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PENTRU O TEORIE A BUNURILOR PUBLICE*

CRISTIAN-ION POPA**

Ce sunt bunurile publice?

Oamenii cer ºi oferã anumite bunuri ºi servicii prin intermediul pieþei; de ase-
menea, ei cer ºi oferã anumite bunuri ºi servicii prin mijlocirea instituþiilor poli-
tice. Primele se numesc bunuri private; cele din urmã sunt numite bunuri publice1.

Într-adevãr, guvernul, dar ºi autoritãþile locale, cheltuiesc sute de miliarde de
lei în fiecare an, obþinuþi din impozite, pentru producerea ºi furnizarea unor bu-
nuri ºi servicii publice. Pentru a înþelege natura lor, este necesar sã luãm în con-
siderare mai întâi caracteristicile generale ale bunurilor private, pentru ca, prin
contrast, sã devinã evidente ºi însuºirile bunurilor publice.

Potrivit teoriei economice actuale, bunurile private au douã caracteristici
principale: excluziunea (excludability) — consumatorii sunt excluºi de la con-
sumul bunului dacã nu doresc sã plãteascã pentru el (de exemplu, o pâine este
un bun privat: proprietarul sãu poate exclude pe ceilalþi de la consumul ei); ºi ri-
valitatea (rivalry) — consumul bunului de cãtre unii indivizi reduce cantitatea
disponibilã pentru ceilalþi indivizi — cãci sunt utilizate „resurse rare“ (scarce
resources) pentru producerea lui (odatã ce a fost consumatã, pâinea nu mai poate
fi consumatã din nou).

Caracteristicile generale ale bunurilor publice sunt tocmai opusul acelora ale
bunurilor private. Astfel, bunurile publice sunt nerivale ºi neexclusive în con-
sum, în sensul în care consumul unor astfel de bunuri de cãtre unii membri ai so-
cietãþii nu reduce cantitatea disponibilã pentru ceilalþi (non-rivalness); dupã cum
nu este posibilã excluderea unor membri ai societãþii de la consumul acestor bu-
nuri (non-excludability), astfel încât existã numeroºi „consumatori clandestini“
(free riders). Iar bunurile care posedã ambele caracteristici — nerivalitatea ºi ne-
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exclusivitatea în consum — sunt numite bunuri publice pure.
În mod evident, în realitate nu existã bunuri publice pure, care sã fie absolut

nerivale ºi neexclusive în consum. Acestea sunt constructe ale teoriei econo-
mice, necesare pentru a face inteligibilã realitatea empiricã în toatã diversitatea ei.

Gama bunurilor ºi serviciilor publice este extrem de largã, de la iluminatul
strãzilor, învãþãmântul public ori asigurãrile sociale ºi medicale, pânã la variatele
infrastructuri ale societãþii actuale, asigurarea legalitãþii, a ordinii publice ºi a
apãrãrii naþionale. Toate acestea nu sunt oferite de regulã de sectorul privat al
economiei, în primul rând din cauza existenþei „beneficiarilor clandestini“ (free
riders).

Nerivalitatea ºi neexcluziunea ridicã însã problema producerii acestor bunuri.
Unii autori argumenteazã cã aceste caracteristici ilustreazã „eºecul pieþei“ (mar-
ket failure), în sensul cã pieþele libere sunt incapabile sã furnizeze aceste bunuri
în cantitãþile suficiente. Aceasta este una dintre problemele fundamentale ale bu-
nurilor publice, ºi existã astãzi în literatura de specialitate o vastã dezbatere cu
privire la posibilele soluþii ale sale. De asemenea, ele ridicã problema politicã a
rolului pieþelor în economie ºi problema mai largã a „efectelor externe“ sau „ex-
ternalitãþilor“.

Un bun care este rival, dar neexclusiv în consum este numit „resursã“ sau
„bun comun“. Astfel de bunuri ridicã probleme întru totul similare bunurilor pu-
blice, caracterizate adesea cu formula „tragedia bunurilor comune“ (the tragedy
of the commons)2. De exemplu, controlul pescuitului oceanic este dificil întrucât
stocurile mondiale de peºte sunt considerate o resursã neexclusivã, dar finitã ºi
epuizabilã.

Trebuie observat din nou cã aceste concepte sunt extrem de teoretice. De
exemplu, neexcluziunea afirmã, prin definiþie, cã este imposibilã excluderea
cuiva de la consum. În realitate, însã, orice bun poate deveni exclusiv. Bunãoarã,
reþelele de radio ºi televiziune, considerate în trecut drept un exemplu tipic de
bunuri neexclusive, astãzi a devenit posibilã criptarea semnalelor lor astfel încât,
fãrã un decodor special, oricine este exclus de la reþea.

Multe forme ale activitãþii creatoare au caracteristici de bunuri publice. O po-
ezie poate fi cititã de mulþi oameni fãrã a reduce consumul acestui bun de cãtre
alþii; în acest sens, ea este un bun nerival în consum. Tot astfel, informaþia con-
þinutã în diferitele patente poate fi utilizatã de oricine fãrã a reduce consumul
acestui bun de cãtre alþii. Totuºi, operele rezultate din activitãþi creatoare pot fi
exclusive în anumite circumstanþe: persoana care a scris poezia poate refuza sã
o împãrtãºeascã altora nepublicând-o. Iar copyright-urile ºi patentele s-au insti-
tuit tocmai pentru a încuraja crearea unor astfel de bunuri nerivale, oferind în
acelaºi timp monopoluri temporare, care impun exclusivitatea pentru o perioadã
limitatã de timp.

Dupã cum existã bunuri publice, existã ºi „rele publice“ (public bads), care
au „efecte externe“ negative, iar nu pozitive asupra tuturor. De exemplu, po-
luarea mediului înconjurãtor sau corupþia politicã sunt rele publice care posedã,
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ºi ele, caracteristicile nerivalitãþii ºi neexclusivitãþii.
O confuzie destul de rãspânditã este aceea cã bunurile publice sunt acele bu-

nuri furnizate exclusiv de sectorul public sau guvernamental. Deºi guvernul este
principalul furnizor de bunuri publice, unele dintre acestea sunt disponibile în
mod natural (de exemplu, apa sau aerul curat), altele pot fi produse de indivizi
sau firme private, pot fi rezultatul unor iniþiative colective neguvernamentale sau
pot chiar sã nu fie produse deloc. În ultimul timp, unii autori utilizeazã ºi noþiu-
nea de „bunuri publice globale“, referindu-se la calitatea mediului înconjurãtor,
securitatea internaþionalã sau drepturile omului3.

La rândul lor, „bunurile colective“ (sau „sociale“) sunt acele bunuri distri-
buite de guvern în mod individual, ca bunuri private, prin politicile sale sociale,
fiind finanþate din fonduri publice (impozite). În sfârºit, unii autori utilizeazã no-
þiunea de bun public numai pentru bunurile publice pure, nerivale ºi neexclusive.
Pentru bunurile publice exclusive ei folosesc noþiunea de „bunuri de club“4.

Dacã producerea voluntarã a unor bunuri publice nu are loc, atunci singura
soluþie pare sã fie aceea ca guvernul sã impunã taxe pentru a finanþa producþia
acestor bunuri. Dar problema politicã fundamentalã este aceea de a determina
cât de mari trebuie sã fie resursele atrase în general ºi, de asemenea, cât de mari
trebuie sã fie resursele alocate pentru diferitele bunuri publice.

Guvernul poate oferi subvenþii pentru ca un bun public sã fie produs în sec-
torul privat. Spre deosebire de producþia în sectorul guvernamental, aceste sub-
venþii pot fi oferite într-o formã care sã stimuleze o anumitã formã de competiþie.
Pericolul „cronismului“ (practica favorizãrii unor prieteni apropiaþi, a alianþei
între politiceni ºi antreprenorii subvenþionaþi de guvern etc.) poate fi limitat cu
ajutorul unor clauze secrete pentru acordarea subvenþiilor ºi prin aplicarea unor
principii generale clare de elaborare a politicilor publice.

În sfârºit, indiferent de modalitatea de producere a bunurilor publice, nivelul
eficient al acesteia constituie încã o preocupare majorã a teoriei economice ac-
tuale. În orice caz, Paul Samuelson5, de exemplu, laureat al premiului Nobel
pentru economie în 1970 ºi unul dintre fondatorii teoriei bunurilor publice, pro-
punea o „condiþie“ elementarã („condiþia Samuelson“) de calcul al nivelului eficient
al producþiei de bunuri publice potrivit cãreia costurile sociale marginale sã fie
egale cu beneficiile sociale marginale ale producþiei de bunuri publice, condiþie care
nu este deloc de la sine înþeleasã în elaborarea politicilor publice, guvernamentale.

Dar determinarea nivelului eficient al furnizãrii bunurilor publice reclamã în
primul rând cunoaºterea preferinþelor consumatorilor, ceea ce constituie oricând
ºi oriunde o mare provocare pentru politicile publice ale guvernelor6. Pentru a
obþine bunuri private, consumatorii trebuie sã le cearã ºi sã plãteascã pentru ele,
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determinând astfel piaþa sã acþioneze ca un furnizor eficient. Bunurile publice
sunt însã nerivale în consum. Dacã mulþi indivizi dintr-un grup beneficiazã de un
bun public, în timp ce excluderea este impracticabilã (cum este cazul politicilor
de îmbunãtãþire a mediului, de exemplu), consumatorii individuali nu-ºi „reve-
leazã preferinþele“, nu îl solicitã ºi nu plãtesc pentru el, preferând sã fie „bene-
ficiari clandestini“ (free riders), ceea ce ilustreazã „eºecul pieþei“ de a furniza
bunuri publice.

Alternativa este intervenþia statului, care, prin colectarea unor taxe ºi impo-
zite, poate produce ºi furniza aceste bunuri. Knut Wicksell7 a argumentat cã eºe-
cul revelãrii preferinþelor poate fi depãºit în societãþile democratice întrucât ale-
gãtorii sprijinã doar politicienii ale cãror politici fiscale ºi de cheltuieli publice
rãspund dorinþelor lor, asigurând astfel furnizarea eficientã ºi echitabilã a bunu-
rilor publice. Asigurarea revelãrii preferinþelor prin intermediul procesului poli-
tic democratic reprezintã astfel o altã dimensiune a problematicii bunurilor pu-
blice, studiatã în ultimele decenii de teoreticienii alegerii publice8.

Dacã însuºirile bunurilor publice rezidã în principiu în consumul nerival ºi
neexcludabil, în practicã aceste însuºiri nu sunt întrunite decât într-un mod par-
þial. Excluderea este posibilã, de exemplu, instituind o taxã la trecerea unui pod.
Dar taxa este ineficientã dacã podul este subutilizat, în acest caz beneficiile sale
fiind nerivale. În general, taxele sunt eficiente atunci când facilitãþile publice
sunt utilizate, astfel încât consumatorii adiþionali pot reduce beneficiile tuturor
consumatorilor. În cazul suprautilizãrii, pot apãrea „cluburi de consumatori“, ca
forme asemãnãtoare pieþei, asigurând furnizarea eficientã fãrã sã fie necesarã in-
tervenþia statului. Cum s-a argumentat, aceste „bunuri de club“9 sunt de un in-
teres deosebit în finanþele publice locale, dar mai puþin relevante în context na-
þional sau global.

În general, nerivalitatea în consum poate fi definitã numai în raport cu un
grup de beneficiari potenþiali. „Concertele publice oferã beneficii oamenilor cã-
rora le place muzica, dar nu au nicio valoare pentru surzi“10. Astfel, problema
extinderii sau „revãrsãrii“ (spillover) beneficiilor — de la comunitãþile locale
pânã la „comunitatea globalã“ — este de o importanþã teoreticã ºi politicã funda-
mentalã. Beneficiile iluminatului stradal sau ale drumurilor publice locale se ex-
tind asupra unui areal limitat, pe când beneficiile instituþiilor legale, ale siste-
melor de apãrare sau ale drumurilor naþionale se extind în mod evident asupra
întregului stat naþional care le furnizeazã. Revelarea preferinþelor prin vot re-
clamã, în principiu, ca bunurile publice sã fie alese ºi plãtite de beneficiari: lo-
cali, naþionali ºi globali. Adesea, regiunile beneficiare nu coincid cu graniþele
politice, beneficiile unor bunuri publice oferite de un stat se pot „scurge“ în al-
tele; de aceea, este necesarã stabilirea „graniþelor jurisdicþionale“.
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Precum se vede, furnizarea bunurilor publice constituie adesea o problemã
internaþionalã ºi, în spaþiul de beneficii nelimitat, globalã. Bunurile publice glo-
bale se aflã la capãtul unui lanþ care se întinde de la curãþenia strãzii locale la
apãrarea naþionalã ºi de la protecþia mediului înconjurãtor la încãlzirea globalã.
„Cu cât este mai globalã regiunea asupra cãreia se extind beneficiile, cu atât este
mai mare nevoia de instrumente politice globale“11.

Aceastã afirmaþie este în egalã mãsurã adevãratã ºi în ceea ce priveºte preve-
nirea „relelor publice“ locale, naþionale ºi globale. Externalitãþile generate de
producþia sau consumul unei þãri (de exemplu, poluarea unui râu) se pot extinde
ºi asupra unor þãri învecinate. Externalitãþile pot fi însã ºi pozitive, în sensul în
care reducerea poluãrii sporeºte bunul public al mediul înconjurãtor curat, dacã
sunt adoptate politici adecvate.

Perspectiva globalã asupra bunurilor ºi relelor publice relevã rolul lor esenþial
în distribuþia globalã eficientã ºi echitabilã. În general, „furnizarea echitabilã a
bunurilor publice globale poate fi vãzutã ca parte a realizãrii echitãþii globale —
un bun public atotcuprinzãtor“12.

Scurtã istorie a bunurilor publice

O scurtã parantezã istoricã poate fi utilã aici. Statele premoderne nu erau ma-
ºinile fiscale uriaºe care sunt statele actuale. La sfârºitul secolului al XVIII-lea,
în vremea lui Adam Smith, statul britanic aloca aproape toate resursele sale fi-
nanciare rãzboaielor sau achitãrii datoriilor fãcute în rãzboaie anterioare, în timp
ce statul francez — l’Ancien Régime— nu reuºea adesea sã strângã destui bani
pentru cheltuielile sale de rãzboi13. Ele produceau astfel puþine bunuri publice,
limitându-se aproape exclusiv la „apãrarea naþionalã“. Cum erau însã satisfãcute
nevoile oamenilor pentru ceea ce numim astãzi bunuri publice?

În secolele XIII-XVII, multe bunuri socotite astãzi într-un mod de la sine în-
þeles ca fiind bunuri publice ºi chiar anumite bunuri private furnizate în mod pu-
blic (excludabile) fie nu erau oferite deloc (de exemplu, sãnãtatea publicã), fie
erau rezultatul unor acþiuni private voluntare. În secolele XIII-XIV, de exemplu,
în Europa acestea erau finanþate de bisericã ºi de anumite organizaþii caritabile
private. Înfiinþarea lor nu era motivatã exclusiv de compasiune, ci ºi de frica de
moarte cauzatã de rãspândirea unor boli contagioase, considerate ºi atunci un rãu
public14. Tot astfel, azilurile pentru sãraci au apãrut nu doar din considerente ca-
ritabile, ci ºi de igienã, de combatere a infracþionalitãþii ºi a dezordinii sociale15.
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În acele vremuri, oraºele erau invadate de populaþia ruralã sãracã, mai ales în de-
sele perioade de foamete acutã16. Epidemii înspãimântãtoare — cum a fost în
Europa ciuma neagrã din anul 1348 — au fãcut necesare, la nivelul unor oraºe,
la început, iniþiative asemãnãtoare furnizãrii bunurilor publice în domeniul sanitar,
cum au fost carantinele sau „certificatele de sãnãtate“ în Germania ºi în Spania17.

Dezvoltarea capitalismului a impulsionat emergenþa statului modern. În se-
colul al XVI-lea, capitalismul mercantil ºi regatul mercantilist au fuzionat pânã
într-atât încât statul deþinea el însuºi companii comerciale ºi navale, construia
vapoare ºi manufacturi de armament etc. Pe atunci, nu exista o separare strictã
între averea regelui ºi trezoreria statului. La sfârºitul secolului al XVIII-lea,
când feudalismul intra în declin, regii asumau tot mai mult responsabilitatea fi-
nanþãrii armatelor ºi a rãzboaielor. Rãzboaiele erau însã un mod de a spori terito-
riul unui regat ºi, astfel, vistieria regelui. De altfel, cum observa Rudolf Goldscheid,
autorul unei perspective sociologice timpurii asupra acestui subiect, prima formã
a ºtiinþei finanþelor publice a fost „crematistica“ (ºtiinþa îmbogãþirii) preocupatã
sã sporeascã vistieria prinþului. „Dacã acei primi experþi financiari încercau sã
identifice bogãþia prinþului cu bunãstarea poporului, ei fãceau asta într-o manierã
pur accidentalã“18.

Prin urmare, iniþiativele statului de producere a unor bunuri publice erau in-
spirate mai curând de interesele regelui ºi ale claselor sociale bogate ºi puternice
decât de preocuparea pentru bunãstarea celor de la baza ierarhiei sociale. „Socie-
tatea era încã prea fracturatã pentru asta“19.

Revoluþia industrialã de la sfârºitul secolului al XVIII-lea, în paralel cu revo-
luþiile politice moderne din Franþa ºi din Statele Unite ale Americii au schimbat
profund fizionomia statului. Capitalismul industrial a concentrat muncitorii în
marile oraºe, unde noua maºinã cu aburi producea textile ºi alte bunuri. Revo-
luþia politicã a impus cetãþenia ca sursã a puterii politice, aprobarea cetãþenilor
legitimând orice regulã ºi instituþie. Bogãþia acumulatã de burghezii-cetãþeni de-
pãºea cu mult pe aceea a regilor, care ajung sã cearã venituri de la aceºtia20.

În secolul al XIX-lea populaþia Europei s-a triplat. Externalitãþile negative
(sau relele publice) cauzate de aglomerãrile urbane devin prea costisitoare pen-
tru bisericã ºi pentru oamenii bogaþi. În Anglia, revoltele flãmânzilor au impus
Poor Law. Adam Smith preconizase deja ca statul sã finanþeze educaþia ºi in-
strucþia publicã, pentru a limita efectele „debilizante“ ale diviziunii excesive a
muncii din fabricile moderne. S-a adãugat infrastructura urbanã — strãzi, apã,
curãþenie, locuinþe ºi transport. „Statul a început prin a fi minimalist, oferind apã
ºi curãþenie, nu ºi locuinþe ºi transport“21.

Pe mãsurã însã ce votul universal s-a extins, presiunea socialã pentru furnizarea
de cãtre stat a acestor facilitãþi a crescut. Reform Act din Marea Britanie din 1832
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a fost urmat de alte extinderi ale dreptului de vot în 1867 ºi 1884, care, împreunã cu
Revoluþia francezã de la 1848, au pus în mod definitiv „cererile populare pe agenda
statului“22. Iar teama de revoltele muncitorilor industriali a convins politicieni
luminaþi, precum a fost cancelarul Bismarck în Germania, sã creeze un fel de
„stat al bunãstãrii“, deºi el contesta legitimitatea principiului democratic, în sine.

Toate aceste bunuri oferite de stat erau publice numai într-un sens slab. În ge-
neral, ele nu erau neexclusive ºi nerivale în consum, aºa cum sunt înþelese astãzi.
Nefurnizarea lor avea însã efecte negative (externalitãþi) masive, afectând mai
ales populaþia aglomeratã de la oraºe. Prin urmare, ele au fost îndreptate cãtre
cetãþenii-muncitori, locuitori ai marilor oraºe. „Frica de mulþime“ — datoratã
creºterii accelerate a populaþiei urbane — a determinat statele europene sã ofere
astfel de bunuri, deºi „predicau“ în acelaºi timp doctrina laissez-faire ºi a echili-
brelor bugetare. Acestea nu erau rãspunsuri la „preferinþele consumatorilor“,
cum spunem astãzi, ci încercãri de satisfacere a unor nevoi elementare care sã
inhibe revoltele populare — „un rãspuns al elitei la presiunea democraticã, dar
extraparlamentarã“23.

Mutaþia radicalã în ceea ce priveºte furnizarea bunurilor publice s-a produs
însã abia în secolul al XX-lea, odatã cu generalizarea votului universal în þãrile
industriale dezvoltate. Partea statului din Produsul Intern Brut a crescut de la
10% în 1870 la aproximativ 30%, cât este astãzi în Statele Unite, la 40-50% în
Franþa, Germania ºi Anglia, ºi chiar mai mult în þãrile scandinave. „Creºterea“
cea mai spectaculoasã a statului a avut loc în „epoca de aur“ a keynesismului în
perioada 1945-197524. Creºterea economicã ºi, respectiv, sporirea veniturilor
statului, în paralel cu creºterea demograficã, au schimbat oferta de bunuri pu-
blice în mai multe privinþe: bunurile ºi serviciile care erau deja furnizate în mod
public, precum drumurile ºi educaþia, s-au extins în mod considerabil; oferta pu-
blicã s-a extins în noi domenii precum sãnãtatea, locuinþele, învãþãmântul superior
ºi serviciile sociale; transferurile de bani publici au crescut, adresându-se unor
noi grupuri sociale, prin pensii, protecþie socialã ºi ajutoare acordate sãracilor25.

Aceastã perioadã a fost însã una excepþionalã, nu normalã. Cererea de mun-
citori ne-ºi semicalificaþi a crescut în aceastã perioadã, ceea ce a condus la dez-
voltarea sindicatelor muncitoreºti ºi la sporirea influenþei lor asupra politicilor
publice în toate þãrile OECD.

La sfârºitul anilor ’60 a crescut inflaþia în aceste þãri aproape simultan. Pre-
þurile bunurilor publice au crescut mai rapid decât acelea ale bunurilor private,
ceea ce a produs o crizã fiscalã, agravatã de criza petrolului din 1973. Astfel, au
început sã aparã, tot mai insistent, întrebãrile cu privire la ajutoarele sociale ºi,
în general, cu necesitatea de furnizare publicã a bunurilor publice. În anii ’80,
„revoluþia neoconservatoare“ a inspirat politici de privatizare masivã, diminuând
bunurile ºi serviciile publice furnizate de state. Ca atare, „oferta publicã“ a fost
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mai puþin generoasã, condiþiile de „îndreptãþire“ (entitlement) ale beneficiarilor
de ajutoare sociale devenind mai restrictive. În multe þãri, pensiile au scãzut re-
lativ la venitul mediu ºi chiar în termeni absoluþi26.

Dar, mai presus de toate, preferinþele publicului — contribuabili ºi alegãtori
— s-au schimbat în mod fundamental la sfârºitul secolului al XX-lea. „Succesul
electoral era obþinut [acum] prin scãderea ofertei de bunuri publice“ (s. m.)27.
Teoria ºi practicile distribuirii lor au fost intens chestionate. În cele din urmã, s-
a înþeles cã, departe de a fi un simplu proces tehnic de însumare a preferinþelor
individuale ºi de identificare a deciziei „optime“ prin calculul „funcþiei bunãstãrii
sociale“, aºa cum preconiza Samuelson, „furnizarea bunurilor publice este un pro-
ces politic— unul influenþat de alegeri ºi mediat de partidele politice“ (s. m.)28.

Teoria bunurilor publice în perspectivã istoricã

Istoria ideii de bunuri publice începe, desigur, cu expresia latinã res publica,
care avea înþelesul primar de „lucruri publice“ (grãdinile publice de la Roma, de
exemplu), diferite de res privata. Într-un sens generic, însã, expresia desemna
„treburile publice“, în general, ºi/sau sistemul de guvernare al unei societãþi. În
acest din urmã înþeles res publica traducea conceptul de politeia (forma de orga-
nizare a oraºului-stat grec).

Propriu-zis, distincþia între bunurile private ºi bunurile publice a fost fãcutã
pentru prima datã de cãtre Adam Smith, întemeietorul economiei politice mo-
derne, care sesiza existenþa unor bunuri care, „deºi pot fi în cel mai înalt grad
avantajoase pentru o mare societate, ele sunt totuºi de o astfel de naturã încât
profiturile 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 numãr mic de indivizi sã le realizeze“29. Susþinãtor ardent al pieþei libere, el
admitea totuºi cã bunurile publice trebuie produse de stat.

Prin urmare, teoria bunurilor publice este prima facie etatistã: ea atribuie sta-
tului sarcina producerii lor, ca sa raison d’être. Dar funcþiile statului s-au schim-
bat în mod considerabil în ultimele decenii, ca ºi bunurile ºi serviciile publice
oferite de acesta. Pornind de la critica politicilor publice de extracþie keynesianã,
cercetãrile mai noi chestioneazã în mod global rolul statului în societatea ac-
tualã30. De aceea, chiar noþiunile de privat ºi public sunt regândite, dar dacã cer-
cetãtorii, ca ºi oamenii politici, par sã ºtie bine ce sunt bunurile private — pro-
duse ale pieþelor mai mult sau mai puþin libere —, ei sunt mai puþin siguri în le-
gãturã cu natura actualã a bunurilor publice. Dupã cum observã Meghnad
Desai31, la nivel naþional, bunurile publice sunt furnizate adesea de autoritãþile
locale. La nivel internaþional, diverse agenþii guvernamentale coopereazã pentru
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a oferi bunuri publice locale ºi globale. În paralel, existã numeroºi actori nesta-
tali implicaþi în acest tip de activitãþi. Furnizarea privatã ºi voluntarã a unor bu-
nuri publice a devenit tot mai semnificativã, ca ºi parteneriatele public-privat.
Astfel, producerea ºi furnizarea bunurilor publice au astãzi un „caracter neome-
dieval“32, cãci angajeazã diverse instituþii ºi organizaþii, publice ºi private, la di-
ferite niveluri de jurisdicþie, naþionalã ºi internaþionalã. În sfârºit, în ultimul se-
col, Organizaþia Naþiunilor Unite însãºi a îndeplinit funcþia „cheii de boltã“, pre-
cum Biserica Catolicã timp de douã mii de ani.

Istoria analiticã a teoriei bunurilor publice este însã destul de recentã. Paul A.
Samuelson i-a pus bazele în studiul sãu din anul 1954, „The Pure Theory of Pu-
blic Expenditure“, sintetizând unele idei de la sfârºitul secolului al XIX-lea din
Austria, Italia ºi Suedia. Preocupat de „cheltuielile publice optime“, Samuelson
pornea de la analiza a douã categorii de bunuri: „bunuri obiºnuite de consum pri-
vat ..., 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.a)33.

Dupã Meghnad Desai, contribuþia lui Samuelson, deºi „suplã ºi elegantã“
întrucât utilizeazã limbajul matematicii, porneºte de la presupuneri politice ches-
tionabile. Ea presupune cã statul, ca un „dictator benevolent“, cunoaºte par
avance preferinþele cetãþenilor pentru diferitele bunuri publice, urmând doar ca
acestea sã fie finanþate de la bugetul central. Presupune, apoi, cã statul poate pro-
duce eficient bunuri publice sau cã poate angaja antreprenori privaþi care le pro-
duc în mod eficient. Aceastã perspectivã etatistã asupra bunurilor publice pro-
vine din tradiþia economiei politice austro-germane ºi italiene de la sfârºitul se-
colului al XIX-lea, care teoretiza „obligaþia Coroanei de a asigura bunãstarea su-
puºilor sãi“34.

În anii ’50 ai secolului trecut, când Samuelson a lansat noþiunea de bunuri pu-
blice (el le numea „colective“), economiºtii, dar ºi opinia publicã, susþineau in-
tervenþia activã ºi masivã a statului în economie ºi în societate. Macroeconomia
keynesianã ºi economia bunãstãrii pigouvianã erau deosebit de influente, iar
multe þãri practicau, într-o formã sau alta, planificarea centralizatã a economiei,
astfel încât rolul extins al statului în furnizarea bunurilor publice pãrea o idee fi-
reascã, neproblematicã. „Acest rol era un rãspuns la preferinþa prezumatã a pu-
blicului pentru bunuri publice“35.

Între timp, teoria bunurilor publice s-a dezvoltat ºi aprofundat, diferenþiind
între bunuri publice „pure“, „impure“, „de club“, între bunuri publice ºi „exter-
nalitãþi“ sau între bunuri publice naþionale, regionale ºi globale. Iar teoria actualã
a alegerii publice demonstreazã, pornind de la experienþa politicã „amarã“ din a
doua jumãtate a secolului trecut, cã furnizarea bunurilor publice nu se petrece
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într-un spaþiu public neutru, apolitic (politics-free). Problema bunurilor publice
este astãzi deosebit de controversatã, ca ºi a rolului statului în furnizarea lor. În
locul guvernanþilor atoateºtiutori ºi binevoitori ºi al cetãþenilor altruiºti, animaþi
de spirit civic, existã logrolling („trocul politic“), rent-seeking („cãutarea de ren-
tã“), pork-barelling („pomeni electorale“), free riding („consum clandestin“),
the tragedy of the commons etc., încât producerea ºi furnizarea bunurilor publice
constituie mai curând o „arenã de luptã“ ºi de negociere politicã. În sfârºit, existã
problema perenã a revelãrii preferinþelor cetãþenilor pentru bunuri publice ºi a
voinþei lor de a plãti pentru ele. Toate aceste probleme au fost ignorate în abordã-
rile timpurii inspirate de Paul A. Samuelson.

Puterea ºi politicile publice

„Revoluþia Public Choice“, afirmã un comentator contemporan, „a demisti-
ficat statul“36. Pânã acum o jumãtate de secol, economia politicã occidentalã
aborda politica publicã astfel: În principiu, piaþa competitivã perfectã face po-
sibilã alocarea cea mai eficientã (sau „Pareto-optimalã“) a resurselor într-o so-
cietate; sau, altfel spus, în termenii sociologului italian, nu este posibilã îmbunã-
tãþirea situaþiei (better off) unor indivizi sau grupuri sociale fãrã a o înrãutãþi
(worse off) pe a altora. Dacã aceasta este cea mai dezirabilã alocare a resurselor
într-o societate este o chestiune de judecatã de valoare care nu poate primi un
rãspuns în termenii economiei pozitive. În realitate, astfel de rezultate optime în
alocarea resurselor sunt obstrucþionate de diferite tipuri de „eºecuri ale pieþei“
(market failures) precum dezechilibrele macroeconomice, monopolurile natu-
rale ori „externalitãþile“. De aceea, guvernul trebuie sã intervinã pentru a corec-
ta eºecurile pieþei ºi a maximiza bunãstarea generalã37.

Aceasta era, în general, analiza politicii publice înaintea „revoluþiei public
choice“. Astãzi, însã, linia de argumentare este alta; ea porneºte de la o chestiune
într-adevãr elementarã: Cum sunt luate deciziile colective, în general? —
Acestea sunt luate de cãtre decidenþii politici (policy-makers) — politicieni ºi bi-
rocraþi — ºi de cãtre alegãtori; iar postulatul fundamental de la care porneºte teo-
ria alegerii publice este dezarmant de simplu: Indivizii, atunci când acþioneazã
ca politicieni, birocraþi sau alegãtori continuã sã fie interesaþi, urmãrind maximi-
zarea propriei lor utilitãþi.

Prin urmare, dacã într-un sens foarte larg, teoria alegerii publice este „analiza
economicã a instituþiilor politice“, într-un sens restrâns, aceasta trateazã „eºecurile
statului“ (the state failures). Condus de actori interesaþi pe „piaþa politicã“, statul
este adesea incapabil sã corecteze eºecurile pieþei — ori, cel puþin, sã le corec-
teze la costuri mai mici decât costurile eºecurilor pieþei înseºi, obiectiv care, în
realitate, nu este deloc de la sine înþeles.

În regimurile democratice contemporane, alegãtorii nu decid în mod direct
asupra problemelor de interes public. Ei aleg reprezentanþi politici care, la rândul
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lor, angajeazã birocraþi care, în cele din urmã, pregãtesc ºi iau deciziile care pri-
vesc politicile publice. Iar complexitatea acestui sistem face astfel încât aceste
decizii sã nu reprezinte în mod necesar preferinþele cetãþenilor înºiºi.

Teoria alegerii publice afirmã cã politicienii, organizaþi în partide, vor sã câº-
tige alegerile, altfel spus, ei nu vor sã rãmânã politicieni, ci sã devinã guvernanþi,
care sã aloce ºi sã distribuie resursele publice. Pentru a-ºi atinge acest obiectiv,
ei propun politici publice despre care cred cã sunt preferate de majoritatea cetã-
þenilor. „Partidele formuleazã politici pentru a câºtiga alegerile, nu câºtigã ale-
gerile pentru a formula politici“38. Aplicatã asupra birocraþiei, aceastã perspec-
tivã induce ºi mai mult îndoiala cã statul poate sã satisfacã în mod eficient prefe-
rinþele cetãþenilor, rezultate din agregarea cererilor lor pentru diferite politici pu-
blice. Oameni obiºnuiþi, birocraþii încearcã sã-ºi maximizeze utilitatea, desigur,
în condiþiile constrângerilor exercitate asupra lor. Ei maximizeazã bugetele bi-
rourilor ºi agenþiilor guvernamentale pentru cã numai astfel îºi pot spori recom-
pensele proprii, directe ºi indirecte, materiale, dar ºi de ordinul recunoaºterii so-
ciale etc.39. Aceastã constatare generalã este sprijinitã de un mare numãr de stu-
dii empirice care aratã, fãrã excepþie, cã cheltuielile birocraþiilor publice sunt
mult mai mari decât acelea ale întreprinderilor private. O altã cale prin care biro-
craþia îºi exercitã puterea — care nu i-a fost încredinþatã în mod direct de cãtre
cetãþeni — este stabilirea „agendei publice“, decizând astfel adeseori asupra po-
liticilor publice care urmeazã sã fie adoptate de cãtre guvernanþii aleºi.

Apoi, pentru a putea influenþa politicile publice, unii cetãþeni se angajeazã în
acþiuni colectice: demonstraþii, acþiuni de lobbying, contribuþii materiale la parti-
dele politice etc. Rezultatul acþiunii colective a unor astfel de grupuri de interese,
foarte prezente în societãþile contemporane, de exemplu, protecþia tarifarã pentru
un anumit produs, este un bun public pentru toþi membrii grupului, de care fie-
care poate beneficia, indiferent dacã a contribuit sau nu la acþiunea colectivã în
cauzã. De fapt, acþiunea unui singur individ poate sã nu cântãreascã prea mult în
succesul final al acþiunii respective. În plus, participând la o acþiune colectivã,
individul atrage asupra sa costuri, eventual fãrã beneficii, ºi de aceea este încli-
nat sã profite în mod clandestin (sã fie free rider) de eforturile celorlalþi. Aceastã
situaþie este specificã mai cu seamã grupurilor mari, unde acþiunile unui individ
au un impact mai mic, astfel încât el poate evita cu uºurinþã eventualele sanc-
þiuni. Grupurile mici, în schimb, cu interese concentrate, precum anumite aso-
ciaþii ale fermierilor, de exemplu, se pot organiza mai bine ºi pot declaºa acþiuni
colective mai eficiente decât grupurile mari cu interese mai difuze, precum este
cazul consumatorilor produselor fermierilor ori chiar al contribuabililor în an-
samblul lor. În orice caz, aceasta este concluzia pe care o desprinde Mancur
Olson în cartea sa The Logic of Collective Action. Fermierii suedezi, care repre-
zintã o micã parte a populaþiei acestei þãri, obþin subvenþii efective echivalente
cu 86% din veniturile lor, în timp ce fermierii din Ghana, care reprezintã o mare
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marte din populaþia þãrii lor, „primesc“ o subvenþie efectivã negativã de pânã la
27% din veniturile lor, cãci în realitate ei sunt aceia care subvenþioneazã locui-
torii oraºelor40.

Pe de altã parte, indivizii ºi grupurile de interese se angajeazã în ceea ce teo-
reticienii alegerii publice numesc „cãutarea de rentã“ (rent seeking), adicã a unor
câºtiguri facile obþinute din redistribuirea, în dauna celorlalþi, a beneficiilor pu-
blice. Astfel, cu cât un stat este mai mare ºi mai puternic, cu atât obþinerea unor
astfel de „rente“ este mai facilã. „Legea de fier a cãutãrii de rentã este aceea cã
oriunde se poate gãsi o rentã, un cãutãtor de rentã (rent seeker) este acolo pentru
a încerca sã o obþinã“, scrie D. Mueller în ultima ediþie a cãrþii sale, o adevãratã
Summa a teoriei alegerii publice. „Întregul buget federal (al Statelor Unite —
n.m.) poate fi vãzut ca o rentã giganticã gata sã fie înhãþatã de cãtre cei care pot
arãta cei mai puternici muºchi politici“41.

În principiu, arãta Gordon Tullock, iniþiatorul acestei problematici, este vorba
despre „folosirea de resurse în scopul de a obþine rente de cãtre oameni pentru
care rentele însele provin dintr-o activitate care are valoare socialã negativã“42.
Cãci astfel de „rente“ nu reprezintã, în termeni economici, transferuri pure de
avuþie publicã. Când indivizii ºi grupurile intrã în competiþie pentru anumite
avantaje din partea statului (subvenþii, monopoluri etc.), ei cheltuiesc resurse
considerabile pentru a le obþine. Astfel, o parte din câºtigurile aºteptate au fost
deja cheltuite, producând o pierdere socialã netã.

Din anul 1870 ºi pânã în 1913, cheltuielile guvernamentale totale ale Statelor
Unite ale Americii erau în jur de 7% din PIB. Acestea au crescut la 12% în 1920,
la 20% în 1937 ºi la peste 30% începând cu anii ’80 ºi pânã în prezent. Aceastã
evoluþie a avut loc ºi în alte þãri dezvoltate, unde s-au înregistrat creºteri chiar
mai mari dupã 1980, pânã cãtre 50% din PIB43. De ce „creºte statul“ atât de mult?

Teoria alegerii publice oferã douã modele explicative: modelul „cererii-cetãþea-
nului“ (citizen-demand) ºi modelul „Leviathan“. În primul model, explicã Mueller,
„politicile sunt reflecþii ale preferinþelor alegãtorilor“; în al doilea, în schimb,
„preferinþele statului, ori ale indivizilor aflaþi la guvernare, sunt hotãrâtoare“.
Dacã primul model accentueazã cererea, în sensul cã cetãþenii doresc tot mai
multe bunuri publice, precum ºi controlul „externalitãþilor“ negative (dimi-
nuarea poluãrii mediului înconjurãtor, de exemplu), fãcând astfel, fãrã voia lor,
sã „creascã statul“, modelul Leviathan subliniazã factorii legaþi de ofertã. Biro-
craþia statului reprezintã o proporþie tot mai mare a electoratului — în medie,
15% în þãrile membre OECD ºi 20% în alte þãri, iar participarea sa politicã, în
primul rând prin vot, dar nu numai, este mai mare decât a altor categorii de cetã-
þeni. De aceea, conchide Mueller, numai „democraþia directã“, descentralizarea
masivã a statului, ca ºi federalismul, oferã posibilitatea unui control efectiv
asupra „creºterii Leviathanului“, fãcând practicabil modelul „cererii-cetãþeanului“.
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Se observã însã o anumitã ambivalenþã în corpusul teoriilor ºi dovezilor em-
pirice numit astãzi în mod generic Public Choice. Unii autori, precum James M.
Buchanan, Geoffrey Brennan ori William Niskanen, privesc statul ca pe un
„animal rãpitor“ care îºi exploateazã la maxim puterea sa asupra cetãþenilor.
Alþii, ca Albert Breton ºi Donald Wittman, vãd în stat un echivalent instituþional
al pieþei, unde competiþia politicã democraticã produce niveluri ale eficienþei
comparabile cu acelea realizate pe piaþa liberã. Astfel, teoreticienii alegerii pu-
blice argumenteazã fie utilitatea politicii, fie eºecurile statului; fie cã statul pro-
moveazã eficienþa alocãrii resurselor publice, fie cã este o maºinã distributivã in-
fernalã; ei privilegiazã fie modelul cererii, astfel încât competitorii politici rãs-
pund, în cele din urmã, cererilor cetãþenilor, fie modelul ofertei, unde domneºte
Leviathanul. Existã astfel o tensiune permanentã între înclinaþia „intervenþio-
nistã“ ºi cea „libertarianã“ în teoria alegerii publice. „Un lucru este sigur“, con-
chide Pierre Lemieux: „alegerea publicã a distrus viziunea naivã potrivit cãreia,
pentru a justifica intervenþia statului, este suficient a arãta cã existã eºecuri ale
pieþei pe care un stat ideal le-ar putea corecta. Dupã revoluþia alegerii publice,
analiºtii politici nu se mai pot mulþumi sã compare pieþele reale cu un stat ideal;
ei trebuie sã analizeze statul aºa cum este, înainte de a visa despre cum ar trebui
sã fie. Public choice has demystified and undeified the state“ (s.m.)44.
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