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Abstract. This year the Romanian Government has initiated a comprehensive
reform process aimed at administrative and fiscal decentralization-
regionalization with the main objective of more judicious use of national
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Introducere

La data de 19 februarie 2013 Guvernul României a avizat un „Memorandum“
privind „Adoptarea mãsurilor necesare pentru demararea procesului de regiona-
lizare-descentralizare în România“1. Propunându-ºi ca obiectiv general utiliza-
rea mai judicioasã a resurselor naþionale, Guvernul iniþiazã astfel procesul de
descentralizare administrativã ºi financiarã a þãrii, ceea ce presupune revizuirea
Constituþiei actuale, organizarea Regiunilor ºi atribuirea competenþelor lor.
În acest context, un grup de specialiºti reputaþi de la Academia Românã au

publicat deja o lucrare valoroasã care prezintã ºi evalueazã în mod critic organi-
zarea regionalã a României din trecut, prezent ºi formuleazã propuneri temeinic
argumentate pentru o nouã organizare administrativ-teritorialã (regionalizare) a
României2. În cuprinsul lucrãrii, autorii relevã, între altele, importanþa crucialã
a „prerogativei financiare a regiunilor“ în ansamblul politicii generale de descen-
tralizare-regionalizare iniþiate de Guvern: „Un alt factor major de disfuncþie a re-
gionalismului românesc actual îl constituie prerogativa financiarã a regiunilor.
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Atâta timp cât pilonul descentralizãrii administrative ºi funcþionarea structurilor
substatale nu se bazeazã ºi în România, conform filosofiei financiare a UE, pe
autofinanþare regionalã ºi localã, regionalizarea ºi descentralizarea în România
sunt simple poveºti. Atâta timp cât autoritãþile locale ºi judeþene sunt mandatate
prin lege numai cu colectarea taxelor, autonomia financiarã ºi, implicit, adminis-
trativã sunt vorbe fãrã acoperire“3 (s. a.).
Într-adevãr, de câteva decenii, multe guverne ale þãrilor dezvoltate, dar ºi ale

unor þãri în curs de dezvoltare, inclusiv postcomuniste, au declanºat un amplu
proces de descentralizare administrativ-financiarã cu obiectivul general al
îmbunãtãþirii performanþelor guvernelor în calitatea lor de furnizoare de bunuri
ºi servicii publice. Astfel, tot mai multe politici publice, asumate în mod tradiþi-
onal de guvernele naþionale, sunt încredinþate acum nivelurilor subnaþionale, re-
gionale ale guvernãrii, conform principiului subsidiaritãþii4 care presupune cã
responsabilii locali, fiind mai aproape de cetãþeni, vor rãspunde într-un mod mai
adecvat nevoilor ºi aspiraþiilor lor. Obiectivul principal al acestei politici este
pretutindeni acela de a alinia responsabilitãþile, pe de o parte, ºi instrumentele
financiar-fiscale, pe de altã parte, cu nivelurile cele mai adecvate ale structurii
verticale a guvernãrii naþionale.
Articolul îºi propune sã dezvolte aceastã idee generalã printr-o trecere în

revistã sinteticã a literaturii academice occidentale dedicate acestui subiect,
încercând sã releve (1) principalele atribuþii economice ale guvernãrii democra-
tice; (2) beneficiile guvernãrii descentralizate; (3) precum ºi anumite riscuri ale
politicii de descentralizare.

Atribuþiile economice ale guvernãrii democratice

Aplicatã asupra evoluþiilor realitãþilor româneºti din ultimele decenii, pers-
pectiva teoreticã a economiei politice actuale constatã tranziþia acceleratã de la
un tip de stat la altul — care întemeiazã douã ordini constituþionale destul de di-
ferite. Dacã fostul stat socialist a fost un Stat totalitar (Totalitarian State) în mã-
sura în care a pretins ºi a exercitat timp de o jumãtate de secol întreaga responsa-
bilitate a producþiei ºi distribuþiei bunurilor ºi serviciilor, private ºi publice din
societate, statul actual, care garanteazã prin Constituþia sa libertatea întreprin-
derii private (free enterprise), este un Stat fiscal (Tax State), bazat pe taxele ºi
impozitele obþinute de la cetãþenii-contribuabilii sãi pentru a produce ºi furniza
bunurile ºi serviciile publice pe care iniþiativa privatã nu le poate oferi5.
Atribuþiile constituþionale diferite ale celor douã tipuri de stat sunt imediat

sesizabile în Constituþiile lor scrise. Potrivit Constituþiei din 1965: „Economia
naþionalã a României este o economie socialistã, bazatã pe proprietatea socialistã
asupra mijloacelor de producþie“ (Art. 5). „Proprietatea socialistã asupra mijloa-
celor de producþie este fie proprietate de stat — asupra bunurilor aparþinând
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întregului popor, fie proprietate cooperatistã — asupra bunurilor aparþinând fie-
cãrei organizaþii cooperatiste“ (Art. 6).
Dar potrivit Constituþiei din 2003: „Economia României este economie de

piaþã, bazatã pe libera iniþiativã ºi concurenþã“ (Art. 135 (1)). Aceastã Constituþie
reinstituie ºi garanteazã „dreptul de proprietate privatã“ (Art. 44) ºi „libertatea
economicã“ (Art. 45).
Existã diferenþe majore ºi în ceea ce priveºte asigurarea bunãstãrii indivi-

duale, private a cetãþenilor. Potrivit Constituþiei din 1965: „În Republica Socia-
listã România, întreaga activitate de stat are drept scop ... creºterea continuã a
bunãstãrii materiale ºi culturale a poporului...“ (Art. 13). Iar dupã Constituþia din
2003: „Statul este obligat sã ia mãsuri de dezvoltare economicã ºi de protecþie
socialã, de naturã sã asigure cetãþenilor un nivel de trai decent“ (Art. 47 (1)).
Într-adevãr, guvernul, dar ºi autoritãþile publice subnaþionale, judeþene ºi

locale încaseazã din taxe ºi impozite ºi cheltuiesc în fiecare an sute de miliarde
de lei în scopul principal de a produce ºi furniza anumite bunuri ºi servicii pu-
blice — a cãror naturã este încã prea puþin cunoscutã ºi înþeleasã. Mulþi dintre
concetãþenii noºtri par sã nu conºtientizeze încã pe deplin caracterul limitat al
atribuþiilor constituþionale ale statului actual — de furnizor de bunuri ºi servicii
publice. În consecinþã, ei exprimã, adesea vehement, „cereri maximale“ (maxi-
malist demands) faþã de acest stat (fiscal) ca ºi cum ar fi vechiul stat (total) —
considerat atotresponsabil de bunãstarea privatã ºi publicã a fiecãruia ºi a tuturor
cetãþenilor sãi. Dar, potrivit unei vechi expresii populare, acel stat, „ca sã ne dea
totul“, a trebuit însã mai întâi „sã ne ia totul“. Ceea ce s-a ºi întâmplat prin Consti-
tuþiile din 1948, 1952 ºi 1965, în temeiul cãrora cvasitotalitatea mijloacelor de
producþie private au intrat într-o formã sau alta în proprietatea statului.
De aceea, consider cã înþelegerea acestei distincþii constituþionale fundamen-

tale între ceea ce este (ºi trebuie sã rãmânã) privat ºi ceea ce este (sau trebuie sã
devinã) public din punct de vedere economic este o precondiþie necesarã a ori-
cãrei analize a atribuþiilor guvernãrii democratice actuale. Aceastã secþiune îºi
propune o scurtã incursiune în teoria economicã a bunurilor publice în scopul de
a pune în luminã atribuþiile economice ale statului actual.
Reflecþia teoreticã asupra „lucrurilor publice“ nu este nouã. „Lucrul comun

tuturor este foarte puþin îngrijit, cãci oamenii se preocupã mai degrabã de lucru-
rile proprii ºi mai puþin de cele comune... Ei le neglijeazã crezând cã se ocupã
de ele altcineva“, constata încã Aristotel în Politica6 sa. În antichitatea romanã,
expresia res publica a avut înþelesul primar de „lucruri publice“ (de exemplu,
drumurile sau parcurile publice), diferite de res privata, care aparþineau cetãþe-
nilor individuali. Într-un înþeles secund însã, expresia a ajuns sã desemneze
„treburile publice“ în general, adicã guvernarea democraticã a societãþii. În acest
din urmã sens, Res publica a tradus conceptul de Politeía, forma de organizare
a oraºului-stat grec.
În epoca modernã, distincþia dintre bunurile private ºi bunurile publice a fost

fãcutã pentru prima datã de cãtre Adam Smith, întemeietorul economiei politice,
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care a sesizat în mod clar existenþa unor bunuri care, „deºi pot fi în cel mai înalt
grad avantajoase pentru o societate, ele sunt totuºi de o astfel de naturã încât pro-
fiturile nu ar putea niciodatã sã rãsplãteascã cheltuielile unui individ sau ale unui
numãr mic de indivizi, astfel încât nu se poate aºtepta ca vreun individ sau un nu-
mãr mic de indivizi sã le realizeze“7.
Totuºi, teoria propriu-zisã a bunurilor publice este mai recentã. Primul laureat

american al premiului Nobel pentru economie, Paul A. Samuelson, i-a pus ba-
zele în anul 1954 în studiul sãu „The Pure Theory of Public Expenditure“ (1954).
Preocupat de problema „cheltuielilor publice optime“, el a sintetizat ideile unor
autori clasici din domeniul finanþelor publice din Austria, Italia ºi Suedia, distin-
gând douã categorii principale de bunuri: „bunuri obiºnuite de consum privat ...,
care pot fi împãrþite între diferiþi indivizi ... ºi bunuri de consum colectiv ..., de
care toþi se bucurã în comun, în sensul în care consumul fiecãrui individ al unui
astfel de bun nu duce la nicio scãdere din consumul oricãrui alt individ al acelui
bun“ (s.m.)8.
Astfel, bunurile private au douã însuºiri principale: excluziunea (excludability)

— consumatorii sunt excluºi de la consumul acestui bun dacã nu doresc sã plã-
teascã pentru el (exemplu elementar: pâinea este un bun privat — proprietarul
poate exclude pe ceilalþi de la consumul ei); ºi rivalitatea (rivalry) — consumul
acestui bun de cãtre o persoanã reduce cantitatea disponibilã pentru celelalte
(odatã ce a fost consumatã, pâinea nu mai este disponibilã pentru altcineva).
Caracteristicile generale ale bunurilor publice sunt tocmai opusul acelora al

bunurilor private. Acestea sunt nerivale ºi neexclusive în consum, în sensul în
care consumul lor de cãtre unii membri ai societãþii nu reduce cantitatea disponi-
bilã pentru ceilalþi (non-rivalness); dupã cum nu este posibilã excluderea unor
membri ai societãþii de la consumul acestor bunuri (non-excludability), astfel
încât existã numeroºi „consumatori clandestini“ (free riders), care beneficiazã
de utilizarea lor fãrã a plãti pentru ele. Iar bunurile care posedã ambele caracte-
ristici — nerivalitatea ºi neexclusivitatea — sunt numite bunuri publice pure. În
mod evident, în realitate nu existã bunuri publice pure, care sã fie absolut neri-
vale ºi neexclusive în consum. Acestea sunt constructe ale teoriei economice,
necesare însã pentru a face inteligibilã realitatea empiricã în toatã diversitatea ei.
Gama bunurilor ºi serviciilor considerate astãzi publice este extrem de largã,

de la iluminatul ºi curãþenia strãzilor, învãþãmântul public ºi cercetarea ºtiinþificã
ori asigurãrile sociale ºi medicale pânã la variatele infrastructuri ale societãþii ac-
tuale, asigurarea legalitãþii, a ordinii publice ºi a apãrãrii naþionale.
O confuzie destul de rãspânditã este aceea cã bunurile publice sunt oferite

exclusiv ºi în mod nemijlocit de stat. Dar unele sunt disponibile de la naturã (de
exemplu, apa sau aerul curat), altele sunt produse de persoane ºi firme private,
pot fi rezultatul unor acþiuni colective voluntare neguvernamentale ori ale unor
firme private subvenþionate de stat pentru a le produce etc. În ultimul timp, unii
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autori utilizeazã ºi noþiunea de „bunuri publice globale“, referindu-se la calitatea
mediului înconjurãtor, securitatea internaþionalã sau drepturile omului9.
Indiferent însã de cine le furnizeazã — economia de piaþã sau statul —, efi-

cienþa producerii lor constituie o problemã teoreticã ºi practic-politicã funda-
mentalã. Dupã Samuelson, criteriul general de evaluare a eficienþei acestei pro-
ducþii este acela ca beneficiile sociale sã fie cel puþin egale cu costurile sociale,
standard greu de atins în acest domeniu. Cãci, potrivit teoriei economice, deter-
minarea eficienþei producþiei de bunuri publice reclamã cunoaºterea nevoilor sau
preferinþelor consumatorilor, ceea ce constituie o sarcinã foarte grea pentru orice
guvern10. Pentru a obþine bunurile private de care au nevoie, consumatorii îºi
exprimã în mod direct preferinþele în mãsura în care le cer ºi plãtesc pentru ele,
ceea ce determinã agenþii economici sã le producã în mod eficient. Bunurile pu-
blice sunt însã în principiu nerivale ºi neexclusive în consum, ceea ce ridicã pro-
blema producerii lor eficiente, datoratã inclusiv unor „consumatori clandestini“
(free riders) care beneficiazã, dar nu le solicitã ºi nu plãtesc pentru producerea lor.
În practicã, însuºirile caracteristice ale bunurilor publice sunt întrunite totuºi

doar într-un mod parþial. Excluderea este posibilã, de exemplu, instituind taxe de
utilizare a unor drumuri, poduri etc. Dar taxele sunt ineficiene dacã acestea sunt
subutilizate, beneficiile fiind nerivale. Tot astfel, nerivalitatea se determinã în
raport cu un grup de beneficiari potenþiali. „Concertele publice oferã beneficii
oamenilor cãrora le place muzica, dar nu au nicio valoare pentru surzi“11.
Apoi, problema „efectelor de revãrsare“ (spillover effects) benefice pe care le

produc unele bunuri publice — de la comunitatea localã la cea regionalã, naþio-
nalã ºi chiar mai departe — este de asemenea de o mare importanþã teoreticã ºi
practic-politicã. Beneficiile iluminatului stradal sau ale drumurilor publice loca-
le se revarsã asupra unei comunitãþi restrânse, pe când beneficiile drumurilor na-
þionale, dar ºi ale justiþiei sau ale apãrãrii militare se extind în mod evident asu-
pra întregii comunitãþi naþionale. Iar bunurile publice globale se aflã la capãtul
unui lanþ care se întinde de la curãþenia strãzii locale la apãrarea naþionalã, de la
protecþia mediului înconjurãtor la prevenirea încãlzirii globale, de la apãrarea
drepturilor omului la securitatea internaþionalã. „Cu cât este mai globalã regi-
unea asupra cãreia se extind beneficiile, cu atât este mai mare nevoia de instru-
mente politice globale“12.
Aceastã logicã este valabilã în egalã mãsurã în ceea ce priveºte prevenirea

unor „rele publice“ locale, naþionale sau internaþionale. Efectele de revãrsare ne-
gative, de aceastã datã, generate de producþia sau consumul improprii ale unei
regiuni sau þãri (poluarea industrialã a unui fluviu, de exemplu), se pot extinde
ºi asupra unor regiuni sau chiar þãri învecinate. Dupã cum politici publice adec-
vate de reducere a poluãrii mediului produc „efecte de vecinãtate“ pozitive etc.
Prima facie, economia politicã oferã astfel soluþia generalã a problemei atri-

buþiilor economiei de piaþã ºi respectiv, ale statului democratic: producþia bunu-
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rilor private este încredinþatã pieþei, iar aceea a bunurilor publice este atribuitã
statului. Dupã cum argumenteazã însã unii autori actuali, existã diferenþe consi-
derabile între însuºirile originare, abstracte, ale bunurilor publice (nerivalitatea
ºi neexcludabilitatea) ºi însuºirile lor reale, concrete atribuite de societãþile actu-
ale: bunurile publice sunt de regulã doar neexclusive, adicã „publice de facto în
consum“13. Societatea modificã (ne)rivalitatea ºi (ne)excludabilitatea unor bu-
nuri, care devin private sau publice în urma unor alegeri politice deliberate.
Atmosfera terestrã, de exemplu, a fost consideratã mult timp un bun rival în con-
sum, dar neexcludabil; astãzi, însã, acest statut este tot mai mult pus la îndoialã
din cauza poluãrii pe care o produc unele industrii private, dar ºi publice. Dupã
cum o societate poate decide caracterul obligatoriu al consumului unor bunuri
publice, cum este cazul respectãrii drepturilor omului, dar ºi al unor norme ºi
standarde tehnice precum greutãþile ºi mãsurile uniforme, monedele ºi limbajele
comune sau regulile de circulaþie rutierã.
Pe de altã parte, servicii publice precum educaþia ºi sãnãtatea sunt considerate

drepturi ale omului, având o valoare intrinsecã; iar din punct de vedere practic,
instrumental, se considerã cã o populaþie educatã ºi sãnãtoasã contribuie mai mult
la creºterea economicã, generând atât beneficii private cât ºi publice. De aceea,
multe societãþi au decis ca educaþia de bazã sã fie obligatorie, fiind finanþatã
integral de stat.
Prin urmare, definiþia economicã generalã a bunurilor publice nu poate captu-

ra pe deplin statutul actual al unora dintre ele. Aceastã definiþie abstractã nu tre-
buie sã obscurizeze unele fapte ale realitãþii: „Înainte ca bunurile sã aparã pe pia-
þã sau în portofoliul agenþiilor statului, au fost fãcute alegeri politice sau au fost
stabilite norme pentru a face bunurile private, adicã exclusive, sau publice, adicã
neexclusive. ªi chiar dacã aceste decizii au fost luate deja în trecut, acest fapt nu
împiedicã regândirea lor în lumina noilor realitãþi“14.
De aceea, considerã autorii citaþi, definiþia standard a bunurilor publice tre-

buie reformulatã pentru a surprinde potenþialul unui bun de a deveni public:
„Definiþia 1: Bunuri care au un potenþial special de a fi publice dacã ele au be-
neficii neexcludabile, nerivale sau ambele“15. Aceastã definiþie nu mai considerã
în ansamblu bunurile ca fiind doar private sau publice, potrivit însuºirilor lor ge-
nerice— (ne)rivalitatea ºi (ne)excludabilitatea —, cãci ele pot fi oricând supuse
schimbãrii printr-o decizie politicã justificatã de raþiuni puternice de eficienþã
economicã ºi, mai ales, de echitate socialã. Ca atare, o definiþie complementarã,
care sã surprindã însuºirile reale ale bunurilor publice, poate fi: „Definiþia 2: Bu-
nuri care sunt de facto publice dacã ele sunt neexclusive ºi disponibile pentru
consumul tuturor“16.
Într-adevãr, în ultimele decenii, chiar raporturile dintre sferele privatã ºi pu-

blicã s-au schimbat în mod considerabil. Liberalizarea economicã, privatizarea
masivã ºi progresele tehnologice au permis pieþelor sã se extindã în noi domenii
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de producþie, transgresând graniþele statelor-naþiuni. Pe de altã parte, guvernele
urmeazã tot mai mult principiile pieþei, încredinþând producþia ºi distribuþia unor
bunuri publice antreprenorilor privaþi. În replicã, societatea civilã le someazã sã
acþioneze cu „transparenþã ºi responsabilitate“ (transparency and accountability),
potrivit exigenþelor „bunei guvernanþe“ (good governance). Toate aceste evoluþii
relevã o preocupare sporitã pentru domeniul public din partea tuturor — guver-
nele, companiile private, organizaþiile societãþii civile ºi cetãþenii. Piaþa ºi statul
rãmân cele douã mecanisme principale de coordonare a activitãþii economice, de
producere ºi distribuire a bunurilor private ºi publice. Funcþie de bunul (sau
serviciul) furnizat, uneori un mecanism merge mai bine, alteori celãlalt, dar, în
cele din urmã, bunãstarea tuturor depinde de identificarea în fiecare societate a
unui echilibru corect între ele, astfel încât bunurile publice sã completeze în mod
benefic ºi eficient bunurile private17.

Beneficiile guvernãrii descentralizate

Din perspectiva economiei politice, principala raison d’etre a descentralizãrii
administrativ-financiare ºi, respectiv, a nivelurilor subnaþionale (regionale, loca-
le) de guvernare rezidã în furnizarea mai eficientã a acelor bunuri ºi servicii pu-
blice al cãror consum este limitat la propriile lor jurisdicþii18. Argumentul princi-
pal este acela cã furnizarea lor descentralizatã ºi diferenþiatã de la o regiune la
alta este susceptibilã de a spori bunãstarea generalã, naþionalã mai mult decât
dacã acestea sunt oferite în mod centralizat ºi uniform. Furnizarea eficientã (suma
beneficiilor marginale ale locuitorilor este egalã cu suma costurilor marginale) a
unui bun public local este geografic variabilã, ca urmare a necesitãþilor, dar ºi a
costurilor diferite de producere a acestuia de la o regiune la alta. Astfel, dacã gu-
vernul doreºte sã sporeascã (maximizeze) bunãstarea naþionalã, este necesar sã-
ºi descentralizeze administraþia sa astfel încât sã poatã oferi bunuri ºi servicii pu-
blice locale diferenþiate.
Creºterea bunãstãrii naþionale via descentralizare a fost argumentatã pentru

prima datã în mod sistematic în economia politicã de Charles Tiebout în studiul
sãu „A Pure Theory of Local Expenditures“ (1956)19. El a pornit de la poziþiile
exprimate de alþi mari economiºti publici precum Richard Musgrave20, Paul
Samuelson21 º.a. potrivit cãrora, principial, nu ar exista nicio modalitate econo-
micã, de „tipul pieþei“ de a determina eficienþa alocãrii resurselor dedicate bunu-
rilor ºi serviciilor publice pe care guvernul le oferã. „În mod practic“, va constata
ºi John F. Due, „nu existã niciun mod prin care costurile sociale marginale ºi be-
neficiile activitãþilor de care se bucurã comunitatea ca întreg sã poatã fi mãsurate;
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regula BSM-CSM nu oferã niciun ghid real de determinare a politicii publice. Cu
alte cuvinte, nivelurile optime ale fiecãreri activitãþi sunt determinate prin esti-
mãrile colective ale comunitãþii privind dezirabilitatea relativã a unor anumite
grade de atingere a unor obiective specifice diferite“22; ceea ce înseamnã cã, în
cele din urmã, eficienþa cheltuielilor statului este evaluatã la urnele de votare.
Aceastã constatare generalã are implicaþii deosebit de importante, cãci presu-

pune cã o parte subtanþialã din produsul intern brut (bugetul statului constituit
din taxe ºi impozite) ar fi gestionatã în mod ineficient („nonoptim“) de guvern prin
comparaþie cu economia privatã, de piaþã. Dupã cum argumenteazã însã Tiebout,
dacã aceastã teorie poate fi validã pentru cheltuielile publice la nivel naþional, ea
nu este validã în mod necesar pentru cheltuielile publice locale. Cetãþenii unei þãri
libere, constata el, adesea „voteazã cu picioarele“ („vote with their feet“), alegând
sã trãiascã ºi sã munceasã, sã-ºi educe copiii etc., în regiunea care oferã „pache-
tul fiscal“ (sistemul de taxe-ºi-cheltuieli publice) care se potriveºte cel mai bine
nevoilor ºi posibilitãþilor lor. Rezultatul agregat al acestui comportament pe de-
plin raþional al cetãþenilor, în calitatea lor de consumatori dar ºi de alegãtori, obli-
gã autoritãþile regionale sã ofere, mai devreme sau mai târziu, bunuri publice
într-un mod eficient, asemenea celor private oferite de pieþele competitive.
„Consumatorul-alegãtorul poate fi vãzut ca alegând acea comunitate care satis-
face cel mai bine pattern-ul preferinþelor sale faþã de bunurile publice…Aceasta
este o diferenþã majorã între furnizarea centralã ºi localã a bunurilor publice…Cu
cât este mai mare numãrul de comunitãþi ºi diversitatea lor, cu atât consumatorul
ajunge mai aproape de realizarea deplinã a poziþiei sale preferate… Aºa cum
consumatorul poate fi vãzut mergând la piaþa privatã pentru a cumpãra bunurile
sale, preþurile acestora fiind date, tot astfel îl punem în situaþia de a merge într-o
comunitate unde preþurile (taxele) sunt date… Mobilitatea spaþialã oferã contra-
partea bunurilor publice locale la mersul la cumpãrãturi la piaþa privatã“23.
Aceastã viziune economicã generalã, larg acceptatã în literatura de specia-

litate, a fost formalizatã mai târziu de cãtre Wallace E. Oates în aºa-numita „Teo-
remã a Descentralizãrii“: „…în absenþa unor reduceri ale costurilor datorate fur-
nizãrii centralizate a unor bunuri [publice locale] ºi a unor externalitãþi [efecte
de revãrsare] interjurisdicþionale, nivelul de bunãstare va fi întotdeauna cel puþin
la fel de mare (ºi în mod tipic mai mare) dacã nivelurile eficiente-Pareto ale con-
sumului sunt furnizate de fiecare jurisdicþie decât dacã este menþinut orice nivel
unic, uniform în toate jurisdicþiile“24. Altfel spus, dacã ar exista un Planificator
central unic, deopotrivã atotputernic, binevoitor faþã de cetãþeni ºi perfect infor-
mat (an omnipotent, benevolent and omniscient Planner), acesta ar putea decide
producerea bunurilor ºi serviciilor publice centrale ºi locale, diferenþiate în mod
adecvat, adicã eficient, în raport cu nevoile fiecãruia ºi ale tuturor ºi potrivit
circumstanþelor diferite de la o regiune la alta, maximizând astfel bunãstarea ge-
neralã. Dar cum o asemenea entitate überindividuelle nu a existat ºi nu existã în
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nicio societate realã, istoric-existentã, trebuie sã admitem cã responsabilii regio-
nali, fiind mai aproape de oameni ºi de circumstanþele vieþilor lor, deþin o mai bunã
cunoaºtere a nevoilor ºi a costurilor satisfacerii lor decât orice guvern central.
Pe de altã parte, în societatea actualã existã ºi anumite constrângeri politice

ºi constituþionale — „egalitatea în faþa legii“! — care împiedicã guvernul central
sã ofere în mod programatic niveluri diferenþiate de bunuri ºi servicii publice la
nivel naþional. Aceste douã tipuri de constrângeri — informaþionale ºi constitu-
þionale — limiteazã capacitatea guvernului central de a oferi bunuri ºi servicii pu-
blice locale într-un mod diferenþiat ºi, deci, eficient din punct de vedere economic.
Prin urmare, descentralizarea administrativ-financiarã ºi, în consecinþã, con-

solidarea nivelurilor regionale ale guvernãrii pot contribui la creºterea bunãstãrii
economice la nivel naþional. Spectrul migraþiei cetãþenilor dintr-o regiune în alta
obligã autoritãþile sã ofere bunuri ºi servicii publice în cantitatea ºi calitatea con-
siderate eficiente de cetãþenii înºiºi. Mai mult, deþinãtorii de drepturi de proprie-
tate importante, precum ºi ai unor întreprinderi private aducãtoare de venituri ºi
de locuri de muncã aleg în mod sistematic între jurisdicþiile fiscale aflate în compe-
tiþie pe aceea care le oferã pachetul fiscal cel mai bun de taxe-ºi-servicii publice
locale. Ca un corolar al acestei analize, alegerea liberã a rezidenþelor de cãtre ce-
tãþeni ºi a jurisdicþiilor fiscale de cãtre întreprinzãtorii interni ºi externi determinã
responsabilii regionali sã adopte decizii politice echilibrate cu privire la taxele ºi
cheltuielile publice.
Cât priveºte atribuþiile guvernului central în cadrul guvernãrii descentralizate,

economia politicã a stabilit de mult timp un cadru normativ general. În principiu,
guvernul central poartã responsabilitãþile stabilitãþii macroeconomice ºi monetare,
dar ºi ale redistribuirii interpersonale ºi interregionale a veniturilor la nivel na-
þional25. Prima responsabilitate decurge în mod necesar din prerogativa mone-
tarã, atribuitã constituþional, guvernului ºi bãncii centrale. Iar a doua, care pare
mai puþin evidentã, este susþinutã cu argumentul potrivit cãruia mobilitatea teri-
torialã liberã a întreprinderilor economice ºi a forþei de muncã limiteazã în mod
sever mijloacele financiare de care pot dispune autoritãþile regionale de a redis-
tribui veniturile între cetãþenii din jurisdicþiile lor. O politicã regionalã îndrãz-
neaþã de sprijinire a locuitorilor cu venituri mici, de exemplu, ar produce în timp un
aflux al unor persoane sãrace din alte regiuni, dar ºi un oarecare exod al celor cu
venituri mari, care ar urma sã poarte povara fiscalã aferentã, periclitând astfel în-
treaga politicã26.
De aceea, „problema atribuirii taxelor“ (tax-assignment problem) vizeazã

adecvarea diferitelor tipuri de taxe la diferitele niveluri ale guvernãrii, având în
vedere mobilitatea interjurisdicþionalã a persoanelor, bunurilor ºi a capitalurilor.
Nivelul ºi numãrul taxelor influenþeazã în mod hotãrâtor eficienþa generalã a alo-
cãrii resurselor, bunurile taxate (mai mult) fiind cumpãrate mai puþin; dupã cum
întreprinderile private aleg de regulã jurisdicþiile fiscale cele mai favorabile. Dar
ºi cumpãrãtorii obiºnuiþi pot fi nevoiþi sã suporte costuri suplimentare de cãlã-
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torie ºi de transport pentru a achiziþiona produse din jurisdicþii cu niveluri mai
mici ale taxãrii etc. De aceea, autoritãþile regionale ar trebui sã evite taxarea spo-
ritã a unitãþilor economice foarte mobile precum capitalurile sau bunurile finale
ºi sã ofere, în acelaºi timp, infrastructuri publice care sã sporeascã productivitatea
investiþiilor locale.
În sfârºit, în ceea ce priveºte delimitarea teritorialã a regiunilor, economia po-

liticã porneºte de la urmãtoarea constatare generalã: Existenþa ºi magnitudinea
„efectelor de revãrsare“ (spillover effects) între regiuni depind de întinderea lor
geograficã. Modul economic, eficient de a spori (internaliza) aceste efecte bene-
fice este acela de a mãri jurisdicþiile regionale. Dar întinderea geograficã exce-
sivã poate implica pierderi considerabile de bunãstare datorate scãderii capaci-
tãþii de a diferenþia producþiile locale de bunuri ºi servicii publice, care repre-
zintã o sursã importantã de creºtere a eficienþei economice. În cele din urmã, trebuie
gãsitã o dreaptã mãsurã astfel încât beneficiile datorate efectelor de revãrsare sã
potenþeze, nu sã diminueze pe acelea provenite din furnizarea descentralizatã ºi
diferenþiatã a bunurilor ºi serviciilor publice.
Sã presupunem pentru o clipã cã am începe de la o tabula rasa, fãcând

abstracþie de întreaga istorie, geografie ºi culturã naþionalã ºi localã, ºi am pro-
iecta de novo regiuni ale þãrii potrivit singurului criteriu ale eficienþei economice.
Din punctul de vedere al unui management eficient al mediului înconjurãtor (un
bun public important astãzi) râurile interioare, de exemplu, care au putut delimita
în trecut anumite teritorii, sunt cele mai nepotrivite feluri de „graniþe naturale“27.
Dacã nu este posibil ca o asemenea resursã naturalã importantã sã fie plasatã în
interiorul unei singure regiuni, locuitorii ºi autoritãþile regiunilor învecinate
trebuie sã gãseascã forme adecvate de asociere, private ºi publice, pentru a putea
„captura“ cât mai multe dintre efectele economice, mutual benefice de revãrsare
(în acest caz, ºi într-un mod propriu), dar ºi pentru a preveni eventualele daune,
la fel de mutuale, ale exploatãrii sale inadecvate sau chiar frauduloase. În general,
o „hartã raþionalã“ a regionalizãrii trebuie proiectatã astfel încât sã sporeascã, nu
sã scadã beneficiile potenþial substanþiale care pot fi obþinute din cuprinderea in-
tegralã în interiorul aceleiaºi jurisdicþii administrative a unor mari resurse natu-
rale precum munþii, bazinele hidrografice, zãcãmintele minerale etc.

Riscuri ale descentralizãrii

Politicile de descentralizare din ultimele decenii din þãrile dezvoltate econo-
mic, dar ºi din þãri în curs de dezvoltare, inclusiv postcomuniste, nu au obþinut
în toate cazurile rezultate benefice. Pe baza acestor experienþe, literatura acade-
micã actualã dedicatã acestui domeniu identificã deja anumite tipuri de riscuri,
„pericole“28 sau chiar „capcane“29 ale descentralizãrii care, dacã sunt cunoscute
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ºi corect înþelese, pot fi evitate în bunã mãsurã de un guvern care îºi propune sã
iniþieze acest tip de reforme.
Descentralizarea trebuie conceputã ca parte a unei strategii mai cuprinzãtoare

de îmbunãtãþire a capacitãþii administrative a statului — prin creºterea transpa-
renþei ºi a responsabilitãþii actelor ºi deciziilor sale, prin mobilizarea ºi partici-
parea sporitã a cetãþenilor la procesul politic în ansamblul sãu.
Dupã cum relevã Joseph E. Stiglitz30, „incertitudinea“ cu privire la consecin-

þele unei reforme genereazã scepticism, fãcând astfel încât mãsura propusã sã fie
privitã ca ºi cum ar aduce în mod exclusiv beneficii unora în dauna celorlalþi.
Lipsa de transparenþã decredibilizeazã angajamentele guvernului ºi împiedicã
obþinerea consensului cetãþenilor faþã de politicile sale. Existã însã „stimulente“
puternice pentru a pãstra ºi chiar a cultiva secretul în politicã. Secretul produce
„rente“ substanþiale celor aflaþi în proximitatea centrelor de decizie politicã,
informaþia fiind o marfã valoroasã, rarã. ªi, potrivit raþionamentului economic,
oriunde ºi oricând existã o marfã rarã, apare o piaþã, în care pãrþile — vânzãtorii
ºi cumpãrãtorii — încearcã sã valorifice ºi chiar sã conserve raritatea creatã
chiar ºi în mod artificial. În societatea actualã, conþinutul acestor informaþii valo-
roase se referã în mod tipic la oportunitãþile de afaceri cu statul, fie la nivel cen-
tral, fie la nivel local. Mai precis, ele oferã „iniþiaþilor“ („smart guys“?) accesul
„asimetric“, discriminatoriu la fluxurile uriaºe de fonduri financiare destinate
producerii unor bunuri ºi servicii publice la toate nivelurile guvernãrii.
Ca proces politic, descentralizarea antreneazã numeroºi stakeholders ºi gru-

puri de interese din interiorul ºi din proximitatea administraþiei publice, astfel
încât este necesarã renegocierea controlului lor asupra resurselor (atât a venitu-
rilor cât ºi a cheltuielilor) publice31. Iar incertituninile cu privire la atribuþiile
diferitelor niveluri ale guvernãrii, precum ºi cu privire la împãrþirea aferentã a
resurselor publice pot genera dezbateri politice îndelundate care pot întârzia pro-
cesul de reformã în ansamblul sãu32.
Regiunile pot utiliza procesul politic pentru a solicita ºi obþine o proporþie tot

mai mare din resursele publice fãrã a asuma în mod necesar ºi noi atribuþii admi-
nistrative. La rândul lor, ministerele de ramurã (Sãnãtatea, Educaþia, Transportu-
rile º.a.) renunþã cu dificultate la politicile de coordonare ºi de investiþii centrale
în favoarea noilor administratori regionali.33
Sub raport fiscal, descentralizarea poate periclita stabilitatea macroecono-

micã la nivel naþional în trei domenii principale: adoptarea deciziilor de taxare
ºi de cheltuieli; atribuirea ºi partajarea lor; controlul sustenabilitãþii împrumu-
turilor ºi îndatorãrii publice la nivel regional ºi central34.
La începutul anilor ’90 ai secolului trecut, descentralizarea administrativã în

Argentina, de exemplu, a atribuit mai multe pârghii fiscale guvernelor provin-
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ciale. Acestea au ignorat însã eforturile de colectare a taxelor la nivel naþional,
ceea ce a contribuit în mod semnificativ la supraîndatorarea generalã a þãrii ºi la
criza economicã de la începutul anilor 200035. În China, în schimb, guvernelor
regionale le este interzis prin lege sã acumuleze deficite bugetare ºi sã le finan-
þeze prin împrumuturi. Dar statele braziliene au acumulat încã de la sfârºitul
anilor ’90 o datorie de peste 100 miliarde US$, depãºitã doar de nivelul mai mare
al datoriei federale ºi al bãncii centrale36 etc.
Într-adevãr, unul dintre riscurile majore ale descentralizãrii este acela al înda-

torãrii publice excesive în condiþiile unor „constrângeri bugetare slabe“ (soft
budget constraints) ºi al „aºteptãrilor“ politic induse ale autoritãþilor regionale
de a fi „ajutate“ ºi chiar „salvate“ prin transferuri de la guvernul central în situa-
þiile de incapacitate de platã (default). Conform datelor Fondului Monetar Inter-
naþional, în multe þãri OECD descentralizarea din ultimele decenii a condus,
între altele, la o creºtere semnificativã a „contribuþiei“ nivelurilor subnaþionale,
regionale ale guvernãrii la îndatorarea publicã naþionalã, precum este cazul unor
Regioni în Italia, Communidades Autonomas în Spania ori al Länd-urilor germa-
ne, cele din urmã devenind în ultimii ani cele mai mari debitoare publice subna-
þionale din Europa37.
Din perspectiva economiei politice, datoria publicã excesivã acumulatã la

toate nivelurile guvernãrii semnificã însã un transfer masiv de bunãstare între ce-
tãþeni, între diferite regiuni ºi chiar între generaþiile succesive ale aceleiaºi na-
þiuni, fiind deopotrivã injust ºi ineficient38. Iar remediul este adoptatea în Consti-
tuþiile actuale a unei „Reguli a Bugetului Echilibrat“ (Balanced Budget Rule),
încercatã dar eºuatã în Statele Unite în 1995, de exemplu, dar cu ºanse de succes
în Uniunea Europeanã prin intrarea în vigoare a „Tratatului fiscal“ la 1 ianuarie
2013. Textul Tratatului impune statelor semnatare (inclusiv României) sã asigure
„finanþe publice solide ºi sustenabile“ astfel încât deficitele administraþiilor
lor publice sã nu devinã excesive, adicã sã nu depãºeascã nivelul de 3% din
Produsul Intern Brut, la preþurile pieþei, iar datoria publicã sã nu depãºeascã ni-
velul de 60% din PIB, la preþurile pieþei. În acest scop, Tratatul stipuleazã anga-
jamentul formal al statelor semnatare de a adopta „regula bugetului echilibrat“
ca dispoziþie constituþionalã obligatorie ºi permanentã39. Economiºtii politici
actuali admit cã administraþia publicã, la toate nivelurile sale, poate ºi trebuie sã
cheltuiascã, inclusiv prin împrumuturi, pentru a produce ºi furniza bunuri ºi ser-
vicii publice valoroase pe care economia privatã nu le poate oferi, precum apã-
rarea naþionalã, justiþia ºi infrastructura de bazã a societãþii, dar avertizeazã cã,
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cheltuielile administrative foarte mari sau cele dedicate asistenþei sociale pot
deveni nesustenabile pe termen lung, subminând creºterea economicã ºi prospe-
ritatea naþionalã.
În lipsa unor constrângeri legale puternice, politicienii aleºi la toate nivelurile

guvernãrii aprobã adesea împrumuturi ºi cheltuieli publice pentru tot felul de
„nevoi“ reale ºi imaginare, pentru cã acestea sunt întotdeauna apreciate de unii,
alþii sau chiar de toþi alegãtorii lor. Aceastã aprobare „uºuraticã“ ignorã însã ra-
þionamentul economic elementar potrivit cãruia aceste resurse sunt extrase de la
utilizãri alternative, sacrificând bunuri, poate mai valoroase, care nu mai pot fi
produse, ºi nevoi, poate mai elementare, care nu mai pot fi satisfãcute, acum ºi
în viitor. „Cheltuind fãrã sã taxeze“ (spending without taxing), acoperind defici-
tele bugetare prin împrumuturi continue, politicienii produc astfel rezultate so-
cietale, generale indezirabile, injuste ºi ineficiente. Dar aceste rezultate pot fi di-
ferite, mult îmbunãtãþite într-un cadru legal care sã constrângã politicienii sã co-
lecteze mai întâi taxe ºi, apoi, sã le cheltuiascã.
Impunerea regulii echilibrului bugetar nu înseamnã însã constituþionalizarea

unei anumite filosofii politice (sã spunem: liberalã, nu socialistã) sau o concepþie
anumitã de politicã macroeconomicã. Din perspectiva economiei politice, existã
o diferenþã conceptualã ireductibilã între regulile care stabilesc proceduri de
luare a deciziilor ºi regulile care vizeazã rezultatele deciziilor adoptate. De altfel,
majoritatea regulilor constituþionale existente sunt formale, procedurale,
prescriind modurile în care se desfãºoarã activitatea politicã — dreptul de vot,
alegerile periodice, guvernarea majoritãþii etc. — fãrã a putea anticipa nimic
substanþial despre rezultatele care ar putea fi obþinute în urma aplicãrii acestor
proceduri. „Dacã este vãzutã în aceastã perspectivã, regula constituþionalã a
echilibrului bugetar este proceduralã, nu substanþialã. Aceastã regulã nu cons-
trânge nici mãrimea generalã a sectorului public (bugetul), nici compoziþia acti-
vitãþilor în interiorul acestui sector“40 (s.m).
Criticii Tratatului fiscal care impune regula echilibrului bugetar acuzã adesea

reducerea „flexibilitãþii fiscale“ a admimistraþiei publice. ªi, într-adevãr, regula
constrânge într-o anumitã mãsurã alegerile fiscale (politicile de taxare ºi de chel-
tuieli) ale decidenþilor politici, fie ei aleºi sau numiþi. Dar predicþia cea mai ele-
mentarã care poate fi formulatã pornind de la asumpþiile de bazã ale economiei
politice este aceea cã, în absenþa unor constrângeri legale, chiar constituþionale
efective politicienii aleºi democratic manifestã o puternicã înclinaþie de a finanþa
cheltuielile publice mai curând prin împrumuturi decât prin impozitarea (sporitã)
a contribuabililor; ºi mai curând pentru a finanþa anumite forme de consum prezent
decât investiþii publice profitabile pe termen lung, ceea ce creeazã în mod nece-
sar deficite bugetare permanente.41
În sfârºit, unii critici din România dar ºi din Europa ai regulii bugetului echi-

librat impusã la începutul acestui an susþin cã aceasta ar submina „modelul social
european“ al statului asistenþial. Dar aceastã teorie este incorectã ºi chiar speci-
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40 James M. Buchanan, „The balanced budget amendment…“, p. 126.
41 James M. Buchanan, „The Ethics of Debt Default“ (1987), în The Collected Works of James M.

Buchanan, vol. 14, Indianapolis, Ind.: Liberty Fund, 2000, pp. 519-533.



oasã. Oriunde în lume, inclusiv în Europa, administraþiile publice trebuie sã-ºi
finanþeze cheltuielile cu asistenþa socialã, oricât de generoase, în primul rând
prin redistribuirea veniturilor contribuabililor actuali în numele principiilor etice
înalte ale justiþiei ºi solidaritãþii între membrii aceleiaºi comunitãþi umane, iar nu
prin împrumuturi publice excesive, împovãrãtoare pentru generaþiile viitoare.
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