, în aşa fel încât o structură complexă (cu multiple etape), coerentă, de
producţie să fie menţinută sau creată. Absenţa proprietăţii private asupra factorilor de
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producţie face imposibilă apariţia unor preţuri pentru aceştia, astfel încât calculele de
rentabilitate, de comparare a alternativelor de utilizare a lor, a veniturilor şi a cheltuielilor
exprimate într-o unitate de calcul comună (moneda), nu mai pot fi utilizate.
Astfel, noţiunea însăşi de „economie planificată” îşi pierde conţinutul economic,
de vreme ce întocmirea unui plan de alocare a resurselor într-o economie cu o structură
complexă a capitalului implică recurgerea la contabilizarea intrărilor şi ieşirilor, cu alte
cuvinte realizarea unui calcul economic. După cum subliniază Ludwig von Mises,
„Paradoxul <<planificării>> este că nu poate planifica, datorită absenţei calculului
economic. Ceea ce se numeşte economie planificată nu este nici un fel de economie. Este
doar un sistem de bâjbâire prin întuneric. Nu se pune problema unei alegeri raţionale a
mijloacelor, în vederea celei mai adecvate cu putinţă atingeri a obiectivelor ultime
urmărite. Ceea ce se numeşte planificare conştientă este tocmai eliminarea acţiunii
conştiente, îndreptate spre un scop”58.
Argumentul lui Ludwig von Mises este aplicabil atât unei economii socialiste, cât
şi unei economii, presupuse, desigur, cu un singur proprietar de factori de producţie, care
are intenţia să construiască o structură de producţie complexă. Dificultatea principală cu
care se confruntă planificatorul central în socialism este absenţa preţurilor pentru factorii
de producţie aflaţi pe diferite trepte în procesul de producţie, cu alte cuvinte
imposibilitatea de a calcula importanţa lor relativă în atingerea scopurilor. Referindu-se la
dificultatea insurmontabilă cu care se confruntă planificatorul central, Ludwig von Mises
scrie: „Problema care ne preocupă nu este dacă directorul va fi sau nu în măsură să
anticipeze condiţiile viitoare. Ceea ce afirmăm este că directorul nu poate calcula din
punctul de vedere al propriilor sale judecăţi actuale de valoare şi al propriilor sale
anticipări actuale ale condiţiilor viitoare, indiferent care ar fi acestea”59.
Încercarea de copiere a mecanismului competitiv al pieţei, prin trasarea unor
recompense/penalizări directorilor de întreprinderi care ar licita pentru factorii de
producţie, la rândul lor nişte substitute pentru profitul/pierderea de pe piaţă, nu rezolvă
problema calculului economic. Rezultatele incitativelor astfel create se încadrează în
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spaţiul definit de planul general, fără ca pentru acesta să putem beneficia de avantajele
calculului economic. În fond, criteriul de judecare a profitabilităţii unui proces de
producţie nu este cel de respectare strictă a unui plan, ci trebuie să vedem în ce măsură
planul însuşi de producţie s-a dovedit adecvat în raport cu satisfacerea nevoilor de
consum efective (a cererii). Cu privire la socialismul de piaţă, Joseph T. Salerno scrie:
„Lipsa de semnificaţie a acestor aşa-zise <<preţuri parametrice>> ale socialismului de
piaţă şi incapacitatea lor de a duplica structura preţurilor de piaţă sunt o consecinţă a
faptului că ele sunt în întregime condiţionate de recompensele, penalizările şi celelalte
aranjamente instituite de posesorii monopolişti ai factorilor de producţie (planificatorii)
pentru a ghida comportamentul managerilor de care dispun. Dar un asemenea sistem de
incitative manageriale este el însuşi un produs al minţii umane individuale, care ar trebui
să rezolve ea însăşi problema evaluării factorilor de producţie, înainte chiar de a spera,
măcar, să determine structura adecvată de incitative (devenită, prin urmare, superfluă)”60.
Ludwig von Mises consideră că sistemul pieţei nu este un sistem al managerilor,
ci unul antreprenorial, având funcţia principală de alocare a factorilor de producţie aflaţi
în proprietate potrivit propriilor anticipări. În acest sens, el subliniază: „Piaţa unei
societăţi capitaliste desfăşoară, de asemenea, toate acele operaţiuni prin care bunurile de
capital sunt alocate diferitelor ramuri industriale. Antreprenorii şi capitaliştii înfiinţează
corporaţii şi alte firme, le dezvoltă sau le reduc dimensiunile, le dizolvă sau le fuzionează
cu alte întreprinderi; ei cumpără şi vând acţiuni şi obligaţiuni ale corporaţiilor noi sau
deja existente, ei acordă, retrag şi recuperează credite; pe scurt, ei desfăşoară toate acele
activităţi a căror totalitate se numeşte piaţă de capital şi financiară. Tranzacţiile acestea
financiare ale promotorilor şi speculatorilor sunt cele ce direcţionează producţia spre
canalele în care ea satisface, în modul cel mai adecvat, cele mai intense dorinţe ale
consumatorilor. Piaţa ca atare este constituită din aceste tranzacţii. Dacă le eliminăm pe
acestea, nu mai rămânem cu nimic din piaţă. Ceea ce ne rămâne este un fragment care nu
poate exista separat şi care nu poate funcţiona ca piaţă”61.
Odată ce se înţelege faptul că, în sens larg, antreprenoriatul este coextensiv sferei
acţiunii umane, adică individul trebuie să ia decizii privind alocarea resurselor în
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conformitate cu previziunile sale într-un cadru al incertitudinii limitate, dificultăţile cu
care se confruntă economia socialistă nu mai pot fi explicate apelând la argumentul lipsei
de iniţiativă. Iniţiativă există totdeauna - în sensul urmăririi propriului interes de sporire a
bunăstării personale - problema este că individul are nevoie de resurse aflate în
proprietatea sa, pe baza cărora să poată acţiona. Şi avem în vedere nu numai etapa finală
de consum, de fapt vârful aisberg-ului numit structură de producţie. Bunurile de consum,
menţionează Ludwig M. Lachmann, reprezintă doar rezultatul intenţionat, dorit, al unui
întreg efort productiv pentru susţinerea căruia este nevoie de o alocare intertemporală
adecvată a unor factori de prducţie eterogeni, cu grade diferite de complementaritate şi
substituibilitate62. Apare, prin urmare, problema calculului economic.
Este bine să menţionăm faptul că, pentru Ludwig von Mises, necesitatea logică a
calculului economic decurge tocmai din caracteristicile mai sus menţionate ale factorilor
de producţie, este, aşadar, un „dat” al universului în care trăim şi de care trebuie să ţinem
seama dacă dorim să ne atingem scopurile specifice. Tocmai din acest motiv el discută,
pentru prima dată, această problemă în prima parte a lucrării sale Human Action, dedicată
fundamentelor pe care va clădi ulterior corpul ştiinţei economice. La Murray N.
Rothbard, de asemenea, regăsim în primul capitol din Man, Economy and State referiri
repetate, cu toate că nu foarte evidente, la necesitatea unei comensurări cantitative, fără
de care ştiinţa economică fundamentată pe subiectivitatea individului riscă să devină o
simplă curiozitate pur intelectuală, fără aplicabilitate în realitate. Doar într-un univers în
care factorii de producţie sunt total specifici sau în care ar fi substituibili în anumite
proporţii tehnologic stabilite, scrie Ludwig von Mises, ne putem dispensa de efectuarea
unui calcul economic (abstracţie făcând de modificările pe care le aduce cu sine factorul
timp)63.
Soluţia misesiană la problema calculului economic se adresează raţionalităţii; ea
nu vizează procedee psihologice de cointeresare a directorilor de întreprinderi socialiste
în rezultatele producţiei. Aspectul central este calculul economic cu cele două faţete ale
sale: retrospectiv, utilizând preţurile trecute, ale obţinerii factorilor de producţie şi cele de
vânzare pe piaţă a bunului produs, pentru analizarea critică a acţiunii trecute, considerată
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ca punct de plecare pentru fundamentarea deciziilor de (dez)investire viitoare –
continuarea activităţii cu menţinerea/restrângerea/sporirea capacităţilor productive ori
renunţarea la statutul de antreprenor-promotor şi angajarea ca salariat etc. – pentru care
folosirea preţurilor viitoare anticipate este indispensabilă, respectiv calcul economic
prospectiv.
Ludwig von Mises nu respinge nicidecum dimensiunea antreprenorială, numai că
el o vede subordonată existenţei şi distribuţiei drepturilor de proprietate asupra factorilor
de producţie. Proprietatea asupra factorilor de producţie este un pas preliminar dobândirii
drepturilor de proprietate asupra bunurilor de consum ce servesc satisfacerii preferinţelor
consumatorilor. Este evidentă astfel importanţa existenţei unui principiu generalizabil,
prin urmare non-agresiv, de apropriere.
Obiectivul comitetului de planificare nu poate fi setat identic cu cel al
producătorilor pe piaţă, şi anume satisfacerea celor mai urgente dorinţe ale
consumatorilor, întrucât acestea sunt dependente de contextul proprietăţii. Aici apare
întrebarea suplimentară referitoare la capacitatea de a deriva „importanţa” relativă pentru
factorii de producţie din scara de valori pentru bunurile de consum, cu alte cuvinte,
problema „imputării valorii”. Adiţional: poate exista o scară unică de valori la nivel de
societate? Nu. Această demonstraţie anulează implicit întrebarea dacă este posibil să
aflăm aceste preferinţe ale consumatorilor. Nu putem vorbi despre scări de valori ale
consumatorilor în absenţa clarificării drepturilor de proprietate, fapt pe care îl
accentuează Dan Mahoney: „... noţiunea de raritate a unui bun particular din punct de
vedere economic trebuie să includă o referire la proprietatea acestui bun, nu doar la
cantitatea fizică limitată a acestui bun relativ la dorinţe. Din această perspectivă
economică are raritatea – cu alte cuvinte, dispoziţia proprietarului unui bun de a-l
schimba pentru un alt bun – o semnificaţie centrală pentru procesul deciziei economice
(calcularea, compararea veniturilor anticipate cu costurile prospective într-un numitor
comun), pentru a decide atât cum să producem un anumit lucru, cât şi ce să producem”64.
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Ludwig von Mises presupune chiar a fi depăşită problema cunoaşterii dorinţelor
celor mai urgente ale consumatorilor, asumând cazul cel mai facil, anume când obiectivul
îl reprezintă atingerea dorinţelor planificatorului central. În fond, şi prima situaţie poate fi
integrată aici, de vreme ce nu există nici o modalitate economică de a afla dacă alocarea
factorilor de producţie de către planificator a fost adecvată sau nu.
Cu toate că articolul lui Ludwig von Mises Calculul economic în societatea
socialistă a fost scris în 1920, iar argumentele sale reluate în Human Action din 1949,
1966, 1998, o vreme argumentul calculului economic nu a fost asimilat, în pofida faptului
că subiectul era de mare actualitate. Dovadă stau, în acest sens, articolele scrise de către
economişti austrieci din zilele noastre, apărute în Review of Austrian Economics, care
readuc în actualitate argumentul misesian, singurul care demonstrează imposibilitatea
teoretică, analitică de organizare într-o manieră raţională, în sensul de adecvare ex ante a
mijloacelor la scopuri, a economiei socialiste, procedând la o comparaţie binevenită cu
cel hayekian. Acesta din urmă a fost şi este mai cunoscut; recunoaştem în literatura
mainstream argumente bazate pe problematica informaţiei dispersate, care sunt utilizate
pentru a descrie funcţionarea economiei de piaţă şi pentru a justifica motivul pentru care
aceasta este superioară economiei socialiste. Care sunt motivele reiterării menţionate?
Actualitatea şi importanţa argumentelor legate de calculul economic şi, indirect,
de antreprenoriat decurg din faptul că acelaşi tip de raţionament se poate aplica, evident
mai puţin „drastic”, şi în cazul economiei intervenţioniste sau al economiei în tranziţie, ca
exemple de tendinţe de apropiere către, respectiv de depărtare de socialism. Prezenţa
întreprinderilor de stat, cum este cazul regiilor de furnizare a utilităţilor publice, ce
practică pseudo-preţuri (care nu reflectă dorinţele consumatorilor), cu toate că sunt
supuse, în general, rigorilor economiei de piaţă, introduc în sistemul de preţuri „insule de
haos calculaţional”. Se adaugă intervenţia directă a statului în sistemul de preţuri prin
impunerea unor preţuri minimale sau maximale, prin impozitarea producătorilor, ceea ce
duce la modificarea producţiei oferite pieţei în condiţii de rentabilitate, prin impunerea de
taxe vamale în scopul protejării producătorilor interni de concurenţa externă, prin
practicarea unei politici inflaţioniste etc. Toate aceste intervenţii nu rămân fără urmări
pentru calculul economic şi pentru activitatea antreprenorială, în calea căreia se ridică
astfel obstacole suplimentare, în plus faţă de incertitudinea asociată viitorului. Dacă nu
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putem să „scăpăm” de această caracteristică (metodologic necesară pentru înţelegerea) a
vieţii umane, cel puţin să creăm un cadru propice anticipărilor cât mai corecte posibil.
În sistemul teoretic misesian, problema calculului economic se dovedeşte o lege
economică total deosebită de celelalte. Ea nu îşi găseşte, de pildă, o formulare în termeni
contrafactuali (sau, clasic, ceteris paribus)65. Pentru Ludwig von Mises, imposibilitatea
calculului economic este o chestiune mai degrabă tehnică, ce l-ar afecta şi pe un potenţial
monopolist privat, ca echivalent, însă doar economic, al planificatorului central. Astfel,
demonstraţia misesiană a imposibilităţii calculului economic într-o societate socialistă se
încadrează în tabloul general al legilor economice neutre faţă de valori (wertfrei).
Importanţa argumentului misesian depăşeşe sfera criticii la adresa socialismului
şi, după cum vom vedea în punctele ulterioare, cea referitoare la haosul calculaţional al
intervenţionismului. „Articolul furnizează raţiunea de a fi a sistemului preţurilor, a
pieţelor absolut libere, a inviolabilităţii proprietăţii private şi a banilor neviciaţi”66,
apreciază Joseph T. Salerno, referindu-se la articolul din 1920 al lui Ludwig von Mises.
Iar Murray N. Rothbard remarca, de asemenea, faptul că demersurile misesian şi
hayekian de rezolvare a problemei calculului economic circumscrise strict realităţii
economice, caracterizate prin „incertitudine, modificare permanentă a datelor şi
cunoaştere dispersată”, reprezintă un „atac implicit la adresa relevanţei conceptului însuşi
de echilibru general walrasian”67.
În plus, aplicabilitatea argumentului misesian este mult mai largă decât pare la
prima vedere, întrucât, subliniază Murray N. Rothbard, ea vizează orice situaţie în care
este eliminată piaţa unui bun de capital, indiferent de modalitatea, agresivă (în socialism)
sau non-agresivă (prin schimburi libere pe piaţă), în care are loc68. Astfel, el consideră că
o firmă unică – un supermonopol – pe piaţă „nu ar putea să calculeze datorită absenţei
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pieţei şi, în consecinţă, ar suferi mari pierderi şi dislocări”69. Dacă socialismul îşi acoperă
pierderile recurgând la agresiunea impozitării, în schimb supermonopolul pe piaţă s-ar
dezintegra sub presiunea pierderilor. În dinamică, orice mişcare în direcţia monopolizării,
a eliminării pieţelor pentru bunurile de capital este însoţită de probleme de calculabilitate,
însă mai restrânse decât cele asociate monopolului deplin. Murray N. Rothbard ajunge la
concluzia că piaţa însăşi, prin dificultăţile create de absenţa costurilor de oportunitate
pentru bunurile de capital monopolizate, impune anumite limite monopolizării. Astfel, el
subliniază că, „dacă problemele calculabilităţii încep să apară odată cu dispariţia pieţelor,
acest fapt trasează o limită a pieţei libere în calea nu numai a unei unice firme mari (One
Big Firm), ci şi a monopolurilor parţiale care elimină pieţele”70.
Hans-Hermann Hoppe discută de asemenea cazul în care, pe o piaţă liberă, se
ajunge la o situaţie de monopol, la un singur ofertant al tuturor bunurilor, caz considerat,
de altfel, foarte puţin probabil, istoric vorbind. În plus, monopolizarea nu elimină
libertatea indivizilor de a-şi utiliza în modul perceput ca fiind optim resursele proprii de
muncă şi veniturile obţinute. Este această situaţie suboptimală? Hans-Hermann Hoppe
consideră că nu; el ajunge la această concluzie apelând la criteriul rothbardian al
preferinţei demonstrate în acţiune, absenţa agresiunii instituţionalizate fiind garantul
demonstrării „adevăratelor” preferinţe. Astfel, Hans-Hermann Hoppe scrie: „existenţa
monopolurilor nu ne-ar permite să spunem decât atât: este clar că monopolistul în cauză
nu a văzut nicio posibilitate de a-şi spori venitul vânzându-şi mijloacele de producţie, sau
o parte dintre ele, căci altfel ar fi făcut-o. Şi nimeni altcineva nu a sesizat vreo şansă de aşi spori venitul licitând pentru factorii de producţie ai monopolistului sau devenind la
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rândul său un capitalist economisind, transformând avuţia privată folosită non-productiv
în capital productiv sau unindu-şi forţele cu ale altora, căci altfel ar fi făcut-o. Dar atunci,
dacă nimeni nu a sesizat vreo şansă de a-şi spori venitul fără a face apel la agresiune, ar fi
evident greşit să vezi ceva în neregulă la un astfel de supermonopol. Dacă el ar lua fiinţă
într-adevăr în cadrul creat de o economie de piaţă, acest lucru nu ar dovedi decât că
supermonopolistul a oferit într-adevăr consumatorilor bunurile şi serviciile cele mai
intens dorite, în cel mai eficient mod”71.
Referitor la această problemă, Murray N. Rothbard şi Hans-Hermann Hoppe se
află pe poziţii opuse. În timp ce Murray N. Rothbard, din dificultăţile de calcul economic
întâmpinate de monopolist, pare să sugereze o suboptimalitate a monopolului pe o piaţă
liberă, întrucât problemele de calculabilitate se translatează la nivelul alocării resurselor
şi al satisfacerii consumatorilor, Hans-Hermann Hoppe subordonează calculul economic
principiului etic al preferinţei demonstrate în acţiune. Fără să apeleze la comparaţii
interpersonale, asemenea lui Ludwig von Mises în teoria monopolului, Murray N.
Rothbard pare astfel să deducă o incapacitate a monopolistului de a aloca economic
raţional propriile resurse monopolizate. Argumentul rothbardian nu poate fi însă, cel
puţin din punctul de vedere al unor economişti austrieci, utilizat în sens politic. Statul nu
este îndreptăţit etic să acţioneze pentru „dizolvarea” monopolului şi construirea unei pieţe
pentru factorii de producţie monopolizaţi. Cu toate acestea, este importantă identificarea
unei surse de suboptimalitate pe piaţa liberă. Cu privire la posibilitatea redusă a apariţiei
unui monopol unic pe piaţă, Hans-Hermann Hoppe scrie: „Nu doar că este extrem de
improbabil, empiric şi teoretic, să aibă loc un proces de monopolizare, ci, chiar dacă ar
avea loc, ar fi inofensiv din punctul de vedere al consumatorilor”72.
Preeminenţa argumentului calculului economic bazat pe proprietate este susţinută
şi de Joseph T. Salerno, care subliniază natura economic diferită a problemei achiziţiei
informaţiei în raport cu acţiunea umană, care presupune alocarea de resurse rare pentru
atingerea scopurilor considerate a fi cele mai urgente. În acest sens, el notează: „Cu alte
cuvinte, procesul de anticipare şi estimare anticipativă a structurilor viitoare ale
preţurilor, în care descoperirea de noi informaţii poate juca un rol, este o fază
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precompetitivă şi nonsocială, care precede şi condiţionează, aşadar, licitarea
antreprenorială competitivă a factorilor de producţie existenţi şi care se desfăşoară
exclusiv în sfera de cuprindere a intelectelor individuale. Funcţia socială a competiţiei, pe
de altă parte, este estimarea anticipativă obiectivă, în termeni monetari, a bunurilor de
ordin superior, sine qua non-ul calculului antreprenorial al profitabilităţii planurilor
alternative de producţie. Astfel, competiţia dobândeşte caracteristicile unui proces
esenţialmente social nu fiindcă ar presupune în mod necesar descoperirea de informaţii,
care este inevitabil o sarcină individuală, ci deoarece, în absenţa preţurilor monetare,
determinate competitiv, ale tuturor factorilor de producţie, chiar posedând literalmente
toată cunoaşterea din lume, un individ ar rămâne incapabil să aloce în mod economic
resursele productive, în cadrul unui sistem de diviziune socială a muncii”73.
Hans-Hermann Hoppe subliniază că argumentul hayekian centrat pe dispersarea
cunoaşterii şi inexistenţa preţurilor ca transmiţători de informaţie în socialism lasă
neexplicată existenţa altor forme de organizare socială, în care se remarcă un tip de luare
centralizată a deciziilor, fără ca tarele de care este acuzat socialismul să se manifeste.
Astfel, el scrie: „Familiile şi firmele presupun de asemenea o planificare centrală. Capul
familiei şi proprietarul firmei construiesc de asemenea planuri care unifică utilizarea pe
care alte persoane o pot da cunoaşterii private de care dispun, cu toate acestea familiile şi
firmele nu dau impresia că ar împărtăşi problemele socialismului. Pentru Mises, această
observaţie nu ridică nici o dificultate: în socialism, proprietatea privată este absentă, în
vreme ce familiile individuale şi firmele private se bazează pe însăşi instituţia proprietăţii
private”74.
Hans-Hermann Hoppe restabileşte ordinea cauzală firească: preţurile, cunoaşterea
care s-ar transmite prin acestea, sau care, am afirma aici, este relevantă pentru acţiune,
este dependentă, la rândul său, de un context al proprietăţii. „A pretinde că problema este
lipsa cunoaşterii, după cum susţine Hayek, înseamnă a confunda cauza cu efectul, sau
premisa cu consecinţele”75, consideră Hans-Hermann Hoppe. Preţurile necesare
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calculului economic reprezintă o informaţie publică, ce poate fi, în principiu, colectată,
spre deosebire de informaţia „brută sau extra-instituţională”.
Dacă abordarea în termeni de proprietate, misesieni-rothbardieni, a problemei
calculului economic oferă o interpretare şi problemelor de direcţionare a resurselor în
contextul intervenţionismului, Friedrich A. Hayek nu poate oferi o extindere a
argumentului său, care să fie aplicabilă intervenţiei statului. Friedrich A. Hayek renunţă,
după cum observă Hans-Hermann Hoppe, la distincţia tranşantă, operaţională,
fundamentală între agresiune şi non-agresiune, dându-i o accepţiune tot în termeni de
cunoaştere76.
De asemenea, Dan Mahoney77 pune sub semnul întrebării însăşi posibilitatea de a
vorbi despre preferinţe ale consumatorilor în absenţa manifestării lor pe piaţă prin
intermediul proprietăţii de care dispun, ca un fapt independent de chestiunea cunoaşterii.
Astfel,

ipoteza

cunoaşterii

preferinţelor

consumatorilor

întâmpină

dificultăţi

insurmontabile, întrucât manifestarea acestor preferinţe depinde de proprietatea care le
este negată, sau cel puţin restricţionată. În acest sens, Dan Mahoney scrie: „Este
important să subliniem că preţurile existente în capitalism nu transmit nici o informaţie
privind procesul de luare a deciziei economice corecte; erorile în aprecierea viitorului pot
avea loc şi au loc în capitalism. Ele furnizează, mai degrabă, un instrument pentru
realizarea unor aprecieri corecte privind mijloacele şi scopurile. Acest lucru este posibil
doar datorită sursei lor ce se găseşte în proprietate, datorită naturii lor de proprietate
asupra banilor ce trebuie să fie utilizată pentru a achiziţiona un factor şi care poate fi
comparată cu cantitatea de proprietate asupra banilor ce poate fi obţinută din vânzările
sale. Nu contează cât de <<dispersată>> este cunoaşterea unei anumite tehnici de
producţie. Vor fi aplicate doar acele tehnici ale căror preţuri sunt mai scăzute decât
veniturile pe care se aşteaptă să le aducă”78.
Dan Mahoney susţine în acest mod paradigma proprietăţii, misesianorothbardiană, în dezbaterea asupra calculului economic, cu o observaţie asemănătoare
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celei făcute anterior de Hans-Hermann Hoppe, potrivit căreia distribuţia proprietăţii (şi
instituţiile existente) afectează datele economic relevante.

2.3 George Reisman, socialismul şi controlul universal al preţurilor

În lucrarea sa Capitalism79, George Reisman prefaţează discuţia despre sistemul
socialist cu o analiză a problemei calculului economic în acest sistem. Asemenea
misesienilor, el accentuează rolul pe care îl are proprietatea privată în buna funcţionare a
economiei, pentru care calculul economic al rentabilităţii diverselor alternative de
utilizare a resurselor este esenţial. George Reisman discută şi modul în care, prin
intervenţiile diverse ale statului, sunt afectate nu numai calculele economice de
rentabilitate ale antreprenorilor-capitalişti, ci şi calculele – comparaţii care nu se reduc
întotdeauna la elementul pur monetar – pe care le face orice individ, salariat, consumator
etc., care se confruntă cu raritatea resurselor şi care trebuie să aleagă cea mai bună
alternativă dintre cele care sunt, anticipativ, posibil de atins.
Trăsătura caracteristică a analizei lui George Reisman este aceea de a pune un
semn de egalitate între efectele economice ale socialismului şi efectele economice ale
unui control universal al preţurilor80. Astfel, el scrie: „Cel mai important principiu pe care
trebuie să îl înţelegem cu privire la socialism este acela că efectele sale economice sunt,
în datele lor esenţiale, identice cu cele care rezultă din controalele universale ale
preţurilor”81. Şi continuă: „Identitatea economică fundamentală dintre socialism şi
controalele universale ale preţurilor constă în aceea că ambele distrug proprietatea
privată asupra mijloacelor de producţie şi consecinţele acesteia – motivul profitului şi
sistemul preţurilor”82. Controlul preţurilor, consideră George Reisman, pe bună dreptate,
îngrădeşte dreptul de proprietate privată, întrucât neagă proprietarului legitim dreptul de a
utiliza bunul deţinut în modul care i se pare cel mai adecvat. În fond, prin impunerea unor
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preţuri minime şi/sau maxime, se schimbă contextul acţiunii – alte alternative par a fi, în
noile condiţii, profitabile. George Reisman subliniază în mod corect că „întregul sistem al
preţurilor şi toate legile şi armonia sa depind de un lucru esenţial: respectarea drepturilor
de proprietate privată şi, astfel, a libertăţii oamenilor de afaceri de a acţiona pentru
propriul lor beneficiu”83.
Totodată, George Reisman ne aminteşte de rolul coordonator al preţurilor în
ajustarea planurilor unui individ la cele ale tuturor celorlalţi84. Pe piaţă este posibilă
calcularea estimativă a costurilor de oportunitate, impactul pe care propria alegere îl va
avea asupra celorlalte alternative de utilizare a factorilor complementari de producţie,
lucru care, în socialism, nu este posibil pentru că, scrie George Reisman, „în socialism
este necesar să planifici producţia întregului sistem economic ca un întreg indivizibil”85.
Obstacolul îl constituie, în concepţia sa, inabilitatea minţii umane de a înţelege în
dimensiune temporală conexiunile fizice şi economice între diversele industrii şi toate
celelalte informaţii punctuale – de genul, care este modalitatea cea mai rentabilă de
combinare a unor factori de producţie, cu cât şi cum va afecta creşterea producţiei dintrun bun o altă ramură etc., aspecte la care, pe piaţă, se ajunge în urma efectuării unor
calcule economice.
„Însă planificarea sistemului economic ca un întreg indivizibil este pur şi simplu
imposibilă”86, subliniază George Reisman, accentuând aici mai mult complexitatea
economiei, existenţa factorilor de producţie care nu sunt perfect specifici şi nici perfect
substituibili. Argumentul central rămâne însă cel misesian, absenţa preţurilor factorilor de
producţie, care ar fi apărut în urma licitărilor de către proprietari concurenţi. George
Reisman subliniază mai mult capacitatea preţurilor în capitalism de a transmite
informaţie, lucru care nu mai este posibil într-un sistem în care „diviziunea intelectuală a
muncii lipseşte”87.
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După cum bine ştim, urmărirea consecinţelor fixării unor preţuri minime sau
maxime asupra rentabilităţii investiţiilor private presupune existenţa unor preţuri în
funcţie de care analizăm, în primul rând, dacă se poate vorbi despre vreun impact. Astfel,
dacă preţul maxim nu este mai scăzut decât preţul ce ar fi fost altminteri pe piaţă, nu
afectează decizia investiţională a producătorului, efectele lui pot fi indirecte, în sensul că
aplicarea măsurii solicită fonduri, care sunt obţinute prin impozitare şi/sau inflaţie;
măsura nu este neutră în raport cu sistemul economic al pieţei, dar nu putem trasa efecte
directe asupra sectorului respectiv. Problema principală pe care o ridică Ludwig von
Mises este aceea că nu există nici o modalitate prin care un producător aflat în etapele
mai îndepărtate de etapa finală de producţie să poată estima preţul bunului de capital,
costurile de producţie ale acestuia, pentru a vedea dacă şi în ce măsură controlul
preţurilor impus de stat afectează rentabilitatea producţiei sale. Atâta timp cât este
permisă proprietatea privată asupra factorilor de producţie şi activitatea productivă
privată, putem anticipa că un control complet al preţurilor declanşează o „întrecere” între
producătorii privaţi de a oferi bunuri noi, pentru care statul nu are încă fixat un preţ.
Există astfel motive să ne aşteptăm că această libertate îngrădită va lua sfârşit în curând.
De asemenea, putem considera că un control complet al preţurilor ne duce într-o situaţie
diferită de amplificarea efectelor unui control parţial al lor. Dacă, prin fixarea unui preţ
maxim sau minim pe piaţă, se păstrează posibilitatea de a recurge la calcul economic, de
a calcula pierderile etc., prin generalizarea controlului preţurilor, această posibilitate se
pierde. În fond, denumirea de control general al preţurilor este inadecvată, de vreme ce
nu mai există nici un preţ al pieţei, exceptând aici piaţa neagră. Am putea vorbi în cazul
socialismului mai degrabă despre un control al producţiei, care rezultă din controlul
etatist asupra proprietăţii, şi fixarea de către stat a sumelor monetare la care sunt
tranzacţionate pe piaţă bunurile pe care el le produce.
George Reisman aduce în mod corect o dovadă istorică a ineficienţei activităţii
investiţionale masive a modelului tipic de socialism aplicat, URSS. Anume că, mai
devreme sau mai târziu, investiţia sporită în bunuri de capital trebuie să se reflecte în
creşterea producţiei de bunuri de consum şi servicii, dacă a fost adecvată, lucru care nu s-
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a întâmplat în realitate88. El doreşte astfel să sublinieze natura falimentară a unor
investiţii de stat discoordonate, cărora le lipsesc factorii de producţie complementari.

2.4 Intervenţionismul statal şi „haosul calculaţional”

În timp ce argumentul originar al lui Ludwig von Mises este de sorginte strict
economică, wertfrei, aplicarea acestuia la nivelul intervenţionismului, al situaţiei de
implicare a statului pe o piaţă liberă, se sprijină atât pe argumente economice, de tipul
suveranităţii consumatorului şi selecţiei celor mai buni antreprenori pe piaţă, cât şi pe
cele etice. Murray N. Rothbard este cel care, în Man, Economy, and State, apoi în Power
and Market, arată că probleme la nivelul calculului economic însoţesc activitatea oricărei
întreprinderi de stat. Referindu-se la oferirea de către stat a unui serviciu „gratuit”, el
scrie: „De vreme ce nu există preţuri [pentru bunurile şi serviciile gratuite – n. ns.] şi,
prin urmare, o excludere a utilizărilor submarginale, statul nu poate în nici un caz, chiar
dacă ar dori acest lucru, să aloce serviciile sale celor mai importante alternative şi celor
mai dornici cumpărători”89. În continuare, precizează: „Fiecare întreprindere de stat
introduce în economie propria insulă de haos; nu este necesar să aşteptăm socialismul
pentru ca haosul să-şi facă simţită prezenţa; Nici o întreprindere de stat nu-şi poate
vreodată determina preţurile sau costurile, nici nu poate să aloce factorii de producţie sau
fondurile într-un mod raţional, în direcţia maximizării bunăstării”90.
Identificarea impactului pe care îl are o întreprindere de stat pe piaţă se bazează
pe comparaţia cu o întreprindere privată. În primul rând, fondurile necesare începerii
activităţii sunt, în cazul firmei private, rezultatul participării anterioare paşnice la
structura de diviziune a muncii şi de schimb a pieţei. Menţinerea pe piaţă şi, eventual,
dezvoltarea firmei în cauză se vor sprijini pe rezultatele pozitive ale activităţii sale
(profituri) şi/sau pe fonduri atrase prin mijloace voluntare. Obţinerea profitului pe o piaţă
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liberă este strict condiţionată de capacitatea antreprenorului de a anticipa corect/mai bine
decât competitorii săi cele mai urgente nevoi ale consumatorului. Această decizie
voluntară a capitalistului-antreprenor de a-şi investi resursele financiare într-o anumită
activitate mai degrabă decât în alta se face în lumina unui calcul economic prospectiv: el
anticipează cererea consumatorilor în coordonatele sale concrete cantitative şi calitative,
preţul pe care aceştia ar fi dispuşi să îl plătească în schimbul bunului oferit, pentru ca
apoi să liciteze pentru factorii de producţie necesari, în limita produsului valoric marginal
actualizat sperat de pe urma lor.
Important de menţionat este că toţi antreprenorii privaţi îşi fundamentează cererile
lor de achiziţionare de factori de producţie pe propriile anticipări ale cererilor viitoare
ale consumatorilor. Amendarea ex post a proiectelor investiţionale de către cumpărători
pe piaţă a luat numele de „suveranitatea consumatorului”, care nu exprimă altceva decât
legătura necesară ce există între producţie şi consum. Astfel, profitul obţinut de către
antreprenorul care a anticipat mai bine decât competitorii săi este considerat o „dovadă” a
satisfacerii dorinţelor consumatorilor, după cum pierderea indică faptul că dorinţe mai
urgente şi care puteau fi îndeplinite cu respectivii factori de producţie au rămas
nesatisfăcute91. Profitul dovedeşte astfel faptul că antreprenorul a anticipat mai bine decât
alţii doar într-un cadru al respectării drepturilor de proprietate, pe o piaţă liberă. De pildă,
pe o piaţă obstrucţionată, prin acordarea unor privilegii de monopol, veniturile superioare
pe care le obţin producătorii privilegiaţi nu sunt corelate cu satisfacţia consumatorilor. În
acest caz, sursa veniturilor mai mari decât altminteri, adică pe o piaţă liberă, este
rezultatul restrângerii competiţiei ca urmare a intervenţiei statului.
În aceste împrejurări, achiziţionarea iniţială a factorilor de producţie se face
apelându-se la fonduri care, în viziunea libertarianului Murray N. Rothbard, sunt obţinute
prin agresiunea statului, sub forma impozitării - taxării şi/sau a inflaţiei, datorate tipăririi
de monedă sau expansiunii creditului92, ceea ce echivalează cu negarea, de la bun
început, a dreptului legitim al proprietarilor de a-şi utiliza resursele băneşti conform
propriilor dorinţe, în limitele respectării dreptului legitim de proprietate al celorlalţi. Cu
91

Vezi Ludwig von Mises, Profituri şi Pierderi. Natura economică a profiturilor şi a
pierderilor, p. 109
92
Vezi, de exemplu, Murray N. Rothbard, op. cit., p. 177
47

resurse monetare reduse prin impozitare, respectiv a căror putere de cumpărare a fost
nejustificabil economic şi etic diminuată în condiţiile inflaţiei, individul poate să cumpere
mai puţine bunuri şi servicii decât altminteri. Alegerea pe care el o realizează în noile
condiţii nu demonstrează adevăratele sale preferinţe, adică acelea ce ar fi fost manifestate
în acţiune, prin alegere pe piaţă, în absenţa agresiunii statului. Noua configuraţie a pieţei,
rezultată în urma redistribuirii avuţiei, care însoţeşte în mod necesar impozitarea şi
inflaţia nu este, aşadar, etic justificabilă, din moment ce chiar agresiunea statului nu poate
fi justificată etic, şi nici din punct de vedere economic ea nu reflectă dorinţele
consumatorilor. Hans-Hermann Hoppe remarcă fenomenul „alocării defectuoase a
factorilor de producţie, ce rezultă din decizia de a acorda statului dreptul special de a
apropria venituri în mod non-contractual...”93. Aşadar, problema etică, agresiunea
statului, generează condiţiile propice pentru manifestarea unei probleme economice,
absenţa testului profitului şi al pierderii în alocarea factorilor de producţie.
Întrebarea care se ridică acum este următoarea: este posibil ca firmele de stat să
ofere bunurile cerute de consumatori, făcând abstracţie de situaţia iniţială de agresiune?
Adică, se pot integra ele pe piaţă, supunându-se în mod voluntar, asemenea firmelor
private, principiului suveranităţii consumatorului? Răspunsul dat acestei întrebări trebuie
să ţină cont, în primul rând, de fapul că modalitatea în care firmele de stat se finanţează le
distanţează de cele private. O firmă privată îşi continuă activitatea atâta timp cât reuşeşte
să vândă bunurile produse la preţuri care să îi acopere cheltuielile şi/sau să convingă
investitori privaţi să îşi rişte capitalul propriu. Firma de stat nu se află sub imperiul
aceloraşi constrângeri, întrucât ea beneficiază, pe de o parte, în majoritatea cazurilor, de o
poziţie privilegiată, graţie barierelor la intrare pe o piaţă, pe care le pune statul în calea
firmelor private potenţiale care ar dori să intre pe acea piaţă. Pe de altă parte, pierderile
suferite sunt acoperite de către stat apelând la aceleaşi mijloace agresive.
Mecanismul propriu pieţei prin care producătorii privaţi îşi ajustează producţia la
cererea anticipată a consumatorilor poartă numele de calcul economic. Firmele de stat,
care activează într-un mediu de piaţă, beneficiază de o posibilitate limitată de a apela la
acest instrument, la calculul economic. Pe piaţă se formează preţuri de piaţă pentru
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factorii de producţie, ceea ce reflectă costurile de oportunitate ale utilizării lor într-un
anumit proces de producţie. Firmele de stat îşi pot calcula astfel o parte din costurile
utilizării resurselor. Pornind de la acest fapt, Murray N. Rothbard apelează la conceptul
de „insule de haos calculaţional”94, pe care îl utilizează pentru a desemna abdicarea
firmelor de stat de la principiul servirii consumatorilor. Iar Hans-Hermann Hoppe explică
arbitrariul alocării resurselor de către stat: „Fiind diferit de firmele obişnuite prin aceea că
i se permite să obţină venituri prin mijloace non-contractuale, statul nu este forţat să evite
pierderile dacă doreşte să supravieţuiască, aşa cum trebuie să facă restul producătorilor.
Mai curând, pentru că îi este îngăduit să stabilească impozite şi reglementări, statul este
în poziţia de a determina unilateral dacă să subvenţioneze sau nu, în ce măsură şi pentru
ce perioadă de timp propriile activităţi productive. De asemenea, statul poate decide
unilateral ce competitor potenţial poate să concureze cu el. În esenţă, aceasta înseamnă că
statul devine independent de criteriul cost-profit. Dar dacă nu mai este forţat să testeze
continuu prin acest criteriu diferitele utilizări pe care le dă resurselor, adică dacă nu mai
este nevoit să îşi reajusteze cu succes alocările resurselor la schimbările în cererea
consumatorilor pentru a supravieţui ca producător, atunci succesiunea deciziilor alocative
în întregul ei poate fi privit ca un proces decizional arbitrar, iraţional”95. Totodată, HansHermann Hoppe subliniază că alegerea pe criterii politice, în mod democratic sau
autocratic, nu rezolvă arbitrariul alocării resurselor de către stat, din punctul de vedere al
consumatorilor, chiar dacă se presupune că obiectivul îl constituie satisfacerea celor mai
urgente trebuinţe ale acestora.
În acelaşi timp, Hans-Hermann Hoppe arată că scăderea generală a calităţii
bunurilor în sistemul „productiv” de stat îşi găseşte explicaţia în independenţa dintre
eforturile productive şi veniturile obţinute. Pentru firma privată, îmbunătăţirea calităţii
produsului nu reprezintă altceva decât o tactică de diferenţiere a produselor sale şi de
atragere a consumatorilor. Astfel, el scrie: „O firmă este dependentă, pentru continuarea
existenţei sale, doar de achiziţiile voluntare ale consumatorilor, deci nu există pentru o
firmă capitalistă nici un standard de calitate definit arbitrar (inclusiv aşa-numitele
standarde ştiinţifice sau tehnologice de calitate) de către un pretins expert sau comitet de
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experţi. Pentru ea, nu există decât calitatea aşa cum este percepută de consumatori”96.
Calitatea bunului este, prin urmare, o caracteristică a acestuia, care este selecţionată pe
piaţă, iar îmbunătăţirea ei, o consecinţă a concurenţei în sens larg, catalactic, care se
desfăşoară pe piaţă. Implicarea statului semnifică cel puţin o reducere a concurenţei, dacă
nu eliminarea ei completă în anumite sectoare. Dispare incitativul specific producătorilor
privaţi de a oferi consumatorilor combinaţia preţ – calitate agreată de către aceştia, după
cum dispare şi mecanismul de selecţie propriu pieţei. În acest sens, Hans-Hermann
Hoppe subliniază: „În consecinţă, ei [administratorii întreprinderilor de stat – n. ns.] vor
tinde să dedice relativ mai puţine eforturi pentru a produce produse de calitate, şi mai
mult timp şi efort vor fi dedicate pentru a face ceea ce lor, dar nu în mod necesar şi
consumatorilor, le-ar plăcea să se întâmple. Numai dacă cei ce lucrează la stat ar fi
supraoameni sau îngeri, în timp ce toţi ceilalţi ar fi oameni obişnuiţi, inferiori lor,
rezultatul ar putea fi unul diferit”97. Problema principală în ceea ce priveşte calitatea
scăzută a bunurilor produse în întreprinderile de stat nu ţine însă de calităţile morale sau
general umane („supraoamenii sau îngerii” la care face referire autorul) ale
administratorilor acestora, cum pare să sugereze Hans-Hermann Hoppe. În fond, chiar
dacă ar fi supraoameni sau îngeri şi chiar dacă nu ar mai urmări interesele îngust
economice, pecuniare, administratorii întreprinderilor de stat tot nu ar putea să determine
ex post care este calitatea bunurilor dorită de către consumatori. Ar putea, în cel mai bun
caz, să menţină standardele de calitate, fără ca acest lucru să semnifice prea mult în raport
cu viitoarele preferinţe ale consumatorilor. Determinarea calităţii bunurilor, menţionează
Murray N. Rothbard, este, asemenea preţului, o chestiune de calcul economic şi de testare
pe piaţă, nu de incitative98. Nu este vorba, în realitate, doar de scăderea calităţii
produselor, ci de neadecvarea acesteia, alături de preţ, cantitate, tipuri de bunuri, la
cererea consumatorilor.
Proprietatea publică se află, în realitate, sub controlul administratorilor, al
decidenţilor politici, iar accesul la această proprietate şi menţinerea controlului asupra ei
nu s-a făcut pe una din căile etic acceptabile: apropriere originară prin delimitare,
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producţie prin utilizarea unor resurse legitim apropriate, schimburi voluntare, cadouri,
aşadar, ea nu poate fi considerată proprietatea legitimă a acestor gestionari. Peter Boettke
observă că Murray N. Rothbard redefineşte proprietatea în termeni de control. Astfel,
acesta din urmă scrie: „Dacă toţi factorii de producţie şi toate resursele sunt complet
controlate de către stat, contează prea puţin dacă statul, din punct de vedere legal, deţine
în proprietate aceste resurse. Într-adevăr, proprietatea înseamnă control, şi dacă
proprietarul nominal este în mod coercitiv lipsit de control, rezultă că cel care controlează
este adevăratul proprietar al resursei”99.
Nu trebuie omise nici problemele legate de durata de gestionare a resurselor în
cazul proprietăţii private şi al celei de stat, având în vedere că procesul democratic al
alegerilor periodice impune o perioadă de gestiune limitată şi necunoscută, în principiu.
În primul caz, proprietarul legitim, ale cărui drepturi de proprietate sunt recunoscute ca
atare, alocă intertemporal de aşa manieră resursele sale, încât să maximizeze, ceteris
paribus, atât veniturile prezente, cât şi suma veniturilor viitoare actualizate anticipate, pe
care speră că le va obţine de pe urma utilizării lor. Cazul unui administrator de
întreprindere de stat este diferit. În cadrul întreprinderilor de stat pe o piaţă
obstrucţionată, directorii/gestionarii acestora nu îşi pot apropria decât o parte din
veniturile obţinute. În cazul lor, datorită absenţei drepturilor de proprietate, lipseşte
incitativul alocării intertemporale a resurselor, în lumina calculului economic şi a
anticipărilor cu privire la configuraţia viitoare a pieţei. Asemenea conducătorilor aleşi
într-o democraţie100, ei îşi pot apropria doar venituri prezente, multe obţinute pe calea
supradimensionării costurilor întreprinderii, manifestând, ceteris paribus, o sporire a ratei
efective a preferinţei de timp, cu alte cuvinte, aceste cheltuieli, neputând fi investite, sunt
destinate consumului. Întrucât aici nu operează criteriul profitului şi al pierderii, aceste
cheltuieli nejustificate, de sporire a confortului, de exemplu, ş.a., nu pot fi identificate şi
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imputate; mai mult, nu putem să stabilim măsura în care aceste cheltuieli sunt
nejustificate101.
Pe o piaţă liberă, pierderea ne indică faptul că factorii de producţie au fost
supraevaluaţi în raport cu bunul produs; dacă se menţine anticiparea cererii viitoare, se
impune, aşadar, o reducere a costurilor. Toate cheltuielile publice, implicit şi cele
destinate achiziţionării factorilor de producţie pentru sectoarele de stat, tocmai pentru că
nu vizează satisfacerea cererii consumatorilor, ci respectarea unui plan stabilit în mod
aleator, sunt privite de către economiştii austrieci ca fiind cheltuieli de consum. Murray
N. Rothbard ajunge la aceeaşi concluzie ca Jean Baptist Say102, aplicând consecvent
conceptul de investiţie. „Investiţia, precizează Murray N. Rothbard, are loc atunci când
bunurile de producţie sunt cumpărate de antreprenori nu pentru propria satisfacere sau
utilizare, ci doar pentru a le reconfigura şi a le revinde altora – în cele din urmă
consumatorilor. Statul redirecţionează însă resursele societăţii pentru atingerea propriilor
obiective, alese de el însuşi şi susţinute prin forţă”103.
În condiţiile pieţei libere, putem vorbi despre o alocare intertemporală a
resurselor, guvernată de acelaşi principiu al calculului economic, ţinând cont de
anticiparea condiţiilor viitoare ale pieţei, şi despre o suveranitate intertemporală a
consumatorilor. Chestiunea nu este legată atât de conservarea resurselor, cu accente
ecologiste, cât de aceeaşi adecvare a structurii capitaliste a producţiei la consum104.
Astfel, economiştii austrieci critică atât încercarea statului de „impulsionare” a
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investiţiilor pe calea reducerii ratei dobânzii de piaţă, care, dacă nu este anticipată corect
de către antreprenori, poate declanşa un ciclu al afacerilor105, cât şi acţiunile ecologiste de
conservare a resurselor, prin diverse măsuri de împiedicare a utilizării prezente a
acestora106.
Proprietatea publică se caracterizează prin imposibilitatea vânzării „acţiunilor”
asupra ei107, ceea ce echivalează cu a spune, în termeni misesieni, că lipseşte dreptul la
auto-determinare108 sau, cu alte cuvinte, de a secesiona la nivel individual, de a te bucura
de avantajele cooperării sociale pur voluntare, fără a fi supus în continuare impozitării
etc. Prin urmare, subliniază Armen Alchian, proprietatea publică are un caracter
coercitiv109. Putem considera că proprietatea publică va fi însoţită de efectele asociate
fenomenului de „tragedie a comunelor”, cu precizarea că nu proprietatea comună în sine
este cea care declanşează fenomene negative, ci „proprietatea” comună, în sens de
control, menţinută prin coerciţie.
Dinamica selecţiei politice este şi ea diferită de procesul de selecţie ce se
derulează pe piaţă. Piaţa nu garantează satisfacerea celor mai urgente nevoi ale
consumatorilor, dar ea pune la dispoziţia antreprenorilor-capitalişti un instrument,
calculul economic, indispensabil alocării adecvate a factorilor de producţie. În plus,
actele de cumpărare ale indivizilor vor opera în mod necesar o distribuire a veniturilor în
conformitate cu capacitatea antreprenorilor de a fi estimat corect preferinţele
consumatorilor. Astfel, antreprenorii care au făcut estimări comparativ mai bune decât ale
altora vor încasa profituri, care le vor permite, eventual, continuarea activităţii productive
pe noile coordonate ale cererii viitoare anticipate. Dimensiunile proprietăţii celor ce au
suferit piederi sunt acum diminuate; ei se vor putea implica într-o activitate productivă în
măsură mai redusă, comparativ cu situaţia în care ar fi estimat corect cererea, sau vor
trebui să renunţe la orice investiţie. Prin intermediul alegerilor libere ale consumatorilor
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se produce astfel o selecţie a celor mai buni antreprenori pe piaţă110. Sunt avute în vedere,
desigur, calităţile antreprenoriale anticipative, dovedite prin obţinerea unor profituri.
Fireşte, obţinerea unor profituri substanţiale în trecut nu reprezintă o garanţie pentru
estimarea viitoare corectă, dar piaţa îi elimină, în urma unui proces permanent de
selecţie, pe antreprenorii care au anticipat eronat.
În sectorul întreprinderilor de stat nu operează acelaşi principiu, al „suveranităţii
consumatorilor” şi al selecţiei pieţei, ci criteriile concurenţei politice, în cadrul căreia se
recurge la mijloace politice111. Principiul director al mijloacelor politice este agresiunea,
spre deosebire de mijloacele economice, care presupun obţinerea de venituri prin nonagresiune, prin integrarea în reţeaua de schimburi voluntare. Consecinţa specializării în
obţinerea de mijloace politice este dezvoltarea unor trăsături incompatibile cu
interacţiunile paşnice ale pieţei, tendinţa de sporire a mecanismului agresiv-redistributiv.
Fireşte, simpla concurenţă nu este suficientă pentru a explica efectele economice
benefice care i se atribuie în general, de exemplu, o ofertă de bunuri economice variată şi
în creştere, tendinţa de scădere a preţurilor etc. Acestea sunt rezultatele unei concurenţe
derulate pe piaţa liberă, cadrul general al libertăţii, ale implicării neîngrădite în orice
sector cu resursele pe care le au proprietarii la dispoziţia lor.
Condiţiile de obţinere a venitului/profitului îşi pun astfel amprenta asupra tipului
de antreprenor selectat. Dacă pe piaţa liberă rezistă tipul de antreprenor inovator, care
participă la cooperarea socială, în schimb, în condiţiile unei pieţe obstrucţionate,
privilegiile de monopol determină un tip de antreprenor „nomenclaturist”, accederea în
socialism la poziţii de conducere în întreprinderile de stat a persoanelor obediente faţă de
planificarea trasată, a aşa-numitului antreprenor „rutinier”112. Important este faptul că
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posibilitatea de a obţine un profit, acţionând în calitate de antreprenor politic, este
prezentă inclusiv într-un context al echilibrului general, cu alte cuvinte atunci când toate
oportunităţile de a realiza schimburi voluntare au fost exploatate113, întrucât ea se
realizează prin recursul la agresiune, „transferul forţat al resurselor de la o persoană la
alta”114.
Argumentul incitativelor joacă un rol mai puţin important în demonstraţia
misesiană a imposibilităţii calculului economic în socialism. Murray N. Rothbard
consideră că, până la Ludwig von Mises, problema incitativelor fusese recunoscută atât
de ne-socialişti, cât şi de socialişti115. Dacă înţelegem incitativele, în sensul de incitative
de a obţine profit, ca decurgând în mod firesc din proprietatea privată, atunci argumentul
incitativelor este subiacent celui al absenţei proprietăţii private. De fapt, nu lipsa ca atare
a incitativelor este deplânsă în socialism, de vreme ce, cu fiecare acţiune, individul
urmăreşte o îmbunătăţire contrafactuală a bunăstării sale, stimulentul de a obţine profit
(psihic) este permanent prezent. În socialism şi, cum am arătat mai sus, pe o piaţă
obstrucţionată de intervenţia statului, nu se mai îndeplinesc acele condiţii ale „armoniei
intereselor”. Dacă, pe o piaţă liberă, antreprenorul obţine profit doar în condiţiile în care
reuşeşte să îi servească pe consumatori mai bine decât ceilalţi, în socialism sau în
condiţiile intervenţionismului statal, profitul nu mai reflectă satisfacerea celor mai
urgente nevoi ale consumatorilor. Socialismul se confruntă cu problema suplimentară a
calculului economic, profitul având aici mai degrabă o dimensiune noncuantificabilă. În
intervenţionismul statal, de asemenea, profitul obţinut, în sens contabil aici, de diferenţă
între venituri şi cheltuielile de producţie, nu este atribuit capacităţii mai mari a bunurilor
de a-i mulţumi pe consumatori, ci abilităţii politice de a deriva foloase din privilegiul de
care se bucură directorul de întreprindere.
taxe, considerând că acest tip de antreprenor este un „factor de subdezvoltare”. După cum
ne atenţionează însă Murray N. Rothbard, în Power and Market (la p. 140), scutirile de
taxe şi impozite nu reprezintă altceva decât reducerea agresiunii la care sunt supuşi unii
indivizi, dacă acceptăm perspectiva libertariană potrivit căreia impozitele şi taxele
percepute de către stat sunt încălcări ale proprietăţii private legitime.
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În analiza privilegiilor de monopol, de asemenea, observăm această incongruenţă
dintre obţinerea unui profit şi servirea consumatorilor. Privilegiul de monopol, care este
echivalent cu îndepărtarea tuturor sau a unei părţi dintre competitorii potenţiali, conduce
la încasarea unor venituri superioare celor ce ar fi fost obţinute pe o piaţă liberă. Cum
aceste sume adiţionale sunt obţinute în condiţii de reducere monopolistă116 a producţiei şi
de sporire, în consecinţă, a preţului, dincolo de nivelul ce ar fi fost obţinut pe piaţă, nu le
putem atribui servirii consumatorilor.
Prin urmare, incitativul de a obţine un câştig, un profit, există întotdeauna, este
coextensiv acţiunii umane, însă doar pe o piaţă liberă urmărirea interesului personal nu
aduce un prejudiciu intereselor semenilor, ci, pe calea cooperării sociale în condiţiile
create de diviziunea muncii, contribuie, dimpotrivă, la sporirea bunăstării celorlalţi,
manifestată ex ante în alegerea lor; neparticiparea la cooperarea socială este compatibilă
cu armonia socială, cu nonconflictul. Iar „modul în care antreprenorul acţionează la un
anumit moment şi loc, menţionează William J. Baumol, depinde în mod covârşitor de
regulile prevalente ale jocului – de structura de recompense din economie”117. Dar el se
poate comporta distructiv faţă de proprietatea şi bunăstarea celorlalţi, în momentul în care
recurge la ceea ce Murray N. Rothbard, de pildă, numea „mita ofensivă”, ca subspecie a
rent seeking-ului.
Implicarea benefică sau, dimpotrivă, nefastă, a antreprenorului poate fi stabilită
doar dacă privim prin lentila etică la caracterul activităţii sale. Astfel, inovaţia, subliniată
de Joseph A. Schumpeter ca metodă de ieşire din echilibru şi, implicit, ca situaţie
preferabilă acestuia – altminteri, care ar fi motivul aplicării inovaţiei, dacă nu sporirea
comparativă a bunăstării –, poate îmbrăca multiple forme, unele dintre ele compatibile cu
etica non-conflictuală a proprietăţii private, iar altele creatoare de conflict. Referindu-se
la multitudinea formelor pe care le cunoaşte inovaţia, Joseph A. Schumpeter aminteşte
„Introducerea unui nou bun ... sau a unei noi calităţi a unui bun. Introducerea unei noi
metode de producţie ... Inaugurarea unei pieţe noi ... Accesul la o nouă sursă a unei
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materii prime sau produse semi-fabricate ... Un nou tip de organizare economică”118.
Toate acestea nu reprezintă, în sine, contribuţii la creşterea prosperităţii, dintr-un punct de
vedere ex ante, decât dacă presupun derularea unor schimburi voluntare şi existenţa
calculului economic, ca instrument de stabilire a adecvării sau inadecvării investiţiei.
Absenţa calculului economic aruncă întreaga intervenţie a statului în zona
arbitrariului. Astfel, întreaga arie de argumente neoclasice pe care se clădeşte intervenţia
statului, de pildă, teoria bunurilor publice, suferă de o contradicţie internă: anularea
posibilităţii recurgerii la calcul economic, pe baza căruia e posibil să stabilim care dintre
cele două căi de furnizare a bunului, piaţa sau statul, este cea adecvată atingerii scopului.

2.5 Parteneriatul public - privat: soluţie second best?

În literatura economică, soluţiile de realizare a unor obiective de stat, ca, de
exemplu, a unei şosele, apelând, eventual în urma unei licitaţii, la o firmă privată care
acţionează pe piaţă par să fie apreciate. Bruce L. Benson, de pildă, scrie despre efectele
favorabile asociate organizării apărării cu ajutorul unor firme private de pază în Statele
Unite119. În spatele acestei soluţii second best se află o serie de presupoziţii mai mult sau
mai puţin întemeiate, sperându-se într-o prelungire dincolo de spaţiul strict al pieţei a
unui anumit comportament economic.
Există, în plus, o problemă de terminologie: numim întreprindere privată o
organizaţie care îşi obţine în mod voluntar resursele pe piaţă, apelând doar la mijloace
economice, aflate în total acord cu respectarea drepturilor de proprietate şi cu servirea
consumatorilor. În cazul contractării unui proiect de stat, firma respectivă nu poate fi
încadrată în categoria agresorilor, din moment ce ea nu a iniţiat violenţa împotriva
resurselor băneşti ale contribuabililor, însă nici nu putem să o vedem supusă aceloraşi
constrângeri existente pe o piaţă liberă. Incitativul este aici de a răspunde exigenţelor
stabilite de birocraţia statului, nu de a servi consumatorii. Rămâne în favoarea lui un
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argument mai slab, cu nuanţă psihologică, anume că, în urma competiţiei pe piaţă, s-a
dezvoltat în firmă un comportament responsabil, care se va reflecta şi în realizarea
proiectului de stat, cu toate că incitativele pentru formarea şi menţinerea lui lipsesc. În
cazul unei firme de stat, ale cărei comenzi sunt întru totul în afara mecanismului pieţei,
incitativele sunt, dimpotrivă, contrare servirii consumatorilor.
Din punct de vedere etic, plata către o firmă privată care a realizat un proiect de
stat ar putea fi asimilată aproprierii originare a unor resurse băneşti, ai căror proprietari
sunt necunoscuţi. Nu mai există legătura între plată şi satisfacerea unor dorinţe ale
consumatorilor legitimi, incitativul profitului fiind astfel mult diminuat. Un alt doilea
argument care pledează pentru implicarea firmelor private este cel al calculului
economic. În cazul de faţă, simpla existenţă a unor firme private reflectă prezenţa pe piaţă
a unor preţuri pentru factorii de producţie, preţuri care sunt utilizate de către firmă pentru
a aprecia rentabilitatea implicării în proiectul de stat. Dar la aceste costuri, ca ancore ale
realizării unui cvasi-calcul economic, pot apela şi firmele de stat, în cazul în care există
pe piaţă şi firme private. Speranţa unei contagiuni pozitive în sectorul de stat din partea
firmelor private este uneori infirmată istoric, mai cu seamă atunci când acestea se implică
pentru o perioadă mai îndelungată în proiecte de stat şi manifestă tendinţa de a solicita
din partea statului privilegii speciale.
Incitativele firmelor de obţinere a produselor în condiţii economice şi, implicit, de
servire a consumatorilor sunt legate de structura pieţei, de libertatea lor de a cumpăra sau
nu un anumit produs. Apelul la firme private nu rezolvă problema principală a sectorului
de stat, obţinerea resurselor băneşti pe cale agresivă, prin inflaţie şi impozitare,
monopolizarea unor sectoare, ceea ce conduce la împiedicarea demonstrării în acţiune a
preferinţelor reale, în absenţa coerciţiei, ale indivizilor.
„Eficienţa” mai ridicată a firmelor altminteri private plătite din bani publici se
sprijină pe argumente slabe. Independent de incitativele, de psihologia, de tehnologia
dezvoltată pe piaţă, întrebarea economică esenţială este următoarea: reprezintă utilizarea
prezentă dată factorilor de producţie acea întrebuinţare care acoperă costurile de
oportunitate? Cu alte cuvinte, din punct de vedere al calculului economic, este aceasta
cea mai dezirabilă alegere dintre alternativele de alocare a factorilor de producţie?
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Răspunsul este negativ, din moment ce nu există un preţ al pieţei pentru produs, chiar
dacă există preţuri în utilizările alternative productive.
Mai mult, chiar dacă am putea demonstra că, din punct de vedere economic, este
o soluţie mai rentabilă decât soluţia pe deplin publică, de aici nu rezultă că este o măsură
justificabilă din punct de vedere etic. În analiza economică, nu punem sub semnul
întrebării obiectivele, ele sunt date, cercetăm doar adecvarea mijloacelor la scopuri. Poate
fi vorba despre urmărirea unor obiective care presupun încălcarea drepturilor de
proprietate legitime, i.e. aşa cum sunt acestea definite de teoria liberală/libertariană a
aproprierii originare şi a dreptului la resursele corporale proprii. În acest caz, analiza
economică trebuie privită într-o perspectivă mai largă, etică. De pildă, pot exista
schimburi contractuale criminale pe piaţă, încălcarea proprietăţii de către indivizi, nu
instituţional, de către stat. În acest caz, este posibil un calcul economic, dar contextul
agresiv ridică probleme suplimentare: este posibil să vorbim despre eficienţă, bunăstare
într-un cadru al agresiunii, în care unele persoane le agresează pe altele?
Astfel, obiectivele înseşi sunt supuse unei investigaţii de ordin etic, cu alte
cuvinte, regulile pe care sunt ţinute să le respecte firmele private în colaborarea lor activă
cu statul pot fi etic legitime, sau nu. În ultimul caz, de pildă, impunerea respectării unei
legi nedrepte – exemplul unui preţ maxim – printr-o firmă privată, care, să presupunem,
are incitative superioare celor ale unei firme de stat de a asigura aplicarea regulii, nu este
deloc „eficientă”, fiind creatoare de conflict social. Mai degrabă ar fi benefic, în sensul de
conform cu etica proprietăţii private, un eşec total al aplicării acestei legi.

2.6 Calculul economic şi moneda

Am precizat mai sus că, într-o economie complexă, cum este cea actuală, calculul
economic este un calcul monetar. Vom discuta în acest paragraf despre impactul pe care,
după cum susţin economiştii austrieci, îl are intervenţia monetară a statului asupra
calculului economic şi în ce măsură anticiparea antreprenorială poate rezolva problemele
care apar în aceste împrejurări.
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Ludwig von Mises considera, la un moment dat, că în forma actuală calculul
economic nu este perfect, întrucât moneda are, la rândul ei, o valoare fluctuantă120. Ea nu
reprezintă un etalon invariabil în timp şi spaţiu, care să poată servi drept „etalon al valorii
subiective”. Valoarea banilor, puterea lor de cumpărare, este exprimată în raport cu
celelalte bunuri şi servicii pe piaţă, nu este exogenă sistemului economic al formării
raporturilor de schimb. Ludwig von Mises fixează, în mod eronat, un standard imposibil
de atins, faţă de care identifică apoi imperfecţiunile calculului economic real. Referinduse la modificarea permanentă a valorii banilor, el scrie: „Nu există nici un mijloc pentru a
imuniza vreun mod de calcul economic la influenţa schimbărilor puterii de cumpărare ale
tipului specific de monedă pe care se bazează”121. În continuare, el precizează: „Dacă
comparăm asemenea profituri şi pierderi cu rezultatele unui calcul desfăşurat pe baza
unui tip de monedă a cărei putere de cumpărare să fie supusă unor schimbări mai puţin
dramatice, ele ne apar ca imaginare, sau doar aparente. Dar nu trebuie să uităm că
asemenea aprecieri sunt posibile numai ca urmare a unei comparaţii a calculelor de
rentabilitate desfăşurate pe baza unor tipuri de monede diferite. Cum nu există nimic de
felul unei monede cu putere de cumpărare stabilă, asemenea profituri şi pierderi aparente
sunt prezente indiferent de modalitatea de calcul economic, oricare ar fi tipul de monedă
pe care s-ar baza aceasta. Este imposibil să distingem cu precizie între profiturile şi
pierderile autentice şi cele care nu sunt decât aparente”122.
Din faptul că moneda nu este un etalon fix al valorii, Ludwig von Mises deduce
că „Despre calculul economic se poate deci afirma că nu este perfect”123. Problematică
este aici tocmai încercarea lui Ludwig von Mises de a fixa drept etalon al perfecţiunii un
sistem imposibil de atins; putem chestiona relevanţa unei asemenea comparaţii124. Dar el
îşi modifică poziţia, puţin mai departe, atunci când scrie: „Experienţa istorică arată că,
pentru toate obiectivele practice care ţin de gestionarea unei afaceri, aceste metode de
calcul sunt întru totul satisfăcătoare. Argumentele teoretice arată că este imposibil să
120

Ludwig von Mises, Human Action, p. 421-422.
Ibidem, p. 421
122
Ibidem
123
Ibidem
124
Un alt exemplu de aceeaşi factură, şi pe care Ludwig von Mises nu îl acceptă, este
modelul concurenţei perfecte. Am putea interpreta încercarea lui Ludwig von Mises ca o
aplicare a metodei sale a constructelor imaginare.

121

60

proiectăm, şi cu atât mai puţin să realizăm, o metodă mai bună. În aceste condiţii este
inutil să numim calculul monetar imperfect. Omul nu are puterea de a schimba categoriile
acţiunii umane. El trebuie să-şi adapteze comportamentul la acestea”125.
Chiar dacă moneda ar avea o valoare constantă, problema pe care o identifică
Ludwig von Mises nu este rezolvată. În fond, aprecierea profitului, sau a pierderii, după
caz, este rezultatul unei judecăţi de ordin antreprenorial. Antreprenorul apreciază care
anume a fost costul său, cea mai bună alternativă la care a renunţat, şi dacă rezultatul
obţinut putea sau nu să fie îmbunătăţit printr-o alegere trecută diferită. Existenţa unui
etalon fix al valorii nu îl eliberează, aşadar, pe antreprenor de „sarcina” de identificare a
costurilor de oportunitate, de comparare a veniturilor şi a costurilor. Presupunând chiar că
moneda are o valoare fixă în timp şi spaţiu, aceasta nu înseamnă că ea se califică pentru
funcţia de etalon al valorii subiective a bunurilor. Vom arăta într-un alt context că,
datorită preferinţei demonstrate în actul alegerii, importanţa subiectivă a bunului
cumpărat nu poate fi măsurată prin bunul cedat, în cazul economiei monetare, o anumită
sumă de bani. Cele două bunuri, cel achiziţionat şi cel vândut, se află pe poziţii diferite pe
scara de valori, iar această presupoziţie de bază a alegerii umane este independentă de
valoarea fixă pe care s-ar întâmpla să o aibă unul dintre ele.
Aprecierea antreprenorială a profitului şi a pierderii nu se reduce la aspectul pur
matematic, al comparării între două numere cardinale, ci presupune, după cum
menţionam mai sus, opinia persoanei cu privire la adecvarea/inadecvarea unor opţiuni ale
sale. Lucrurile devin şi mai clare dacă renunţăm la condiţia ceteris paribus pe care o
presupunem ca fiind îndeplinită ori de câte ori afirmăm că antreprenorul-capitalist este
interesat de obţinerea unui profit monetar. Dacă includem în analiză şi celelalte
considerente, exclusiv subiective, ce nu sunt captate de calculul monetar, ca, de exemplu,
satisfacţie, mândrie, mulţumire etc., ne dăm seama că judecata antreprenorială foloseşte
profitul monetar ca un input, de apreciere a măsurii în care acesta, în lumina celorlalte
considerente pur subiective, i-a permis satisfacerea celor mai importante trebuinţe.
Valoarea fixă a banilor ar fi compatibilă cu o valoare subiectivă variabilă a
bunurilor, urmare a libertăţii de alegere a individului. Ludwig von Mises percepe o
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diferenţă între modificarea puterii de cumpărare a banilor, sub incidenţa schimbării
datelor producţiei pe piaţă, pe care o consideră a fi de o amplitudine redusă, istoric
vorbind, şi modificarea puterii de cumpărare indusă monetar, prin intervenţia statului.
Astfel, el scrie: „Obiectivele calculului monetar sunt de aşa natură încât nu pot fi frustrate
de inacurateţile provenite din variaţii lente şi comparativ reduse ale puterii de
cumpărare”126, pe care el le asociază creşterii cantităţii de monedă-marfă pe piaţă, în
urma activităţii de minerit şi batere de monedă. Diferenţa majoră între cele două tipuri de
variaţii nu este amplitudinea, determinată de factorii istorici relevanţi la un anumit
moment, şi nici capacitatea antreprenorială de anticipare. În fond, nu există raţiuni
suficiente pentru a decreta că variaţiile reduse pot fi anticipate, iar calculul economic nu
are de suferit, iar cele ample, induse de stat, sunt imposibil sau mai dificil de anticipat.
Referindu-se la impactul diferenţiat al amplitudinii modificării puterii de cumpărare a
banilor, Ludwig von Mises scrie: „Toate cele spuse mai sus se referă doar la banii care nu
sunt supuşi unor variaţii rapide şi de mare amploare ale puterii de cumpărare induse de
monedă. Însă banii supuşi unor asemenea variaţii mari şi rapide devin complet inadecvaţi
pentru a fi întrebuinţaţi ca mijloc de efectuare a schimburilor”127. El presupune implicit
aici o anumită dinamică ascendentă a intervenţiei monetare şi, prin urmare, degradarea
crescândă a puterii de cumpărare a banilor, în cele din urmă, prăbuşirea monedei.
Argumentul său este neputincios în faţa unei intervenţii „inteligente”, moderate, care ţine
în frâu creşterea preţurilor. Problema nu este una de ordin economic, variaţia mai mare
sau mai redusă a puterii de cumpărare, diferenţiată în funcţie de impactul monetar sau
dinspre sfera reală, a bunurilor şi a serviciilor, ci este de ordin etic. În fond, nu avem nici
o garanţie că, pe piaţă, nu se va produce o scădere masivă a puterii de cumpărare a
banilor-marfă, datorită descoperirii unor zăcăminte noi de metal monetar, scăderii
cantităţii de bunuri şi servicii sau, de dragul argumentului, a unei metode alchimice. În
aceste cazuri însă, nu putem vorbi de o redistribuire a avuţiei, care însoţeşte în mod
necesar intervenţia monetară, şi nu numai, a statului.
Intervenţia statului în sistemul monetar-bancar este concentrată, în prezent, în
jurul a două aspecte: primul, calitatea de mijloc legal de plată (legal tender law), atribuită
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exclusiv monedei oficiale, furnizate în regim de monopol de Banca Centrală, ca instituţie
a statului; al doilea, în sistemul bancar, este vorba despre anularea distincţiei naturale
dintre contractul de depozit şi cel de împrumut, fapt care permite practicarea unei rezerve
fracţionare la depozite, cu alte cuvinte, expansiunea creditului. Ambele modalităţi de
creştere a masei monetare – tipărirea de bancnote şi expandarea creditului – au ca efect
necesar redistribuirea avuţiei. Acesta este punctul în care o creştere a masei monetare,
inerent inflaţionistă, de către stat în sistemul actual cu monedă discreţionară se
deosebeşte de creşterea non-inflaţionistă a masei monetare, prin descoperirea şi
exploatarea unor noi zăcăminte de aur pe o piaţă cu etalon monedă-marfă aur. În ambele
situaţii, creşterea ofertei de bani conduce, ceteris paribus, la creşterea graduală,
neproporţională a preţurilor128. Putem vorbi despre redistribuirea avuţiei doar în cazul
intervenţiei statului, sau, mai bine spus, al prezenţei unei încălcări a unor drepturi de
proprietate, atunci când avem în vedere criteriile etice de identificare a unei situaţii de
piaţă care ar fi existat în absenţa licenţei la furt de care se bucură, în mod direct, statul
prin monopolul autoacordat al tipăririi de bani, şi privilegiul de monopol de care
beneficiază băncile comerciale, care pot deriva venituri suplimentare din practica rezervei
fracţionare.
În cazul pieţei, putem vorbi despre o configuraţie diferită a preţurilor faţă de ceea
ce ar fi fost în absenţa modificării acelor condiţii care au dus la creşterea masei monetare
în mod noninflaţionist129. Dar în nici un caz nu putem cataloga o asemenea modificare ca
„redistribuire”. Termenul de redistribuire implică o alocare care se realizează pe alte
considerente decât cele ale pieţei libere. Într-o asemenea situaţie, poate fi identificată
conceptual o agresiune, care dă naştere, din punct de vedere economic, unei categorii de
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perdanţi, respectiv de beneficiari. În cazul de faţă, agresiunea se referă la încălcarea
dreptului de proprietate al cetăţenilor, de a accepta în efectuarea schimburilor şi un alt
mijloc de schimb decât moneda oferită în condiţii de privilegiu de monopol de stat,
precum şi a dreptului de a produce un astfel de mijloc de schimb concurent. În condiţiile
expansiunii creditului, sunt încălcate drepturile deponentului, ca în cazul aşa-numitelor
depozite la vedere, care se apropie cel mai mult de conceptul juridic de depozit, de a
beneficia de dispoziţia permanentă asupra banilor pe care i-a depozitat, rezerva
fracţionară împiedicând acest lucru130. Este împiedicată, sau cel puţin, datorită
incitativelor specifice, derivate din contextul instituţional al cadrului legislativ actual,
devine mult mai costisitoare, practic neviabilă, diferenţierea produselor bancare131.
În acest cadru, al unei inflaţii orchestrate de către stat, fluctuaţia preţurilor este
mult mai probabil să fie mai accentuată decât cu monedă-marfă, furnizată privat. Ludwig
von Mises susţine că această variaţie de o mai mare amplitudine a preţurilor
distorsionează, inclusiv intertemporal, ceea ce semnifică declanşarea unui ciclu
economic, calculul economic. El prezintă un scenariu pe care Jörg Guido Hülsmann îl
cataloghează drept „consecinţionist”, în sensul că, din anumite condiţii ale acţiunii, ale
alegerii umane, derivă anumite consecinţe necesare. În cazul de faţă, din expansiunea
creditului, cu o scădere artificială a ratei dobânzii, Ludwig von Mises deduce eroarea
antreprenorială masivă, care afectează inclusiv dimensiunea intertemporală a alocării
resurselor. Jörg Guido Hülsmann precizează că anticiparea antreprenorială poate face faţă
acestei provocări, adică anticiparea corectă este posibilă chiar şi în aceste condiţii132.
Putem conchide că, într-adevăr, anticiparea antreprenorială cu privire la gradul de
afectare a preţurilor de intervenţia monetară a statului este posibilă teoretic. Practic însă,
falimentele în masă care au loc în perioada recesiunilor sunt o dovadă a incapacităţii
antreprenoriale de a face faţă efectelor acestei intervenţii. Istoric, observaţia lui Ludwig
von Mises, că inflaţia distorsionează calculul economic, rămâne adevărată. Nu avem
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criterii operaţionale pentru a distinge între falimentele datorate unor erori antreprenoriale
care oricum s-ar fi produs în absenţa intervenţiei monetare a statului şi cele ce au fost
„declanşate” de aceasta.

2.7 Calculul economic şi bunăstarea socială

Calculul economic este utilizat, în mod explicit, de către unii economişti austrieci,
ca, de pildă, Joseph T. Salerno133, şi în cadrul preocupărilor referitoare la bunăstarea
socială, pentru a dovedi, o dată în plus, eficienţa pieţei libere în raport nu numai cu
socialismul, ci şi cu intervenţionismul statal, în general. Astfel, dintr-o perspectivă ex
ante, subliniază Joseph T. Salerno, piaţa liberă este „pe deplin eficientă”, întrucât
alocarea resurselor, realizată de către antreprenori pe baza calculului economic monetar,
reflectă preferinţele anticipate ale consumatorilor, „la fel cum alegerile unui actor
individual conduc la o configurare a utilizării resurselor în acord cu ierarhizarea
satisfacţiilor sale anticipate”134. De vreme ce, la nivel individual, alegerea are ca rezultat
o alocare ex ante preferabilă oricărei alte alegeri posibil de realizat, date fiind
constrângerile specifice impuse de raritate, tot astfel, la nivel de societate, alocările
resurselor respectă preferinţele anticipate ale consumatorilor. Important este faptul că
această alocare eficientă este strict dependentă de posibilitatea recurgerii la calcul
economic. Demonstraţia lui Joseph T. Salerno este prezentată ca fiind neutră faţă de
valori, bunăstarea socială pe care o promovează posibilitatea alocării raţionale eficiente a
factorilor de producţie de către proprietarii lor fiind judecată doar în raport cu adecvarea
mijloacelor la scopuri. Alocarea ex ante eficientă a resurselor pe o piaţă liberă, întrucât ea
se realizează în deplin acord cu preferinţele anticipate ale consumatorilor, nu este
invalidată de eroarea ce poate să devină evidentă ex post, tocmai pentru că, în condiţii de
incertitudine, nicio instituţie umană nu poate garanta absenţa erorii. În acelaşi timp,
Joseph T. Salerno subliniază: „Previziunile eronate şi malinvestiţiile ce caracterizează
uneori alegerile antreprenoriale nu constituie o dovadă împotriva eficienţei pieţei reale;
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piaţa este eficientă întrucât ea permite indivizilor să calculeze şi, în consecinţă, să aleagă
în mod raţional şi să se bucure de beneficiile extraordinare descrise de legea avantajului
comparativ; ea nu este eficientă pentru că ar oferi o certitudine absolută sau aproximativă
cu privire la rezultatele acestor alegeri (posibilitate ce este, de altfel, de asemenea negată
persoanelor ce aleg în condiţii autarhice)”135. Să reamintim că Ludwig von Mises vede
legea ricardiană a avantajului comparativ ca pe o situaţie particulară a unei legi mai
generale, pe care o denumeşte legea asocierii, de ale cărei beneficii ne bucurăm doar dacă
aplicăm calculul economic (monetar). Astfel, el scrie: „Dacă nu dorim să abordăm legea
costurilor comparative din perspectivele simplificatoare adoptate de Ricardo, atunci
trebuie să recurgem fără rezerve la calculul monetar. Nu trebuie să cădem pradă iluziei că
este posibilă o comparaţie între diversele cheltuieli constând în factori de producţie de
diverse tipuri şi outputul constând din produse de diverse tipuri, fără a recurge la calculul
monetar”136.
Joseph T. Salerno critică, în mod implicit, fixarea echilibrului, sau, alternativ, a
gradului de proximitate a pieţei de acesta ori a tendinţei de echilibrare a pieţei, ca etalon
al bunăstării sociale, poziţie pe care, de altfel, o adoptase el însuşi la începutul articolului
în care expune argumentul prezentat mai sus.
Alături de argumentul misesian137, strict neutru faţă de valori (wertfrei), al
inadecvării mijloacelor la scopuri, şi de cel etic rothbardian138, al transgresării drepturilor
legitime de proprietate privată, împotriva intervenţiei statului în economie, se situează
argumentul lui Joseph T. Salerno, construit pe calculul economic şi pe suveranitatea
consumatorilor. El realizează o diferenţiere între două tipuri de consumatori, cei
„productivi”, care se încadrează armonios în sfera cooperării sociale, paşnice, îşi câştigă
veniturile prin schimburi voluntare, şi cei „neproductivi”, care îşi procură veniturile pe
seama redistribuirii operate de către mecanismul statal. De remarcat aici că numai o parte
dintre cei din urmă se încadrează în categoria agresorilor, în sensul că participă nemijlocit
la actele agresive de preluare din proprietatea privată a resurselor, ivindu-se astfel
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categoria de consumatori neproductivi, dar neagresori. Întrucât eficienţa ex ante a pieţei
este atinsă în contextul strict al cooperării sociale, iar presupoziţia de bază a formării
preţurilor de piaţă pentru factorii de producţie este derularea schimburilor în condiţii
voluntare, rezultă că cererea exprimată de către consumatorii „neproductivi” se
distanţează, din acest punct de vedere, de cererea „legitimă” a consumatorilor
„productivi”. Alocarea resurselor pentru satisfacerea cererii primilor reprezintă o deviere
a lor dinspre susţinerea, perpetuarea cooperării sociale către distrugerea acesteia. Esenţa
acestui argument este prezentată cu deosebită claritate de Murray N. Rothbard: „Aceste
investiţii [realizate din sumele redistribuite – n. ns.] nu reprezintă însă preferinţele
voluntare ale consumatorilor, ci mai degrabă investiţii în ramurile de producţie care nu
sunt agreate de consumatorii productivi. Ele reprezintă dorinţe nu ale consumatorilor care
produc pe piaţa liberă, ci ale celor care exploatează, hrăniţi de coerciţia unilaterală a
statului. Odată cu eliminarea taxei, producătorii vor fi din nou liberi să câştige şi să
consume. Noile investiţii propulsate de cererile grupurilor ce se bucură de privilegii
speciale se vor dovedi malinvestiţii”139.
Privind dintr-o perspectivă dinamică, piaţa neobstrucţionată este eficientă din
punct de vedere social, pentru că, prin crearea unei legături motivate economic, dar nu în
exclusivitate economic, între producător şi consumator, ea oferă incitative de perpetuare a
cooperării sociale140. Actele de intervenţie a statului subminează această cooperare
socială; oferind, pe calea redistribuţiei, resurse consumatorilor „neproductivi”, ele oferă
producătorilor incitative economice de a produce pentru clasa consumatoare din punct de
vedere net de taxe141. Această scădere comparativă a cantităţii de resurse care sunt alocate
pentru satisfacerea celor mai urgente nevoi ale consumatorilor „productivi” este
interpretată de către Joseph T. Salerno ca o reducere clară a bunăstării sociale, întrucât, în
mod evident, consumatorii „neproductivi” nu fac parte din „social” şi nu promovează
cooperarea socială, ci o subminează, acţiunea lor fiind, în final, auto-anulantă.
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Că „suveranitatea consumatorului” nu poate servi drept criteriu al bunăstării
sociale fără a ţine seama de contextul etic în care se desfăşoară acţiunea, se subînţelege
dacă ne amintim că, în deplin acord cu încadrarea de către Jean-Baptiste Say a
cheltuielilor statului în activităţile consumatoare de resurse, Murray N. Rothbard142 scrie
despre faptul că statul nu produce nimic, ci doar redistribuie ce produce piaţa. Astfel,
aplicând principiul suveranităţii consumatorilor, fără a ţine cont de această distincţie
dintre consumatorii „productivi” şi cei „neproductivi”, ar părea că şi statul, în calitate de
consumator, este îndreptăţit să pretindă o adecvare a alocării resurselor în funcţie de
propriile sale nevoi.
Cu toate că vorbim despre o „pierdere” suferită de consumatori, ca urmare a
anticipării antreprenoriale greşite, în sensul că nu le sunt oferite, în condiţiile dezirabile,
acele bunuri care ar răspunde celor mai imperioase trebuinţe ale lor, consumatorii nu pot
fi priviţi totuşi ca victime, în sens juridic. Lor nu li s-a încălcat nici un drept de
proprietate, nu pot pretinde nicio restituţie din partea antreprenorilor perdanţi. Ludwig
von Mises scrie despre paradoxul impozitării, anume că tocmai antreprenorii de succes,
care au obţinut profituri, ceea ce constituie o dovadă că şi-au „servit” consumatorii, sunt
impozitaţi; ar rezulta că trebuie să îi taxăm pe antreprenorii cu pierderi, întrucât aceştia au
alocat eronat resursele143. Întrebarea este următoarea: cine ar fi îndreptăţit să revendice
aceste sume de bani, cu alte cuvinte, ale cui drepturi de proprietate au fost încălcate; mai
mult, poate statul să acţioneze ca agent al acestor prezumtivi consumatori lezaţi; dacă da,
poate el utiliza mijloace, precum poliţişti, agenţi fiscali, aparat judecătoresc etc., care au
apărut şi sunt întreţinute pe căi ilicite, agresive, prin plata unor taxe obligatorii de către
cetăţenii-victime? Deoarece nu a fost încălcat dreptul de proprietate al consumatorilor, ei
neavând „dreptul de a fi serviţi”, nu putem vorbi decât într-un sens metaforic, în acest
caz, de consumatori-victime.
Ludwig von Mises nu susţine în nici un caz că rezultatul pieţei ar fi o alocare a
resurselor „bună” în raport cu un bine obiectiv, stabilit de alte ştiinţe. El se fereşte astfel
să emită judecăţi de valoare, străine de spiritul teoriei economice, cu privire la
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preferinţele consumatorilor. Tot ceea ce asigură piaţa liberă este o alocare a resurselor
„corespunzătoare comportamentului consumatorilor, aşa cum este evidenţiat prin
cheltuirea veniturilor lor”144. Pe piaţă, antreprenorii sunt subordonaţi alegerilor
consumatorilor.
Din cele de mai sus rezultă că, în acţiunea sa concretă, într-o economie complexă,
antreprenorul-capitalist trebuie să facă apel la factori de producţie aflaţi în proprietatea sa
sau închiriaţi, pentru ca, în condiţiile de incertitudine coextensive acţiunii sale şi
întrebuinţând instrumentul calculului economic, să-i direcţioneze către utilizările cele mai
urgent agreate, anticipativ, de către consumatori.
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