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 STAT ȘI ECONOMIE 7.

7.1  Funcţia de alocare 

Sistemele economice, fie că este vorba de economie de piaţă sau de 

economie planificată, determină condiţiile în care se desfăşoară activitatea la 

toate nivelele, de la crearea sau producerea de mărfuri şi oferta de servicii 

până la comercializarea, consumarea sau folosirea lor. Pentru definirea 

tipului de sistem o modalitate pragmatică ar fi să răspundem la întrebarea-în 

ce măsură activitatea economică de orice fel –munca, producţia, investiţia, 

cumpărarea, vânzarea – se poate desfăşura într-un mod independent sau într-

o dependenţă indirectă faţă de stat, sau dacă această activitate este supusă 

nemijlocit reglementărilor şi interdicţiilor impuse de stat. Dacă la această 

întrebare se poate răspunde în favoarea competenţei de decizie a individului, 

atunci avem de-a face cu o economie de piaţă (cu un sistem liberal). Într-o 

economie de piaţă legea cererii şi ofertei este esenţială, pe când în economia 

planificată ea este eliminată din raţiuni de principiu. Într-o economie de 

piaţă, preţul bunurilor economice (rare) se formează prin forţele pieţei libere, 

iar în sistemele dirijiste se stabileşte de către organismele planificării. 

Ambele economii: de piaţă şi planificată, pot fi gândite ca entităţi pure, dar 

în realitate nu pot fi întâlnite sub această formă. De regulă, avem de-a face 

cu “economii mixte”. Nu există în realitate sisteme care să corespundă 

perfect cu modelul teoretic, iar formele mixte sunt şi ele foarte diferite. 

“Politica economică zero” ar însemna o absolutizare a economiei de piaţă, în 

care se presupune că piaţa ar fi capabilă să dirijeze perfect toate forţele 

economice şi să rezolve până şi obiectivele de ansamblu ale societăţii. Acest 

lucru este irealizabil, pentru că obiectivele generale ale societăţii sunt fixate 

pe baza unor valori subiective, având caracterul unor norme sociale şi ele 

suferă schimbări continue.  
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Realizând o delimitare a diferitelor tipuri de economii, putem spune că 

secolul al XIX-lea a fost o epocă liberală-bazată pe filozofia iluministă a 

secolului al XVIII-lea, iar secolul al XX-lea poate fi considerat, chiar şi în 

lumea capitalistă, drept epoca intervenţionismului. Se poate constata că 

începând cu primul război mondial, intervenţia guvernelor în economie a 

crescut treptat. Datorită mai ales dezvoltării asigurărilor sociale s-au format 

noile state ale bunăstării. Privite din perspectivă, existenţa lor se datorează 

impactului negativ pe care l-a avut în secolul XIX-lea industrializarea forţată 

prin idolatrizarea progresului, şi care a avut drept urmare mari răsturnări sociale.  

În perioada intervenţionistă de după primul  şi mai ales de după cel 

de-al doilea război mondial s-a exagerat, în schimb, în multe ţări cu serviciile 

sociale ale statului. Finanţarea acestor servicii a devenit incertă şi în perioada 

actuală a apărut necesitatea operării unor corecturi. În ultimele trei decenii au 

apărut şi opinii care susţin limitarea intervenţiei statului prin promovarea 

privatizării sau restructurării. Cu toate acestea contribuţia statului la 

realizarea produsului social se menţine aproape peste tot la un nivel înalt, iar 

influenţa statului asupra economiei este de regulă puternică.  

Tipologia cea mai frecvent folosită pentru a descrie rolul pe care îl 

joacă statul în viaţa economică se sprijină pe cele trei funcţii propuse de 

Richard Musgrave
44

 în Teoria finanţelor publice (1959): alocarea, 

stabilizarea şi distribuţia.   

 

I. Funcţia de alocare  

În aprecierea nevoii intervenţiei guvernamentale în alocarea 

resurselor, teoria economică utilizează criteriul de eficacitate propus de V. 

Pareto. Eficienţa alocativă de tip Pareto într-o economie este atinsă atunci, 

când satisfacţia unui agent economic nu mai poate creşte fără să o degradeze 

pe a altuia. Când eficienţa alocativă este atinsă preţul fiecărui produs va fi 

egal cu costul său marginal. Teoria economică modernă a demonstrat însă, 

că rezultatele pieţei libere sunt Pareto-optimale mai degrabă în împrejurări 

speciale.  Multe din condiţiile necesare pentru optimalitate lipsesc din 

                                                 
44

 Musgrave, R.A.-Peacock, A.R, Classics in The Theory of Public Finance, Macmillan, 

London 1958 
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economiile moderne. Există astfel un relativ consens în rândul economiştilor 

privind dezirabilitatea intervenţiei guvernamentale pentru modificarea 

rezultatelor care ar fi fost obţinute de pieţele libere, majoritatea dezbaterilor 

dintre ei fiind în legătură doar cu gradul de intervenţie şi cu forma în care se 

face aceasta.  

Situaţiile în care pieţele libere nu conduc la o alocare eficientă a 

resurselor (performanţa pieţei se consideră că ar fi mai puţin bună decât cea 

mai bună performanţă posibilă), generând necesitatea acţiunii guvernamentale 

cu rol corector, sunt cunoscute sub denumirea de “eşec al pieţelor “. Cauzele 

cele mai des întâlnite în care mecanismul pieţei nu asigură o alocare Pareto 

eficientă a resurselor şi în care se justifică intervenţia statului sunt: eşecul 

competiţiei, bunurile publice, externalităţile, eşecurile informaţionale.  

În activitatea de control a activităţii economice guvernele pot utiliza 

stimulente de piaţă sau reglementări care constau în legi sau reguli 

guvernamentale.  

 

Eșecul competiției 

Pe pieţele imperfecte (monopol, oligopol, concurenţă monopolistică) 

companiile se confruntă cu curbe de cerere cu pantă negativă. Maximizarea 

profitului în astfel de condiţii va conduce la stabilirea unui preţ care 

depăşeşte costul marginal, ducând la ineficienţă (societatea beneficiază de o 

cantitate mai mică din bunul sau serviciul respectiv decât în condiţiile în care 

preţul ar egala costul marginal). Deşi puterea de piaţă poate fi menţinută şi 

prin bariere artificiale de intrare, această putere apare în unele cazuri în mod 

natural, deoarece în multe industrii cel mai puţin costisitor mod de a produce 

un bun sau serviciu este acela de a avea un producător sau puţin producători 

comparativ cu mărimea pieţei.  

Într-o economie de piaţă, numărul de întreprinderi pe o piaţă 

depinde de raportul dintre dimensiunea pieţei de satisfăcut şi scara de 

producţie minim eficace şi nu de bunăvoinţa întreprinzătorilor sau a 

puterilor publice Astfel, în activităţile în care randamentele de scară rămân 

crescătoare pentru o scară de producţie conformă dimensiunii pieţei de 

satisfăcut, tinde să se instaleze un monopol natural. Cauzele randamentelor 
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de scară crescătoare sau a economiilor de scară sunt de natură tehnică, 

costurile fixe de producţie fiind excesiv de mari, în raport  cu costul 

variabil. De exemplu, în cazul centralelor hidroelectrice înainte chiar ca 

primul kilowat să fi fost produs de către centrala hidroelectrică, costul 

aferent instalaţiilor tehnice este excesiv de mare în raport cu costurile 

variabile angajate ulterior pentru a asigura funcţionarea centralei. În acest 

caz, ponderea considerabilă a costurilor fixe în costurile totale face ca 

costul total mediu să rămână mult timp descrescător, sporirea costului 

variabil mediu ar compensa doar la un nivel foarte ridicat al producţiei 

diminuarea costului fix mediu. Dacă întreaga producţie a sectorului ar fi 

realizată de două sau de mai multe firme costul total unitar al firmelor ar fi 

mai mare decât costul mediu înregistrat de o singură firmă. Deci în anumite 

sectoare unde costul infrastructurilor de pornire devine din ce în ce mai 

important, (energie, transporturi feroviare) existenţa monopolului natural 

este eficient pentru societate, populaţia putând beneficia de serviciul 

respectiv la un preţ mai mic decât în cazul existenţei mai multor 

întreprinderi. Monopolul natural însă, ca şi orice monopol, se confruntă cu 

o cerere de elasticitate în funcţie de preţ redusă, (produsul neavând 

substitut) şi poate mări substanţial preţurile, mult deasupra costului 

marginal şi a costului unitar, obţinând profituri foarte mari şi generând 

ineficienţe (soluţii care se îndepărtează mult de optimul lui Pareto) la 

nivelul economiei. În astfel de cazuri în vederea asigurării eficienţei se 

impune ca statul să fixeze un preţ la nivelul costului unitar, monopolistului 

permiţându-i-se doar să-şi acopere costul unitar.  

Din punct de vedere economic această soluţie este mai bună decât 

monopolul nereglementat societatea beneficiind de un volum mai mare de 

bunuri sau servicii la un preţ mai scăzut. 

Desigur din punct de vedere al eficienţei economice, ideal ar fi ca 

preţul să fie stabilit pe baza costului marginal. Dar în acest caz dacă costul 

marginal la volumul de producţie realizat este mai mic decât costul mediu, 

întreprinderea ar realiza o pierdere care trebuie finanţată de stat. În acest din 

urmă caz, intervenţia statului nu este neutră pentru societate, ea impune alte 
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costuri populaţiei cum ar fi: măriri de impozite, inflaţie prin creare de 

monedă sau redirijarea resurselor financiare de la alte destinaţii .  

Există şi pieţe în care condiţiile tehnice de producţie nu conduc în 

mod inevitabil la monopol, concurenţa însă împinge întreprinderile să se 

protejeze de efectele concurenţei; astfel că producătorii încearcă să obţină 

randamente crescătoare, cel puţin pe anumite perioade, dispunând de 

monopol asupra unui produs nou sau a unei tehnologii noi. În astfel de cazuri 

este eficient ca să se creeze un drept de proprietate temporar asupra inovaţiei 

existând o perioadă în care proprietarul inovaţiei poate câştiga profituri ca o 

recompensă a inovaţiei. Dacă o inovaţie poate fi copiată cu uşurinţă, în lipsa 

patentului, firme noi vor copia produsul respectiv sau vor adopta tehnologia 

mai productivă atât de rapid, încât prin scăderea preţului produsului datorită 

creşterii ofertei totale firma inovatoare nu-şi poate recupera costurile 

inovaţiei şi astfel nu este motivată să cheltuiască pentru cercetare. Acordarea 

patentului înseamnă de fapt crearea unei bariere artificiale de intrare, dar în 

acest caz intervenţia guvernamentală este un stimulent puternic pentru 

inovaţii generatoare de creştere economică.   

 

Bunurile publice 

Teoria microeconomică a consumatorului şi a cererii nu se aplică 

decât pentru bunurile personale, adică a căror consumare de către un individ 

exclude consumarea de către un altul. Dar există şi bunuri colective (publice) 

care au două caracteristici distinctive: a) nonrivalitatea: furnizarea acestora 

unui individ le face să fie în acelaşi timp disponibile pentru alţii şi b) 

nonexclusivitatea: este greu, dacă nu imposibil, sau foarte costisitor să 

restrângi consumul lor doar la cei care le plătesc (apărarea naţională, 

transportul în comun, iluminatul public, justiţia, poliţia, proiectele legate de 

controlul inundaţiilor etc., oferă exemple clare de bunuri publice). 

Întreprinderile private nu intenţionează să producă şi să 

comercializeze bunuri publice. Este uşor de înţeles de ce. Datorită faptului 

că natura unui bun public face imposibil ca un întreprinzător particular să 

stabilească o legătură directă între plata şi înmânarea bunului, clientul nu 

prea are motive să cumpere bunul. La urma urmei, dacă alţii îl cumpără, el 

poate să îl consume fără să plătească nimic în schimb. Dacă o firmă 
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construieşte un stăvilar, va fi greu, dacă nu imposibil, să asigure protecţie 

numai clienţilor plătitori şi nu şi celor care nu plătesc. Recunoscând această 

dificultate, de obicei potenţialii beneficiari nu doresc să contribuie la 

acoperirea costurilor proiectului. Fiecare este motivat să-i lase “ pe ceilalţi” 

să plătească (problema pasagerului clandestin sau al blatistului). Astfel, 

deşi societatea şi fiecare individ se simt mai bine dacă serviciile colective 

pure sunt produse, nimeni nu are interes să-şi arate dispoziţia de a plăti 

aceste servicii; drept urmare, întreprinderile private nu vor fi în măsură să 

asigure producţia acestor bunuri. Numai o instituţie care dispune de putere 

de constrângere prin forţă, poate să finanţeze producţia acestui tip de 

bunuri. Numai statul poate să constrângă pe toţi indivizii să plătească 

serviciile colective prin perceperea impozitelor. Uneori există puţine 

obiecţii faţă de această constrângere, fiindcă mulţi oameni îşi dau seama 

intuitiv că bunurile publice nu pot fi vândute pe piaţă sau finanţate printr-

un  mecanism voluntar. 

 

Externalităţile 

O altă categorie de fenomene care pot afecta capacitatea structurii 

concurenţei perfecte de a aloca eficient resursele o formează externalităţile.  

Externalităţile sunt interacţiuni între agenţii economici neluate în 

considerare de piaţă şi sistemul de preţuri. Putem spune astfel, că există un 

efect extern atunci când activitatea unui agent are repercursiuni asupra 

utilităţii sau profitului altor agenţi, în afara unor tranzacţii de piaţă.  

Externalităţile formează deci, o categorie de fenomene care au două 

caracteristici: a) sunt efecte derivate din activitatea unui alt agent economic 

decât cel care o suportă sau care este influenţat de ea b) nu sunt înregistrate de 

piaţă în mod direct şi ca atare, nu intervin în formarea preţului şi nu 

influenţează echilibrul concurenţial al pieţei. 

Externalităţile se clasifică în două categorii: negative şi pozitive.  

Externalităţile negative au natura unui cost şi de aceea, se mai numesc 

şi costuri externe (exemplul cel mai cunoscut este cel al poluării, fum şi 

deşeuri deversate de anumite uzine nocive pentru alţi producători sau pentru 

gospodării care sunt nevoiţi să le suporte). Ele generează fenomenul denumit 

ineficienţă externă. 
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  Externalităţile pozitive generează un venit extern (dacă o întreprindere 

pregăteşte muncitori, iar aceştia se angajează după un timp la o altă companie, 

aceasta din urmă profită deoarece nu plăteşte pentru pregătirea lor). Aceste 

externalităţi sunt cu atât mai importante cu cât efectele sunt suportate de un 

număr mare de indivizi: dacă îmi înfrumuseţez casa, cu atât efectul extern este 

mai mare cu cât numărul celor care se bucură de efectul extern pe care îl 

produc este mai mare (efect nul dacă trăiesc într-un loc izolat unde nu vine 

nimeni, niciodată). 

Prezenţa externalităţilor impune introducerea categoriilor de cost social 

şi cost privat, pe de o parte, şi venit social şi venit privat, pe de altă parte.  

Prin cost social înţelegem toate costurile suportate de membri unei 

comunităţi în urma organizării unei anumite activităţi. Costul privat include 

numai costurile suportate de agenţii implicaţi în mod direct în această activitate.  

Prin venit social înţelegem toate veniturile de care beneficiază membri 

unei comunităţi în urma organizării unei anumite activităţi.  

Venitul privat include numai veniturile obţinute de agenţii implicaţi în 

mod direct în organizarea acestei activităţi.  

Problema economică decurge din aceea că, în prezenţa efectelor 

externe, mecanismul pieţei concurenţiale nu permite să se obţină optimul 

paretian. În deciziile lor, indivizii nu ţin cont decât de avantajele şi costurile 

personale, şi nu de avantajele şi costurile sociale (sau colective) care sunt 

asociate acestora. Din această cauză opţiunile individuale conduc la o 

supraproducţie de bunuri care au efecte externe negative şi la subproducţie a 

bunurilor care au efecte externe pozitive, în raport cu producţia optimă pentru 

colectivitate.  

Cel care cauzează efecte externe negative va produce cantitatea Q1 

(corespunzător punctului de intersecţie dintre curba beneficiului marginal BM 

reprezentând curba cererii pentru produsul în cauză şi curba costului marginal 

privat CMP). Faţă de această cantitate, cantitatea de echilibru, eficientă din 

punct de vedere social este Q2, care rezultă la intersecţia curbei beneficiului 

marginal BM şi curba costului marginal social CMS (CMP+cost marginal extern 

CMEX). În cazul existenţei efectelor externe negative din cauza nivelului de 

output ineficient economia nu poate atinge optimul Pareto. (Fig.7.1) 
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Fig. 7.1 Externalitate negativă 

În cazul efectelor externe pozitive este adevărat tocmai contrariul. 

Individul sau organizaţia prin activitatea desfăşurată sau acţiunea întreprinsă 

produce efecte pozitive (BMP) atât pentru sine cât şi pentru societate(BMEx). 

Outputul realizat nici de această dată nu se află la nivelul optim din punct 

de vedere social. (la intersecţia curbelor costului marginal CM şi a 

beneficiului marginal social BMS (BMP+beneficiul marginal extern BMEX), ci 

la intersecţia curbelor costului marginal CM şi a curbei beneficiului marginal 

privat BMP. Deci şi în cazul efectelor externe pozitive outputul realizat este 

diferit de nivelul optimului din punct de vedere al societăţii (Fig 7.2) 

Aceste efecte sunt cu atât mai importante cu cât, cei ce au produs 

efecte negative nu sunt sancţionaţi, iar cei ce au produs efecte externe 

pozitive nu sunt recompensaţi prin intermediul pieţei (deci nu sunt stimulaţi 

să persevereze) 

Lei 

Producţie 

anuală 

CMS = CMP + CMEX 

MP 

MEX 

BMP 

1 2 Q1 – producţia eficientă din punct de vedere social 
Q2 – producţia eficientă din punct de vedere privat 
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Fig. 7.2 Externalitate pozitivă 

Efectele externe pot deci să justifice o intervenţie a statului pentru a 

corija această slăbiciune a pieţei. 

 În încercarea de a controla efectele externe negative guvernele pot 

utiliza stimulente sau pot interveni direct prin reglementări. Prin reglementare şi 

fiscalitate statul caută să internalizeze efectele externe, adică să reintegreze 

costurile şi avantajele sociale în calculul economic individual.  

Adepţii utilizării stimulentelor, respectiv a instrumentelor financiare 

în politica de mediu, pornesc de la premisa că o cointeresare materială sau 

nişte amenzi descurajatoare pot fi mult mai eficiente decât obligaţiile şi 

interdicţiile impuse de către stat. Cele mai importante sunt aşa-zisele 

certificate de emisie şi taxele pe emisie.  

Certificatele de emisie sunt hârtii de valoare asemenea unor bonuri de 

energie. Ele se pot cumpăra şi vinde la bursa de valori şi sunt emise de către 

stat într-o cantitate limitată, în funcţie de cantităţile de noxe considerate 

suportabile pe ansamblul economiei. Fiind comercializate pe piaţa liberă, 

aceste acţiuni vor avea un preţ, iar de mărimea acestui preţ depind avantajele 
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sau dezavantajele financiare care rezultă din folosirea cumpătată 

(protectoare) respectiv de irosirea bunurilor de mediu. Dintre taxele pe 

emisie cel mai cunoscut este cel de tip Pigou. Taxa de tip Pigou în cazul 

externalităţilor negative înseamnă introducerea unei taxe de mărimea cb 

pentru fiecare unitate de poluare.  

 

Fig. 7.3. Taxa Pigou în cazul externalității negative 

Această taxă deplasează dreapta costului marginal privat în sus şi 

conduce la un nivel (Q
*
) al producţiei de către producătorul poluant, care va 

fi optim din punct de vedere social (vezi Fig 7.3).  

Impozitul colectat (reprezentat de aria dreptunghiului haşurat) poate 

fi folosit ca “bonus ecologic” pentru cei care au suportat consecinţele 

poluării. Internalizarea externalităţilor negative prin taxe pe emisie sunt de 

natură fiscală, ele reprezintând o metodă auxiliară în situaţia în care nu există 

preţuri de piaţă pentru bunurile de mediu. Cel mai cunoscut exemplu în acest 

sens îl constituie impozitele pe emisia de bioxid de carbon în urma arderii 

produselor petroliere (aşa-zisă taxă pe CO2)  

Instrumentele intervenţioniste, pentru a putea fi administrate şi 

supravegheate, necesită un aparat birocratic. În plus, există riscul de a fi 

c 

b 



175 

 

eludate şi greu adaptabile la condiţii schimbătoare. Totodată, prin aceste 

instrumente, împărţirea costurilor de mediu conform contribuţiei fiecăruia la 

deteriorarea echilibrului ecologic, nu se poate realiza decât cu o foarte vagă 

aproximaţie sau chiar deloc. Din aceste motive potrivit concepţiei liberale prin 

crearea unui drept de proprietate şi de folosinţă asupra bunurilor de mediu 

(rare) limitat prin preţ, se păşeşte pe calea corectă spre un comportament 

condescendent faţă de mediu, iar mijloacele specifice economiei de piaţă 

încurajează apariţia unor metode inovatoare de protecţie a mediului.  

 

Eşecurile informaţionale 

Una dintre caracteristicile definitorii ale pieţelor cu concurenţă 

perfectă este ipoteza informaţiei complete. Conform acestei ipoteze, dacă 

toate firmele şi consumatorii sunt complet şi simetric informaţi 

(consumatorii dispun de informaţii corespunzătoare despre produsele şi 

serviciile pe care le achiziţionează), precum şi raţionali, atunci nu poate 

exista nici o oportunitate de profit neutilizată şi rezultatul pieţei va fi optimal 

pe termen lung. Când însă, informaţia este asimetrică, pieţele se pot 

prăbuşi şi asemenea căderi pot crea necesitatea unei intervenţii pe piaţă.În 

cazul multor servicii însă (servicii medicale, reparaţii autoturisme, tec) 

consumatorul este pus să decidă în condiţiile în care doar cei care oferă 

serviciile pot să stabilească diagnosticul şi să propună “tipul” de serviciu 

necesar (numai ei ştiu ce este în neregulă, ca atare există o informaţie 

asimetrică). Pe pieţele cu astfel de caracteristici, tentaţia de a minţi poate fi 

prea mare şi firmele raţionale care urmăresc maximizarea profitului sunt 

stimulate să mintă sau altfel spus ele se află în faţa “hazardului etic”. În 

asemenea cazuri, statul trebuie să interzică producătorului să facă 

reclamă falsă şi înşelătoare, sau să profite de faptul că deţine “informaţii 

interne” în detrimentul consumatorilor. De fapt, pentru fiecare piaţă cu 

această descriere generală, întotdeauna poate exista un asemenea echilibru în 

care toate firmele sunt complet lipsite de onestitate. Dacă se formează un 

astfel de echilibru, poate fi găsită o motivaţie clară pentru intervenţia 

guvernamentală, întrucât ne aflăm în faţa unui exemplu în care raţionalitatea 

ruinează piaţa. Există desigur şi un alt echilibru posibil în care toţi ofertanţii 

să aibă un nivel ridicat al onestităţii. Necesitatea intervenţiei guvernamentale 
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în aceste pieţe depinde de tipul de etică profesională care funcţionează între 

experţii de pe piaţă. Dacă această etică implică nivele înalte ale onestităţii, 

totul este în regulă. Dacă nu, singura alternativă este reglementarea. 

Regulile impun companiilor producătoare de bunuri şi servicii să ofere toate 

informaţiile relevante şi corecte despre mărfurile pe care le oferă . Chiar în 

cazul celui mai bun scenariu, piaţa necesită mai mult decât raţionalitate 

individuală pentru a obţine rezultate optime sau satisfăcătoare. Este nevoie 

de o altă etică socială la care toţi experţii să adere astfel încât aceasta să 

funcţioneze propriu-zis.  

George Akerlof 
45

 în celebrul său articol despre pieţele cu informaţie 

asimetrică intitulat The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the 

Market Mechanism, identifică situaţii în care asemenea pieţe se pot prăbuşi. 

El trage concluzia că acestea evoluează în sensul în care nici o tranzacţie nu 

va mai avea loc, deşi există comercianţi pentru care asemenea tranzacţii ar fi 

reciproc avantajoase. El dă exemplul unui oraş în care există proprietari de 

automobile uzate şi potenţiali cumpărători ai acestora. Automobilele sunt de 

calitate variabilă, de la foarte bune la foarte proaste, dar numai proprietarul 

ştie calitatea automobilelor sale. Întrucât potenţialii cumpărători nu ştiu 

nimic, ei trebuie să presupună că automobilul pe care îl au în faţă este de 

calitatea medie de pe piaţă. Ca atare, ei sunt dispuşi să plătească cel mai bun 

preţ pentru automobilul mediu. Totuşi la acest preţ, doar vânzătorii cu 

automobile mai proaste decât media vor fi dispuşi să vândă. În felul acesta, 

cumpărătorii de automobile ştiu că fiecare automobil pe care-l cumpără 

trebuie să fie sub calitatea medie, şi ar plăti prea mult pentru el, deci nu vor 

cumpăra. Ca urmare, la orice preţ, nici cumpărătorii nici vânzătorii nu vor fi 

dispuşi să tranzacţioneze, iar piaţa va rămâne inactivă. Automobilele proaste 

alungă automobilele bune, în ciuda faptului că, dacă informaţia ar fi perfectă, 

piaţa ar funcţiona. Asemenea pieţe ar putea fi primele candidate la 

intervenţia şi controlul guvernamental. Operatorii tranzacţiilor de automobile 

trebuie să fie autorizaţi, iar automobilele verificate, dacă se doreşte ca piaţa 

să funcţioneze efectiv.  

                                                 
45

 Akerlof, George A., “The Market for Lemons: Qualitative Uncertainty and the Market 

Mechanism”, Quarterly Journal of Economics, vol. 84, nr.3 (1970), pp.488-500. 
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Întrebarea: care dintre cele două sisteme, economia de piaţă sau 

economia planificată, produce mai multă bunăstare, dar o şi împarte mai 

echitabil, este în mod inevitabil disputată între ideologi. În tot cazul de la cel 

de–al doilea război mondial încoace istoria a arătat că ţările cu un sistem 

economic mai liberal au reuşit să înregistreze creşteri economice remarcabile 

pe perioade destul de lungi. În lumea occidentală, au rezultat venituri medii 

mai înalte, o mai bună aprovizionare a populaţiei cu bunuri şi servicii, o 

infrastructură mai funcţională şi o calitate superioară a produselor decât în 

aşa–zisul bloc socialist. Reprezentanţii acestuia au opinat în schimb, că 

economiile planificate ar fi mai puţin expuse oscilaţiilor conjuncturale decât 

cele libere şi s-ar garanta activizarea integrală a populaţiei apte de muncă. 

Susţinătorii economiei de piaţă replicau că stabilitatea conjuncturală şi 

ocupaţia integrală sunt numai aparente, deoarece pentru bunuri, servicii sau 

forţă de muncă nu există pieţe concurenţiale, care doar ele ar putea evidenţia 

faptul că activitatea economică este într-adevăr profitabilă şi că poate să 

satisfacă necesităţile individuale. Fenomenele de criză ale contemporaneităţii, 

cum ar fi traficul de droguri, criminalitatea economică sau spălarea banilor, 

sunt mai greu de combătut într-un sistem liberal decât într-unul centralist 

autoritar, libertatea socială şi cea economică de multe ori având un preţ ridicat. 

 

7.2  Funcţia de stabilizare 

În prezent se constată o creştere a rolului statului în economie în toate 

ţările lumii, iar realizarea acestui obiectiv este posibil, în principal, prin 

intermediul politicilor economice. 

Prin politică economică se înţelege ansamblul măsurilor pe care le ia 

statul pentru a influenţa viaţa economică. Aceste măsuri pot fi elaborate de 

administraţia centrală (guvern, parlament), şi au o acţiune de obicei la scară 

macroeconomică (pe ansamblu economiei), cu efecte la acest nivel sau pot 

aparţine administraţiilor locale şi în acest caz se referă la activitatea de pe un 

teritoriu mai restrâns, bine definit. Politica economică adoptată la nivel 

central diferă atât  ca perspectivă cât şi a instrumentelor de aplicare şi a 
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efectelor scontate, de cele la nivel local. De exemplu, măsurile legate de 

stoparea inflaţiei nu pot fi luate decât la nivel central unde administraţia are 

pârghiile necesare pentru acţiune. 

În acest capitol ne vom referi doar la politica economică adoptată de 

puterile publice. În cazul acesteia se distinge o politică de conjunctură şi una 

de structură. Prima vizează în principal cererea agregată şi îndeosebi 

componentele ei, respectiv cererea din sectorul public şi privat precum şi 

modul în care acestea pot fi influenţate în vederea realizării unei stabilităţi 

macroeconomice. A doua vizează oferta agregată, şi se referă la instrumentele 

prin care pot fi influenţate volumul resursele economice, gradul de încorporare 

a progresului tehnic în procesul de producţie şi eficienţa economică. 

Din punctul de vedere al perioadei de timp, politica economică poate 

fi construită pe baza unor obiective şi instrumente care să vizeze termenul 

scurt sau o perioadă mai lungă de timp. 

Obiectivele politicii economice se referă la următoarele aspecte: 

 controlul inflaţiei şi asigurarea unei stabilităţi a preţurilor; 

 controlul şomajului şi realizarea unei pieţe a muncii dinamice şi 

echilibrate; 

 realizarea unei balanţe de plăţi echilibrate; 

 realizarea unui buget de stat echilibrat; 

 distribuirea echilibrată a veniturilor şi redistribuirea acestora; 

 protejarea mediului înconjurător 

 protecţia socială 

 investiţii în sectorul public 

 subvenţionarea anumitor sectoare de activitate 

Aceste obiective nu pot fi întotdeauna delimitate cu precizie, ele 

întrepătrunzându-se şi uneori chiar intrând în contradicţie, cum ar fi politicile 

legate de reducerea şomajului şi a inflaţiei. De asemenea, măsurile de 

stabilizare a preţurilor pot afecta echilibrul de pe piaţa muncii şi în anumite 

cazuri nu permit realizarea unei creşteri economice susţinute precum şi a unei 

balanţe de plăţi favorabile. În cea mai mare parte a lor, măsurile de protecţie 

socială dacă nu sunt corelate cu altele, care să vizeze reinserţia rapidă a 

şomerilor, afectează echilibrul bugetar, cu consecinţe negative asupra inflaţiei. 
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O importanţă deosebită o are modul de îmbinare a aspectelor 

conjuncturale cu cele structurale ale politicii economice. In prezent, de 

exemplu, creşterea şomajului nu este legată atât de mult de evoluţia 

fluctuantă a economiei ci de ritmul slab al schimbărilor structurale, precum 

şi de faptul că progresul tehnic este aplicat în salturi. In aceste condiţii, lipsa 

locurilor de muncă nu mai poate fi pusă pe seama insuficienţei cererii, care 

aparţine politicii economice conjuncturale, ea datorându-se unor evoluţii 

structurale necorespunzătoare care dau naştere şomajului structural. 

Statul are un rol important şi în corectarea mecanismelor pieţei astfel 

încât anumite dezechilibre să fie estompate şi chiar înlăturate. În acest scop, 

se propun anumite obiective ca: achiziţionarea de către stat a anumitor 

bunuri pentru armată, administraţie etc., creşterea volumului serviciilor în 

domeniul sănătăţii, învăţământului, culturii etc. Intervenţia statului se 

realizează şi prin ajustarea externalităţilor mai ales în domeniul protejării 

mediului şi a unei mai bune îngrijiri a populaţiei. 

Pe de altă parte, experienţa a arătat că anumite imperfecţiuni sunt 

determinate de intervenţia directă a statului, care antrenează consecinţe 

negative asupra întregului sistem economic naţional. În măsura în care 

implicarea statului dăunează bunei  funcţionări a economiei este  necesară 

reorientarea politicilor sale economice, reanalizarea obiectivelor propuse 

precum şi a conjuncturilor interne şi internaţionale avute iniţial în vedere. 

Imperfecţiunile, care s-au accentuat şi s-au agravat mai ales în 

ultimul secol, trebuie cunoscute şi comensurate astfel încât să se poată 

adopta măsurile cele mai eficiente de înlăturare totală sau parţială a efectelor 

negative pe care le induc asupra pieţelor. Autoritatea publică, este chemată 

(astăzi mai mult decât în orice altă epocă anterioară) să se implice în viaţa 

economică tocmai pentru ca aceasta să funcţioneze cât mai aproape de 

parametri optimi. Prin măsurile aplicate, statul ar trebui să vizeze 

soluţionarea următoarelor probleme: 

 garantarea proprietăţii private; 

 realizarea condiţiilor reale pentru respectarea liberului schimb 

şi a concurenţei; 
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 elaborarea unor norme care să reglementeze restructurarea, 

falimentul şi lichidarea firmelor; 

 crearea condiţiilor necesare pentru ca preţurile să se formeze 

liber pe piaţă, prin jocul cererii şi al ofertei; 

 protecţia mediului înconjurător; 

 diminuarea şi prevenirea apariţiei şomajului, precum şi 

protecţia socială a şomerilor; 

 corectarea anumitor disfuncţionalităţi. 

După cel de-al doilea război mondial, statele lumii au creat câteva 

instituţii economice internaţionale care să coordoneze schimburile comerciale 

şi tranzacţiile financiare internaţionale. În contextul internaţional actual, 

fenomenele de regionalizare şi globalizare capătă o dimensiune tot mai mare, 

iar implicaţiile lor se reflectă în întreaga sferă economică şi politică a tuturor 

ţărilor, fie că sunt sau nu  parte a unor organizaţii regionale. Performanţele 

economice ale naţiunilor sunt strâns corelate, şi de aceea, legislaţiile şi 

normele lor trebuie să se armonizeze pentru a se integra în noile structuri 

regionale. În acest context, rolul statului devine din ce în ce mai important. 

Administraţia publică centrală trebuie să vegheze la punerea de acord a 

practicilor economice, politice şi sociale naţionale cu cele internaţionale, la 

armonizarea legislaţiei juridice, la respectarea intereselor naţionale în cadrul 

organismelor regionale, la realizarea obiectivelor legate de competitivitate şi 

eficienţă pe plan intern, dar mai ales extern. 

 

 Definirea instrumentelor 

Autorităţile politice pot interveni în viaţa economică prin forme 

directe şi indirecte. Intervenţia directă a statului se realizează prin 

următoarele instrumente: 

 politica preţurilor, a salariilor şi a veniturilor; 

 balanţa de plăţi, care poate fi influenţată la rândul ei, de politicile 

comerciale, în special prin măsuri legate de importurile şi 

exporturile de bunuri şi capital; 

 investiţii ale statului menite să asigure o creştere economică 

durabilă şi echilibrată, ceea ce presupune şi evitarea degradării 
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mediului ambiant sau atenuarea unor conflicte generate de lipsa 

locurilor de muncă; 

 reglementări în domeniul concurenţei, în vederea diminuării 

posibilităţilor de abuz, mai ales în ceea ce priveşte calitatea 

bunurilor sau nivelul preţurilor; 

 programe coerente în domeniul protecţiei sociale şi al reducerii 

şomajului. 

Obiectivele politicilor economice se fundamentează pe teoria 

economică, pe realităţile economice ale etapei respective şi ţine cont de 

preferinţele publice ale partidului aflat la guvernare sau ale partidelor din 

coaliţia guvernamentală, interesele grupurilor de presiune, ale societăţii 

civile şi nu în ultimă instanţă de situaţia internaţională. 

Legătura dintre instrumente şi obiective este foarte clară. Cu cât o 

ţară îşi propune mai multe obiective, instrumentele folosite vor fi mai multe 

pentru a maximiza şansele de a-şi atinge scopurile.  

Intervenţia indirectă se realizează mai ales prin politica bugetară şi 

fiscală.  

Prin intermediul politicii bugetare statul poate influenţa economia 

modificând volumul şi structura veniturilor şi al cheltuielilor. De exemplu, o 

politică de expansiune bugetară, o depăşire a veniturilor de către cheltuielile 

publice (deficit bugetar) va avea ca efect o sporire a producţiei şi a 

veniturilor, a cererii de bunuri. O asemenea politică se aplică, de obicei, în 

perioadele în care şomajul este excesiv. Dacă, însă inflaţia este prea ridicată, 

se caută soluţii pentru limitarea veniturilor agenţilor economici, a 

cheltuielilor bugetare, chiar în condiţiile atingerii unui excedent bugetar. 

Politica monetară cuprinde ansamblul măsurilor care vizează 

controlul volumului şi structurii masei monetare precum şi a puterii de 

cumpărare a banilor. Astfel, banca centrală poate aplica o politică de 

expansiune monetară prin reducerea ratei dobânzii, ceea ce va asigura 

stimularea economică şi reducerea şomajului. Dimpotrivă, creşterea 

dobânzilor va conduce la restrângerea masei monetare şi încetinirea 

creşterii economice. O asemenea politică urmăreşte reducerea inflaţiei. 
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7.3  Distribuirea şi redistribuirea veniturilor 

Venitul naţional este rezultatul tuturor factorilor de producţie. De 

departe, munca are cea mai mare contribuţie şi de aceea salariul este şi 

principala sa componentă. Cum este distribuit, însă, venitul naţional?  

Prin distribuţia veniturilor înţelegem procesul de împărţire a acestora 

între participanţii la activitatea de producţie, în urma căruia proprietarii de 

prodfactorilor intră în posesia veniturilor primare (salarii, dobânzi, profit). 

Pentru a ne face o imagine despre cât de echitabilă este distribuţia 

veniturilor în societate putem apela la indicatori precum P.I.B./ locuitor sau 

Venitul naţional/locuitor. De multe ori, abaterea de la medie a veniturilor 

diferiţilor indivizi este foarte mare, ceea ce înseamnă că unii trăiesc în sărăcie, 

iar alţii risipesc sume importante în mod ostentativ. O asemenea nedreptate 

face ca distribuirea veniturilor şi a averii, în general, să se înscrie printre cele 

mai controversate şi pline de semnificaţii probleme economice şi sociale. 

Cei mai mulţi îşi pun întrebarea dacă este corectă şi suficientă 

modalitatea de distribuire a veniturilor prin intermediul sistemului de preţuri. 

Reuşesc oare săracii să supravieţuiască achiziţionând bunurile de care au cu 

stricteţe nevoie dacă se apelează la o politică a preţurilor mici? Este suficient 

ca preţurile bunurilor de lux să încorporeze taxe ridicate care, mai târziu, să 

ajungă la cei săraci? Sărăcia poate fi eliminată şi prin ce mijloace? În 

prezent, tot mai mulţi economişti susţin că statul trebuie să intervină prin 

elaborarea unor programe complexe (diferite de la o ţară la alta şi de la o 

etapă la alta) şi prin redistribuirea veniturilor în favoarea celor defavorizaţi.  

Redistribuirea veniturilor este un proces prin care o parte a veniturilor 

sunt preluate, cu titlu gratuit şi nerambursabil, de la unii subiecți și agenţi 

economici, şi destinate altora, în schimbul unor prestaţii sau cu titlu gratuit şi 

nerambursabil. 

Jeremy Bentham, încă din secolul trecut, arăta că oamenii sunt cu atât 

mai fericiţi, cu cât venitul sau averea lor este mai mare. Dar, acelaşi filosof 

spunea că un venit suplimentar înseamnă mai mult pentru cei săraci decât 

pentru cei bogaţi. Aceasta înseamnă că venitul (sau banul) are o utilitate 

marginală descrescătoare, la fel ca orice alt bun. 
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Societatea ar fi în câştig dacă s-ar realiza o redistribuire a venitului de 

la cei bogaţi la cei săraci, deoarece cererea de bunuri, în acest caz, ar fi în 

creştere, la fel şi producţia iar ţara ar fi mai bogată. Dar problema 

redistribuirii şi modalităţilor de realizare a ei este una din cele mai 

controversate din teoria şi practica economică. 

Economiştii care percep actuala distribuire a venitului ca nedreaptă ar 

putea demonstra că un venit suplimentar înseamnă mai mult pentru cei săraci 

decât pentru cei bogaţi, deoarece bunurile de primă necesitate au mai mare 

importanţă decât obiectele de lux. Un apărător al actualei distribuţii ar putea 

arăta că dacă banii ar însemna mai mult pentru cei săraci, ei ar fi interesaţi să 

muncească mai mult. În acelaşi timp, se consideră că indivizilor săraci le 

lipseşte pregătirea, cultura şi informaţiile pe care le deţin cei bogaţi şi în plus 

ei mai au o serie de dezavantaje, precum lipsa slujbelor plăcute şi bine 

remunerate şi de aceea insatisfacţia legată de muncă este mai mare. 

Care sunt criteriile care stau la baza repartiţiei veniturilor? Teoretic 

există trei criterii: după contribuţia la obţinerea rezultatelor, după necesitate, 

precum şi cel al egalităţii în distribuţie. 

În condiţiile economiei de piaţă, distribuţia venitului se face prioritar 

în funcţie de contribuţia fiecărui factor de producţie la realizarea activităţii 

economice. Cu cât această contribuţie este mai mare, cu atât – de regulă - 

posesorii acestora obţin venituri mai mari şi, pe această cale, sunt stimulaţi 

să participe cu un efort mai mare şi cu rezultate mai bune. In schimb, cei 

care obţin venituri foarte mici, pe baza unor rezultate mai slabe sau sunt 

lipsiţi de resurse băneşti, primesc ajutoare de la stat sau alte facilităţi, pentru 

a-şi spori veniturile şi pentru a-şi asigura subzistenţa. 

Transferurile de bani de la bugetul de stat către anumite categorii cu 

venituri foarte mici, familii cu mulţi copii sau către şomeri, alături de 

impozitele progresive pe venitul celor bogaţi, sunt câteva mecanisme folosite 

de societate pentru ameliorarea decalajelor mari dintre venituri. 

Indivizii sunt însă diferiţi în ceea ce priveşte aptitudinile fizice, 

intelectuale, capacitatea de muncă, talentul, disciplina, etc. La acestea se mai 

adaugă şansa. Inegalitatea dintre oameni în ceea ce priveşte averea 

influenţează asupra distribuţiei veniturilor. De regulă, cu cât o familie este 
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mai bogată, cu atât va obţine un venit anual mai mare şi invers. 

Comportamentul şi structura personalităţii oamenilor poate influenţa 

mărimea veniturilor. Astfel, unii îşi asumă riscuri şi pot câştiga mai bine, pe 

când alţii sunt mai prudenţi, mai rezervaţi şi de aceea veniturilor lor vor fi 

mai mici. Experienţa în muncă determină apariţia unor diferenţe între 

venituri, cu atât mai mult cu cât firmele care îşi exprimă astfel de cerinţe la 

angajare au o poziţie de monopol pe piaţa unui bun. 

Dar, datorită unor conjuncturi, în orice societate are loc perpetuarea 

sărăciei. Astfel, săracii au mai mulţi copii, mai puţină educaţie, o rată a 

mortalităţii mai mare, iar gradul de ocupare a acestora este foarte scăzut. 

Copiii acestor familii nu au şansa unei mai bune pregătiri necesare în 

vederea obţinerii unor slujbe bine remunerate. La acestea se mai adaugă 

discriminările din societate pe diferite criterii: rasă, sex, etc., care sunt 

responsabile într-o proporţie de 40% de sărăcie. 

După părerea specialiştilor, familiile sărace au un venit care se află la 

limita inferioară a subzistenţei. Aceste familii beneficiază, în fiecare ţară, de 

ajutor social, iar şomerii obţin alocaţia de şomer. Dacă o persoană 

beneficiază de ajutor social, raportul dintre sumele băneşti obţinute din 

programe guvernamentale (sau alte facilităţi obţinute) şi taxele pe care le 

achită este mai mare decât acelaşi raport calculat la nivelul unei comunităţi, 

ceea ce presupune o redistribuire a veniturilor în favoarea celor săraci şi în 

acelaşi timp o discriminare pozitivă, în favoarea acestei minorităţi. 

Repartizarea veniturilor poate fi măsurată cu ajutorul curbei lui 

Lorenz. Aceasta ne indică inegalitatea dintre venituri, mai precis deviaţia 

veniturilor populaţiei de la curba egalităţii absolute. 

Curba lui Lorenz are trei elemente: 

- diagrama de 45
0
, care indică egalitatea absolută a veniturilor; 

- unghiul de 90
0
 din dreapta graficului, marcat prin linie punctată 

care indică o situaţie de inegalitate absolută, ceea ce înseamnă că 

99% din populaţia unei ţări nu au nici un venit, iar o persoană 

deţine tot venitul din ţara respectivă; 

- zona haşurată, care ne indică deviaţia reală a veniturilor de la 

curba egalităţii absolute.  
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Cu cât zona haşurată este mai mare, cu atât distribuţia veniturilor este 

mai inechitabilă.  

 

 

Fig. 7.4. Curba lui Lorenz 

 

De exemplu, punctul A de pe grafic indică faptul că 90% din 

populaţia ţării deţine 60% din venitul realizat în aceeaşi ţară. 

În situaţia de egalitate absolută, primele 10% din familii ar trebui să deţină 

10% din venit, 20% dintre menajuri iar primii 20% din venit, etc. 

Dacă politicile economice, în general, conţin elemente prin care se 

promovează micşorarea decalajelor între indivizi, dacă avem în vedere 

educaţia, accesul la cultură, drepturile politice, rămâne în continuare, o 

problemă nerezolvată: inegalitatea veniturilor şi mai ales a averii. 




