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Abstract. Improving the performance of public sector is the goal that is high on the policy agenda in
almost all industrialized countries. Policy makers in individual countries are increasingly aware of the
need to know how they are doing relative to the competition. But, the measuring public performance is
not an easy task. One problem with such an analysis is the rather arbitrary selection of criteria, which
necessarily affects the results.
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Ameliorarea performaþelor sectorului public reprezintã
un obiectiv care are un rol important în agenda politicã a
tuturor þãrilor industrializate. Performanþele sectorului
public sunt în general strâns legate de performanþele
economice globale ale diferitelor þãri.
Majoritatea þãrilor considerã cã îºi pot ameliora
funcþionarea sectorului public prin utilizarea bunelor
practici ale altor þãri. Încã de la început, trebuie sã reamintim
faptul cã pe decursul secolului XX ºi în special între cel
de-al doilea rãzboi mondial ºi sfârºitul anilor ’70, sectorul
public a cunoscut o expansiune formidabilã. Mãrimea sa,
mãsuratã prin volumul cheltuielilor publice totale ºi prin
produsul intern brut, s-a triplat, cel puþin, în unele þãri
mãrindu-se chiar de circa patru ori, pentru ca la începutul
anilor ’90 sã atingã o pondere de aproximativ 40-50% în
aproape toate þãrile OCDE. De abia în anii ’90, fiscalitatea
a fost stabilizatã ºi în numeroase þãri chiar redusã.
Sectorul public înglobeazã un anumit numãr de sarcini
pe care societãþile occidentale moderne nu le pot lãsa doar
în seama mecanismelor pieþei. Este vorba despre bunuri
colective (publice)(1) ºi bunuri individuale ce implicã
externalitãþi (efecte externe importante)(2) (Musgrave,
Musgrave, 1984). Este motivul pentru care statul este
responsabil de funcþiile sociale importante precum

administraþia publicã, educaþia, îngrijirile de sãnãtate ºi
serviciile sociale, protecþia socialã, securitatea ºi ordinea
publicã. Cu toate acestea, statul nu trebuie, în mod necesar,
sã furnizeze el serviciile care decurg din aceste funcþii, ci
poate delega aceastã sarcinã cãtre organisme private fãrã
scop lucrativ (ºcoli, spitale) ºi cãtre societãþi comerciale
(întreprinderi de construcþii ºi întreprinzãtori de lucrãri de
infrastructurã). Un al doilea mijloc de a apãra interesul
public constã în a regla jocul pieþei cu ajutorul legilor ºi
reglementãrilor.
În legãturã cu sectorul public adeseori se ridicã întrebãri
privind structura ºi rolul sãu în economie ºi în societate,
dacã este sau nu prea dezvoltat, dacã este pus în mod real
în slujba publicului ºi dacã este eficient. Unele din
rãspunsurile date sunt în funcþie de epoci ºi de ideologii.
Într-un model tradiþional, sectorul public, aºa cum
precizeazã Lane (1993), serveºte publicului printr-un set
de structuri ierarhice sensibile faþã de politicieni. Aceºtia
din urmã sunt cei care au în vedere latura normativã a
lucrurilor, urmãrind interesele publice deoarece ei depind
de publicul alegãtor, iar serviciile administrative
(birocraþia) sunt cele care trebuie sã asigure, în mod efectiv,
ca scopurile sã fie atinse. Acest model poate fi pus însã
uºor la îndoialã în ceea ce priveºte veridicitatea, eficienþa
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ºi aplicabilitea sa deoarece, în opinia noastrã, el este rupt
de realitate.
În modelul marxist, sectorul public face parte din
suprastructurã, este pus în întregime în slujba clasei
dominante ºi reprezintã un sector neproductiv, parazitar.
Aceastã concepþie, în fapt, respinge structura ºi procesele
democratice de tip pluralist.
Potrivit concepþiei ce stã la baza modelului liberal,
sectorul public este pus în relaþie de competiþie cu sectorul
privat. Frontierele dintre cele douã sectoare, deºi nu sunt
bine delimitate, se aflã în continuã miºcare, variaþia
acestora fiind decisã de societatea însãºi, ca urmare a
victoriei în alegeri a diferitelor curente politice. Este de
la sine înþeles faptul cã sporirea sectorului public implicã
sporirea volumului cheltuielilor publice ºi, prin aceasta, o
sporire a implicãrii statului în viaþa economicã ºi socialã.
Definirea sectorului public în economie trebuie
precedatã de selectarea unui criteriu de distincþie între
sectorul public ºi cel privat din varietatea celor existente
la ora actualã.
Criteriile cele mai frecvente de delimitare a sectorului
public precum criteriul administraþiei publice, criteriul
autoritãþii publice, criteriul proprietãþii publice sunt în
opinia noastrã unilaterale. Aceasta deoarece identificarea
sectorului public cu administraþia publicã sau cu autoritatea
publicã, prin accentul pus asupra funcþiei bugetare,
respectiv asupra funcþiei legislative a statului, oferã o imagine mult prea îngustã a sectorului public faþã de
dimensiunea sa actualã realã.
Criteriul proprietãþii publice este de asemenea
insuficient. Cea mai sinteticã contestaþie care i se poate
aduce este taxonomia acþiunilor publice propusã de Barr
(1990). În opinia acestuia, în funcþie de modul de finanþare
ºi de producere, acþiunile publice se împart în:
n
acþiuni cu finanþare publicã pentru bunuri ºi servicii
produse în organizaþii publice (apãrare, justiþie,
ordine publicã etc.);
n
acþiuni cu finanþare publicã pentru bunuri ºi servicii
produse de întreprinderi private (efecte militare,
alimente pentru cantine publice);
n
acþiuni cu finanþare privatã pentru bunuri ºi servicii
produse în întreprinderile publice (energie, poºtã,
telecomunicaþii etc.).
Brown ºi Jackson (1986) menþioneazã în acest sens
tendinþa de a aborda sectorul public în strânsã corelaþie cu
instituþiile politice, punând accentul pe regulile reale de
luare a deciziilor, ºi nu pe latura normativã a opþiunilor
publice.
Având în vedere toate aceste neajunsuri, vom porni în
definirea sectorului public referindu-ne la criteriul pozitiv
bazat pe natura procesului de decizie. Astfel, putem
considera cã sectorul public sau statul este constituit din
ansamblul organizaþiilor în care prevaleazã modul de
decizie politic sau colectiv, oricare ar fi regimul politic
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din acel stat: dictaturã, monarhie, democraþie
reprezentativã sau directã. Aceste organizaþii sunt în principal:
n
administraþiile publice, prin care înþelegem
guvernele, fie ele naþionale, regionale sau locale;
n
organismele de securitate socialã însãrcinate cu
organizarea sistemelor de pensii pentru limitã de
vârstã, pentru invalididate, cât ºi a asigurãrilor de
sãnãtate, pentru accidente ºi pentru ºomaj. Faptul
cã acestea fie constituie adevãrate servicii ale
administraþiei, fie cã sunt relativ independente nu
schimbã cu nimic aceastã definiþie, întrucât ele sunt
direct supuse controlului puterii politice.
Conform conceptelor ºi normelor contabilitãþii
naþionale ºi principalelor statistici privind cheltuielile ºi
veniturile publice, criteriul reþinut nu se poate aplica
întreprinderilor publice, care în mod tradiþional sunt considerate drept „întreprinderi” ºi aparþin sectorului
instituþional.
Din punctul de vedere al analizei economice a
sectorului public, aceastã soluþie este nesatisfãcãtoare
deoarece între cele douã categorii de întreprinderi publice,
pe care le putem distinge, una aparþine în mod indiscutabil
sectorului public. Astfel:
n o primã categorie este formatã din întreprinderile de
drept privat, al cãror capital este în întregime sau în
majoritate în mâinile statului, fie pentru cã acesta le-a creat,
fie pentru cã acestea au fost naþionalizate. Chiar dacã
puterea publicã poate exercita un control asupra lor, în
virtutea participãrii sale financiare, aceste firme sunt
asimilabile întreprinderilor private, deoarece ele vând
bunuri ºi servicii private ºi sunt gestionate conform
principiilor comerciale care prevaleazã în societãþile private, adicã au ca prioritate obþinerea de profit. Acestea
reprezintã statul ca actor economic, care se conduce dupã
principii comerciale la fel ca orice alt subiect economic
din sectorul privat, care adoptã decizii în funcþie de
semnalele pieþei ºi nu urmãreºte un obiectiv derivat din
procesul de decizie politicã. Deºi formularea este aparent
paradoxalã, realitatea confirmã existenþa unui „sector privat
al statului“, iar criteriul deciziei publice exclude statul ca
„antreprenor“ din sfera sectorului public.
n în schimb, întreprinderile de drept public, respectiv
privat, care produc bunuri sau servicii cu caracter colectiv
ºi care sunt finanþate în principal de stat, prin participaþii
de capital, împrumuturi ºi/sau subvenþii, fac parte din
sectorul public pentru cã statul le impune, în detrimentul
rentabilitãþii, luarea în considerare a unor obiective de
redistribuire, de ocupare, de dezvoltare regionalã sau
respectarea unor norme de calitate specifice.
Luând în considerare modul de luare a deciziilor drept
criteriu de delimitare a sectorului public de cel privat, vom
analiza în continuare caracteristicile acestui proces în
cadrul celor douã sectoare.

privat, nu mai este satisfãcãtoare ºi ridicã numeroase semne
de întrebare.
Pe de o parte, în secolul XX au cunoscut o largã
dezvoltare organizaþiile private fãrã scop lucrativ, care
produc, pe o bazã voluntarã, servicii ce rãspund unor
nevoi colective ale unor categorii de populaþie. Numãrul
ºi importanþa lor au fãcut ca ele sã formeze astãzi un sector
care se distinge de cel al economiei private. Spre exemplu,
asociaþiile de consumatori sunt organisme care urmãresc
un obiectiv social de protecþie ºi de informare a
cumpãrãtorilor de bunuri ºi a utilizatorilor de servicii, cu
prioritate în favoarea membrilor lor afiliaþi. Aceastã
activitate nonguvernamentalã ar putea fi asimilatã unui
serviciu colectiv, întrucât de difuzarea informaþiilor
beneficiazã nu numai membrii acestor asociaþii, ci
ansamblul populaþiei. Sindicatele, asociaþiile de
automobiliºti, organizaþiile caritabile sau religioase,
anumite spitale sau ºcoli constituie alte exemple de
organisme care aparþin acestui sector specific.
Pe de altã parte, statul recurge, în mod regulat, la
reglementãri pentru a constrânge ramurile economice sã-ºi
conducã afacerile în concordanþã cu obiectivele politice pe
care el le urmãreºte. Aceastã formã de intervenþie prin legi ºi
reglementãri contribuie, în egalã mãsurã, la imposibilitatea
de a trasa o frontierã între sectorul public ºi privat.
Criteriul care oferã imaginea cea mai cuprinzãtoare a
sectorului public, þinând cont de relaþia actualã
stat-economie, este în opinia noastrã criteriul producþiei
publice (Iancu, 1998). Conform acestui criteriu, sectorul
public poate fi identificat cu sistemul de producþie a
bunurilor ºi serviciilor publice, într-o accepþiune care
cuprinde, pe de o parte, procesul de formare a cererii ºi
ofertei de bunuri ºi servicii publice, iar, pe de altã parte,
sistemul instituþional specific acestuia (proprietate publicã
asupra avuþiei, decizie publicã, mecanism de realizare a
interesului public etc.). Acest criteriu permite abordarea
sectorului privat, înþelegerea legitimitãþii sectorului
public, dar ºi a disfuncþionalitãþilor acestuia.
Admiþând cã graniþele dintre sectorul public ºi sectorul
privat nu sunt strict delimitate, sectorul public sau statul
în sens economic poate fi definit drept „ansamblul tuturor
activitãþilor desfãºurate de stat”. În acest context,
componentele principale ale sectorului public sunt:
Instituþiile publice, care opereazã cu venituri de la
bugetul public ºi care cuprind:
n Administraþiile publice centrale ºi locale, care produc
bunuri cu caracter public (servicii colective) destinate
întregii societãþi, respectiv colectivitãþii locale.
Repartizarea competenþelor pe diferite niveluri administrative (central, local, regional etc.) depinde de natura
bunului public (de deschiderea spaþialã a efectelor sale),
de diferenþele de gusturi ºi preferinþe existente de la o
regiune la alta ºi, nu în ultimul rând, de gradul de
descentralizare admis de sistemul de decizie politicã.
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Luarea deciziei în cadrul pieþei este un proces
descentralizat. Agenþii economici îºi modificã opþiunea
în mod independent unii faþã de alþii. În timp ce
consumatorii îºi exprimã cererea în funcþie de preferinþe,
de venit ºi de preþul bunurilor pe care ar dori sã le cumpere,
întreprinderile iau în considerare tehnologia, costul
resurselor productive (salarii, rata dobânzii, dividendele,
renta etc.) ºi preþul la care ei cred cã vor putea vinde bunul
pe care îl oferã.
Rezultatul acestor nenumãrate decizii individuale,
cantitãþile totale cerute ºi oferite se întâlnesc pe piaþã, unde,
în principiu, dupã o perioadã de tatonãri, ele se egalizeazã
pe baza unui preþ de echilibru.
Luarea deciziei politice este un proces centralizat, într-o
mai mare sau mai micã mãsurã, în funcþie de regimul politic, deoarece aceastã caracteristicã este mult mai
predominantã în cadrul dictaturilor, decât în democraþiile
directe.
Cu toate acestea, chiar dacã sunt bazate pe o
constrângere aparentã, politicile publice (programele de
cheltuieli, alegerea impozitelor etc.) fac ºi ele obiectul unei
cereri ºi al unei oferte.
n Cererea de politici publice emanã de la cetãþeni, care
se exprimã fie în mod individual, prin intermediul alegerii
reprezentanþilor, a dreptului la iniþiativã, referendumului,
a dreptului la politic, la grevã ºi manifestaþii, fie în mod
colectiv, prin intermediul unor organisme precum partidele
politice, sindicatele sau grupurile de presiune. Chiar dacã
acest mod de exprimare a preferinþelor este mai curând
grosier, el permite comunitãþii sã-ºi manifeste aºteptãrile
în raport cu politica publicã. Bogãþia informaþiei astfel
transmise depinde, în mod direct, de uºurinþa cu care
cetãþenii se pot exprima din punct de vedere politic, cu
alte cuvinte, ea depinde de costul acþiunii politice.
Datoritã acestui fapt, în cadrul dictaturilor informaþia
este foarte sãracã ºi se îmbogãþeºte odatã cu lãrgirea
posibilitãþilor de exprimare oferite de diferitele regimuri
democratice.
n Oferta de politici publice emanã de la executiv,
parlament ºi administraþie, care concep ºi iniþiazã politicile
cerute, încercând sã satisfacã într-o cât mai mare mãsurã
cererea. O analizã mai aprofundatã demonstreazã cã, de
cele mai multe ori, oamenii politici (ce acþioneazã în
parlamente ºi guverne trebuind sã facã pe placul
electoratului lor pentru a fi realeºi) vor înclina, ca ºi
funcþionarii, sã exploateze orice marjã de manevrã de care
ar putea beneficia pentru a-ºi atrage un avantaj personal.
Confruntarea opþiunilor exprimate de cetãþeni sau de
organismele de stat constituite pentru a apãra interesele
acestora cu politicile concepute de puterea politicã ºi
funcþionarii sãi va conduce spre elaborarea unui ansamblu
de soluþii care tind, ca ºi în cadrul pieþei, cãtre un echilibru.
Trebuie sã remarcãm însã faptul cã împãrþirea
tradiþionalã a economiei în cele douã sectoare, public ºi
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n Organismele de protecþie socialã direct subordonate
puterii publice ºi în care prevaleazã acelaºi mod de decizie
colectiv. Organizat iniþial sub forma unor societãþi mutuale
muncitoreºti care, pe baza cotizaþiilor obligatorii, asigurau
prestaþii doar pentru membrii lor, sistemul de asigurãri
sociale s-a transformat profund de-a lungul timpului,
cãpãtând pe lângã funcþia de asigurare ºi funcþia de atenuare
a inegalitãþilor economice, de unde ºi denumirea actualã
de organisme de protecþie socialã.
Întreprinderile publice care opereazã cu venituri
obþinute din vânzarea pe piaþã a producþiei proprii, cu
subvenþii sau transferuri guvernamentale ºi care cuprind:
n
regiile autonome, companiile naþionale (de regulã
monopoluri naturale, care nu sunt concurate de
firmele private);
n
societãþile mixte, cu capital de stat ºi privat (aflate
în concurenþã cu firmele private, fac parte din
sectorul public, dar sunt mai apropiate ca mod de
funcþionare de sectorul privat);
n
bãnci ºi societãþi de asigurãri cu capital de stat.
Aºadar, putem spune cã nu existã o definire exactã a
„sectorului public sau a economiei publice”. Teoria
microeconomicã nu este de acord cu o abordare pragmaticã
a sectorului public, privit ca rezultat al proceselor istorice
ºi compromisurilor politice, o instituþie organicã în evoluþie
care s-a schimbat ca rãspuns la imperativele siguranþei
naþionale ºi la modificarea aºteptãrilor sociale privitoare
la statul bunãstãrii. Se sugereazã o definire a sectorului
public prin evidenþierea distincþiei dintre „piaþa privatã”
ºi „piaþa publicã” sau, cel mai adesea, prin descrierea
activitãþilor (rolurilor) sectorului public (sau ale
guvernului). Dar niciuna din aceste abordãri nu ne
furnizeazã o definire categorialã clarã.
Încercând sã punem în opoziþie cele douã sectoare
tradiþionale, putem descrie sectorul privat ca fiind un sector nereglementat, în care producãtorii decid ce sã producã
în funcþie de voinþa de a plãti a consumatorului, iar alocarea
de bunuri ºi servicii se face în ultimã instanþã în funcþie de
existenþa sau absenþa profiturilor, în timp ce sectorul
public este un furnizor de servicii care sunt produse nu în
funcþie de cerinþele pieþei, ci în funcþie de deciziile luate
în cadrul proceselor democratice, iar alocarea serviciilor
se face în funcþie de nevoile celui care primeºte.
Ca urmare, termenul de sector public trebuie adesea
utilizat într-o manierã puþin nuanþatã (Kuhry, Van der Torre,
2002):
n
în sens juridic, sectorul public cuprinde statul ºi
organismele de drept public;
n
în sens financiar, el înglobeazã statul, organismele
de drept public, dar ºi instituþii private finanþate în
mare parte de stat, precum ºi organizaþiile fãrã scop
lucrativ din domeniul educaþiei ºi sãnãtãþii;
n
în sens funcþional, sectorul public cuprinde toate
instituþiile din administraþia publicã, securitatea
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socialã, siguranþa ºi ordinea publicã, educaþia,
sãnãtatea ºi serviciile sociale ºi culturale, oricare ar
fi sursele lor de finanþare ºi forma juridicã a
producãtorului.
Recesiunea de la începutul anilor ’80 a convins
numeroase persoane cã aceastã creºtere foarte ridicatã a
cheltuielilor publice poate constitui un obstacol în calea
unei creºteri economice echilibrate. Ca reacþie la aceasta, în
numeroase þãri ºi-a facut apariþia o politicã bazatã pe
austeritatea securitãþii sociale ºi pe privatizarea
întreprinderilor, având în frunte SUA lui Reagan ºi Marea
Britanie a lui Margaret Thatcher. Aceastã tendinþã a fost
întãritã de eºecul economiilor planificate din Europa de Est.
În egalã mãsurã, în anii ’90, a apãrut doctrina New Public Management, ce viza o raþionalizare a serviciilor
publice. Raportul „Reinventing Governement“
(Reinventarea Guvernãrii) (Osborne, Gaebler, 1992) a fost
considerat adesea drept principalul document ce a stat la
baza acestui curent. Principiul de bazã al acestui curent era
ca finanþarea bugetarã ºi/sau managementul serviciilor
publice sã þinã seama de prestaþiile furnizate (outputs) ºi
de efectele obþinute (outcomes).
Recesiunea economicã a ultimilor ani (2001-2003) a
fost însoþitã de o nouã creºtere a ponderii cheltuielilor
publice, ce a pus din nou sub semnul întrebãrii amploarea
ºi organizarea sectorului public. La aceasta s-a adãugat
nemulþumirea crescândã în ceea ce priveºte calitatea
serviciilor sectorului public. Numeroºi cetãþeni din þãrile
europene considerau calitatea serviciilor publice ca fiind
insuficientã: listele de aºteptare în sectorul serviciilor de
îngrijire medicalã, întârzierile ºi accidentele din domeniul
transportului în comun, lipsa cadrelor didactice din
învãþãmânt etc. au fost teme abordate în dezbaterea publicã.
Temele de mare actualitate au fost responsabilitatea
cetãþenilor, austeritatea sistemului de securitate socialã,
raþionalizarea activitãþii guvernamentale ºi îmbunãtãþirea
eficacitãþii ºi calitãþii serviciilor publice.
Stabilirea performanþei unei organizaþii nu este un lucru
uºor ºi cu atât mai mult pentru o organizaþie publicã. În
principiu, în sectorul public existã o serie de dificultãþi în
definirea noþiunii de performanþã:
n
prima se referã la sensul dat conceptului de
performanþã;
n
a doua dificultate þine de modalitatea de obþinere a
performanþelor,
n
iar a treia are în vedere identificarea criteriilor ºi a
indicatorilor de performanþã, altfel spus, evaluarea
acesteia.
Mãsurarea performanþelor sectorului public presupune
luarea în considerare a distincþiei dintre urmãtoarele
aspecte ce apar într-un proces de producþie, ºi anume:
mijloacele utilizate (input), procesul (troughput), produsul
(output) ºi rezultatul, efectul (outcome). Din aceastã
perspectivã, putem stabili o legaturã, pe de o parte, între

Mijloace

Produse

Efecte

Resurse

Realizari

Impacturi

Mãsurarea producþiei este adeseori dificilã datoritã
eterogenitãþii acesteia. De exemplu, în sectorul sanitar, am
putea clasifica pacienþii în diferite categorii în funcþie de
tipul de ingrijire, gravitate sau diagnostic. Este deci necesar
sã putem grupa producþia sub un numitor comun pentru a
o putea raporta apoi la mijloacele utilizate. În sectorul
privat, acest lucru nu reprezintã o problemã deoarece
produsele individuale pot fi evaluate în funcþie de valoarea
lor, adicã de preþul pieþei. Dimpotrivã, în cea mai mare
parte a serviciilor publice, acest lucru nu este posibil ºi
diferitele categorii de produse trebuie sã fie evaluate în
totalitate cu ajutorul mijloacelor utilizate (costurile totale)
pe produs, cu condiþia existenþei unor date în ceea ce
priveºte producþia.
Diferitele preocupãri exprimate la diferitele niveluri
de luare a deciziilor au determinat conturarea mai multor
dimensiuni ale performanþei (OECD, 1995). În þãrile OECD,
performanþa poate fi evalutã cu ajutorul mai multor categorii
generale de mãsurãtori:
a) Mãsurarea economiei de resurse: ce poate fi definitã
ca obþinerea de resurse de calitate adecvatã, cu costuri mai
scãzute decât cele prognozate. În aceastã evaluare trebuie
incluse toate costurile pertinente. O mãsurã a economiei
de resurse poate fi raportul între preþurile de achiziþie a
inputurilor sau resurselor ºi valoarea aºteptatã, programatã
sau adoptatã drept obiectiv.
b) Mãsurarea costurilor, a mijloacelor: ceea ce
presupune mãsurarea, în expresie monetarã, a consumului
de resurse realizat pentru furnizarea unui anumit volum de
servicii. Ea poate întâmpina dificultãþi atunci când unele
organizaþii primesc servicii gratuite din partea altor
organizaþii publice sau acolo unde sistemul de
contabilitate este bazat doar pe contabilitatea financiarã.
c) Mãsurarea eficienþei: are în vedere relaþia dintre
rezultatul obþinut ºi mijloacele folosite pentru a-l obþine.
Un proces este eficient dacã obþine maximum de rezultate
posibile la o cantitate datã de resurse sau dacã utilizeaza
minimul de resurse la un volum dat de rezultate. Orice
organizaþie publicã am lua în discuþie, problema
mijloacelor consumate se impune tot mai acut, cu cât
statul încearcã sã-ºi reducã pe cât posibil bugetele, dat
fiind contextul economic dificil în care se gãseºte. Aceastã
situaþie ne obligã sã punem un accent mai mare pe
eficienþã atunci când este vorba de performanþa sectorului
public.
În constituþiile europene de datã mai recentã, precum
cea a Spaniei, eficienþa ºi eficacitatea administraþiei publice

au fost semnalate ca principii constituþionale, alãturi de
alte principii clasice, cum sunt respectarea legii,
transparenþa ºi imparþialitatea. În alte state, legea
administraþiei se referã adesea la economie, eficienþã,
eficacitate (cunoscute sub numele de „cele trei E-uri”) ºi
respectarea legii, ca principii care trebuie sã conducã
administraþia publicã în activitãþile ºi deciziile sale.
În anumite cazuri, logica eficienþei poate intra în conflict cu legea ºi cu procedurile administrative sau poate fi
în contradicþie cu anumite valori tradiþionale ale serviciilor
publice. Managerii publici vãd adesea procedurile legale
ca inamici ai eficienþei. Unele proceduri pot intra în conflict cu un anumit aspect economic ºi pot afecta în mod
negativ balanþa dintre costurile ºi beneficiile financiare
ale unei acþiuni administrative. Acest conflict a generat
multe dezbateri, printre cele de naturã instituþionalã,
putând aminti procesul transferãrii activitãþilor de
producþie cãtre sectorul privat, administraþia publicã fiind
cea care concepe aceste contracte ºi se ocupã de
monitorizarea lor. Legislaþia Comunitãþilor Europene
prevede necesitatea unei administraþii eficiente, având în
vedere directivele ºi regulamentele Comunitãþii. Acest
lucru a obligat statele membre sã facã modificãri în
structurile administrative ºi în procesele decizionale, cu
scopul de a susþine efectiv ºi în mod eficient implementarea
legislaþiei europene. De altfel ºi în România, în contextul
pregãtirii þãrii noastre în vederea integrãrii în Uniunea
Europeanã, strategia de reformã a administraþiei publice a
stabilit câteva mãsuri pentru îndeplinirea acestui obiectiv
al eficientizãrii administraþiei: urmãrirea unor scopuri clare
ºi precise de cãtre activitãþile administrative, raþionalizarea
procedurilor administrative, generalizarea utilizãrii
sistemului ghiºeului unic, eficientizarea raporturilor dintre
administraþia centralã ºi localã, dintre autoritãþile judeþene
ºi cele locale din comune, oraºe, municipii, crearea unui
sistem informaþional integrat al administraþiei publice
centrale ºi locale.
d) Mãsurarea eficacitãþii: are în vedere capacitatea unei
activitãþi de a produce rezultatul scontat. Cuantificarea ei
este datã de raportul dintre rezultatul obþinut ºi obiectivul
prevãzut la iniþierea unui program. Aceasta presupune ca
obiectivul sã fie definit în prealabil, iar rezultatul obþinut
sã poatã fi mãsurat cu ajutorul unui indicator.
Eficacitatea este elementul cel mai important al
raportului calitate-preþ. Bunurile sau serviciile pot fi
furnizate de o manierã economicã sau eficientã, dar dacã
nu ating obiectivul (rezultatul) aºteptat, putem spune cã
resursele folosite vor fi în mare parte risipite. Mãsurarea
eficacitãþii este însã un proces mai dificil, datoritã
dificultãþilor ce apar în definirea obiectivelor. Totodatã,
uneori este dificil sã cuantificãm în mod clar rezultatele
obþinute în urma unor programe, întrucât uneori rezultatele
obþinute pot fi influenþate ºi de alþi factori, care nu þin, în
mod strict, de derularea programului respectiv.
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prestaþiile publice ºi mijloacele folosite pentru a le obþine
ºi, pe de altã parte, între obiectivele realizate prin aceste
prestaþii.

Economie teoreticã ºi aplicatã

Una dintre particularitãþile de aplicare a conceptului
de eficacitate în sectorul public este luarea în considerare
atât a efectelor la nivel „macro“, cât ºi la nivel „micro”,
fãrã de care s-ar pierde condiþiile de reuºitã ºi ne-am
îndepãrta fundamental de sensul acþiunii serviciului
public. Spre exemplu, la construcþia unei autostrãzi,
eficacitatea la nivel micro poate avea în vedere realizarea
acesteia la costurile programate per kilometru, în timp ce
la nivel macro ea are în vedere în ce mãsurã acea autostradã
ºi-a atins obiectivele de reducere a timpului de transport, a
numãrului de accidente rutiere, a costurilor de transport.
e) Mãsurarea calitãþii serviciilor: urmãreºte gradul în
care produsul sau serviciul rãspunde nevoilor
consumatorilor. În acest sens, calitatea înglobeazã
eficacitatea unui program. Totuºi, în general folosim acest
termen într-un sens restrâns, prin referire la nevoile imediate
sau directe ale utilizatorilor, cum ar fi punctualitatea,
exactitatea, continuitatea ºi adaptabilitatea serviciilor,
nivelul de confort ºi amabilitatea întâlnitã în obþinerea
serviciului. Totuºi calitatea nu este în mod suficient
reflectatã prin indicatori de produse bazaþi pe mãsuratori
cantitative.
Aºadar, calitatea este un concept vag ºi complex ºi
reprezintã capacitatea unui produs de a rãspunde
exigenþelor consumatorului. Trebuie, de asemenea, sã
facem distincþia între criteriile de calitate obiective ºi
subiective, pe de o parte, ºi calitatea procesului, calitatea
produsului ºi calitatea sistemului, pe de altã parte.
Drept criterii obiective de mãsurare a calitãþii putem
aminti: procentul de trenuri care respectã orarele, timpul
mediu de sosire a pompierilor sau a salvãrii la un incendiu
sau un accident, procentul de cursuri anulate, procentul de
reþete eronate, procentul de reclamaþii satisfãcute. Existã
însã numeroase aspecte ale calitãþii care sunt dificil de
mãsurat, cum ar fi primirea prin rezervare a pacienþilor sau
justeþea intervenþiilor medicale. Judecãþile subiective
privind produsul sau procesul de producþie poate furniza
informaþii suplimentare. Ele pot fi solicitate utilizatorului,
unui observator extern sau personalului.
Pe lângã calitatea produsului ºi calitatea procesului
poate fi, în egalã mãsurã, pertinentã. În primul rând,
calitatea produselor poate fi controlatã în mod indirect,
analizând dacã procesul de producþie satisface anumite
exigenþe (formarea adecvatã a personalului, respectarea
procedurilor prescrise, mãsurile de asigurare a calitãþii). În
al doilea rând, anumite aspecte ale procesului de producþie
care nu sunt legate în mod direct de produsul final pot
avea ºi ele multã importanþã pentru utilizator. De exemplu,
toaletele curate în ºcoli sau respectarea normelor de
securitate contra incendiilor nu þin de produsul de
învãþãmânt propriu-zis, dar ele reprezintã condiþii anexe
importante care trebuie impuse învãþãmântului. Calitatea
sistemului are în vedere, printre altele, adaptarea ofertei la
cerere, o inadaptare putând sã antreneze o listã de aºteptare
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sau o inocupare. Procesul de producþie este, în general,
mai puþin raportat la efectele (outcomes) obþinute, decât la
produsele rezultate (outputs).
Aceastã calitate a ofertei de prestaþii publice reprezintã
o preocupare care se regãseºte din ce în ce mai mult în
programele de reformã a sectorului public în multe þãri.
Aceasta conºtientizare are douã explicaþii:
n
pe de o parte, aproape toate guvernele au recunoscut
legãtura care existã între calitatea serviciilor ºi
performanþa economicã,
n
iar, pe de altã parte, publicul percepe din ce în ce
mai mult incidenþa pe care serviciile publice o au
asupra bunãstãrii ºi vieþii sale cotidiene ºi, ca urmare,
el devine tot mai exigent în raport cu acestea ºi mai
conºtient de drepturile sale.
Cele mai multe þãri au ajuns la concluzia cã
îmbunãtãþirea calitãþii serviciilor publice presupune
abandonarea de cãtre administraþie a stilului sau
tradiþional, bazat pe aplicarea rigidã a regulilor ºi
procedurilor ºi adoptarea unei culturi orientate cãtre client/consumator.
În absenþa indicatori de rezultate foarte obiectivi de
apreciere a calitãþii administraþiei, analiºtii pot face apel la
indicatori subiectivi precum:
n
aprecierea subiectivã asupra calitãþii activitãþii
autoritãþilor publice;
n
încrederea manifestatã de populaþie faþã de
administraþia publicã.
Performanþa administraþiei publice poate fi determinatã
de o manierã subiectivã, stabilind un raport între cheltuielile
pe care ea le ocazioneazã ºi calitatea subiectivã.
Calitatea subiectivã a autoritãþilor publice reprezintã
un indice care se compune din scorurile înregistrate în
ceea ce priveºte birocraþia, transparenþa, eficacitatea ºi
corupþia. Acest indice compozit este pus în relaþie cu
cheltuielile publice destinate „serviciilor publice generale”
pe locuitor.
Analizele aratã cã existã doar o slabã legãturã între
cheltuieli ºi performanþa subiectivã. Astfel, þãrile care
cheltuiesc mai puþin cu administraþia publicã realizeazã,
în general, performanþe mai bune decât cele care cheltuiesc
puþin mai mult. Chiar dacã ar exista o relaþie între
cheltuielile destinate „serviciilor publice generale” ºi
performanþa subiectivã, nu ar fi permis însã ca ea sã fie
consideratã drept o relaþie cauzã-efect, fãra a proceda la o
analizã mult mai aprofundatã. Aceasta deoarece existã ºi
alþi factori care influenþeazã aceastã relaþie. Din analize
însã, s-a observat, în general, existenþa unei puternice relaþii
pozitive între calitatea subiectivã a autoritãþilor publice ºi
încrederea manifestatã faþã de administraþie.
f) Mãsurarea performantelor financiare: este urmãritã,
în principal, de serviciile publice de naturã economicã.
g) Mãsurarea performanþei globale: are în vedere
dimensiunile performanþei, abordatã în mod global.

ea þine mai mult de societatea civilã, adicã de organizaþiile
ºi asociaþiile profesionale.
Alte studii au stabilit o legaturã între datele demografice
ºi instituþiile statelor-providenþã. Mellens (1999) a observat
legãtura dintre datele privind natalitatea, migraþia,
parentalitatea ºi mortalitatea, pe de o parte, ºi caracteristicile
structurii socioeconomice ºi culturale ale statelor
providenþã. Printre caracteristicile socioeconomice
amintim nivelul venitului, educaþia ºi sãnãtatea populaþiei.
Caracteristicile culturale se referã, printre altele, la
emanciparea femeii, gradul de conservatorism, gradul de
individualism ºi gradul de postmodernism. Aceste caracteristici permit realizarea unei clasificãri ce corespunde, în
mod global, unei tipologii a statelor-providenþã în funcþie
de protecþia socialã oferitã.
Astfel, putem distinge urmãtoarele tipuri de
state-providenþã: mediteraneean, scandinav, central-european
ºi est-european. Remarcãm însã cã, în ciuda poziþiilor lor
geografice, Irlanda este atribuitã tipului mediteraneean, iar
Portugalia aparþine tipului est-european. În ceea ce priveºte
Irlanda, acest fapt se explicã prin tradiþia catolicã a þãrii ºi
puternica orientare cãtre valorile familiale, iar în cazul
Portugaliei putem considera cã situaþia economicã mai puþin
prosperã a þãrii a contribuit la aceastã poziþionare. Putem
remarca de asemenea cã nu existã niciun cadran liberal, iar
Australia ºi Regatul Unit sunt mai aproape de tipul Europei
Centrale.
Putem caracteriza, de asemenea, statele-providenþã în
funcþie de gradul de realizare a anumitor drepturi
fundamentale (securitate, sanãtate ºi educaþie). În scopul
garantãrii acestor drepturi, autoritãþile publice trebuie sã
furnizeze servicii de poliþie, justiþie, sãnãtate ºi educaþie.
Prestatorii acestor servicii pot fi organizaþii private, publice
sau fãrã scop lucrativ, toate facând parte din sectorul
serviciilor publice ale economiei.
„Tipologia sectorului serviciilor publice trebuie sã se
caleze pe caracteristicile de structurã ale statelor-providenþã,
care printre altele, determinã ºi mãsura în care
statele-providenþã reuºesc sã le ofere cetãþenilor lor
drepturile fundamentale. Un factor important este de
asemenea venitul de care dispune populaþia. Drepturile
fundamentale pot fi realizate într-o manierã diferitã în
funcþie de venitul disponibil”(SCP, 2004).
În domeniul educaþiei, obiectivul este de a permite
dezvoltarea potenþialelor naturale. În general, principiul
egalitãþii ºanselor poate fi concretizat prin douã abordãri:
prima constã în faptul cã autoritãþile publice propun tuturor
copiilor acelaºi parcurs ºcolar un timp cât mai lung posibil,
pe când în cea de-a doua abordare, rolul instituþiilor este
de a selecþiona copiii, cât mai de timpuriu posibil, cu scopul
de a le exploata potenþialele lor specifice. În ambele
abordãri, potenþialele pot rãmâne neexploatate, cel al
copiilor care promit în primul caz, ºi cel al copiilor
defavorizaþi, în cel de al doilea caz.
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Experienþa a arãtat cã nu existã o singurã faþetã a
performanþei care trebuie atinsã, deºi la nivelul unei
organizaþii publice trebuie privilegiate unele dimensiuni
ale acesteia, precum eficacitatea. Totodatã, anumite
dimensiuni individuale pot fi antagonice, în timp ce altele
pot fi complementare, mãsurarea performanþei globale
depinzând de cunoaºterea aprofundatã a tuturor
interacþiunilor care au loc între aceste dimensiuni.
Este de asemenea util sã facem distincþia între
obiectivele directe, mãsurabile prin intermediul produsului
finit, ºi obiectivele sociale mult mai profunde. Obþinerea
unei diplome la sfârºitul studiilor poate fi consideratã drept
un obiectiv direct al educaþiei sau rezolvarea cazurilor
delictuale drept un obiectiv al poliþiei. Un indicator de
produs este în general mult mai eficace dacã exprimã mai
bine obiectivul direct al procesului de producþie. În spitale,
de exemplu, analizele suferã adesea de lipsa de rigoare
deoarece utilizeazã numãrul de internãri, zilele de îngrijire
medicalã sau de intervenþii drept indicator, în loc sã aibã
în vedere tratamentele care au dat rezultate. Foarte
importante sunt însã ºi obiectivele legate de efectele
indirecte ale serviciilor furnizate. Este de asemenea necesar
sã stabilim ºi o legaturã între producþie ºi grupul-þintã.
Performanþele statelor-providenþã pot fi evaluate în
funcþie de instituþiile lor. O tipologie a statelor-providenþã,
în funcþie de instituþiile de protecþie socialã pe care le
oferã, a fost dezvoltatã de Esping-Andersen (1990). În acest
sens, o importanþã deosebitã o are gradul de acces la
infrastructuri, ce oferã o protecþie împotriva pierderilor de
venit ºi a sãrãciei.
Pe baza unei teorii socioistorice confirmate printr-un
model de analizã sociologicã, au fost identificate trei tipuri
de state-providenþã: liberal, corporatist ºi social-democrat,
fiecare furnizând diferite prestaþii ce oferã o protecþie
socialã. Prestaþiile acestora diferã în funcþie de diviziunea
muncii (protecþia primarã) ºi de repartiþia veniturilor
(protecþia secundarã).
Studiile efectuate de specialiºti asupra protecþiei sociale
pe care le-o oferã cetãþenilor au arãtat cã þãrile mediteraneene ºi cele ale Europei de Est se disting ca tip separat.
Astfel, þãrile mediteraneene se caracterizeazã printr-o
întindere limitatã a asigurãrilor sociale, dar printr-un nivel
ridicat al dispozitivelor destinate pensionãrii. Þãrile
corporatiste obþin un scor mediu pe cele douã planuri. Þãrile
liberale obþin un rezultat destul de prost pentru
dispozitivele de pensii, iar cele social-democrate au un
rezultat bun în ceea ce priveºte întinderea asigurãrii sociale
oferite. Þãrile din Europa de Est se aseamãnã destul de
mult cu cele corporatiste, dar obþin un scor mai puþin ridicat
pe cele douã planuri.
Se observã totodatã deosebiri în ceea ce priveºte
responsabilitatea protecþiei sociale. Astfel, în statele liberale
ea þine mai mult de individ, în statele social-democrate ea
este atribuitã autoritãþilor publice, iar în statele corporatiste
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Sistemul sanitar are drept obiectiv o populaþie cu o
sãnatate mai bunã ºi cu o speranþã de viaþã mai mare. În
acest context, este indispensabilã o mai mare accesibilitate
la sistemul de ingrijire medicalã. Astfel, pot sã existe diferite
sisteme de finanþare ºi diferite forme de funcþionare a pieþei
în funcþie de maniera în care este repartizatã
responsabilitatea îngrijirilor medicale între cetãþeni ºi
autoritãþile publice. Þãrile ce conferã aceastã
responsabilitate cetãþenilor îi vor însãrcina pe aceºtia sã
suporte o parte a cheltuielilor sub forma unui tichet moderator(3), dar le vor conferi în schimb mai multã libertate în
ceea ce priveºte alegerea asiguratorului ºi a prestaþiilor.
În domeniul securitãþii ºi ordinii publice, obiectivul
este asigurarea pe cât posibil a unui nivel redus al
criminalitãþii. În acest context, accentul poate fi pus fie
asupra represiunii, fie asupra prevenþiei. Þãrile care
favorizeazã represiunea investesc, în principiu, mijloace
relativ importante în ceea ce priveºte sancþionarea
(penalizarea), iar þãrile care, din contrã, favorizeazã
prevenþia, maximizeazã riscul de penalizare ºi minimizeazã
riscul de recidivã.
Dat fiind cã riscul de penalizare depinde de riscul care
este luat ºi cã acesta depinde, la rândul sãu, de eforturile de
depistare ale poliþiei ºi justiþiei, aceastã caracteristicã este
strâns legatã de performanþele poliþiei ºi justiþiei încât ea
poate fi utilizatã cu greu pentru a realiza o tipologie a
sectorului serviciilor publice.
Cheltuiala aferentã realizãrii drepturilor
fundamentale poate fi realizatã la diferite niveluri. Astfel,
responsabilitatea primarã în ceea ce priveºte garantarea
anumitor drepturi fundamentale precum cel de securitate,
sãnãtate, educaþie poate fi conferitã fie indivizilor (de
exemplu, printr-o participare mai mare a asiguratului sau
printr-o francizã ridicatã în sistemul sanitar), fie societãþii
civile (de exemplu, organizaþii private din domeniul
educaþiei), fie autoritãþilor publice (de exemplu, spitale
sau închisori exploatate de stat). Indicatorii selecþionaþi
trebuie sã reflecte aceste opþiuni politice. Pe de altã parte,
ei trebuie sã corespundã caracterizãrii sistemelor definite
anterior. Astfel, sistemul educaþional se diferenþiazã, în
principal, prin gradul de diferenþiere a cursurilor. În sectorul
sanitar, þãrile se diferenþiazã în funcþie de rata de finanþare
publicã sau privatã ºi de orientarea mai universalistã
(Beveridge)(4) sau corporatistã (Bismarck)(5) a sistemului.
În domeniul securitãþii, un rol important îl joacã gradul
de represiune ºi distincþia dintre modelul bazat pe
principiul contradictorialitãþii ºi modelul inchizitoriu al
justiþiei.
Însã performanþele sectorului public nu depind doar de
mijloacele utilizate, ci ºi de amploarea ºi componenþa
grupului-þintã. Astfel, pentru educaþie, grupul-þintã pentru
cheltuielile pe persoanã poate fi definit ca fiind cel al
populaþiei între 5 ºi 19 ani, pentru sãnãtate, þinând cont de
îmbãtrânirea populaþiei, el poate avea în vedere cheltuielile
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pentru sãnãtate consacrate celor de peste 65 de ani, care în
medie sunt de trei ori mai mari decât cele ale restului
populaþiei. În ceea ce priveºte securitatea, cheltuielile nu
þin de o componenþã demograficã ºi, ca urmare, nu s-a adus
nicio corecþie în ceea ce priveºte amploarea grupului-þintã.
Pentru a caracteriza statele-providenþã din punctul
de vedere al sistemelor ºi sectorului serviciilor publice ,
SCP a utilizat trei grupe de indicatori (SCP, 2004):
Prima grupã reprezintã nivelul mijloacelor utilizate
pentru infrastructura sectorului serviciilor publice, ce
poate fi reflectat prin:
n
cheltuielile cu sãnãtatea pe locuitor (corectate în
funcþie de diferenþele în ceea ce priveºte gradul de
îmbãtrânire a populaþiei þãrilor analizate);
n
cheltuielile cu educaþia pentru persoanele între
5-19 ani;
n
cheltuielile cu asigurarea securitãþii pe locuitor;
n
cheltuielile pentru administraþia publicã ºi apãrare
pe locuitor.
Aceºti indicatori trebuie exprimaþi în preþuri
comparabile. Aceastã dimensiune este puternic influenþatã
de prosperitatea fiecãrei þãri.
Cea de-a doua grupã reprezintã caracteristicile de
structurã ale finanþãrii infrastructurilor. Aceastã
dimensiune reflectã mãsura în care sãnãtatea ºi educaþia
sunt finanþate de public sau privat. Remarcãm cã aceasta
are în vedere totodatã ºi cheltuielile cu poliþia ºi justiþia,
reflectând mãsura în care delictele sunt urmate de pedepse
cu închisoarea. Din analizele specialiºtilor, s-a observat cã
þãrile orientate mai mult cãtre privat þin sã adopte o abordare
mai strictã a problemelor legate de securitate. Cauza poate
fi de ordin cultural, întrucât, în aceste þãri, indivizii sunt
mai responsabili pentru acþiunile lor.
Cea de-a treia grupã sintetizeazã caracteristicile de
structurã ale prestaþiei de servicii, ºi anume: tipul de
stat-providenþã, posibilitatea de alegere a furnizorului de
îngrijiri, gradul de diferenþiere al educaþiei, tipul de sistem
de drept penal.
Din analizele de mai sus, se poate remarca cã existã:
n
pe de o parte, þãri în care finanþarea asigurãrilor
sociale ºi a sãnãtãþii se bazeazã pe principii
universaliste (statul-providenþã de tip Beveridge),
în care educaþia este mai puþin diferenþiatã, iar
judecãtorul este neutru în jurisprundenþã (modelul
conflictual);
n
iar pe de altã parte, þãrile în care finanþarea
asigurãrilor sociale ºi a sãnãtãþii este bazatã pe
corporatism (statul-providenþã de tip Bismarck), în
care educaþia este mult mai diferenþiatã ºi în care
tribunalul participã activ la stabilirea adevarului în
problemele de drept penal (modelul de cooperare).
În general, s-a observat însã cã existã o strânsã legãturã
între aceastã a treia dimensiune ºi funcþiile tradiþionale ale
statului-providenþã (administraþia publicã ºi securitatea).

Inspirându-se din analizele realizate de Afonso et al.
(2003), reluate într-un document al Bãncii Centrale
Europene, Social and Cultural Planning Office of the Netherlands ( SCP) a construit un sistem de indicatori de analizã
a efectelor sectorului public care poate fi folosit de state
drept cadru de analizã a performanþelor din prisma criteriilor
stabilite de Agenda de la Lisabona. S-au folosit patru grupe
de indicatori: I. Stabilizarea ºi creºterea economicã
(creºterea economicã; rata ºomajului; rata inflaþiei ºi
deficitul bugetar ca procent din PIB); II. Redistribuirea
bogãþiei (rata sãrãciei); III. Alocarea serviciilor publice
(educaþie 1a: lecturã; educaþie 1b: matematicã; educaþie
1c: ºtiinþe; educaþie 2a: rata abandonului ºcolar; educaþie
2 b: rata persoanelor cu vârsta în domeniul 25-34 de ani
având o formare superioarã; Sãnãtate 1: speranþa de viaþã
la naºtere; Sãnãtate 2: rata anilor cu stare de sãnãtate bunã;
Sãnãtate 3: mortalitatea la nou-nãscuþi; Sãnãtate 4: starea
de sãnãtate subiectivã; Securitate: criminalitate);

IV. Calitatea administraþiei publice (birocraþie;
transparenþa; eficacitate; corupþie).
Aºadar, devenind conºtiente de necesitatea de a-ºi
îmbunãtãþi performanþele, toate þãrile au întreprins mãsuri
de îmbunãtãþire a performanþelor sectorului public, de mai
micã sau mai mare intensitate, care au vizat reforma
administraþiei publice care a urmãrit în principal limitarea
creºterii sale ºi adaptarea structurilor, cât ºi introducerea
abordãrii strategice în cadrul administraþiei publice.
În concluzie, putem afirma cã guvernarea trebuie sã
funcþioneze în lumea realã; nu este o problemã de sisteme
ipotetice existenþa în abstract. Improvizãrile în guvernare
trebuie, aºadar, sã fie potrivite dupã procesele, instituþiile,
culturile, valorile, resursele, condiþiile ºi împrejurãrile existente
ºi anticipate. Prin urmare, înainte de identificarea sarcinilor
guvernãrii ºi prelucrarea proiectãrilor cerute, trebuie sã ne
uitãm la împrejurãrile în care guvernarea va trebui sã se
concetreze asupra analizei performanþelor sectorului public.

Note
Bunurile publice sunt bunuri a cãror utilizare nu este supusã

n

finanþarea prin fiscalitate;

concurenþei ºi nu este exclusivã. Altfel spus, nonrivalitatea

n

unicitatea, via gestiunea publicã a ansamblului protecþiei

presupune ca utilizarea bunului de cãtre o persoanã nu împiedicã
consumul acestuia de cãtre alt utilizator, iar nonexclusivitatea

(2)

(3)

sociale.
(5)

Concepþia de tip Bismarck (asigurãrile sociale) a apãrut în 1883

exprimã faptul cã terþii nu pot fi excluºi de la utilizarea unui

în Germania. Statul german a instituþionalizat protecþia socialã

bun. Digurile, apãrarea, iluminatul public sunt exemple de bunuri

împãrþitã înainte prin mai multe case de asistenþã. Asigurarea se

publice (sau colective).

distinge, în mod evident, de asistenþã prin faptul cã protecþia

Efectele externe importante (externalitãþile) se manifestã odatã

socialã este acordatã în contrapartida desfãºurãrii unei activitãþi

cu consumul unor bunuri individuale, precum educaþia

profesionale. La baza acestui sistem stau patru principii

(cetãþenie responsabilã, productivitate), sãnãtatea (epidemii) ºi

fundamentale:

þigãrile (mortalitate precoce).

n

Tichetul moderator – partea care rãmâne de platã în sarcina
asiguratului deoarecece rambursarea cheltuielilor legate de

fapt, limitatã la cei care au aceste drepturi prin munca lor;
n

îmbolnãvire nu reprezintã decât o parte a sumelor plãtite de asigurat.
(4)

o protecþie obligatorie acelor salariaþi al cãror salariu este
inferior unei anumite sume ºi care nu pot recurge la prudenþa

Concepþia de tip Beveridge (sistemele naþionale de sãnãtate) a
apãrut în Marea Britanie dupã cel de-al doilea rãzboi mondial.

o protecþie exclusiv bazatã pe muncã ºi, datoritã acestui

individualã;
n

Accesul la îngrijire este universal, iar oferta de îngrijiri este

o protecþie bazatã pe tehnica asigurãrii, care instaureazã o
proporþionalitate a cotizaþiilor în raport cu salariile;

monopolul serviciului naþional de sãnãtate. El se bazeazã pe

n

urmãtoarele principii:

În toate þãrile în care a fost adoptat acest sistem, protecþia s-a

n

n

o protecþie gestionatã de înºiºi angajatori ºi salariaþi.

universaliatea protecþiei sociale prin acoperirea întregii

generalizat puþin câte puþin prin extinderea la categorii de

populaþii ºi a tuturor riscurilor sociale;

populaþie iniþial neprotejate (angajaþi, studenþi, lucrãtori

uniformitatea prestaþiilor în naturã, bazate mai mult pe nevoi

independenþi ...) ºi la riscuri care nu au fost luate în considerare

decât pe venituri;

iniþial.
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