
 
CAPITOLUL 1:  
 

CE SUNT POLITICILE PUBLICE? 
 

 
 
 
 
Obiectivele capitolului 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scopul acestui capitol este acela de a introduce două dintre conceptele centrale 
ale cursului: cele de sector public şi de politici publice. După parcurgerea lui şi, 
respectiv, după realizarea aplicaţiilor de la sfârşitul capitolului, veţi putea: 

 să definiţi conceptele de bunuri publice şi private; 
 să diferenţiaţi între concepţiile alternative asupra ideii de sector public; 
 să distingeţi între diferitele sensuri ale termenului „politici publice”;  
 să indicaţi caracteristicile politicilor publice; 
 să identificaţi situaţiile în care este necesară elaborarea unei politici publice; 
 să identificaţi valorile care sunt promovate prin politicile publice. 

 
 
 
 
 

Termeni cheie: sector public; birocraţie; bunuri publice; politici; politici publice; 
.procesul de înfăptuire a politicilor; ciclul politicilor. 

 
Conţinutul capitolului: 
 

 
a. Sectorul public 
b. Politicile publice 
c. De ce este nevoie de politici publice? 

 
 
 
 
 Vorbim adesea despre politicile pe care le formulează sau le aplică guvernarea. 
Auzim întrebări de genul: De ce a luat guvernul (sau consiliul judeţean; sau primăria) o 
astfel de decizie? Sau, dimpotrivă: De ce, în problema aceasta, guvernul (sau consiliul 
judeţean; sau primăria) nu ia nici o măsură? Sau: De ce nu cunoaştem încă rezultatele 
aplicării unei astfel de măsuri? Sau chiar: Nu sunt de acord cu această decizie şi voi face 
tot posibilul ca să împiedic aplicarea ei! În toate aceste cazuri, ceea ce avem în minte – noi 
sau interlocutorii noştri – sunt diversele politici promovate (sau care, din punctul nostru de 
vedere, ar trebui sa fie promovate) de guvern, de primărie sau, în general, de o instituţie 
publică.  
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Să mai observăm că întrebările noastre privesc aspecte diferite ale unei politici 
publice: cum se ajunge ca o problemă să fie obiect al unei decizii a unei instituţii publice; 
cum, dintre alternativele aflate în faţa sa, ea alege una anume; cum, odată luate, deciziile 
sunt implementate; de ce unele politici au succes iar altele nu. Să începem în acest capitol 
discuţia unor astfel de întrebări cu problema însăşi a definirii termenilor centrali. 
 Primul dintre aceştia este acela de ”public”. Îl întâlnim în multe expresii, precum: 
opinie publică; drept public; sănătate publică; transport public; educaţie publică; datorie 
publică – dar şi în expresia “politici publice”. O politică publică, intuitiv, priveşte o 
acţiune în domeniul public – înţeles ca opunându-se celui “privat”. Vorbim despre 
universităţi publice şi private; despre proprietate publică şi proprietate privată, înţelegând 
că cei doi termeni se opun.  
 La modul general, ce se înţelege prin public şi prin privat? În gândirea liberală 
tradiţională, distincţia priveşte două sfere sau genuri de activităţi sociale. Sfera privată e 
cea a libertăţii de acţiune individuală; sfera rezultatelor alegerilor private ale fiecărui 
individ: de a trăi un anumit fel de viaţă; de a-şi întemeia o familie şi de a se comporta în 
cadrul ei; de a desfăşura activităţi economice. Rolul statului nu putea fi altul decât acela de 
a asigura cadrul egal pentru ca fiecare persoană să acţioneze în mod liber, mai degrabă 
decât de a interveni în viaţa fiecăruia; de a lăsa ca iniţiativele individuale să se manifeste 
nestingherit pe piaţă. Sfera publică e aceea a acţiunii guvernării: în primul rând, de a crea 
condiţii pentru manifestarea liberă a fiecăruia; dar şi, desigur, de a furniza facilităţi publice 
(asigurarea ordinii, a apărării, a educaţiei de bază etc.).  
 
 
 
 
 
 
 
 

Distincţia dintre sfera publică şi cea privată a fost adesea legată de altele; uneori ea a 
fost gândită chiar ca suprapunându-se acestora, iar în conştiinţa comună ea trimite 
implicit la ele. Iată numai câteva: 
public            ↔ privat 
polis              ↔ gospodărie casnică 
deschis          ↔ închis 
bărbătesc       ↔ femeiesc. 

 Dar, dacă avem două sfere atât de diferite ale unei societăţi, se ridică două întrebări 
legitime: 1) Care sunt relaţiile dintre ele; există între ele compatibilitate sau, dimpotrivă, o 
tensiune de neaplanat? 2) Care este temeiul acestei distincţii? 
 Pentru liberalii clasici, răspunsul la prima întrebare este acela că interesul public nu 
este opus celui privat: dimpotrivă, atunci când acţionează pentru a-şi urma propriul interes, 
oamenii îl servesc şi pe cel public; forţele pieţei libere nu numai că nu se opun binelui sau 
interesului societăţii, ci îl promovează. Probabil că cea mai cunoscută formulare a acestui 
punct de vedere – condensată în metafora mâinii invizibile – îi aparţine lui Adam Smith, 
marele economist englez din secolul al XVIII-lea:  

În mod obişnuit, ce e drept, el [individul] nu intenţionează promovarea interesului public şi 
nici nu ştie cu cât contribuie el la această promovare... el urmăreşte numai să-şi asigure 
capitalul său; iar îndrumând acea activitate aşa încât să producă cea mai mare valoare 
posibilă, el urmăreşte numai câştigul său; astfel ... el e condus de o mână invizibilă, ca să 
promoveze un scop care nu face parte din intenţia lui. Urmărindu-şi interesul său, el 
adeseori promovează interesul societăţii mai efectiv decât atunci când intenţionează să-l 
promoveze. (Smith, 1964: IV, 2) 
Cum putem deosebi între sfera publică şi cea privată? La mijlocul secolului trecut, 

J.St. Mill a formulat răspunsul considerat clasic astăzi: sfera privată este cea în care 
acţiunile noastre nu cauzează vătămarea altcuiva. Eu pot să fac orice acţiune care nu îl 
vatămă pe altul Dacă însă ceea ce fac interferează cu interesele altcuiva, atunci acţiunea 
mea este una publică. Or, dacă acţiunile din sfera privată nu încalcă libertăţile  altcuiva, 
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înseamnă că acţiunea statului nu este legitimă în cadrul ei; ea devine legitimă numai în 
sfera publică, pentru a asigura protejarea celorlalţi cetăţeni (Mill, 1993).  
 
 

Este procesul de elaborare şi de aplicare a politicilor publice dependent 
de felul în care bărbaţii au conceput distincţia dintre public şi privat? Dacă 
răspunsul este afirmativ, atunci în expresiile “politici publice”, “sferă publică” şi 
“sector public” publicul la care se face referire este unul bărbătesc, din care 
femeile sunt excluse.  

“Opoziţia liberală dintre public şi privat este mai mult decât o distincţie 
între două genuri de activităţi sociale. Sfera publică şi principiile care o 
guvernează sunt văzute ca separate de sau independente de relaţiile din sfera 
privată… Feminiştii argumentează că liberalismul este structurat în funcţie de 
relaţii de clasă dar şi patriarhale şi că distincţia dintre public şi privat pune în 
umbră raportul dintre femei şi bărbaţi în cadrul unei aparente ordini universale, 
egalitare şi individualiste.” (Pateman, 1983: p. 283.) 

“Răspunzând liberalilor, care vorbesc de “public” şi de “privat” ca şi 
cum acestea ar fi categorii fixe care constrâng o guvernare bună, criticii 
argumentează uneori că publicul şi privatul sunt contingente, sunt concepţii 
care se pot schimba cu privire la felul în care puterea poate fi atribuită între 
indivizi, grupuri şi guvernare. Criticii feminişti ai liberalismului insistă că 
distincţia public/privat este şi o unealtă ideologică de subordonare în societăţile 
în care bărbaţii albi, posesori de proprietate, domină alte grupuri. “Privatitatea” 
justifică monopolurile exclusive asupra resurselor sociale şi indiferenţa 
societăţii faţă de violenţa şi sărăcia care caracterizează viaţa “privată” a multor 
femei şi copii… O relaţie părinte/copil poate fi una în care un copil este abuzat 
sexual sau un părinte vârstnic este neglijat. O căsătorie poate fi una în care unul 
dintre parteneri este bătut sau violat. Guvernarea nu poate să protejeze cetăţenii 
săi vulnerabili de violenţa domestică dacă ziduri înalte de privatitate legală 
înconjoară familia.” (Allen, 1998: p. 463.) 

 
Pe parcursul acestei lucrări expresii ca „cititorul” „analistul”, 
„decidentul” etc. vor fi folosite într-un sens neutru faţă de gen. Ele se 
aplică în mod egal persoanelor de sex bărbătesc şi femeiesc.  
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 Odată cu sfârşitul secolului trecut, această concepţie privind existenta unei 
distincţii ferme între sfera publică şi cea privată a început să îşi piardă din adecvare şi din 
atractivitate. Educaţia, sănătatea, planificarea urbană, construcţiile de infrastructură (căi 
ferate, metrou) au devenit cu toate obiect al reglementărilor şi interferării statului. În 
secolul nostru, noul liberalism, în gândirea unor oameni ca J. Dewey sau J. M. Keynes, nu 
mai accepta că forţele pieţei, singure, pot produce convergenţa dintre interesele private şi 
cele publice. Doar prin intervenţia statului se pot asigura cele publice. Iar perioada de după 
al doilea război mondial a însemnat o adevărată explozie a sferei de intervenţie a statului.  
  
 

a) Sectorul public 
 
 Sectorul public are un impact uriaş asupra fiecăruia dintre noi: este o prezenţă 
cotidiană şi de neocolit. Să ne gândim numai la unele dintre bunurile care sunt oferite 
prioritar de către acesta: educaţia (educaţia de bază, în primul rând); asistenţa sanitară; 
apărarea naţională şi a ordinii publice; sau televiziunea şi radioul public.  

Ce este sectorul public? Desigur, sectorul public cuprinde acele instituţii şi 
organizaţii care produc astfel de bunuri şi servicii. Dar el este mai mult decât atât (Lane, 
1995: pp. 15 – 17): 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sectorul public vizează:  
1) instituţiile şi organizaţiile prin care se iau deciziile statului, precum şi 

consecinţele acestora; 
2) consumul, investiţiile şi transferurile făcute de guvernare. Consumul 

şi investiţiile privesc mecanismele de alocare a resurselor şi se leagă 
deci mai mult de preferinţele consumatorilor; transferurile privesc 
mecanismele de distribuire a resurselor şi depind de concepţiile 
dominante în societate despre echitate şi dreptate socială; 

3) producţia de către stat a bunurilor: a) statul deţine în proprietate 
mijloace de producţie şi produce direct unele bunuri; b) statul furnizează 
anumite bunuri (nu neapărat producându-le; el poate să realizeze acest 
lucru prin mecanismul comenzilor de stat); c) statul angajează forţă de 
muncă: el este, în societăţile moderne, cel mai mare angajator. 

 
Cum se observă, definiţia sectorului public se face pe şase dimensiuni: 1) deciziile 

instituţiilor şi organizaţiilor guvernamentale; 2) alocările guvernamentale (consumul şi 
investiţiile); 3) transferurile guvernamentale; 4) proprietatea publică; 5) contractările 
publice; 6) angajările de forţă de muncă guvernamentale. E important de notat că cele şase 
dimensiuni pot evolua diferit. Astfel, deşi pe o anumită dimensiune sectorul public poate 
să scadă, el poate să se menţină la acelaşi nivel sau chiar să crească pe o alta. De exemplu, 
în ţările post-comuniste proprietatea publică a scăzut foarte mult, în primul rând datorită 
privatizării. Dar în unele dintre ele angajările făcute de stat au crescut, deoarece a crescut 
birocraţia. Sau, întrucât taxele au crescut, statului în revine o proporţie mai mare decât în 
trecut din produsul intern brut. 

Această definiţie a sectorului public ridică două probleme: 1) Cum se deosebeşte 
sectorul public de cel privat? şi: 2) Cât de mare este (şi, corelat, cât de mare ar trebui să 
fie) sectorul public? 
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Distincţia dintre sectorul public şi sectorul privat. De cele mai multe, ori, atunci 
când se deosebeşte sectorul public de cel privat, e avută în vedere în mod prioritar o 
singură dimensiune: cea a formei de prioritate. Spunem că o firmă este privată în sensul că 
nu statul este proprietarul ei. Dar, argumentează J.-E. Lane, dacă admitem o definiţie 
multidimensională a sectorului public, înseamnă că nici diferenţele dintre cele două 
sectoare nu se reduc la un singur aspect. În fapt, avem şase distincţii: 
1) Distincţia dintre autoritatea guvernamentală şi libertatea individuală; dintre ceea ce 

este legitim ca guvernarea să impună şi libertatea de acţiune individuală. 
2) Distincţia dintre alocările publice (pentru consum, dar şi investiţiile guvernamentale) şi 

alocările private: consumul şi, respectiv, investiţiile private. (De pildă, consumul 
individual se realizează din venitul net – din care au fost extrase taxele.) 

3) Distincţia dintre transferurile publice şi cele private. Cum redistribuie statul veniturile 
sale este o problemă de mare importanţă pentru toţi membrii societăţii: de pildă, cât 
din bugetul de stat revine educaţiei sau sănătăţii sau culturii sau cercetării? 

4) Distincţia dintre proprietatea publică şi proprietatea privată. 
5) Distincţia dintre contractările publice şi cele private. Statul poate să ofere un bun fără 

ca el însuşi să îl producă: de pildă, prin contracte cu firme particulare sau prin 
concesionarea către unele firme private a anumitor activităţi. 

6) Distincţia dintre cei angajaţi în sectorul public şi cei angajaţi în sectorul privat. (Nu toţi 
cei care lucrează în instituţiile şi organizaţiile guvernamentale sunt funcţionari publici; 
dar funcţionarii publici reprezintă un grup foarte important de persoane în elaborarea şi 
aplicarea politicilor publice. De aceea ne vom referi de multe ori la ei în cele ce 
urmează.) 

După W.F. Baber (apud Parsons, 1995: p. 9) sectorul public diferă de cel privat 
prin următoarele caracteristici: 

 are de-a face cu sarcini mai complexe şi mai ambigui; 
 are mai multe probleme în implementarea unei decizii; 
 sunt angajaţi în el mai mulţi oameni cu motivaţii mai diverse; 
 e mai mult preocupat cu asigurarea de oportunităţi; 
 e preocupat mai mult de compensarea eşecurilor pieţei; 
 vizează activităţi cu o semnificaţie simbolică mai ridicată; 
 trebuie să ţină mai mult seamă de standardele de legalitate; 
 are o mai mare capacitate de aţine seamă de problemele de echitate socială; 
 funcţionează sau trebuie să funcţioneze în interesul public; 
 trebuie să se bucure de un nivel minim de sprijin, mai ridicat decât cel din sectorul 

privat. 
 

Mărimea sectorului public. Puţine atitudini par mai corecte decât aceea de a 
susţine că sectorul public este prea mare. La noi în ţară, ea s-a transpus în politicile de 
privatizare (atât cât s-a făcut) a imensului sector de stat în economie. Dar în multe ţări 
acelaşi sentiment a prevalat în ultimele două decenii. În Statele Unite ale Americii, în 
Marea Britanie şi în Germania, administraţii precum cele ale lui R. Reagan şi G. Bush; M. 
Thatcher şi J. Major; H. Kohl au făcut eforturi mari pentru a reduce rolul guvernării în 
vieţile de zi cu zi ale cetăţenilor. Să ne uităm la următorul tabel, în care sunt cuprinse 
cheltuielile publice ca procent din produsul intern brut al unei ţări. (Mărimea acestor 
cheltuieli este o bună măsură sintetică a mărimii sectorului public dintr-o ţară.) 

 
Ţara 1960 1970 1980 1985 1990 
Statele Unite 27,5 30,3 33,4 33,2 34,1 
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Marea Britanie 33,1 33,2 42,2 42,8 41,9 
Suedia 28,7 37,1 57,2 51,9 48,8 
Kenya 11,5 16,2 20,4 30,1 32,2 
India 11,4 14,1 18,0 25,2 24,0 
(United Nations, Statistical Yearbook; apud Peters, 1995: p. 20.) 
 
 Cum se vede, în pofida eforturilor unor administraţii din ţările dezvoltate, ceea ce 
s-a reuşit a fost nu o reduce radicală, ci o stopare a tendinţei de creştere a cheltuielilor 
publice ca procent din produsul intern brut; procent care continuă să rămână însă foarte 
ridicat. Observăm, de asemenea, că în ţările mai puţin dezvoltate cheltuielile publice au 
crescut mai repede, ajungând în anii '90 la un nivel comparabil cu cel din ţările  dezvoltate. 
Aceasta pentru că în astfel de ţări guvernarea a avut un rol deosebit de important ca sursă a 
creşterii economice: cheltuielile publice au avut ca destinaţie nu numai funcţionarea 
instituţiilor statului, apărare şi protejarea cetăţenilor, dar şi dezvoltarea învăţământului, a 
asistenţei sanitare şi, de asemenea, proiecte economice precum autostrăzi, căi ferate, 
aeroporturi. 

Această creştere uriaşă a sectorului public în perioada contemporană se poate 
explica apelând la factori de naturi foarte diferite (a se vedea Peters, 1995: cap.  1): 

1. Programele de asistenţă. În perioade în care economia prospera, guvernele au 
aplicat programe precum cele de pensii, de burse, de asigurări de sănătate, de subsidii 
pentru construcţiile de locuinţe; diverse categorii de angajaţi au primit avantaje exprimate 
în sporuri de salarii, reduceri ale vârstei de pensionare etc. Odată obţinute, avantajele pe 
care le creează astfel de programe se transformă în “îndreptăţiri” care sunt foarte greu apoi 
de retras; un drept obţinut nu poate fi anulat – e o frază rostită des de reprezentanţii 
sindicatelor. Aceste programe au fost aplicate într-o perioadă în care societăţile au 
îmbătrânit şi un tot mai mare procent din populaţie este pensionară; iar către aceste 
persoane se îndreaptă o mare parte a unor astfel de programe. Combinate, cele două 
procese au condus la creşterea mărimii sectorului public. 

2. Procese financiare. Cel puţin trei factori de natură financiară au impulsionat 
creşterea sectorului public. Mai întâi, acţionează aşa-numita lege a lui Wagner: pe măsură 
ce economia se dezvoltă, o proporţie tot mai mare din produsul intern brut se îndreaptă 
spre sectorul public. Căci atunci nevoile de bază ale cetăţenilor sunt satisfăcute, iar o 
creştere mai mare de utilitate se obţine prin programe publice. În al doilea rând, există 
“efectul de dislocare”: în timp de război, de pildă (dar şi în cazuri de recesiune economică 
sau chiar de dezastre naturale), cetăţenii acceptă mai uşor taxe ridicate. Dar după 
încheierea războiului, aceste taxe creează guvernării fonduri pentru a finanţa noi 
programe. În sfârşit, apare aşa-numitul efect al preţului relativ: atunci când se cheltuiesc 
bani de către guvernare, productivitatea nu creşte mult. În activităţi precum educaţia, 
poşta, sănătatea, activitatea poliţiei, introducerea unor tehnici noi duce la o scădere mică a 
costurilor. În timp, pentru a produce aceeaşi activitate (aceleaşi bunuri sau aceleaşi 
servicii), costurile cresc.  

3. Procesul politic. Toate partidele politice susţin că e necesar să se micşoreze 
cheltuielile publice şi să se reducă taxele. Dar în practică situaţia se prezintă cu totul altfel: 
sectorul public creşte şi pentru că cetăţenii cer tot mai multe servicii din partea guvernării. 
Grupuri de presiune, sindicate, asociaţii profesionale, patronale – toate solicită avantaje 
(fie că ele se cheamă pensii mai mari, salarii mai mari pentru personalul din învăţământ ori 
sănătate, sau subsidii pentru agricultură etc.). Mai mult, costurile pe care le antrenează 
aceste avantaje sunt dispersate în întreaga societate (sunt plătite de către toţi contribuabilii) 
şi de aceea opoziţia acestora faţă de ele este redusă şi neorganizată.  
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4. Birocraţia. Funcţionarii publici sunt una dintre forţele care au dus la creşterea 
sectorului public. Cea mai cunoscută analiză în acest sens îi aparţine lui W. Niskanen 
(1994). Potrivit lui, întrucât birocraţii nu îşi pot mări profiturile, aşa cum fac managerii 
dintr-o firmă privată, ei urmăresc altceva – anume maximizarea bugetului pe care îl 
primesc pentru biroul lor. Ei cer tot mai mult pentru a produce serviciile care le cad în 
sarcină; şi au succes, întrucât ei posedă informaţia necesară privind costurile reale ale 
biroului, însă pot să o ascundă faţă de cei care le stabilesc bugetele (faţă de legislativ: 
parlamentul). Ca urmare, birocraţia tinde să consume o proporţie tot mai mare din 
produsul intern brut în propria ei activitate. 

 
Birourile moderne au, potrivit lui Max Weber, următoarele 
caracteristici: 

 Birourile sunt organizaţii mari; într-o organizaţie mare persoanele aflate 
pe poziţii înalte nu au relaţii directe cu cele mai multe persoane aflate pe 
poziţii mai joase (şi uneori nici nu le cunosc direct). 

 Cei mai mulţi angajaţi din birouri lucrează în ele cu normă întreagă, cea 
mai mare parte a vieţii lor active şi obţin de aici cea mai mare parte a 
veniturilor lor. 

 Angajaţii sunt numiţi, menţinuţi şi promovaţi în primul rând pe baza 
performanţei  lor şi nu pentru că au fost numiţi sau pe baza vreunor 
caracteristici a priori. 

 Birourile sunt conduse prin structuri de autoritate ierarhice între superior 
şi subordonat, drepturile şi obligaţiile fiind formulate prin norme scrise. 

 Există o separaţie strictă între poziţia în cadrul biroului şi persoana care o 
deţine. Superiorii nu au în proprietate acea poziţie; subordonatul este 
subiect al autorităţii numai în rolul său de angajat. 

 Activitatea birocratică este caracterizată prin complexitatea 
administraţiei, prin specializare funcţională a sarcinilor şi prin secretul 
operaţiunilor desfăşurate. Specializarea creşte importanţa pregătirii 
formale anterioare a birocratului şi a numirii sale iniţiale ca rezultat al 
unui concurs. 

 
(Apud W. Niskanen, 1994: p. 21. Să observăm că, potrivit lui Max Weber, termenii 
“birocrat” şi “birocraţie” nu au o conotaţie negativă; dimpotrivă, după Weber organizarea 
birocratică a societăţii moderne exemplifică autoritatea raţională, spre deosebire de 
autoritatea tradiţională şi de cea charismatică.) 
  Amintindu-ne de definiţia multidimensională a sectorului public, decurge că şi 
problema mărimii lui trebuie analizată pe mai multe coordonate (Lane, 1993): 
1) Cât de multă libertate individuală trebuie respectată? Şi care este locul autorităţii 

statului? 
2) Cât de multe din resursele totale ale societăţii trebuie să fie alocate guvernamental? 
3) Cât de mare trebuie să fie bugetul? Cât de mult trebuie să influenţeze statul distribuţia 

şi redistribuţia bunurilor? 
4) Cât de multe din bunurile şi serviciile furnizate de stat trebuie să şi fie produse de el?  
5) Cât de multe din mijloacele de producţie să fie în proprietate publică? (În particular, la 

noi în ţară, cât de mult trebuie privatizat?) 
6) Cât de mare trebuie să fie birocraţia guvernamentală? 

Ne vom opri asupra unei singure din aceste coordonate: cea a mărimii alocărilor de 
stat. Cum se va observa însă, argumentul pe care îl vom discuta  e legat şi de alte 
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coordonate. De multe ori, argumentul central în sprijinul creşterii alocărilor de stat curge 
în felul următor. Există unele bunuri care nu pot fi furnizate cetăţenilor numai prin 
mecanismul pieţei în cantităţi suficiente şi la un preţ îndeajuns de scăzut. Acestea pot fi 
oferite numai dacă intervine statul. Mai mult, în societăţile contemporane nevoile de astfel 
de bunuri au crescut foarte mult; de aceea a crescut şi implicarea statului pentru a le oferi 
propriilor cetăţeni. Creşterea sectorului public este astfel explicată prin existenţa unor 
caracteristici tehnice şi economice ale bunurilor. 

Bunuri publice şi bunuri private. Dacă într-o societate funcţionează legile pieţei, 
atunci bunurile vor fi distribuite în mod eficient. Această afirmaţie nu este însă 
întotdeauna adevărată. Căci există situaţii în care piaţa nu reuşeşte să aloce anumite bunuri 
eficient: ele tind să fie produse în cantităţi mai mici, iar preţurile lor tind să crească. De ce 
se întâmplă aşa ceva? Răspunsul cel mai simplu este acela de a distinge între două tipuri 
de bunuri: publice şi, respectiv, private; cele publice au caracteristici care fac ca alocarea 
lor prin mecanismul pieţei să nu fie eficientă.  

Bunurile private sunt cele mai cunoscute: o prăjitură sau o cămaşă sau un 
apartament etc. Ele au două caracteristici: 
1) Rivalitatea în privinţa consumului: ceea ce eu consum nu poate fi consumat de 

altcineva. Prăjitura pe care o mănânc nu poate fi mâncată de altcineva; iar 
apartamentul meu e cel în care eu locuiesc (cu familia mea), şi nu poate fi în acelaşi 
timp locuit de altcineva. 

2) Exclusivitatea în privinţa proprietăţii: este posibil ca cineva să aibă controlul asupra 
acelui bun. Dacă eu am cumpărat o prăjitură, eu sunt cel care determină cine să o 
mănânce; iar dacă altcineva mai stă în apartamentul proprietatea mea, aşa ceva se 
întâmplă pentru că eu am permis acest lucru.  

Dar, mai mult sau mai puţin, altor bunuri le lipsesc aceste caracteristici. Un 
program al televiziunii naţionale pot fi urmărit de mine fără ca astfel vecinul meu să fie 
împiedicat să îl urmărească, dacă şi el doreşte acest lucru. Tot aşa, eu beneficiez de 
ordinea publică şi de apărarea naţională fără ca astfel să se reducă beneficiile altora în 
această privinţă.  

Pe de altă parte, atunci când un bun cu greu poate fi adus în proprietatea cuiva, el 
nu are proprietatea de exclusivitate. Cineva ar putea, de bună seamă, să încerce să devină 
proprietarul tuturor peştilor din Marea Neagră; dar ar fi de-a dreptul imposibil să 
reuşească. (Însă un program de televiziune poate fi codat – iar atunci el va avea 
proprietatea de a fi exclusiv.) 

Dacă avem două caracteristici, pe care un bun le poate avea sau nu, apar patru 
posibilităţi. aşa cum se observă din tabelul de mai jos, bunurile care nu sunt private sunt de 
trei feluri: a) comune; b) vămuite; c) publice. Prin intermediul sectorului public statul 
poate să aloce astfel de bunuri.  
 
Exclusivitate / 
          Rivalitate 

Rivalitate Nerivalitate 

Exclusivitate BUNURI PRIVATE 
• îl poţi împiedica pe altul să 

le folosească; 
• dacă le foloseşti, altcineva 

nu le mai poate folosi.  
 
Ex.: o casă; o prăjitură 
 
 

BUNURI VĂMUITE 
• îl poţi împiedica pe altul să le 

folosească; 
• dacă le foloseşti, altcineva 

poate de asemenea să le 
folosească.  

 
Ex.: o autostradă sau un pod 
cu taxă 
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Neexclusivitate BUNURI COMUNE 

• nu îl poţi împiedica pe altul 
să le folosească; 

• dacă le foloseşti, altcineva 
nu le poate folosi.  

 
Ex.: o plajă publică; o 
toaletă publică 

BUNURI PUBLICE 
• nu îl poţi împiedica pe altul să 

le folosească; 
• dacă le foloseşti, altcineva 

poate de asemenea să le 
folosească.  

 
Ex.: radio, TV, apărarea 
naţională, educaţia, accesul 
la informaţie 
 

 
Problema alocării bunurilor care nu sunt private este un caz particular al aşa-

numitei probleme a acţiunii colective (Olson, 1965). Atunci când un bun este alocat prin 
acţiunea comună a membrilor unui grup, fiecare membru al grupului beneficiază dacă acel 
bun se produce. Să luăm exemplul încălzirii globale. Dacă toate ţările cad de acord privind 
reducerea emisiunilor de dioxid de carbon, atunci pericolul încălzirii globale devine – cel 
puţin – mai mic. Dar, pe de altă parte, fiecare membru al grupului ştie că dacă el nu 
acţionează în vederea producerii acelui bun, însă toţi ceilalţi procedează astfel, atunci el îşi 
măreşte beneficiile: căci acţiunea tuturor celorlalţi membri ai grupului permite totuşi să se 
producă bunul respectiv, la care el are acces fără să îl fi costat producerea lui. Dacă 
majoritatea ţărilor iau măsuri de reducere a emisiunilor de gaze, totuşi unele pot să nu facă 
astfel, pentru a-şi dezvolta economia. La fel, dacă toţi conducătorii auto ar reduce poluarea 
produsă de propria maşină, atunci în general aerul ar fi mai puţin poluat. Dar dacă toţi fără 
mine ar proceda astfel, eu aş beneficia de aer curat fără să fi avut partea mea de costuri. 
(Mă comport ca un “blatist”: beneficiez de un bun fără să plătesc pentru el – în timp ce toţi 
ceilalţi plătesc.)  În cazul bunurilor publice, această situaţie face ca respectivul bun să se 
producă într-o cantitate mai mică decât cea necesară. În cazul bunurilor comune, accentul 
cade pe protejarea lor. Că lucrurile stau astfel este limpede odată ce ne gândim la felul în 
care arată la noi spaţiile publice: pline de gunoaie; cu toalete publice mizere; sau, în 
căminele studenţeşti, o continuă degradare. E ceea ce s-a numit “tragedia bunurilor 
comune” (Hardin, 1968). 

Existenţa bunurilor care nu sunt private este aşadar o cauză a creşterii alocaţiilor de 
stat; în acelaşi timp, este stimulată redistribuirea de către guvernare a bunurilor, astfel 
încât aceste bunuri să se producă sau să fie protejate. 

Problema acţiunii colective apare prin generalizarea unei situaţii cunoscute în teoria 
jocurilor sub numele de “dilema prizonierului”. Să presupunem că două persoane, A şi B au fost 
surprinse de poliţie având asupra lor echipament care le putea folosi pentru un jaf. Cei doi sunt 
separaţi şi li se comunică următoarele: dacă unul dintre ei mărturiseşte că urmau să facă un jaf, dar 
nu şi celălalt, atunci el este condamnat la un an închisoare (deoarece a colaborat cu poliţia), în timp 
ce celălalt e condamnat la şase ani. Dacă amândoi mărturisesc, fiecare e condamnat la patru ani de 
închisoare. Dar dacă nici unul nu mărturiseşte, atunci fiecare e condamnat la doi ani de închisoare 
pentru posedarea ilegală de echipament pentru jaf.  

Schematic, situaţia poate fi descrisă ca în tabelul următor: 
 B: mărturiseşte  

 
B: nu mărturiseşte 

A: mărturiseşte          - 4 
- 4 

- 6 
- 1 

A: nu mărturiseşte          - 1 
- 6 

         - 2 
- 2 

 Am notat anii de închisoare cu minus, pentru a evidenţia faptul că “beneficiile” fiecăruia sunt 
negative.  
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 Cum se vor comporta cei doi? Desigur, fiecare va dori să fie condamnat cât mai puţini ani. Şi 
fiecare va raţiona astfel: dacă mărturisesc, atunci dacă celălalt nu mărturiseşte, voi lua un an de 
închisoare – rezultatul cel mai favorabil; dar dacă şi celălalt se comportă ca mine, voi lua patru ani. 
Atunci poate că ar fi mai bine să nu mărturisesc. Dacă nici celălalt nu mărturiseşte, voi lua numai 
doi ani – deci mai bine decât în cazul în care mărturisesc. Dar dacă celălalt mărturiseşte (şi va face 
aşa, pentru că atunci el va primi nu doi, ci un singur an de închisoare), eu voi ajunge să fac şase ani 
de închisoare! Ca urmare, cel mai bine este să mărturisesc: căci rezultatul cel mai rău la care mă pot 
aştepta este de patru ani, nu de şase cât mă pot aştepta dacă nu voi mărturisi. Cum şi celălalt 
prizonier raţionează la fel, fiecare va ajunge la concluzia că va mărturisi. Ca urmare, fiecare va 
primi câte patru ani de închisoare. 
 Problema care apare e următoarea: există o situaţie care e mai bună pentru amândoi – cea în care 
nici unul nu mărturiseşte (şi în care fiecare primeşte o pedeapsă de doi ani). Însă raţional este ca cei 
doi să mărturisească (deci să nu coopereze între ei). Aşadar, comportamentul raţional nu duce la cel 
mai bun rezultat.  
 Acum să presupunem că avem o situaţie de acest tip în care sunt implicate n persoane (unde n e un 
număr mare), care vor să producă împreună un anumit bun. Dacă n – 1 persoane cooperează, atunci  
bunul se produce; dar cea care nu cooperează nu plăteşte pentru a se produce bunul respectiv, de 
care însă beneficiază. Această problemă privind acţiunea colectivă e aşadar o generalizare a dilemei 
prizonierului. 
 
 
 
b) Politicile publice  
 
Ideea că instituţiile guvernamentale au ca obiect principal de activitate formarea şi 

aplicarea politicilor publice a pătruns cu dificultate la noi în ţară în conştiinţa comună; 
astăzi însă ea este luată, de cele mai multe ori, ca evidentă: auzim de politicile de integrare 
europeană, de politicile sectoriale (privind, de pildă, restructurarea unor domenii 
economice sau reforma învăţământului). Ce este o politică publică? 

În sensul comun, termenul politică se consideră de obicei că se aplică la ceva “mai mare” 
decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât mişcările sociale generale. Aşadar, 
politica, în termenii nivelului de analiză, este un concept plasat la mijloc. Un al doilea 
element, şi anume unul esenţial, este că pentru cei mai mulţi autori termenul trimite la un 
scop de un anumit fel. (Heclo, 1972: p. 84) 

 Există un aspect foarte important al ideii generale de politică publică: în elaborarea 
şi aplicarea politicilor publice funcţionarii publici – sau birocraţii, aşa cum am folosit mai 
devreme acest termen – au un rol foarte important. Accentul pe politici este într-un sens 
opus însă activităţilor administrative. Căci, dacă în activitatea administrativă accentul cade 
pe respectarea regulilor, a normelor, în cazul unei politici publice rolul central îl are 
acţiunea, planul sau obiectivul de atins.  
 În limba română (ca de altfel în toate limbile romanice) există însă o dificultate în 
folosirea expresiei “politică publică”. Căci termenul “politică” ne trimite imediat la ceea 
ce în mod obişnuim numim politică: activitatea partidelor politice şi oamenilor politici, a 
parlamentului, guvernului, parlamentului; ne gândim la campaniile electorale, la 
declaraţiile politice etc. Cum am văzut deja din textul lui Heclo, aici avem însă în vedere 
altceva. În limba engleză există însă două cuvinte pentru a vorbi despre lucruri pentru care 
noi avem numai unul: există cuvântul policy; şi există cuvântul politics. Se vorbeşte despre 
“political science” şi despre “policy science”. În româneşte am avea aceeaşi traducere: 
ştiinţe politice; dar sensul celor două expresii este foarte diferit.  

În universităţile noastre există specializarea ştiinţe politice. Aici expresia are sensul 
de “political science”. Ca să ne facem o idee, acestea vizează următoarele probleme (şi ne 
putem aştepta să întâlnim cursuri pe aceste subiecte oferite studenţilor în ştiinţe politice): 

1. Instituţii politice 
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2. Comportamentul politic 
3. Politică comparativă 
4. Relaţii internaţionale 
5. Teorie politică 
6. Politici publice şi administraţie 
7. Economie politică 
8. Metodologie politică 
(Goodin, R.E., Klingemann, H.-D., 1996) 

 Ştiinţele politice în sens de “policy sciences” înseamnă însă altceva: ele sunt 
disciplinele care studiază metodele utilizate în formularea şi aplicarea politicilor publice, 
precum şi rezultatele lor. Aşadar, aici termenul “politică” este traducerea lui “policy”.  

Studiul politicilor este aşadar un subdomeniu al ştiinţelor politice. Abordarea 
are un caracter interdisciplinar: cum vom vedea, analiza politicilor presupune elemente şi 
din alte domenii, precum economia, ştiinţele administrative, managementul, teoria deciziei 
etc.  
 Din aceste motive, e greu de dat o definiţie precisă a politicilor publice. Aşa cum 
arată Hogwood şi Gunn (1984; 2000: cap. 2), în mod obişnuit (de pildă dacă vom căuta în 
paginile ziarelor) termenul “politică publică” este folosit în mai multe sensuri: 
1. Politicile ca etichete ale unor domenii de activitate. Utilizarea cel mai frecvent 

întâlnită apare în contextul afirmaţiilor de natură generală privind politicile economice, 
politicile sociale sau de politică extern ale unui guvern. În acest caz, politicile descriu 
mai curând domeniile activităţii şi implicării guvernamentale. 

2. Politicile ca expresie a scopului general sau a stării de fapt dorite. Într-un 
document al unui partid politic, sau în cel al unui guvern, termenul “politică” e folosit 
pentru a indica scopul general (sau finalitatea) unei activităţi guvernamentale în 
general sau într-un anumit domeniu; de asemenea,  el este folosit pentru a descrie 
starea de fapt care va fi atinsă odată cu realizarea scopului propus. Dacă studiem 
Strategia naţională de dezvoltare economică a României pe termen mediu, adoptată de 
către Guvernul României în martie 2000, având consensul tuturor partidelor politice 
reprezentative, vom vedea că acesta este sensul în care este folosit termenul “politici” 
acolo. 

3. Politicile ca propuneri specifice. De multe ori, termenul e folosit pentru a  descrie 
unele acţiuni specifice pe care organizaţiile politice (grupuri de interese, partide, 
guvernul însuşi) ar dori să le vadă realizate. Astfel de propuneri pot fi ad hoc, pot fi în 
mod necesar legate de alte propuneri, sau pot constitui mijloacele pentru obţinerea  
unor scopuri mai generale ale acestor organizaţii. Spunem, de exemplu, că primăria are 
o politică de susţinere a şcolilor, sau că guvernul are o politică clară de susţinere a 
întreprinzătorilor minoritari etc. 

4. Politicile ca decizii ale guvernului. De cele mai multe ori, cercetătorii se apleacă 
asupra analizei unor situaţii specifice: sunt celebre analize precum cea a lui Allison 
(1971) a crizei cubaneze din 1962; după cum se vorbeşte de politica guvernului în 
cazul Bancorex sau F.N.I. sau Sidex etc.  

5. Politicile ca autorizare oficială. Atunci când se spune cã guvernul are o politică în ce 
priveşte o anumită problemă, de multe ori susţinerea se face în sensul că există legi 
votate în parlament sau o hotărâre a guvernului care îngăduie sau solicită derularea 
unei activităţi. Sau, de asemenea, se poate spune că atunci când o anumită legislaţie în 
domeniu a intrat în vigoare, politica a fost deja implementatã.  

6. Politicile ca programe. Mai puţin familiar, se spune totuşi uneori că avem o politică a 
unei organizaţii guvernamentale atunci când aceasta are sau aplică un anumit program. 
Un program implică existenţa, într-o sferă de activitate guvernamentală definită şi 
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relativ specifică, a unui pachet de măsuri  care cuprind: reglementări, organizare şi 
resurse. Astfel, putem vorbi despre un program privind bursele studenţeşti sau 
recalificarea personalului disponibilizat dintr-un anumit domeniu etc. Programele sunt 
privite de regulă ca mijloace prin care guvernele încearcă să atingă nişte scopuri mai 
generale. 

7. Politicile ca produse. În acest caz politicile sunt văzute ca ceea ce guvernul oferă, 
spre deosebire de ceea ce a promis sau a autorizat prin intermediul legislaţiei: livrarea 
de bunuri sau servicii, aplicarea regulilor sau colectarea de taxe sau impozite. Forma 
acestor produse diferă de la o un domeniu al politicilor la altul, iar câteodată este 
dificil de hotărât care este produsul final al unei politici guvernamentale într-un anumit 
domeniu. În cazul serviciilor de sănătate, de pildă, mai multe fonduri, un număr mai 
mare de personal pregătit sau creşterea numărului de paturi sunt condiţii necesare, dar 
nu suficiente, pentru îmbunătăţirea serviciilor medicale; ele sunt însă altceva decât 
produsul dorit: creşterea stării de sănătate a populaţiei (sunt căi sau mijloace pentru a-l 
obţine).  

8. Politicile ca rezultate. Un alt mod de a privi politicile este din punctul de vedere al 
rezultatelor acestora, adică ceea ce este practic obţinut. Abordarea politicilor din 
perspectiva rezultatelor acestora ne poate ajuta să evaluăm dacă scopul declarat al 
acelei politici este reflectat în ceea ce se obţine efectiv în urma implementării politicii. 

9. Politicile ca teorii sau modele. Toate politicile implică anumite presupoziţii cu privire 
la ceea ce poate un guvern să facă şi care sunt consecinţele acţiunilor sale. Aceste 
presupoziţii sunt rareori explicite, dar cu toate acestea politicile implică o teorie (sau 
un model) privind relaţia cauză-efect între fenomenele şi procesele implicate, ori 
corelaţiile semnificative dintre ele. Una dintre sarcinile analistului politicilor este să 
detecteze teoriile sau modelele care sunt implicite în politici şi să le examineze în ceea 
ce priveşte consistenţa internă sau validitatea presupoziţiilor lor. 

10. Politicile ca procese. Politicile implică un proces care se întinde pe o perioadă lungă 
de timp. O politică apare atunci ca exprimând întreaga mişcare de schimbare într-un 
anumit domeniu. Spunem: politica de restructurare a sectorului minier; sau politica de 
reformă a educaţiei etc. 

Încercând să sintetizăm, următoarele două definiţii se pot avansa: 
  

 
 
 
 
 
 

Procesul de realizare a politicilor publice – de înfăptuire a politicilor – este 
complex şi implică, aşa cum vom vedea pe larg în capitolele următoare, dimensiuni, 
mecanisme şi actori într-o reţea de interrelaţii. Unul dintre cele mai cunoscute mijloace de 
a-l face mai uşor de înţeles e acela de împărţi procesul în mai multe stadii sau etape şi 
subetape distincte. Ciclul unei politici este şirul acestor stadii sau etape ale procesului de 
înfăptuire a politicii respective. Ideea că putem realiza această decupare a procesului 
oricărei politici provine din primele lucrări dedicate analizei politicilor. În general, ea nu 
mai este astăzi acceptată; dar nu de puţine se apelează la ea pentru a face prezentarea 
procesului politic mai intuitivă şi mai uşoară. În capitolele următoare vom discuta pe larg 
argumente care sprijină ideea că decuparea procesului de înfăptuire a politicilor în stadii 
sau etape e dificil de realizat şi vom menţiona mai multe modele ale acestui proces care se 

O politică publică este o reţea de decizii legate între ele privind alegerea 
obiectivelor, a mijloacelor şi a resurselor alocate pentru atingerea lor în situaţii 
specifice.  
Procesul de înfăptuire a politicilor este procesul de formulare şi de aplicare a 
politicilor publice. 
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îndepărtează în mod explicit de acesta (de pildă, modelul cadrului coaliţiei de susţinere al 
lui P. Sabatier).  

Cu toate acestea (în special cu scopul de a face prezentarea problematicii abordate 
cât mai clară) în continuare vom analiza politicile publice apelând la următoarea schemă a 
ciclului unei politici:  
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Stabilirea 
agendei 

 
Evaluarea 
politicilor 

 
Implementarea 
politicilor 

 
Formularea 
politicilor 

 
Luarea 
deciziilor 

 În acest model, stabilirea agendei priveşte procesul prin care problemele ajung în 
atenţia publicului şi a instituţiilor guvernamentale; formularea politicilor priveşte procesul 
prin care sunt definite, evaluate, acceptate sau respinse politici alternative de soluţionare a 
unei probleme aflate pe agendă; luarea deciziilor este procesul prin care instituţiile 
guvernamentale adoptă o anumită alternativă pentru soluţionarea unei probleme; 
implementarea este procesul prin care instituţiile guvernamentale aplică politica, fac 
trecerea de la decizie la practică; iar evaluarea este procesul prin care rezultatele 
politicilor sunt monitorizate şi evaluate, rezultatele sale putând consta în 
reconceptualizarea problemei şi a soluţiilor propuse. (A se vedea şi Howlett, Ramesh, 
1995: p.11.) 
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Stadiile ciclului politicilor, după Hogwood şi Gunn (1984; 
2000): 
(1) A decide să decizi (identificarea problemelor sau stabilirea 
agendei) 
(2) A decide cum să decizi (sau filtrarea problemelor) 
(3) Definirea problemelor 
(4) Prognoza 
(5) Stabilirea de obiective şi priorităţi 
(6) Analiza opţiunilor 
(7) Implementarea, monitorizarea şi controlul politicilor 
(8) Evaluarea şi revizuirea 
(9) Menţinerea, succesiunea şi încheierea politicilor. 
Stadiile ciclului politicilor, după Brewer (1974): 
(1) Iniţierea politicii 
(2) Estimarea alternativelor 
(3) Selecţia opţiunii 
(4) Implementarea politicii 
(5) Evaluarea politicii 
(6) Terminarea politicii. 

 
 Un exemplu de model al politicilor care nu este stadial e cel al cutiei negre, propus 
de Easton (1965). În acest model procesul politicilor este studiat în interrelaţiile dintre 
mediul în care se desfăşoară acesta: Easton ia în discuţie influenţele (inputurile) venite pe 
diverse canale (partide, mass-media, grupuri de interese); procesele din interiorul 
sistemului politic; convertirea acestor inputuri în rezultate. 
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c) De ce este nevoie de politici publice? 

 
 Prin politicile publice, statul intervine în activitatea economică şi socială. El 
modifică realitatea, într-o direcţie dorită. Care sunt raţiunile acestei intervenţii? Ele se pot 
grupa în două mari categorii: 1) prin politicile publice se intervine pentru a corecta 
acţiunea pieţei libere: căci piaţa are limitări, neîmpliniri, imperfecţiuni; 2) prin politicile 
publice sunt promovate valorile acceptate social, de pildă valorile importante într-o 
societate democratică modernă (libertatea, egalitatea, dreptatea, drepturile persoanelor).  
 Corectarea imperfecţiunilor pieţei. Acestea sunt împrejurări în care produsul 
social ar putea fi mai mare sub anumite alocări ale resurselor decât cel care ar rezulta prin 
acţiunea forţelor pieţei libere. În mod obişnuit, patru astfel de imperfecţiuni ale pieţei sunt 
menţionate: a) bunurile publice; b) monopolurile naturale; c) externalităţile; d) asimetria 
de informaţie.  
 Bunurile publice. Să ne amintim de exemplul intuitiv al dilemei prizonierului: 
problema care apare este aceea că, dacă se comportă raţional – altfel zis, urmându-şi 
propriile interese – oamenii ajung la rezultate care sunt mai puţin bune pentru fiecare 
dintre ei decât altele posibile. Cei doi prizonieri nu cooperează între ei; dar dacă ar fi 
cooperat, rezultatul ar fi fost mai bun pentru fiecare. În cazul general, un bun public este 
accesibil tuturor, şi nimeni nu poate fi împiedicat să beneficieze de el. Dar, dacă fiecare 
persoană  se comportă raţional, ea încearcă să beneficieze de acel bun fără însă a plăti 
pentru el (de pildă: nu plăteşte reparaţiile la instalaţia de căldură la bloc; sau nu cumpără 
echipamentul pentru ca propria maşină să nu mai polueze – chiar dacă beneficiază de 
căldură mai multă în urma reparaţiilor şi de aer mai curat pentru că se reduce poluarea). 
Dacă grupul din care face parte acea persoană este mare, contribuţia sa individuală la 
producerea bunului este foarte  mică: singură, ea nu-l poate asigura; dar chiar dacă nu 
participă la producerea lui, ea nu îi poate împiedica pe ceilalţi să contribuie la producerea 
bunului. Dar felul în care se comportă o persoană în producerea acelui bun public trece 
neobservat, dacă grupul e mare: dacă ea contribuie, nu este apreciată; iar dacă nu 
contribuie, nu este sancţionată. Ca urmare, dacă nu plăteşte pentru producerea bunului, 
acea persoană va avea beneficii. În concluzie, este raţional ca acea persoană să procedeze 
astfel, să fie “blatistă”.  

Problema este însă că, dacă toţi membrii grupului ar face la fel – dacă toţi s-ar 
comporta raţional – acel bun nu ar mai fi produs şi situaţia fiecăruia dintre membrii 
grupului s-ar înrăutăţi (căldura în apartament ar fi mai mică; iar aerul curat ar fi tot mai 
puţin). E atunci nevoie de coordonarea activităţii membrilor grupului: or, acest lucru 
presupune intervenţia autorităţii unor instituţii. În cazul reparaţiilor la instalaţia de 
încălzire, asociaţia locatarilor (sau proprietarilor) poate cu mai mult sau mai puţin succes 
să încerce să-l determine pe fiecare să plătească; în cazul poluării de automobile, statul 
poate lua decizia de a promova anumite reglementări prin care să fie interzis un anumit 
nivel de poluare. Or, aceasta înseamnă a promova o anumită politică privind poluarea. 

Monopolurile naturale. Acestea există atunci când fie competiţia nu există, fie 
când ea este eficientă: o singură firmă, de exemplu, poate produce un bun la un cost mai 
mic decât dacă ar exista competiţie. Astfel, costul producţiei de electricitate într-un sistem 
integrat este mai mic decât dacă fiecare locuinţă ar avea propriul său generator de energie 
electrică. În astfel de cazuri, firmele mari produc mai ieftin, domină piaţa; cele mici dau 
faliment şi se instaurează monopolul asupra producerii sau furnizării unui bun. consecinţa 
este că preţul acelui bun creşte, iar producţia lui e mai mică decât cea dezirabilă social.  
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E rolul guvernării ca, prin politicile sale, să corecteze aceste situaţii. Desigur, în 
unele cazuri, când puterea monopolului este redusă sau când există substitute pentru acel 
bun, nu e necesară o intervenţie directă (de exemplu, operatorii de televiziune prin cablu 
tind să formeze monopoluri naturale; dar există substitute pentru acestea: televiziunea în 
sens obişnuit etc.). Soluţia tradiţională a fost  aceea de a înfiinţa o întreprindere publică al 
cărei scop era producerea bunului respectiv. Supoziţia era că aceasta va produce bunul 
într-o cantitate mai mare şi la un preţ mai mic – căci, ca întreprindere publică, obiectivul 
său central nu este obţinerea de profit. O altă soluţie este aceea de a reglementa activitatea 
întreprinderilor private care produc acel bun: în cazul telefoniei, al asigurării cu apă 
potabilă sau cu gaz a locuinţelor, al curăţeniei în oraş; sunt formulate standarde de 
producere a bunului, este reglementat preţul acestuia etc. O altă soluţie este cea de 
“franchise”: producerea bunului este cedată prin competiţie unor întreprinderi private (cele 
care oferă cel mai mic preţ la cea mai bună calitate); supoziţia este că astfel va scădea 
preţul acelui bun.  

Externalităţile. O externalitate este un impact (pozitiv sau negativ) care rezultă 
dintr-o acţiune (privitoare la producerea sau la consumul unui bun) şi care afectează pe 
cineva care nu a consimţit la ea prin participarea la un schimb voluntar. (Creşterea 
preţurilor la un produs nu e aşadar o externalitate, fiindcă atât cei care cumpără cât şi cei 
care vând se angajează în mod voluntar în acest schimb). O externalitate negativă este de 
pildă poluarea aerului sau a apei (a Tisei, Siretului sau Jiului, ca să luăm exemple 
binecunoscute), făcută de o firmă prin activităţile ei productive; sau depozitarea gunoiului 
în spaţii publice (în spatele unor buticuri amplasate pe domeniul public); sau fumul de 
ţigări al celor care fumează în săli de şedinţă în care există şi nefumători etc. O 
externalitate pozitivă este, de pildă, vaccinarea care reduce riscul îmbolnăvirii pentru toţi, 
sau plăcerea resimţită când trec printr-un parc frumos amenajat sau pe lângă o casă bine 
îngrijită.  

 
 Externalităţi pozitive Externalităţi negative 
De la producător la 
producător 

parcuri de distracţii 
create, care facilitează 
comerţul de băuturi 
răcoritoare 
 

poluare chimică a 
râurilor, care aduc 
pagube pescarilor din 
aval 

De la producător la 
consumator 

păduri private, care sunt 
apreciate de iubitorii de 
natură 

poluarea aerului de către 
întreprinderi 
metalurgice, care 
vatămă persoanele care 
locuiesc în zonă 
 

De la consumator la 
consumator 

vaccinarea unor 
persoane contra unor 
boli contagioase, care 
reduce şi riscul 
contaminării altora 
 

fumul de ţigară de la o 
persoană care reduce 
plăcerea comeseanului 

De la consumator la 
producător 

scrisori trimise de 
consumatori privind 
calitatea produselor 

galeria unui club de 
fotbal,  care disturbă 
activitatea într-un 
institut de cercetare 
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(Adaptare după Weimer, D.L., Vining, A.R., 1999: p. 90) 
 Principalele tipuri de politici care încearcă să corecteze aceste situaţii sunt 
următoarele (desigur, ele sunt cerute în primul rând atunci când influenţele unei 
externalităţi sunt îndeajuns de semnificative pentru a fi nevoie de promovarea unei 
politici; căci, de pildă, automobilele au poluat de la începutul secolului al XX-lea, însă 
problema a apărut ca fiind gravă mult mai târziu): o soluţie este aceea de a produce 
reglementări ale unor domenii; de exemplu, se instituie standarde de nepoluare pentru 
întreprinderi metalurgice, chimice, ori automobile. O altă soluţie este aceea de a introduce 
taxe şi subsidii: taxe pentru externalităţile negative şi subsidii care încurajează producerea 
celor pozitive.  
 Informaţia asimetrică. Să observăm dintru început că informaţia este un bun 
public: consumul ei se caracterizează prin nerivalitate – consumul ei de către mine nu 
interferează cu al tău. Problema care apare este aceea a exclusivităţii.  O informaţie 
precum cea privind evoluţiile meteorologice în următoarea perioadă este neexclusivă; dar 
există situaţii în care cantitatea de informaţie privitoare la un bun de care dispun 
persoanele interesate e diferită. Uneori consumatorii sunt mai puţin informaţi decât cei 
care oferă un bun (cumpărătorii de automobile second-hand; sau pacienţii în raport cu 
doctorii). Atunci este necesară o politică guvernamentală: informaţia este oferită de către 
instituţiile guvernamentale sau se solicită celor care oferă bunurile prezentarea informaţiei 
relevante către clienţii lor. 
 Într-o varietate de situaţii (dar cu deosebire pe piaţa asigurărilor) asimetria de 
informaţie produce selecţie adversă şi hazard moral. În fiecare din aceste cazuri, pieţele 
private tind să producă prea puţin dintr-un bun sau un serviciu şi de aceea sunt necesare 
politici publice pentru a mări bunăstarea cetăţenilor.  
 Oamenii tind să fie mai puţin grijulii cu ei înşişi atunci când nu sunt supuşi 
riscurilor: te asiguri de sănătate nu la douăzeci, ci al patruzeci de ani; şi îţi asiguri locuinţa 
pentru caz de cutremur dacă locuieşti în Focşani, nu în Oradea. Din punctul de vedere al 
societăţii de asigurări, selecţia clienţilor săi este adversă: se asigură cei cu risc mai ridicat; 
de aceea societatea este pusă în situaţia de a solicita asigurări mai ridicate. În acest caz, 
rolul instituţiilor guvernamentale este acela de a informa şi de a persuada cât mai multe 
persoane să se asigure (uneori, ca în cazul automobilelor, există chiar asigurări 
obligatorii).  
 Oamenii sunt de asemenea mai puţin grijulii cu ei înşişi atunci când nu urmează să 
sufere de consecinţele propriilor acţiuni: pe şosea şoferii tind să meargă cu o viteză mai 
mare decât cea legală, dacă ştiu că nu există radar sau un echipaj al poliţiei; aceasta, chiar 
dacă limita de viteză este impusă pentru securitatea lor proprie. Hazardul moral este lipsa 
de stimulente de a avea grijă atunci când nu urmează să suferim consecinţele acţiunilor 
noastre. Societăţile de asigurări, nefiind sigure că clienţii lor au un comportament adecvat, 
tind să ofere mai puţin şi să mărească primele de asigurări. Politicile cele mai mult 
practicate de instituţiile guvernamentale au fost acelea de a promova informaţiile 
relevante; de a oferi subsidii (pentru ieftinirea centurilor de siguranţă în automobile); de a 
ridica taxele pentru ţigări şi alcool (descurajând astfel consumul acestora). 
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Necesitatea intervenţiei statului prin politicile publice decurge din 
existenţa unor neîmpliniri, imperfecţiuni sau limitări ale pieţei. Totuşi, aşa 
cum vom vedea în capitolele următoare, intervenţia statului nu înseamnă 
că ele sunt automat eliminate sau rezolvate. Acţiunea guvernamentală 
creează propriile ei probleme. 
 
 Piaţa Statul 
Supoziţii idealizante eficienţă 

libertatea alegerii 
creativitate 
 

dreptate 
democraţie 
tratament egal 

Probleme reale segregare birocraţie

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Promovarea valorilor acceptate social. Nevoia de a promova politici, discutată 
anterior, viza o valoare importantă în societăţile moderne: cea a eficienţei. Intervenţia 
guvernamentală, printr-o varietate de politici, era menită să crească eficienţa acolo unde 
piaţa liberă nu reuşea singură să o ofere pe cea mai ridicată. Există însă şi alte valori pe 
care societăţile moderne doresc să le promoveze. Idealul libertăţii, al unei societăţi mai 
drepte, al unei societăţi în care drepturile persoanelor sunt respectate, au motivat şi 
motivează multe din acţiunile guvernamentale.  
 Să luăm un exemplu pentru a face mai intuitiv acest aspect. Să presupunem că am 
avea o societate compusă din numai trei persoane: A, B, C. Să presupunem de asemenea că 
putem măsura pe o aceeaşi scală beneficiile (sau utilităţile) pe care fiecare din cele trei 
persoane le obţine prin cooperarea socială. Simplificând, presupunem că există doar trei 
scheme de cooperare socială, anume politicile 1, 2, 3. Care din cele trei rezultate care apar 
prin aplicarea acestor politici este cel dezirabil social?  
 

Utilităţi individuale Evaluări alternative  
A B C Utilitarism 

(suma) 
Rawls 
(minimul) 

Nash 
(produsul) 

Politica 1 80 80 40 200 40 256000 
Politica 2 70 70 50 190 50 245000 
Politica 3 100 80 30 210 30 240000 

Alegerea propusă: Politica 3 Politica 2 Politica 1 
(Exemplu adaptat după Weimer, D.L., Vining, A.R., 1999: p. 136.) 
 
 Vom discuta trei modalităţi alternative de evaluare a acestor politici. Prima este cea 
utilitaristă. Potrivit utilitariştilor (printre cei mai cunoscuţi utilitarişti sunt J. Bentham şi J. 
St. Mill, în secolul trecut; J. Harsanyi, în secolul nostru), fiecare politică trebuie evaluată 
ţinând seamă numai de consecinţele aplicării ei asupra tuturor persoanelor afectate. 
Politica cea mai bună e cea care produce  cea mai mare utilitate (cum spuneau utilitariştii 
clasici, “cea mai mare fericire pentru cei mai mulţi”). Comparând cele trei politici din 
exemplul nostru, observăm că a treia produce cea mai mare utilitate (vedem acest lucru 
dacă însumăm utilităţile fiecărei persoane) – şi ca urmare ea este cea care potrivit 
utilitarismului trebuie să fie adoptată. Utilitarismul este democratic: căci sunt luate în 
considerare, cu aceeaşi pondere, utilităţile fiecărui membru al societăţii. Problema este 
însă că el nu oferă o protecţie cetăţenilor: cum observăm, politica 3 este aleasă de 
utilitarişti chiar dacă prin aplicarea ei persoana C obţine cea mai mică utilitate dintre toate 
rezultatele posibile.  
 Criteriul pe care l-a propus J. Nash este mai egalitarist: dintre două distribuţii ale 
utilităţilor, el preferă pe cea care nu permite discrepanţe mari între persoanele implicate.  
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 J. Rawls (1971) consideră că utilitarismul, dar şi criteriul modificat al lui Nash, nu 
reuşesc să dea seamă de valoarea fundamentală a societăţilor moderne: cea a echităţii sau a 
dreptăţii sociale. Într-o societate trebuie să se acorde cea mai mare consideraţie acelor 
membri ai ei care sunt cei mai dezavantajaţi. Atât prin adoptarea politicii 3, cât şi prin 
adoptarea politicii 1 (care rezultă prin acceptarea criteriului utilitarist, respectiv a celui al 
lui Nash), persoana cea mai dezavantajată, anume C, nu obţine cea mai mare utilitate care 
îi este accesibilă. Dacă însă aplicăm principiul celui mai mare beneficiu pentru cel mai 
dezavantajat, atunci politica acceptabilă este a doua. Rawls ajunge la această concluzie 
apelând la următorul experiment imaginar. Să presupunem că fiecare dintre noi ne-am afla 
în situaţia de a alege cea mai dreaptă formă de organizare a societăţii în care trăim (ne-am 
afla, zice el, într-o “poziţie originară”). Să lăsăm deoparte toate modalităţile pe care moral 
nu le acceptăm ca fiind relevante pentru a diferenţia între oameni: faptul că au o anumită 
poziţie socială, că au o anumită avere sau un anumit venit, că au sau nu talente etc. Căci 
noi acceptăm că aceste caracteristici ale persoanelor nu sunt semnificative moral şi nu 
trebuie să conteze atunci când tratăm pe altcineva ca persoană. Rawls spune că ne-am găsi 
sub un “văl de ignoranţă”, în care fiecare dintre noi nu ar şti ce astfel de caracteristici are: 
ce poziţie avem în societate, ce talente avem, ce avere sau venit avem etc. Atunci cum am 
gândi o societate dreaptă? După Rawls, de teama riscului ne-am gândi la o societate în 
care cel mai slab situat are cea mai bună poziţie posibilă. Nu am dori, de pildă, o societate 
sclavagistă: căci deşi poate că multora le-ar place să fie stăpâni de sclavi, nu au cum să ştie 
dacă în acea societate nu vor fi cumva slavi; şi, pentru a elimina acest risc, ei vor prefera o 
societate în care nu există sclavie.  
 Valoarea dreptăţii este fundamentală pentru societăţile moderne; promovarea 
politicilor publice trebuie să se raporteze necontenit la ea ca o constrângere esenţială. Căci 
ea înseamnă, în fond:  

 a respecta libertatea individuală; 
 a respecta egalitatea de şanse; 
 a respecta demnitatea umană, dreptul fiecăruia la un trai decent.  

Să ne gândim numai la câteva dintre politicile promovate în societăţile moderne: 
cele care asigură educaţia de bază (mai mult, în foarte multe ţări statul susţine – parţial de 
cele mai multe ori – educaţia la un nivel mai înalt decât cel de bază); cele privind protecţia 
socială a salariaţilor şi pensionarilor; cele privind asigurările sociale de sănătate etc.  De 
fiecare dată valori precum cele menţionate mai devreme au fost cele care au constrâns 
tipurile de politici adoptate şi au impus aplicarea lor. Desigur, au existat întotdeauna 
grupuri sociale care, aderând la acele valori,  au presat în acest sens. 

Există şi alte valori care apar de multe ori în calitate de constrângeri importante 
asupra politicile publice promovate de instituţiile guvernamentale. Între acestea, vom 
menţiona numai două: respectarea drepturilor minorităţilor (naţionale, rasiale, 
religioase, dar şi sexuale); şi respectul faţă de natură (constrângeri de natură ecologică). 

 
Pentru ecologişti, concluzia cea mai importantă derivă din conceptul de 
interdependenţă: nici o parte a lumii naturale nu este independentă de cealaltă şi de 
aceea nu poate pretinde o „superioritate” intrinsecă. Omul nu este stăpânul naturii, aşa 
cum a pretins epoca modernă cu idealul ei de stăpânire a naturii, ci numai una din părţile 
ei. De aici decurge un simţ al egalităţii biotice: omul este pe acelaşi plan cu alte părţi ale 
naturii, care au existat cu mult înainte ca omul să apară pe pământ. Interdependenţa se 
leagă de ideea de diversitate: stabilitatea unui sistem ecologic depinde de diversitatea 
lui. Dispariţia atâtor specii ameninţă grav diversitatea vieţii pe planeta noastră şi deci 
ameninţă stabilitatea ei.  

21 



Ecologiştii conchid de aici şi cu privire la valorile sociale: o societate sănătoasă, la fel ca 
şi un sistem ecologic stabil, e una în care diversitatea de opinii, de moduri de viaţă nu 
numai că este tolerată, dar este, mai mult, stimulată. O societate de acest tip este una în 
care cetăţenii participă la viaţa publică. Ecologiştii cred de aceea în virtuţile unei 
societăţi în care rolul comunităţilor este ridicat, în care deciziile s-au descentralizat. 
Pentru ecologişti, „ceea ce este mic e frumos”.  
Valorile pe care le susţin ecologiştii se opun celor ale societăţii tehno-industriale 
contemporane:  
 
Valori de bază: 

• o societate comunitară cooperantă vs. o societate a individualismului  agresiv 
• accent pe valori nemateriale şi spirituale vs. urmărirea bunurilor materiale 
• intuiţie, înţelegere vs. cunoaştere raţională şi tehnocrată 
• descentralizare vs. o societate organizată ierarhic 
• distincţie între dezvoltare şi apelul la tehnologie vs. acceptarea necondiţionată a tehnologiei 

 
Mediul: 

• armonie cu natura vs. dominarea naturii 
• resurselor sunt considerate ca strict limitate vs. mediul gestionat ca o simplă resursă 
• consum mic de energie vs. risipă de energie 

 
Economia: 

• durabilitate, calitatea vieţii vs. creştere economică prin stimularea cererii 
• producţie la nivel scăzut pentru nevoi locale vs. piaţă liberă 
• diferenţe mici de venituri vs. diferenţe mari de venituri 
• producţie pentru folosire vs. producţie pentru schimb 

 
Organizare politică: 

• descentralizare vs. centralizare 
• democraţie participativă vs. democraţie reprezentativă. 

(După Fischer, F., 1995: cap.9) 
 
 
 
 Întrebări şi aplicaţii 
 
1) În ce constă mecanismul “mâinii invizibile”? 
2) Analizaţi pe baza unor exemple concrete criticile feministe la adresa distincţiei dintre 

public şi privat. 
3) Discutaţi două câte două cele şase coordonate pe care se defineşte sectorul public şi 

determinaţi diferenţele între ele. 
4) Care sunt caracteristicile sectorului public care îl disting de cel privat? 
5) Analizaţi factorii care au determinat creşterea sectorului public. Cum influenţează ei 

măsurile luate de guvernele României de privatizare şi în general de reducere a 
sectorului public? 

6) Daţi exemple de bunuri comune; vămuite; publice. Analizaţi-le în funcţie de cele două 
criterii. Încadrarea unui bun într-o categorie depinde de caracteristicile tehnice ale 
bunului sau de caracteristicile lui economice? 

7) În ce constă problema acţiunii colective? 
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8) Daţi exemple de folosire a termenului “politică” în fiecare din cele zece sensuri 
menţionate de Hogwood şi Gunn. 

9) Definiţi ciclul unei politici. 
10) Analizaţi, pe bază de exemple proprii, necesitatea unor politici publice în cazul în care 

intervin monopoluri naturale, externalităţi, asimetrii de informaţie. 
11) Argumentaţi rolul valorilor ecologice în politicile industriale. 
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