Sorin CUCERAI

Cum e posibil un
stat minimal?
Ca orice alt tip de stat, statul minimal este un furnizor de bunuri. El
oferã tuturor cetãþenilor sãi douã tipuri distincte de bunuri: pro tecþie faþã de agresiunile care pot fi comise împotriva comunitãþii tuturo r cetãþenilor sãi ºi, pe de altã parte, protecþie faþã de agresiunile care p ot fi comise împotriva fiecãrui cetãþean luat ca individ distinct de
to þi ceilalþi. Cu alte cuvinte, statul minimal îºi derivã legitimitatea din
chiar dubla sa funcþie de protecþie: clasa tuturor indivizilor este protejatã de agresiune cu ajutorul unei armate, iar indivizii, fiecare în
parte, sînt protejaþi prin sistemul de legi ºi de tribunale, ca ºi prin
serviciile de poliþie.
A cum, existã douã tipuri diferite de argumente prin care putem
justifica un stat minimal. Un prim tip de argument este de naturã
economicã. Spuneam la început cã orice stat, inclusiv statul minimal, este un furnizor de bunuri. Dar economiºtii fac o distincþie între b unurile private ºi cele publice. Un bun privat este un bun aflat în
p ro p rietatea privatã a cuiva. El este un bun partiþionabil, în sensul cã
d iferiþi indivizi pot deþine în proprietate privatã diferite cantitãþi din
bunul respectiv. Pe o piaþã liberã, pîinea este, de exemplu, un bun
privat.
Prin contrast, un bun public este un bun aflat în proprietate publicã. Aceasta înseamnã, pe de o parte, cã „publicul” plãteºte direct
p ro d ucþia respectivului bun ºi, pe de altã parte, cã acest bun este oferit publicului de cãtre un furnizor unic.
Distincþia mi se pare netã. Un bun privat este un mijloc util în
atingerea unui scop. Transferul de bunuri private pe o piaþã liberã
înseamnã tocmai acest lucru: cã indivizii îºi transferã unii altora
mijloace pe care le considerã utile în atingerea propriilor scopuri.
Prin contrast, un bun public este un scop comun, un scop considerat dezirabil de toþi indivizii, care finanþeazã astfel producþia respectivului bun ºi care conferã unui agent diferit de ei autoritatea de a reglementa furnizarea bunului public. Tocmai de aceea un bun public
este netransferabil ºi nepartiþionabil: fiind un scop ºi nu un mijloc,
nu poate exista o piaþã pentru el; în plus, dacã în ceea ce priveºte
m ijlo acele, are sens sã spunem cã un individ deþine sau poate deþine
mai mult dintr-un anumit mijloc decît un altul, a spune cã un individ deþine sau poate deþine mai mult dintr-un anumit scop decît un
alt individ e lipsit de sens.
Od atã fãcutã aceastã distincþie, devine evident cã nici un stat nu
este un întreprinzãtor – un producãtor ºi un furnizor de bunuri private. Dimpotrivã, orice stat este un furnizor de scopuri comune, a
cãro r producþie ºi furnizare este finanþatã de toþi cetãþenii sãi. Cu alte
cuvinte, orice stat este un furnizor de bunuri publice. Dar dacã bunurile publice sînt scopuri comune, ele presupun consensul. ªi cu
cît un stat va furniza mai multe bunuri publice, cu atît îi va fi mai
g reu sã obþinã ºi sã menþinã acest consens. Ceea ce înseamnã cã statul minimal, care furnizeazã douã ºi numai douã bunuri publice, este cel mai funcþional tip de stat.
Pe de altã parte, cum bunurile publice sînt netransferabile, nu
p o ate exista o piaþã pentru ele. Iar imposibilitatea existenþei unei
pieþe implicã imposibilitatea calculului economic. Ceea ce înseamnã
cã, atît costurile de producþie a bunurilor publice, cît ºi cele legate de
furnizarea acestor bunuri, sînt arbitrare. Cu alte cuvinte, astfel de
bunuri sînt iraþionale. Prin urmare orice, stat, în calitate de furnizor
d e b unuri publice, este iraþional. Statul nu este, aºa cum vroia Hegel,
întruparea Raþiunii, ci dimpotrivã, un factor de iraþionalizare. ªi,
cum statul minimal este furnizorul celui mai mic numãr de bunuri
p ub lice, el este cel mai puþin iraþional dintre toate. Altfel spus, el este
statul care restrînge cel mai puþin capacitatea indivizilor de a-ºi dezvolta comportamente raþionale ºi de a învãþa sã negocieze cu viitorul
lor prin încercare ºi eroare.
Un al doilea tip de argument prin care este justificat statul minimal e de naturã politicã. Mai precis, el derivã din caracterul moralm ente dezirabil al guvernãrii de tip republican. Într-un sens, repub licanismul înseamnã prezenþa în fruntea statului a unui preºedinte. Din acest punct de vedere, republica se opune monarhiei. Într-un
reg im monarhic, guvernãmîntul este proprietatea privatã a regelui;
într-un regim republican, guvernãmîntul este o proprietate publicã,
pe care preºedintele o administreazã. Într-un alt sens al termenului,
republicanismul înseamnã guvernarea cu consimþãmîntul celor guvernaþi. ªi din acest punct de vedere, republica se opune imperiului.
Ei bine, statul minimal este singurul tip de stat compatibil cu o formã de guvernãmînt propriu-zis republicanã (adicã este singurul tip
de stat compatibil cu republicanismul în ambele sensuri ale acestui
termen).
Pentru cã, aºa cum arãtam mai sus, statul minimal e statul cu
capacitatea cea mai ridicatã de a construi ºi de a menþine pe termen
lung consensul cu privire la scopurile comune ale tuturor cetãþenilo r sãi. Cum protecþia faþã de agresiune este un scop pe care orice individ îl are atît timp cît agresiunea este o posibilitate plauzibilã, acest
tip de protecþie poate deveni cu uºurinþã un scop comun al indivizi-

lo r. Consensul cu privire la protecþia faþã de agresiunea împotriva
clasei tuturor indivizilor ºi la protecþia împotriva agresiunii faþã de
ind ivizii ca atare este unul minimal. El este acel tip de consens necesar ºi suficient statului minimal. Datoritã lui, fiecare individ în parte
consimte sã fie guvernat, ceea ce înseamnã cã forma de guvernãm înt va fi una republicanã.
Adaug aici cã o guvernare republicanã nu exclude principiul majoritãþii, ci doar pe acela al majoritãþii opresive. Sã presupunem cã
locuiþi într-un bloc ºi cã vecinii dumneavoastrã decid montarea unei
antene colective, iar dumneavoastrã sînteþi singurul care vã opuneþi.
Dacã vecinii dumneavoastrã cumpãrã antena ºi o monteazã în aºa
fel încît dumneavoastrã sã nu beneficiaþi de serviciile ei, avem de-a
face cu o majoritate neopresivã. Dacã, dimpotrivã, vecinii vã obligã
sã contribuiþi la cheltuielile legate de cumpãrarea ºi montarea antenei, majoritatea devine opresivã. Unii ar putea spune cã majoritãþile
neopresive nu mai sînt majoritãþi. Totuºi, în exemplul meu, majoritatea neopresivã chiar cumpãrã ºi monteazã o antenã colectivã, ceea
ce înseamnã cã decizia chiar aparþine majoritãþii.
Cu alte cuvinte, într-un regim propriu-zis republican majoritatea
nu poate lua decît decizii Pareto-optimale. (O decizie este Paretoo p timalã dacã ea conduce la îmbunãtãþirea situaþiei unui individ
sau a mai multora fãrã ca situaþia celorlalþi sã se înrãutãþeascã. Prin
urmare, dacã s-ar putea stabili cã decizia vecinilor dumneavoastrã
de a vã obliga sã contribuiþi la cheltuielile de cumpãrare ºi de montare a antenei nu vã înrãutãþeºte situaþia, ea va fi una Pareto-optimalã, deci nu veþi avea nici un motiv sã nu vã supuneþi ei). E limpede acum cã orice stat mai mult decît minimal guverneazã dupã
p rincipii imperiale, care permit unor indivizi sã îi agreseze pe ceilalþi, astfel cã victimele agresiunii ajung sã fie guvernate împotriva
voinþei lor.
*
Acum, orice stat este unul redistributiv. Fiind un furnizor de bunuri publice, statul reordoneazã bunurile private. El extrage bunuri
private de pe piaþa liberã pentru a finanþa cu ele producþia de scopuri comune. Dar am vãzut deja cã producþia de bunuri publice este
iraþionalã; în cazul ei, calculul economic este imposibil. În consecinþã, deciziile privind producþia ºi furnizarea de bunuri publice sînt
cu necesitate arbitrare. Ceea ce înseamnã cã extracþia de bunuri private este cu necesitate arbitrarã ºi, oricum s-ar face, ea are consecinþe redistributive. Pentru cã cel puþin o parte dintre bunurile private
ex trase de pe piaþã ajung în posesia membrilor agenþiei guvernam entale autorizate sã furnizeze bunul public.

Existã mai multe diferenþe între acest tip de transfer ºi transferurile de bunuri private pe o piaþã liberã. În primul rînd, acest transfer
nu este un schimb. Individul nu renunþã la ceva pentru a primi în
schimb altceva. Nu poate fi vorba despre un transfer reciproc de bunuri, pentru cã bunurile publice sînt netransferabile. Indivizii sînt
deja în posesia bunului public din momentul în care decid cã au un
sco p comun. Ei nu renunþã la o parte din bunurile lor private ca platã pentru un nou serviciu, ci ca dovadã cã au un scop comun. Tocmai de aceea impozitul este obligatoriu; a nu-l plãti înseamnã a nu
recunoaºte scopul comun, deci a invalida consensul care face posibil statul. (Acest lucru este adevãrat chiar ºi în cazul în care este permisã existenþa „cãlãtorilor clandestini legali”. Ar putea fi impusã, de
ex em plu, o regulã prin care veniturile aflate sub o anumitã limitã nu
sînt impozitate; sau prin care indivizii cu statut social special, sã zicem „nobilii”, nu plãtesc impozit. Dar în acest caz, caracterul redistributiv al statului devine ºi mai evident). A plãti impozit înseamnã a
valida un scop comun. Ceea ce înseamnã cã impozitele nu au o valoare economicã, ci una exclusiv simbolicã. Nu cumpãr nimic plãtind impozit, ci dovedesc astfel cã am ceva în comun cu ceilalþi, ceva
care mã face indistinct de ceilalþi.
Dar dacã orice stat este unul redistributiv, rezultã cã ºi statul minimal are aceastã caracteristicã. Diferenþa dintre statul minimal ºi
cel totalitar sau cel asistenþial nu este una de naturã, ci doar una de
grad. El conþine deja în sine atît principiul redistribuþiei, cît ºi mecanismele necesare redistribuirii. Cu alte cuvinte, statul minimal conþine deja în sine principiul ºi mecanismele de transformare într-un
stat mai mult decît minimal.
Prin urmare, orice strategie de construcþie a unui stat minimal
trebuie sã þinã cont de principiul redistributiv conþinut de acesta. Ea
nu treb uie sã anuleze acest principiu, pentru cã astfel ar anula însãºi
p o sibilitatea construcþiei etatice, ci doar sã se asigure cã redistribuþia
nu poate fi mai mult decît minimalã. Cu alte cuvinte, construcþia
unui stat minimal trebuie sã garanteze cã statul respectiv nu poate fi
decît cel mult m inimal. Dar este acest lucru posibil?

Eu cred cã da. Putem astfel concepe un stat ca o confederaþie de
com une suverane, dacã prin „comunã” înþelegem o entitate teritorialã care cuprinde un numãr relativ mic de indivizi (sau de familii,
d acã aceastã unitate de mãsurã ar fi mai convenabilã). Suveranitatea
comunalã implicã faptul cã fiecãrei comune îi este garantat dreptul
la secesiune. Acest drept la secesiune este unul fundamental repub lican, deoarece el garanteazã cã guvernarea nu va putea fi exercitatã
d ecît cu consimþãmîntul celor guvernaþi. (Altfel spus, posibilitatea
secesiunii face imposibile majoritãþile opresive). Ori de cîte ori o comunã ar considera cã decizia majoritãþii nu este una Pareto-optimalã ºi cã situaþia ei se înrãutãþeºte prin acceptarea acelei decizii, ea ar
p utea pãrãsi confederaþia. (Sau un grup de comune ar putea pãrãsi
confed eraþia pentru a se reuni într-o confederaþie alternativã etc.).
Ex istenþa unor legi comune pe un teritoriu mult mai mare decît
cel comunal, ca ºi protecþia garantatã de statul confederativ reprezintã avantaje considerabile la care o comunã trebuie sã renunþe atunci
cînd decide în favoarea secesiunii. De aceea, dreptul la secesiune nu
va fi practic exercitat decît dacã dezavantajele rezultate din acceptarea deciziei majoritãþii sînt mai mari decît avantajele apartenenþei la
confederaþie ºi numai dacã aceste dezavantaje nu pot fi anulate pe
altã cale (cu alte cuvinte, numai dacã respectiva majoritate nu poate
fi altfel convinsã sã renunþe la decizia sa). Ceea ce înseamnã cã statul
confederativ este, în ciuda aparenþelor, unul extrem de stabil, ºi cã
eventualele secesiuni nu pot fi decît temporare. Pentru cã, odatã înlãturat motivul care a condus la secesiune, avantajele apartenenþei la
confederaþie vor redeveni mai mari decît dezavantajele generate prin
rup erea de confederaþie. Altfel spus, un stat confederativ conþine în
sine un principiu de creºtere teritorialã, deoarece o confederaþie de
com une suverane este cu atît mai atractivã cu cît este mai largã. În
consecinþã, garantarea dreptului la secesiune, a libertãþii de ieºire,
este cel mai bun instrument de evitare a secesiunii ºi, totodatã, de
m enþinere a unui stat în limite cel mult minimale. Dreptul la secesiune garanteazã fiecãrei comune suverane cã nu va putea fi oprimatã, deci cã un consens mai mult decît minimal, care ar presupune o
red istribuþie încã ºi mai amplã a bunurilor private, va fi imposibil.
Dar dacã, la nivel confederativ, statul nu poate fi astfel decît cel
m ult minimal, cum îºi poate pãstra acest caracter ºi la nivel comunal? Cu ajutorul aceluiaºi instrument utilizat la nivel confederativ:
p rin garantarea libertãþii de ieºire. Statul confederativ nu poate imp une nici unei comune nici un fel de reglementãri cu privire la drepturile de intrare a indivizilor în comuna respectivã. Acordarea acestui drept ºi reglementarea lui þine de suveranitatea fiecãrei comune.
În termeni practici, fiecare comunã va restrînge mai mult sau mai
p uþin d reptul indivizilor de a se stabili pe teritoriul ei. Dar statul confed erativ este obligat sã impunã tuturor comunelor care fac parte din
confederaþie garantarea dreptului individual de ieºire. (Fireºte, nici
acest drept nu va fi unul absolut. Un criminal, de exemplu, nu va putea recurge la el pentru a evita pedeapsa. Sau va putea?)
Î n felul acesta, fiecare individ neagresor (dar agresat) va putea
oricînd pãrãsi comuna, fie pentru a trãi în izolare, fie pentru a se
asocia cu alþii ºi a forma împreunã cu ei o altã comunã. Cum indivizii solitari cetãþeni ai confederaþiei se bucurã de aceeaºi protecþie pe
care confederaþia o garanteazã tuturor cetãþenilor sãi, comuna nu
poate oferi indivizilor acelaºi tip de avantaje pe care confederaþia îl
oferã comunei. Prin urmare, spre deosebire de statul confederativ,
com una nu conþine în sine un principiu de creºtere teritorialã.
Î n termeni economici, comuna poate fi interpretatã ca un bun de
capital. (Ea nu este o entitate politicã, sau cel puþin nu neapãrat).
Com una este o vecinãtate fizicã, în care simpla existenþã a celorlalþi
îm i p oate fi utilã nu doar ca protecþie faþã de agresiunea din partea
altora, ci ºi ca protecþie limitatã faþã de factori naturali neprevãzuþi –
în sensul cã ceilalþi mã pot ajuta sã recuperez mai uºor pierderile datorate unor asemenea factori. Aceasta înseamnã cã, spre deosebire
de statul confederativ, comuna conþine în sine un principiu de limitare teritorialã. S-ar putea ca al o sutãlea nou vecin, sã zicem, sã se
stabileascã atît de departe de mine încît sã nu îmi mai poatã oferi
protecþia sa limitatã faþã de factorii naturali neprevãzuþi – ºi astfel,
d in punctul meu de vedere, sã fie un locuitor al altei comune.
U tilitatea existenþei fizice a altor indivizi în vecinãtatea mea face
ca o com unã sã fie pe atît de numeroasã sau de restrînsã ºi pe atît de
întinsã sau de limitatã teritorial pe cît doresc locuitorii ei, astfel încît
vecinãtatea sã continue sã reprezinte un avantaj. Pe de altã parte,
acest avantaj al vecinãtãþii fizice este unul specific comunei. El va fi
luat în calcul ori de cîte ori un individ decide dacã sã pãrãseascã sau
nu comuna. În plus, dacã în cazul secesiunii comunale nu se punea
p roblema costurilor delocalizãrii (deoarece comuna nu se „muta”
în altã parte), în cazul secesiunii individuale aceastã problemã va fi
ºi ea luatã în calcul.
Deocam datã mã opresc aici. Sper sã fi putut arãta în mod convingãtor cã nu putem construi un stat minimal decît dacã îl concepem
ca pe un stat cel mult minimal ºi cã acest lucru nu este posibil decît
prin garantarea dreptului la secesiune atît la nivel local cît ºi la nivel
individual. Acest drept trebuie demistificat, dediabolizat, dacã dorim
sã trãim într-o lume în care agresiunea sã fie cel mult minimalã. În
orice caz, drumul spre servitute începe odatã cu anularea dreptului
la secesiune.
Sînt conºtient, pe de altã parte, cã nu am rãspuns aici la o altã întreb are, la care poate voi rãspunde în viitor: dacã statul este un furnizor de iraþionalitate, mai avem oare nevoie de el (fie ºi numai în versiunea sa minimalã)?
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