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Capitolul

1

Economia publicã: o realitate ºi un
domeniu de cercetare economicã

1.1. Economia publicã, ca sector economic
1.1.1. Sectorul public
1.1.2. Bunurile/Serviciile publice
1.1.2.1. Prezentare generalã
1.1.2.2. Mecanismul adoptãrii deciziilor publice
Cererea ºi oferta de bunuri/servicii publice
Procesul decizional public ºi privat
1.2. Evaluarea economiei publice
1.2.1. Evaluarea bunurilor/serviciilor publice
1.2.2. Evaluarea politicilor publice
1.2.2.1. Prezentarea criteriilor de evaluare a politicilor
publice
1.2.2.2. Compromisuri între criteriile de evaluare
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I. CONCEPTE CHEIE
•
•
•
•
•
•
•

• cerere ºi ofertã de bunuri/servicii
publice
• cerere ºi ofertã de bunuri/servicii
private
• mecanism al pieþei
• mecanism bugetar
• proces decizional
• decizie bugetarã
• alocare optimã
• evaluare bunuri/servicii publice
• evaluare politici publice

stat
sector public
sector privat
funcþii ale statului
instrumente ale statului
incidenþa bugetului public
incidenþa bunurilor/serviciilor
publice
• bunuri/servicii publice
• bunuri/servicii private

II. OBIECTIVE OPERAÞIONALE
Studierea economiei publice necesitã cunoaºterea prealabilã a unor noþiuni
instituþionale, politice, metodologice, precum ºi înþelegerea procesului decizional din economie ºi finalitatea acestuia. Acest capitol îºi propune sã prezinte
conceptele de bazã ºi sã explice domeniul economiei publice, în calitate de sector al economiei. În acest scop, ne-am propus sã prezentãm caracteristicile sectorului public, precum ºi ale celui privat, în vederea înþelegerii sensului corect al
acestora. Astfel, am evidenþiat mecanismul adoptãrii deciziilor publice, nu înainte
de a ne referi la definirea bunurilor/serviciilor publice, fãcând, totodatã, în paralel,
prezentarea particularitãþilor procesului decizional specific pieþei.
Capitolul se încheie cu prezentarea succintã a criteriilor pe baza cãrora
se poate realiza evaluarea atât a bunurilor/serviciilor colective, cât ºi a politicilor
publice.

III. CONÞINUT
1.1. Economia publicã, ca sector economic
1.1.1. Sectorul public
Pentru a defini sectorul public, ne vom referi la un criteriu considerat
pozitiv, ce este fondat pe natura procesului decizional. Astfel, considerãm cã
10

sectorul public sau statul este entitatea formatã din toate instituþiile la nivelul
cãrora se adoptã decizii colective sau publice, indiferent de regimul politic:
democraþie, monarhie. Acestea sunt reprezentate de: administraþiile publice
la nivel central ºi local ºi de cãtre instituþiile publice.
În definirea sectorului public, se pune problema încadrãrii societãþilor cu
capital de stat ºi a regiilor autonome, care sunt întreprinderi. Acestea aparþin
sectorului public, deoarece ele produc bunuri publice ºi primesc, dupã caz,
resurse financiare publice sub formã de subvenþii, investiþii sau altele.
Dacã ne gândim la societãþile cu capital de stat, acestea prezintã o formã
de organizare ºi funcþionare specificã întreprinderilor private, însã, ele s-au
format prin contribuþia statului. Chiar dacã autoritãþile publice exercitã un control asupra lor, datoritã participãrii lor financiare, aceste societãþi, la prima
vedere, pot fi asimilate întreprinderilor private, pentru cã produc ºi comercializeazã bunuri private, precum ºi pentru cã sunt administrate dupã principii
comerciale, urmãrind obþinerea de profit.
A doua categorie de întreprinderi ºi instituþii de drept public, chiar privat,
care produc bunuri sau servicii, ce au caracter colectiv, ºi care sunt finanþate
prin subvenþii de la stat, prin participaþii, împrumuturi, fac parte din sectorul
public pentru cã statul le impune sã ia în considerare, ca regulã generalã,
obiective de interes general de redistribuire, de dezvoltare regionalã, etc.
Trebuie remarcat faptul cã aceastã diviziune tradiþionalã a economiei în
cele douã sectoare  privat ºi public  este limitatã, întrucât nu include toate
tipurile de entitãþi dintr-o societate.
În primul rând, în acest secol, s-a realizat dezvoltarea întregii game de
organizaþii private, care nu au scop lucrativ ºi care produc voluntar servicii ce
rãspund nevoilor colective ale societãþii. Numãrul ºi importanþa acestor
organizaþii au fãcut ca ele sã formeze un sector ce este supus principiilor
dreptului privat. Astfel, de exemplu, asociaþiile consumatorilor sunt organisme
care au un obiectiv social, respectiv acela de protecþie ºi de informare a
cumpãrãtorilor de bunuri ºi a utilizatorilor de servicii, cu prioritate în favoarea
membrilor afiliaþi. Aceastã activitate neguvernamentalã poate fi asimilatã cu
un serviciu colectiv, pentru cã de acesta beneficiazã nu numai membrii
asociaþiei, ci întreaga populaþie. Sindicatele, organizaþiile caritabile, religioase,
spitale, ºcoli, etc. constituie alte exemple de entitãþi ce aparþin acestui sector
specific.
În al doilea rând, statul apeleazã la reglementãri pentru a constrânge
sectoarele economice sã-ºi desfãºoare activitatea în concordanþã cu obiectivele
politice stabilite de Guvern. Astfel, se realizeazã o întrepãtrundere a celor douã
sectoare  public ºi privat.
11

Intervenþiile statului asupra economiei trebuie sã-i permitã acestuia
îndeplinirea celor patru funcþii care îi sunt atribuite, respectiv: funcþia de alocare
a resurselor; funcþia de redistribuire a veniturilor; funcþia de stabilizare
macroeconomicã; funcþia de reglementare a comportamentelor membrilor
societãþii. Caracteristicile funcþiilor statului sunt prezentate în figura 1.1.
În vederea îndeplinirii funcþiilor prezentate, statul poate utiliza urmãtoarele
instrumente: legislaþia, prin intermediul cãreia are loc reglementarea
comportamentelor membrilor societãþii; bugetul public, prin forþa coercitivã
FUNCÞIILE STATULUI

Alocarea
resurselor

Statul urmãreºte înfãptuirea echilibrului între
folosirea resurselor pentru crearea de bunuri
publice, respectiv de bunuri private, în condiþiile
optimului social: maximizarea profitului producãtorilor particulari, pe de o parte, ºi
maximizarea bunãstãrii sociale, pe de altã parte.
Deci, statul intervine pentru a corecta echilibrele
parþiale.

Redistribuirea
veniturilor

Statul urmãreºte sã modifice repartiþia naturalã
a veniturilor între indivizi, în vederea:
• corectãrii rezultatelor distribuirii veniturilor prin
mecanismul pieþei, determinatã exclusiv de
distribuirea factorilor de producþie, în absenþa
sectorului public;
• asigurãrii redistribuirii veniturilor în condiþiile
interdependenþei dintre funcþiile statului.
Cu alte cuvinte, statul intervine pentru a corecta
dinamica pieþei ºi a evita cumularea nejustificatã
a inegalitãþilor.

Stabilizarea
macroeconomicã

Statul corecteazã dezechilibrul dintre cererea ºi
oferta globalã, în scopul ameliorãrii fluctuaþiilor
economice, al reducerii consecinþelor nefavorabile (economice, sociale) ale subutilizãrii ºi/
sau suprautilizãri factorilor de producþie, precum
ºi pentru o creºtere echilibratã. Deci, statul
intervine pentru a corecta echilibrul general.

Reglementarea
comportamentelor
membrilor
societãþii

Statul acþioneazã asupra comportamentelor
membrilor societãþii prin intermediul actelor
normative ce asigurã cadrul desfãºurãrii tuturor
relaþiilor din economie.

Figura 1.1. Funcþiile statului în economia de piaþã
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Funcþiile de alocare a resurselor
ºi de redistribuire
a veniturilor sunt
legate exclusiv
de problematica
economiei publice, care oferã
pârghiile ºi instrumentele necesare pentru a le
îndeplini.

a acestuia, privind formarea resurselor ºi efectuarea cheltuielilor publice.
Acestea sunt prezentate în figura 1.2.
SECTOR PUBLIC
Buget public

Legislaþie

Factori de producþie
Venituri ale indivizilor

încasãri
cheltuieli
incidenþa avantajelor
impozite, taxe, contribuþii

Venituri ale regiunilor
Figura 1.2. Incidenþa instrumentelor statului asupra economiei

Incidenþa reglementãrii este foarte dificil de cuantificat, fiind posibilã
doar dacã se studiazã impactul unei reguli speciale sau a ansamblului de reguli
asupra unui obiectiv sau a unei acþiuni definitã de cãtre stat.
Incidenþa bugetului public trebuie analizatã la nivelul indivizilor, precum
ºi pe regiuni (zone dezvoltate, zone slab dezvoltate). Aceasta se manifestã atât
prin intermediul cheltuielilor ºi resurselor ce formeazã bugetul (incidenþa
fluxurilor de încasãri ºi plãþi), cât ºi prin serviciile oferite populaþiei (incidenþa
serviciilor oferite de stat). Caracteristicile celor douã tipuri de incidenþe ale
bugetului public sunt prezentate în figura 1.3.
INCIDENÞA BUGETULUI PUBLIC
Incidenþa fluxurilor de plãþi

Incidenþa serviciilor oferite de stat

Resursele financiare publice au efect negativ asupra
veniturilor membrilor societãþii sau ale regiunilor
(zonelor) definite, deoarece ele acþioneazã ca o
funcþie a banilor. Din contrã, cheltuielile publice au
o influenþã pozitivã, reprezentînd o injecþie de
venituri. Pentru cuantificarea impactului, nu este
suficient sã se mãsoare volumul prelevãrilor sau
cheltuielilor, întrucât trebuie sã se þinã cont ºi de
efectele macroeconomice ºi microeconomice. Este
important sã se poatã mãsura incidenþa bugetului
public prin fluxurile de plãþi, într-o formã
atotcuprinzãtoare, prin elaborarea unui model al
echilibrului general care þine cont de toate aceste
modificãri determinate.

Finalitatea unei cheltuieli publice, cu excepþia unor
transferuri, nu este de a spori veniturile unor indivizi,
ci de a oferi populaþiei servicii publice. Astfel,
fluxurile de plãþi au o contraparte realã, reprezentatã
de servicii, care influenþeazã la fel veniturile agenþilor
economici. Mãsurarea avantajelor este mai interesantã
decât cea a fluxurilor de plãþi, deoarece ea însumeazã
bunãstarea indivizilor, însã este greu de realizat.
Noþiunea de avantaj sau beneficiu este subiectivã ºi
este dificil de mãsurat în valoare monetarã. De
exemplu: evaluarea avantajelor pe care un student,
familia sa sau societatea le obþin din educaþie. În plus,
mãsurarea incidenþei avantajelor este un domeniu de
cercetare relativ nou.

Figura 1.3. Incidenþa bugetului public
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1.1.2. Bunurile/Serviciile publice
1.1.2.1. Prezentare generalã
Statul are rolul de a asigura satisfacerea nevoilor colective ale membrilor
societãþii, contribuind, astfel, prin intermediul instituþiilor publice, la producerea
ºi/sau prestarea de bunuri/servicii publice. Acestea sunt finalitãþile bugetului
public, aºa cum am prezentat în secþiunea 1.1.1.
Pentru definirea bunurilor/serviciilor publice, pornim de la identificarea
caracteristicilor bunurilor ºi serviciilor private, respectiv: divizibilitatea (rivalitatea) consumului; excluderea (raþionalizarea) consumului, prezentate în
figura 1.4.
BUNURILE ªI SERVICIILE PRIVATE
Divizibilitatea (rivalitatea)
consumului

Excluderea (raþionalizarea)
consumului

Un bun este considerat divizibil (cu rivalitate în consum), atunci când cumpãrarea
sau vânzarea de cãtre o persoanã exclude
definitiv sau, în acest caz, simultan, întregul
consum al unei alte persoane.
Astfel, existã o singurã relaþie între
fiecare unitate produsã ºi/sau oferitã ºi
fiecare unitate consumatã/utilizatã. Costul
marginal al consumatorului suplimentar este
superior lui zero, ceea ce justificã excluderea
sa prin preþ.

Un bun este considerat exclusiv sau se
preteazã la excludere (raþionalizare) atunci
când deþinãtorul sãu (adesea producãtorul
sãu) este în mãsurã sã împiedice accesul
altor persoane care refuzã (nu pot) sã-l
cumpere la preþul care li se cere.
Deþinãtorul acestui tip de bun exercitã un
drept de proprietate care îi este conferit de
lege. Posibilitatea excluderii garanteazã
deþinãtorului bunului despãgubirea în cazul
schimbului, pentru a renunþa la dreptul sãu.

Figura 1.4. Particularitãþile bunurilor ºi serviciilor private

Pe baza caracteristicilor evidenþiate, se pot identifica patru categorii de
bunuri ºi servicii, respectiv: private, publice, mixte. (tabelul 1.1.).
Caracteristicile categoriilor de bunuri ºi servicii identificate sunt prezentate
în figura 1.5.
Prezentãm în continuare cauzele a douã dintre caracteristicile bunurilor
ºi serviciilor identificate în figura 1.5., respectiv non-rivalitatea ºi excluderea.
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Tabelul 1.1.
Categoriile de bunuri ºi servicii
Excludere
(raþionalizare posibilã)

Non-excludere
(raþionalizare imposibilã)

Rivalitate
(raþionalizare doritã:
cost marginal>0)

A. Bunuri ºi servicii private

D. Servicii colective mixte

Non-rivalitate
(raþionalizare nedoritã:
cost marginal=0)

C. Servicii colective mixte

B. Servicii colective pure

Caracteristici

TIPOLOGIA BUNURILOR ªI SERVICIILOR  CARACTERISTICI 

A. Bunurile ºi
serviciile private

Prezintã
douã caracteristici: rivalitatea ºi posibilitatea
.
excluderii. Raþionalizarea lor nu este numai posibilã, ci ºi
de dorit din punct de vedere al alocãrii resurselor, întrucât
costul marginal al producþiei este pozitiv

B. Bunurile ºi
Serviciile publice
pure

Prezintã particularitãþi diametral opuse celor din categoria
precedentã, deoarece consumul lor este non-rival ºi
excluderea este imposibilã.
• Non-rivalitatea semnificã faptul cã o datã produse, pentru
una sau mai multe persoane, aceste servicii colective pot
fi consumate sau utilizate de un numãr mare de persoane,
fãrã a se înregistra un cost de producþie suplimentar. Deci,
consumul este non-rival.
• Non-excluderea, semnificã faptul cã furnizorul sau
proprietarul serviciului colectiv nu au posibilitatea sã
rezerve utilizarea serviciului celor care ar putea sã-l
cumpere la preþul cerut.

C. Prima categorie
de bunuri ºi servicii
publice mixte

Se caracterizeazã prin non-rivalitate ºi posibilitatea
excluderii (exemplu: podurile, tunelurile, terenurile de sport
sau alte forme de reprezentãri artistice). Pânã la utilizarea
întregii cantitãþi produse sau oferite, consumul primului
utilizator nu-l afecteazã pe cel al altor persoane. În schimb,
proprietarul nu a fãcut deosebiri în rezervarea serviciului
pe care îl furnizeazã celor care sunt gata sã plãteascã un preþ
de excludere.

D. A doua
categorie de bunuri
ºi servicii publice
mixte

Prezintã particularitãþi de rivalitate ºi imposibilitate a
excluderii. Aceastã situaþie se produce atunci când drepturile
de proprietate nu sunt definite sau sunt incomplet definite
(exemplu: zãcãmintele de aur, petrol, resurse marine).
Exploatarea lor este rivalã, însã primii exploatatori nu pot
sã-ºi rezerve aceste bogãþii doar pentru ei, pentru cã nu au
temei legal pentru a-i împiedica pe noii veniþi.

Figura 1.5. Caracteristicile bunurilor ºi serviciilor din economie
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Non-rivalitatea consumului provine de la natura specificã a producþiei
serviciului considerat. Procesul de producþie furnizeazã un serviciu unic de
care pot beneficia numeroase persoane în calitate de utilizatori potenþiali, fãrã
sã suporte un cost suplimentar. În plus, fiecare utilizator poate beneficia nu
numai de aceeaºi cantitate ca ºi ceilalþi, ci de întreaga cantitate oferitã. Numãrul
de beneficiari depinde de capacitatea tehnicã a serviciului.
Excluderea implicã, prin formele ei (tehnicã ºi economicã), capacitatea
de a putea identifica beneficiarii, pe de o parte, ºi, pe de altã parte, de a mãsura
valoarea pe care ei o atribuie serviciului în cauzã.
Indiferent de forma excluderii  tehnicã sau economicã  aceasta poate
viza, la rândul ei, atât consumatorii, cât ºi furnizorii de bunuri ºi/sau servicii,
aºa cum am prezentat în figura 1.6.

Renunþarea la consumul de
bunuri ºi servicii este generatã
de caracteristicile tehnice ale
acestora ce nu corespund cu
necesitãþile consumatorilor.

EXCLUDERE

Tehnicã

Economicã

Renunþarea la consumul de
bunuri ºi servicii este produsã
de costul prea ridicat în comparaþie cu utilitatea bunurilor
sau serviciilor respective.

Excluderea consumatorilor de cãtre furnizori
atunci când aceºtia evitã
obþinerea sau utilizarea
unui bun/serviciu colectiv
ce nu prezintã interes.

Excluderea unilateralã,
respectiv a agenþilor economici de cãtre consumatori, intervine atunci
când utilizarea bunului/
serviciului colectiv este
opþionalã (exemplu: posturile de radio sau televiziune).
Excluderea bilateralã,
respectiv atât a agenþilor
economici, cât ºi a consumatorilor, intervine în
situaþia în care serviciu
colectiv este considerat
nedorit; consumul acestuia
nu este optim (exemplu:
apãrarea naþionalã).

Figura 1.6. Tipuri de excludere a consumului
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1.1.2.2. Mecanismul adoptãrii deciziilor publice
Cererea ºi oferta de bunuri/servicii publice
Economiile de piaþã se caracterizeazã prin protecþia publicã a drepturilor
de proprietate privatã. În aceste economii, bunurile fac obiectul schimburilor
între reprezentanþii ofertei ºi cei ai cererii, respectiv, pe de o parte, gospodãriile
care doresc sã vândã un anumit bun economic la un anumit preþ, iar, pe de altã
parte, sunt gospodãriile care vor sã cumpere un anumit bun economic la un
anumit preþ. Astfel, între cele douã categorii apare decizia de schimb ce se
finalizeazã printr-un contract în care se precizeazã cantitãþile ºi sumele de
bani ce urmeazã a se transfera.
Legãtura dintre rezultatul unui contract sau a unui set de contracte ºi
caracteristicile cererii ºi ofertei se sesizeazã la nivelul mecanismului pieþei.
În timp ce la nivelul societãþii, regula care leagã caracteristicile cererii ºi ofertei
unei colectivitãþi de preferinþele membrilor sãi este exprimatã prin mecanismul
bugetar. Acesta nu trebuie considerat o alternativã pentru mecanismul pieþei,
întrucât el vizeazã o colectivitate ºi nu un singur individ.
Deciziile publice sunt rezultatul aplicãrii politicilor publice privind
nevoile colective, pe de o parte, ºi resursele financiare publice, pe de altã parte.
În elaborarea acestor politici trebuie þinut cont de cererea exprimatã de membrii
societãþii, precum ºi de oferta ce vine din partea autoritãþilor publice. Caracteristicile cererii ºi ofertei de politici publice sunt prezentate în figura 1.7.
CEREREA ªI OFERTA DE POLITICI
PUBLICE

CEREREA de politici publice

OFERTA de politici publice

emanã de la cetãþenii care îºi exprimã:

emanã de la executiv, Parlament ºi
administraþie care concep ºi aplicã
politicile cerute, încercînd sã satisfacã
cererea.

• fie individual, prin inter-

utilizarea drepmediul alegerii reprezen- turilor de: initanþilor;
þiativã, referen• fie colectiv, prin inter- dum, petiþie,
mediul organismelor  grevã, manifespartide politice, sindicate tare
sau grupuri de presiune.
Deºi acest mod de exprimare a preferinþelor este
diferit de specificul pieþei, el permite comunitãþii
sã-ºi releve preferinþele în legãturã cu politicile
publice.

Figura 1.7. Caracteristicile cererii ºi ofertei de politici publice
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Confruntarea dintre opiniile exprimate de cetãþeni, în special, prin
intermediul organismelor care s-au constituit pentru a le apãra interesele, ºi
deciziile politice propuse de autoritãþi produc un ansamblu de soluþii care tind
spre un echilibru între cerere ºi ofertã.
Procesul decizional public ºi privat
Echilibrul dintre cerere ºi ofertã se realizeazã atât în cadrul procesului
decizional specific pieþei, cât ºi celui din sectorul public, rezultatul fiind decizia
individualã, la nivelul fiecãrui agent economic, ºi decizia bugetarã pentru
întreaga colectivitate (figura 1.8.).
ECONOMIA NAÞIONALÃ

SECTOR PUBLIC

SECTOR PRIVAT

PROCES DECIZIONAL

PROCES DECIZIONAL SPECIFIC PIEÞEI

Cerere de
politici publice

Cerere de
bunuri ºi/sau
servicii private

Ofertã de
politici publice

DECIZIE BUGETARÃ
- colectivã -

Ofertã de bunuri
ºi/sau servicii
private

DECIZIE INDIVIDUALÃ

Figura 1.8. Procesul decizional privat ºi public

Procesul decizional în sectorul public este un proces centralizat care
are un anumit grad de variabilitate în funcþie de regimul politic, finalitatea
acestuia fiind decizia bugetarã. Aceasta exprimã decizia colectivã a unei
autoritãþi competente a Guvernului care autorizeazã cheltuieli din fondurile
publice sau venituri la fondurile publice. Se pot identifica patru tipuri de decizii
bugetare, respectiv:
1. cumpãrarea de factori de producþie de la gospodãrii ºi vânzarea de factori
de producþie cãtre alte gospodãrii;
2. subvenþiile ºi taxele pe vânzãrile de mãrfuri în vederea reducerii
consumului acestora, cum ar fi taxe de poluare;
3. transferurile cãtre alte gospodãrii;
4. sarcina fiscalã a gospodãriilor private, cum ar fi contribuþiile la
asigurãrile sociale, TVA, etc.
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Pentru a înþelege mai bine cele patru tipuri de decizii, prezentãm fluxurile
cheltuielilor ºi veniturilor publice în figura 1.9.
Cofinanþare public  privat

Servicii publice

Achiziþii publice
Subvenþii

1

2

GUVERNUL

6
A

Alocarea resurselor
B
Distribuirea resurselor

3
Factori de producþie
Amânãri de impozite ºi
taxe

4

5

Transferuri

Impozite ºi taxe

Figura 1.9. Fluxurile de venituri ºi cheltuieli publice ce fac obiectul deciziilor bugetare

În figura 1.9. sunt reprezentate: Guvernul, pieþele (de la 1 la 6) ºi fuxurile
monetare cãtre Guvern ºi de la Guvern spre pieþe. Guvernul este prezentat ca o
gospodãrie integratã, potrivit abordãrii tradiþionale. Pieþele 1, 2 ºi 6 determinã
ceea ce se produce în economie, iar deciziile vizate sunt de alocare a resurselor.
Deciziile de distribuire a resurselor se regãsesc la nivelul pieþelor 3, 4 ºi 5.
În figura de mai sus, sunt evidenþiate douã pieþe alocative externe. Piaþa
1 (sectorul privat) este cea de la care Guvernul cumpãrã produse. Se considerã
cã sectorul privat include atât firme ce îºi maximizeazã profitul, cât ºi firme
care produc pentru piaþã, respectiv ce formeazã sectorul privat non-profit
(exemplu: spitalele private, muzeele). Piaþa 2 reflectã produsele pe care
Guvernul le vinde gospodãriilor publice ºi private (serviciile poºtale, transportul
public, educaþia publicã, etc.).
Pieþele 3, 4 ºi 5 sunt pieþe distributive. De pe piaþa 3, Guvernul cumpãrã
factorii de producþie (capital ºi forþa de muncã) de la alte gospodãrii. Capitalul
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împrumutat poate fi considerat ca un flux de mãrfuri, iar plãþile de dobânzi ca
un flux monetar reciproc. Aceste fluxuri de mãrfuri ºi bani, la nivelul pieþei 3,
trebuie considerate ca fluxuri nete, astfel, încât sã includã capitalul împrumutat
de Guvern de la sectorul privat, pentru care plãteºte dobândã. Guvernul se
împrumutã nu numai pentru scopuri productive, ci ºi pentru a completa resursele
din impozite ºi taxe. În acest caz, tranzacþia distributivã cu piaþa 3 trebuie
interpretatã ca o cumpãrare de bunuri, în condiþiile amânãrii impozitelor ºi
taxelor.
Distribuirea veniturilor nu depinde, în exclusivitate, de vânzarea factorilor
de producþie. În primul rând, este o redistribuire a resurselor între gospodãriile
private (nereprezentate în figura 1.9., pentru cã nu implicã Guvernul) ºi de la
Guvern cãtre alte gospodãrii publice ºi private (piaþa 4).
Redistribuirea veniturilor prin intermediul pieþei 4 include sistemul de
repartizare a veniturilor prin intermediul cãruia Guvernul contribuie la resursele
altei gospodãrii. Astfel, aceste transferuri pot fi considerate tranzacþii ce au
loc pe piaþã.
Piaþa 5 se referã la impozite ºi taxe ca principalã sursã a fondurilor de
resurse financiare publice. Acestea sunt prezentate sub forma unui flux de la
sectorul privat (producãtori ºi consumatori), la sectorul public.
Astfel, distribuirea veniturilor, potrivit tranzacþiilor ce se desfãºoarã în
cadrul pieþei 3, este consideratã o distribuire primarã, iar cea care rezultã din
pieþele 4 ºi 5 este o distribuire secundarã.
Fluxurile monetare prezentate mai sus pot fi privite drept tranzacþii ce au
loc pe pieþele considerate, cu precizarea cã plãþile de impozite ºi taxe sunt
tranzacþii bilaterale. Pentru a explica de ce impozitele ºi taxele sunt considerate
tranzacþii bilaterale, trebuie pornit de la distincþia dintre serviciile specifice ce
sunt disponibile gratuit persoanelor care ºi-au respectat obligaþiile fiscale, pe
de o parte, ºi, pe de altã parte, dreptul membrilor gospodãriilor private de a
beneficia de servicii publice.
Definiþia conceptului de decizie bugetarã include toate fluxurile de intrãri
ºi ieºiri cãtre ºi de la Guvern, aºa cum sunt prezentate în figura 1.9. Fluxurile
de ieºiri din cadrul pieþelor 1 ºi 3 ºi fluxul intrãrilor din piaþa 2 se referã la
cumpãrarea ºi vânzarea factorilor de producþie ºi de produse. Fluxul intrãrilor
pe piaþa 5 evidenþiazã impozitele ºi taxele, în timp ce fluxul ieºirilor de pe
piaþa 4 se referã la transferurile cãtre sectorul privat.
O categorie aparte o reprezintã subvenþiile ce vizeazã unitatea de produs.
Vânzarea produselor subvenþionate de cãtre gospodãriile producãtoare private
poate fi consideratã o vânzare simultanã între doi cumpãrãtori: gospodãriile
private, care cumpãrã, ºi Guvernul, care suportã o parte din preþ.
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