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Prin dezbaterea cu privire la tipul dezirabil de economie 

înţeleg dezbaterea cu privire la structura fundamentală a rela-

ţiilor economice dintre indivizii unei comunităţi date, oricât de 

largă ar fi ea. Din acest punct de vedere putem opta între o 

economie concurenţială şi una structurată pe ghilde, între o 

economie concurenţială fără nici o altă calificare suplimentară 

sau o economie concurenţială în care dreptul de intrare al celor 

care nu fac parte din comunitate este limitat (eventual sever), 

între o economie în care calitatea de membru al unei ghilde este 

transmisă ereditar şi una în care aceeaşi calitate poate fi obţinută 

de orice membru al comunităţii (eventual şi de străini), între o 

economie care acceptă numai întreprinderi private şi una care 

acceptă şi companii publice ş.a.m.d. Cum fiecare dintre aceste 

tipuri de structuri economice este posibil în termeni practici – 

aşadar fiecare este în principiu capabil de autoreproducere pe 

termen indefinit –, nici unul dintre ele nu poate fi considerat 

„natural”.

Atunci când conferim economistului o autoritate absolută 

în materie de economie, noi pornim de la convingerea că do-

meniul economic este unul pur natural (în sensul că economia    

se dezvoltă prin ea însăşi, indiferent de voinţa oamenilor). 

Această prejudecată este extrem de nocivă pentru libertatea 

individuală. 

Cei mai mulţi dintre noi nu suntem economişti. Şi, în mă-

sura în care credem că economia este pur naturală, vom înceta să 

ne mai interesăm de ea. La ce bun să te interesezi de un lucru 

asupra căruia nu ai nici o putere? Dezinteresul faţă de economie 

conduce la o credinţă oarbă în economişti. Aceştia devin sin-

gurele persoane autorizate să decidă în materie de economie. 

Astfel, libertatea de alegere va fi înlocuită cu autoritarismul.

Dar, aşa cum am mai spus, economistul nu este mai îndrep-

tăţit decât alţii să decidă asupra tipului de economie considerat 

dezirabil. Legile normative nu sunt specialitatea lui, cum nu sunt 

specialitatea nimănui altcuiva. Legile normative nu fac obiectul 

unei specializări, pentru că ele derivă din valori şi preferinţe inter-

subiective.

Vom înţelege cel mai bine toate acestea printr-un exemplu. 

Cei mai mulţi dintre noi nu suntem specialişti în televizoare. Şi 

totuşi, acest lucru nu ne împiedică să cumpărăm acel tip de 

televizor pe care îl considerăm dezirabil şi pentru care suntem 

dispuşi să plătim. Ba mai mult, ne-am revolta cu siguranţă dacă 

specialiştii în televizoare ne-ar obliga să cumpărăm noi televi-

zoarele pe care le doresc ei. Un specialist ne poate cel mult sfătui, 

dar nu îşi poate aroga dreptul de a decide în locul nostru.

O consecinţă românească a acestei prejudecăţi legate de 

economia naturală este Mitul Privatizării. El pleacă de la urmă-

toarele premise: (1) economia de piaţă liberă este veritabila eco-

nomie naturală, şi (2) economia socialistă este arbitrară, o con-

venţie artificială a nespecialiştilor. Aşadar, pentru a redeveni 

naturală, economia românească trebuie să renunţe la elementele 

ei artificiale. Cu alte cuvinte, întreprinderile de stat trebuie să 

treacă în proprietate particulară.

Adepţii acestui mit extrem de popular astăzi în România 

consideră că „economia de piaţă liberă” şi „economia privată” 

sunt termeni sinonimi. Potrivit lor, concurenţa este o lege eco-

nomică naturală, căreia întreprinzătorii i se supun independent 

de voinţa lor. Privatizarea este deci suficientă pentru a genera o 

economie concurenţială, cu toate avantajele ce decurg de aici.

Dar această credinţă în caracterul natural al concurenţei 

economice este contrazisă de fapte (concu-

renţa politică a căutătorilor de rentă este o ipo-

teză mult mai plauzibilă). E adevărat că între-

prinzătorii particulari pot alege să concureze 

între ei. Dar ei pot la fel de bine să se şi alieze în 

defavoarea consumatorilor şi să limiteze sau 

chiar să interzică accesul pe piaţă al acelor în-

treprinzători care nu respectă înţelegerea. Şi, 

atâta vreme cât vor avea de ales, pare mai plau-

zibil ca întreprinzătorii particulari să opteze 

pentru varianta înţelegerii mai degrabă decât 

pentru cea a concurenţei.

Lucrul cel mai surprinzător dintre toate îl 

constituie identitatea de fond dintre acest mit al 

privatizării şi mitul comunist al naţionalizării. 

Comuniştii credeau şi ei în existenţa unei eco-

nomii naturale (în sensul precizat mai sus). 

Atâta doar că, pentru ei, economia naturală era 

cea publică. Economia de piaţă liberă era, din 

punctul lor de vedere, una artificială, arbitrară. 

În consecinţă, „naturalizarea” economiei nu era 

posibilă decât prin naţionalizare – prin desfi-

inţarea proprietăţii private. Desfiinţarea propri-

etăţii private ar fi permis economiei o dezvol-

tare naturală, care să asigure bunăstarea tutu-  

ror.

În ambele cazuri avem de-a face cu distincţia dintre o eco-

nomie „naturală” şi una „artificială”. Mai precis, în ambele cazuri 

economia „naturală” este parazitată de cea „artificială”. Şi, pentru 

a regăsi paradisul economiei „naturale”, cea „artificială” trebuie 

desfiinţată. Iar acest lucru nu este posibil decât prin transferul de 

proprietate.

Mai mult decât atât, acest transfer al proprietăţii are un 

caracter magic. El ne garantează „mântuirea” economică. O dată 

realizat, singurele probleme economice cu care mai putem fi con-

fruntaţi sunt cele de întreţinere a sistemului.

Economia de piaţă liberă nu apare prin ea însăşi, cum nici 

un tip de economie nu apare prin el însuşi. Ea derivă dintr-o lege 

nor-mativă, care stipulează că oricine este liber să producă, să 

vândă şi să cumpere orice pe teritoriul unei comunităţi (na-

ţionale sau nu) şi care decide astfel obligativitatea concurenţei. 

În ce priveşte legea, oricine poate să o propună sau să o discute. 

În clipa în care vom înţelege acest lucru, libertatea noastră va fi 

un bun câştigat. Şi nimeni nu ne va mai putea păcăli uzând de 

autoritatea sa. 

(In)actualități
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