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Eşecul statului asistenţial. 
Soluţii de piaţă la criza economică
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Fragmente de la conferinţa anuală CADI-Konrad Adenauer  (partea I)*

Text îngrijit de Monica Şomăndroiu şi 
Ionuţ Sterpan

Actuala criză este mai degrabă o criză 
a statului decât a pieţei. Acesta 

a fost mesajul conferinţei anuale a 
Centrului de Analiză şi Dezvoltare 
Instituţională (CADI) şi a Fundaţiei 
Konrad Adenauer (KAS). Conferinţa 
a fost organizată la Bucureşti, în 27 
septembrie 2010, în parteneriat cu 
Atlas Economic Research Foundation 
şi Institute for Economic Studies – 
Europe. Mesajul vine în continuarea 
expunerilor făcute în conferinţa anuală 
CADI-KAS din 2009 despre cauzele 
şi mecanismele crizei şi este susţinut 
de rezultatele analizelor publicate în 
acelaşi an de cercetători români liber-
tarieni .

Cum creează statul premisele 
crizei? Sistemul centralizat al 
democraţiei reprezentative hrăneşte o 
clientelă politică, fie că este vorba de 
o clasă puternică electoral, fie că este 
vorba de grupuri organizate de inter-
ese. Deservirea acestei clientele creşte 
nesustenabil nivelul cheltuielii publice 
şi îi creează o structură defectuoasă. 
Supracreditarea este numai un tip spe-
cial de cheltuială publică. Aici orizontul 
motivaţiilor de tip electoral a dat clasei 
politice tendinţa de a supraîncuraja 
credite care apoi au creat aparenţa falsă 
a rentabilităţii şi au creat piramida 
financiară şubredă. Trebuie însă să 

avem în vedere tabloul general creat de 
suprataxare şi suprareglementare. Pe 
de o parte, nivelul cheltuielii pub-
lice atrage o povară fiscală ce dislocă 
activitatea economică pe un traiect mai 
puţin productiv. Pe de alta, structura 
cheltuielilor publice se complică şi 
aparatul birocratic devine mai greoi 
odată cu noile straturi de reglementări 
ce încetinesc fluxul economic şi 
blochează inovaţia.

Idealul asistenţei sociale creează un 
pretext în plus pentru supraîncărcarea 
pieţei cu taxe şi reglementări. Din 
acest motiv, statele asistenţiale îşi 
confruntă cetăţenii cu dezechilibre 
bugetare accentuate. Odată aflat în 
criză, nu numai că statul asistenţial 
se dovedeşte incapabil să relanseze 
economia întrucât suprareglementarea 
reduce posibilitatea pieţei de a corecta 
alocările greşite. Dar, în acelaşi timp, 
din pricina scăderii încasărilor la buget, 
statul asistenţial devine incapabil şi 
să susţină categoriile defavorizate. 
Concluzia: modelul social este mai 
vulnerabil la criză. Prin contrast, flexi-
bilitatea unei economii caracterizate de 
libera iniţiativă şi relativ degrevate de 
povara cheltuielilor bugetare îi asigură 
o performanţă superioară în ambele 
privinţe: şi a productivităţii econo-
miei, şi a asistenţei celor defavorizaţi. 
Soluţiile de relansare economică 
sunt cele bazate pe mecanismul 
pieţei libere, liberalizări, privatizări şi 
dereglementări.

Invitaţii străini au fost domnii Tom 

Palmer, vicepreşedinte pentru relaţii 
internaţionale al Fundaţiei pentru 
Cercetare Economică Atlas, Wash-
ington D.C., Lothar Funk, profesor la 
Universitatea de Ştiinţe Aplicate din 
Düsseldorf, şi Pierre Garello, director al 
Institutului pentru Studii Economice – 
Europa şi profesor de ştiinţe economice 
la Universitatea din Aix-en-Provence. 
Invitaţii din România au fost domnii 
Theodor Stolojan, membru al Parla-
mentului European, Sever Voinescu, 
membru al Parlamentului României, 
Varujan Pambuccian, membru al Parla-
mentului României, Valentin Ionescu, 
fost ministru al Privatizării în perioada 
1997-1998, şi Lucian Croitoru, consilier 
al Guvernatorului Băncii Naţionale 
a României şi fost reprezentant al 
României la FMI între 2003 si 2007. 
Moderatorii celor două paneluri au 
fost domnii Valeriu Stoica, profesor de 
Drept la Universitatea din Bucureşti, 
şi Dan Suciu, realizator la Money 
Channel şi editorialist la revista 22. În 
continuare, vă prezentăm fragmente de 
la discuţiile din cadrul conferinţei. Dis-
cursurile în întregime sunt disponibile 
în numărul electronic al revistei.

Fragmente de la conferinţa „Mecanismele 
crizei” au fost publicate în numărul din ianuarie 
2010 al Pieţei Financiare, iar textul integral în 
revista Oeconomica, nr. 2 / 2010. Textele colecţiei 
„Criza mondială. Explicaţii liberale”, publicate în 
numărul din mai 2009 al revistei Idei în dialog, 
sunt disponibile pe www.cadi.ro.
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    VALERIU STOICA: „MODELUL 
    ASISTENŢIAL ASIGURĂ GUVERNAREA 
DE CĂTRE CEI CARE NU MUNCESC”

După cum bine ştiţi, criza economică 
actuală are multe interpretări. Două 
dintre ele sunt radical opuse. Este o in-
terpretare potrivit căreia asistăm la eşecul 
capitalismului. Şi este o altă interpretare 
potrivit căreia asistăm la eşecul statului 
asistenţial. Noi, cel puţin, cei care suntem 
aici, credem că a doua explicaţie este cea 
corectă. De ce a eşuat statul asistenţial? 
Sunt, cred, cinci efecte pe care statul 
asistenţial le-a produs şi care îi explică 
eşecul.

Primul efect pervers al statului 
asistenţial: i-a încurajat pe cei care 
nu muncesc. Această concluzie este 
valabilă pentru toate ţările în care statul 
asistenţial a fost văzut ca o soluţie. Dacă 
ne referim la România din ultimii 20 
de ani, două cifre sunt grăitoare. Ele 
figurează şi în mesajul preşedintelui, 
adresat Parlamentului României, în urmă 
cu câteva zile (în cursul lunii septembrie 
2010 – n.r.). În anul 2004, în România 
existau 6.400.000 de asistaţi social. La o 
ţară cu 20 milioane de locuitori, pentru 
că aproximativ 2 milioane de cetăţeni ai 
României lucrează în alte ţări, este o cifră 
impresionantă. În 2008, după patru ani 
de guvernare „liberală”, după patru ani 
în care cei care au guvernat, în discursul 
doctrinar, au afirmat ideea statului mini-
mal, s-a ajuns ca numărul celor asistaţi 
social să fie de 13,9 milioane. Putem vorbi 
şi despre ce s-a întâmplat în sistemul de 
pensii în această perioadă. Din ’90 şi până 
astăzi, numărul pensionarilor a crescut 
enorm; şi numai în anul 2008 pensiile au 
crescut cu 45%. Nu ştiu o altă ţară care să 
fi avut o asemenea creştere spectaculoasă 
a pensiilor, printr-o simplă decizie a Gu-
vernului. Ar fi, de asemenea, interesant să 
vedem că sunt judeţe în care pensionarii 
pe caz de boală şi pentru handicap ating 
un procentaj impresionant din totalul 
pensionarilor. De exemplu, în judeţul 
Bihor, aceştia sunt 30% din numărul 
total. Exemplele pot continua. Evident că 
o asemenea politică îi încurajează pe cei 
care nu muncesc.

Al doilea efect pervers al statului 
asistenţial: birocratizarea statului. Şi aici 
am să vă dau două cifre. Spunem că statul 
comunist este statul totalitar cel mai bi-
rocrat. Ei bine, în anul 1990, în România, 
acel stat totalitar avea 900.000 de buge-
tari. La 1 ianuarie 2010, după 20 de ani de 
politică prin care oficial a fost încurajată 
economia de piaţă şi s-a afirmat ideea 
statului minimal, aveam 1.400.000 de 

bugetari. Aşadar, între ‘90 şi 2009, o 
creştere de peste 50% a numărului de 
bugetari.

Al treilea efect pervers: descurajarea 
celor care muncesc. Povara fiscală este tot 
mai mare în sarcina celor care muncesc. 
Cei care plătesc taxe şi impozite sunt 
sufocaţi, sunt descurajaţi să producă 
şi mulţi dintre ei încearcă să găsească 
soluţii alternative, fie intrând în eco-
nomia gri sau în economia subterană, 
fie migrând cu capitalul lor în alte ţări 
decât România. Din acest punct de 
vedere, trebuie să privim mutarea sediilor 
societăţilor comerciale din România în 
Bulgaria.

Al patrulea efect pervers: creşterea 
deficitelor nefinanţate. Cum bine se 
ştie, nu numai în România, dar în toată 
Europa, criza datoriilor suverane este 
extrem de gravă, iar statele asistenţiale şi-
au pierdut credibilitatea ca debitori. Defi-
citele, pentru a fi finanţate, au nevoie de 
credit. Dar, cel puţin în această perioadă 
de criză, statele asistenţiale şi-au pierdut 
credibilitatea ca debitori pentru că cei 
care dau bani, creditorii, au constatat 
că statele asistenţiale nu sunt capabile 
să producă reducerile necesare pentru a 
restitui creditele.

Şi, în sfârşit, un al cincilea efect, 
efectul politic al celor patru efecte 
economice: guvernarea de către cei 
care nu muncesc. Statele asistenţiale 
funcţionează în ţări în care nu mai 
conduc cei care muncesc şi plătesc taxe 
şi impozite. Explicaţia este evidentă dacă 
ne gândim la mecanismele electorale şi 

la programele electorale. De exemplu, 
de 20 de ani în România, pe de o parte, 
se rafinează o tehnică electorală simplă: 
cumpărarea de voturi. Pe de altă parte, se 
rafinează programele electorale de prom-
isiuni adresate celor asistaţi social, care în 
bună parte sunt respectate mai ales când 
se apropie scadenţa electorală. Aceste 
efecte perverse duc la o singură concluz-
ie. Nu capitalismul este de vină pentru 
criza economică actuală. Dimpotrivă. 
Ignorarea regulilor de funcţionare ale 
capitalismului, încălcarea regulilor 
concurenţei oneste, descurajarea celor ce 
muncesc şi care ar putea să facă profit şi 
să reinvestească profitul.

Soluţia, din punctul meu de vedere, 
este simplă. Dar cu cât e mai simplă, cu 
atât e mai greu de aplicat. Trebuie mai 
întâi, la nivel politic, să schimbăm sensul 
de funcţionare a democraţiei, astfel încât 
cei care muncesc, produc şi plătesc taxe 
şi impozite să aibă cuvântul hotărâtor în 
stabilirea politicilor unei ţări. Nu vreau 
să spun prin aceasta că cei care au nevoie 
de asistenţă socială nu trebuie să fie 
asistaţi, ci că această compasiune trebuie 
adresată celor care au realmente nevoie 
de asistenţă. Avem nevoie de o nouă 
solidaritate politică a celor care produc şi 
apoi plătesc taxe şi impozite.

    TOM PALMER: „STATUL ASISTENŢIAL  
    ESTE MAI VULNERABIL LA CRIZĂ”

Abordez tema discuţiei de astăzi 
amintind rolul extraordinar de im-
portant pe care l-au jucat politicile 
intervenţioniste în debutul crizei 
financiare. Este vorba, în special, de acele 
politici care au fost concepute sau care 
au avut ca scop explicit îmbunătăţirea 
situaţiei celor săraci prin mecanisme 
de stat. Amintesc punctul de plecare 
din politica americană. Statul, prin 
Banca Centrală, din 2003 până în 2004, 
a stabilit ratele dobânzilor pe un terito-
riu negativ. Acesta este un lucru dificil 
de înţeles. În mod normal, când plăteşti 
ratele dobânzii pentru un împrumut, 
plăteşti banca pentru că te împrumută. 
Însă, când ratele dobânzii sunt nega-
tive, banca e cea care te plăteşte pe tine 
ca să te împrumuţi. Consecinţa este că 
oamenii vor împrumuta foarte mulţi bani 
şi se încurajează din ce în ce mai multe 
datorii. Pe lângă aceasta, există o politică 
socială a statului menită să încurajeze 
deţinerea de locuinţe. Ratele plăţii-
depozit, pe care administraţia federală 
pentru locuinţe le garanta, au scăzut 
de la 20% – unde fuseseră timp de 60 
ani – până la 3%, iar în primul trimestru 
al lui 2008 au ajuns chiar la 0%. Statul a 
eliminat distincţia dintre a închiria şi a 
cumpăra. Firme sponsorizate de guvernul 
federal – Fannie Mae şi Freddie Mac – au 
primit instrucţiuni din partea Congresu-
lui să asigure finanţare ipotecară pentru 
persoanele cu un venit scăzut. Începând 
cu 1996, 42% din toate finanţările de 
ipoteci trebuiau să fie direcţionate către 
oameni cu un venit sub cel mediu, iar 12% 

 VALERIU STOICA
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    LOTHAR FUNK: „MODELUL GERMAN 
    AL ECONOMIEI SOCIALE DE PIAŢĂ NE 
OFERĂ LECŢII DE CREŞTERE ECONOMICĂ 
SUSŢINUTĂ” 

Mărturisesc că este pentru prima 
dată după foarte mulţi ani când oamenii 
nu se mai referă la Germania ca la omul 
bolnav al Europei. Vă propun să adoptăm 
o privire de ansamblu asupra experienţei 
Germaniei cu sistemul economiei sociale 
de piaţă, un sistem opus modelului 
statului asistenţial. Eu văd trei etape ale 
acestei experienţe întinse de la sfârşitul 
celui de-al doilea război mondial până 
astăzi: perioada iniţială de prosperitate 
crescândă odată cu implementarea 
sistemului economiei sociale de piaţă; 
perioada de testare a sistemului, în care 
am fost martorii unei inflexibilizări 
crescânde a pieţei, ca urmare a unei anu-
mite insistenţe pe termenul „social”; şi, în 
sfârşit, perioada de revenire economică 
odată cu flexibilizarea pieţelor.

Cred că faptul că o ducem rela-
tiv bine pe timpul crizei se datorează 
tocmai măsurii în care s-a renunţat la 
ideea statului asistenţial. Cu doi ani în 
urmă, se spunea că vom ajunge în acest 
moment să avem în jur de 5 milioane de 
şomeri. Acest lucru nu a avut loc pentru 
că economia germană a devenit mult mai 
flexibilă decât era atunci. Din păcate, 
a durat destul de mult să distingem 
binele de rău, însă de aici România poate 
trage anumite învăţăminte. Guvernul 
cancelarului social-democrat Gerhard 
Schröder a realizat mai puţin de jumătate 
dintre reformele necesare, şi doar la 
presiuni din partea Angelei Merkel şi a 
opoziţiei, creştin-democraţii. Ulterior, dl. 
Schröder a fost eliminat de la conducere, 
iar de atunci avem o guvernare creştin-
democrată. Aceasta ar fi suprapunerea 
politică pe etapa de revenire economică 
de care am amintit.

Germania anilor 1950-1960 este 
asociată cu prosperitate ridicată şi stabili-

către cei care câştigau mai puţin de 60% 
din venitul mediu. S-a pus în practică 
o politică sistematică de a subvenţiona 
deţinerea de case de către persoane cu 
venituri dintre cele mai mici şi din ce 
în ce mai puţin calificate. Acestea sunt 
împrumuturile de tip „NINJA” - No 
Income, No Job, No Assets. Prin urmare, 
dacă nu ai Nici Venit, Nici Slujbă, Nici 
Active sau economii, Guvernul Federal 
îţi garantează împrumutul pentru o 
casă. Acordurile Basel 2, prin care statul 
a garantat băncilor cumpărarea aces-
tor titluri, au fost primul ingredient al 
crizei financiare, răspândind politici 
dăunătoare în toată lumea, pentru ca 
sistemul financiar este un uriaş castel de 
cărţi de joc. 

Auzim frecvent că această criză a fost 
cauzată de lăcomie. Nu există însă niciun 
motiv să credem că oamenii erau mai la-
comi în 2007 sau în 2008 decât au fost în 
1998 sau 1988 sau în oricare altă perioadă. 
Cauza acestei crize au fost politicile 
dăunătoare, aplicate în mod sistematic 
prin intervenţia în piaţă. Acum plătim 
consecinţele.

Dacă ne uităm la cazul României, rata 
şomajului, care înainte de criză era sub 
4%, acum trece de 8% (deşi, sincer, nu am 
mare încredere în statisticile pe care le 
realizează agenţiile guvernamentale). Ei 
bine, un mod de a creşte rata angajărilor 
este de a simplifica concedierile. Poate 
părea surprinzător pentru unii, dar e 
vorba de un raţionament foarte simplu: 
reducerea costurilor de angajare a per-
sonalului. M-am întâlnit cu antreprenori 
români, care mi-au spus costul imens al 
lucrurilor inutile pe care trebuie să le facă 
pentru a concedia pe cineva. Soluţia este 
o piaţă a muncii mai flexibilă. Cred că 
aceasta ar trebui să fie prima prioritate a 
guvernului român.

O a doua prioritate ar fi disciplina 
fiscală. E, cu siguranţă, nevoie de un plan 
serios de reducere a cheltuielilor. O mo-
dalitate de a răspunde acestei propuneri 

este mutarea întreprinderilor publice şi 
a serviciilor publice, inclusiv sistemul de 
pensii din România, sistemul de asigurări 
medicale, căile ferate, poşta, în sectorul 
privat. Dacă acestea sunt privatizate 
corect şi cu intenţii serioase, pe fondul 
libertăţii pieţelor, industrii consumatoare 
de taxe nete pot fi transformate în indus-
trii plătitoare de taxe nete. Acest lucru l-a 
reuşit Margaret Thatcher în Regatul Unit 
al Marii Britanii: a luat întreprinderile de 
stat, consumatoare de taxe – British Air-
ways, British Steel – şi le-a transformat 
în întreprinderi profitabile, care plătesc 
taxe. Importantă în această privinţă ar 
fi trecerea către un sistem liberalizat de 
asigurare a sănătăţii. Oricine este îngri-
jorat că ar putea fi bolnav în următorii 
10 sau 15 ani ar trebui să fie conştient de 
importanta scurgere de personal medical 
calificat din această ţară. Şi cred că cea 
mai bună soluţie ar fi un sector privat mai 
mare pentru îngrijire medicală, pentru 
spitale, pentru clinici, care ar fi aici, în 
ţară, şi ar asigura servicii medicale mai 
bune. Pentru că adevărul este că medici 
calificaţi şi personal medical aleg să plece 
din România.

La capitolul disciplină fiscală, există 
câteva repere. Am putea lua modelul gre-
cesc, ale cărui consecinţe le vedem acum. 
Grecii au mărit cheltuielile sectorului 
public în ultimii cinci ani de la 42% la 
51%. Au angajat la stat 100.000 oameni, 
iar acum se văd consecinţele.

Un alt model tot pentru ce nu trebuie 
făcut, doar uşor mai puţin iresponsabil, 
este Statele Unite. Tim Geithner a criticat 
guvernul german, afirmând ca „e nevoie 
de o creştere mai puternică a cererii 
interne”, care se traduce prin cheltuieli 
iresponsabile, care nu pot fi justificate 
şi nici acoperite din resursele prezente 
şi viitoare. În opinia mea, acest sfat este 
stupid. Aş vrea să dau doar un exemplu 
dintre problemele pe care le pune actuala 
abordare a guvernului SUA, nu înainte de 
a menţiona că sunt un critic al ambelor 
partide: administraţia Bush este la fel de 
iresponsabilă în această privinţă precum 
administraţia Obama. Statul a promovat 
aşa-numita stimulare a cheltuielilor sub 
forma prelungirii perioadei de plată a 
compensaţiei de şomaj. Aceasta măsură 
stimulează şomajul, ceea ce doar întârzie 
tranziţia. 

Un exemplu total opus cred că îl 
oferă guvernul german, care a stabilit 
o abordare mult mai înţeleaptă a aces-
tei probleme. Din punctul de vedere al 
reducerilor bugetare, dintre cele două 
modele, cel american şi cel german, cred 
că modelul german este mult mai înţelept 
pentru România.

Pentru a conchide, una dintre 
priorităţile guvernului român ar trebui 
să fie reducerea costurilor de angajare 
şi concediere şi mutarea mai multor 
servicii publice către sectorul privat. Cred 
că votanţii vor respecta aceste priorităţi 
dacă le sunt explicate ca măsuri necesare 
pentru disciplina fiscală şi construirea 
viitorului lor. 

 TOM PALMER  LOTHAR FUNK
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tate. Mi se pare foarte interesant că după 
ce a pierdut un război, această ţară a avut 
rate ale creşterii economice de 8-9% timp 
de o decadă şi jumătate, rezultate mult 
mai bune decât britanicii, de pildă. Care 
a fost secretul acestui succes? Secretul 
trebuie căutat în modelul economiei 
sociale de piaţă aşa cum a fost implemen-
tat de Ludwig Erhard. Acesta conţinea 
un stat limitat – căci statul a permis 
competiţia economică liberă, abţinându-
se să intervină în piaţă, dar în acelaşi timp 
puternic, întrucât nu a permis negocieri 
colective. Trebuie notat că, în absenţa 
sindicalismului, salariile erau mari pentru 
acea perioadă. Modelul includea şi o 
politică economică a stabilităţii inflaţiei. 
Un stat limitat înseamnă şi o bancă 
centrală independentă şi, deci, capabilă să 
menţină o inflaţie scăzută. Mulţi adaugă 
aici şi o strategie de dezvoltare a pieţelor 
pentru export care să compenseze o piaţă 
internă de desfacere mică, şi un nivel 
înalt al capitalului uman. Există şi alţi 
factori. Important este însă că Germania 
întotdeauna a favorizat pieţele libere. 
Germania a devenit cea mai liberă piaţă, 
poate cu excepţia Elveţiei, în anii 1950. 
Am obţinut, la acel moment, un avantaj 
comparativ în produsele cu tehnologie 
moderată din industria prelucrătoare, 
avantaj pe care îl păstrăm şi astăzi.

Ideea principală implementată, 
numită şi ordoliberalism, a fost aceea 
că statul trebuie să garanteze anumite 
reguli ale jocului şi stabilitatea lor. Acest 
set de reguli, sau acest cadru de instituţii, 
trebuie să cuprindă: libertatea contractu-
lui şi intrarea liberă pe piaţă – altfel nu 
am putea susţine concurenţa; menţinerea 
constantă a setului de reglementări – 
altfel resursele ar fi mutate dintr-un loc 
în altul înainte să poată produce; şi un 
nivel scăzut al inflaţiei – altfel informaţia 
pe care o poartă preţurile relative ar fi 
alterată şi ar induce în eroare agenţii 
economici.

Odată implementat, însă, modelul 
erhardian al economiei sociale de piaţă 
a deviat constant către modelul statului 
asistenţial. Noi straturi de reglementări 
au fost adăugate şi au crescut taxele. Este 
sugerat adesea că principala problemă 
a Germaniei a fost unirea. Nu este 
adevărat. Bineînţeles că unificarea a con-
stituit un motiv în plus pentru creşterea 
cheltuielilor guvernamentale şi pentru 
diluarea în continuare a ideii iniţiale de 
cadru legal al concurenţei libere. Dar deja 
economia socială de piaţă a anilor 70 de-
venise inflexibilă, chiar dacă problemele 
erau bine ascunse. Datorită acestor 
escamotări, în anii 80, Japonia a luat Ger-
mania drept model şi ştim că nu i-a fost 
bine. Economişti de orientare keynesiană 
au influenţat nefast Germania la sfârşitul 
anilor 70.  Am trecut de la o schemă de 
pensii bismarkiană, bazată şi orientată pe 
statut, la un sistem pay-as-you-go şi, din 
motive electorale, au fost risipite resurse. 
Subvenţiile în beneficiul grupurilor 
organizate şi al clasei de mijloc – o clasă 
puternică electoral – au început o eră a 

redistribuţiei. Taxele au crescut simţitor 
şi reglementările au devenit orientate 
spre obţinerea unor obiective particulare. 
În acest fel s-a „testat”, în mod deformat, 
sistemul ordoliberal. În general, politicie-
nilor le-a venit ca o mănuşă insistenţa 
pe termenul „socială” din sintagma 
„economie socială de piaţă”. Excepţia 
o constituie prim-ministrul Helmuth 
Kohl, care, dincolo de greşeli precum 
politica de pensionare anticipată, a luat 
măsuri de reducere a cheltuielilor publice 
şi a asistenţei centralizate prin stat. La 
sfârşitul anilor 80, The Economist vorbea 
de o „decadă a subperformanţei” pentru 
Germania de Vest şi lucrurile au continu-
at astfel mult timp.
2003 marchează începutul celei de-a 
treia etape în care s-a trecut la o scădere 
a cheltuielilor şi la flexibilizarea pieţei 
muncii. S-a reuşit diminuarea put-
erii sindicale a angajaţilor de a bloca 
oportunităţile de intrare ale outsiderilor. 
Rezultatul a fost că, în 2008, numărul 
total al şomerilor era cu 600.000 mai 
mic decât în 2000, iar în 2010, numărul 
beneficiarilor de ajutor de şomaj pe ter-
men lung este mai mic cu 20 la sută decât 
acum patru ani, când era de 5 milioane. 
Şi, în ciuda crizei economice, tendinţa de 
descreştere a şomajului continuă.

Revenirea la piaţă şi desfiinţarea 
statului asistenţial se recomandă şi dintr-
un alt motiv: nesustenabilitatea sistemu-
lui de pensii pay-as-you-go şi, în general, 
nesustenabilitatea pensiilor de stat. În 
Germania, femeile au, în medie, 1,3 copii, 
astfel încât rata de înlocuire a generaţiilor 
nu este atinsă şi, dacă în 1950 aproape 6 
lucrători plăteau o pensie, acum o fac un 
pic mai mult de 3.

Revenirea la piaţă este, de fapt, 
revenirea la setul de instituţii al econo-
miei sociale de piaţă sau al ordoliberal-
ismului, aşa cum a fost conceput iniţial 
de Erhard, şi nu cum a fost pervertit în 
implementarea sa. Problema economiei 

sociale de piaţă este terminologică: ter-
menul „social” deschide o portiţă pentru 
redistribuţie, pe care clasa politică se 
grăbeşte să o deschidă şi să o folosească 
în avantaj propriu, subvenţionând clase 
puternice electoral şi grupuri organizate 
care îşi exprimă bine interesul şi pot plăti 
înapoi favorurile. Erhard, însă, a avertizat 
că un sistem prea „social” ajunge de fapt 
un sistem antisocial.

    PIERRE GARELLO: „SERVICIILE PUB
    LICE TREBUIE EXTERNALIZATE PIEŢEI”

Am venit în România cu regularitate, 
începând cu 1991, şi observ, bineînţeles, 
progrese de-a lungul acestor 20 de ani. 
Indiferent de criza cu care vă confruntaţi, 
cu care se confruntă şi alte ţări, trebuie 
însă să spun că doar prin dezvoltarea 
şi consolidarea libertăţii veţi putea să 
continuaţi pe acest drum.

Într-adevăr, criza din 2007 a în-
ceput din pricina unei politici nefaste 
a locuinţelor, dar, dincolo de ceea ce 
vedem, e vorba de o criză a statului 
asistenţial, care acum se transformă 
într-o criză uriaşă a datoriilor suver-
ane. Criza din 2007 ar putea fi nimic în 
comparaţie cu criza uriaşă a datoriilor su-
verane care ne aşteaptă. Statul asistenţial 
nu funcţionează. Am încercat acest 
sistem timp de două secole – secolul al 
XX-lea a fost unul al statului asistenţial 
şi nu funcţionează. Aici, în România, 
aud deseori oameni care îmi spun „ah, 
voi, francezii, aveţi aşa un sistem bun 
de asigurare a sănătăţii!”. Nu. Deficitul 
primar al sistemului de securitate socială 
în Franţa a fost anul trecut de 20 mil-
iarde de euro. Cu 20 miliarde de euro 
piaţa ar putea face multe lucruri pentru 
sănătate. Deficitul public al Franţei a fost 
anul trecut de 140 miliarde de euro, iar 
produsul intern brut al României este de 
250 miliarde de euro, ceea ce înseamnă că 
deficitul nostru reprezintă 66% din PIB-ul 
vostru, în 2009. Cu alte cuvinte, statul 
cheltuieşte în fiecare săptămână câteva 
miliarde de euro pe pieţele financiare.

Întrebarea este cât de mult poate dura 
acest lucru. La început, pare în regulă 
pentru că sunt bani în plus folosiţi la 
investiţii: împrumuţi bani pentru a avea 
creştere în viitor şi cu banii aceia îţi vei 
recupera uşor datoria. Dar, dincolo de 
problema corectitudinii investiţiilor stat-
ului, ceea ce vedem acum este că banii nu 
sunt folosiţi pentru investiţii, ci pentru 
redistribuţie. Iar când toate stimulentele 
de a crea bunăstare şi creştere economică 
sunt înăbuşite, va fi nevoie de şi mai 
multă redistribuţie. În această direcţie ne 
îndreptăm.

Cum am ajuns în acest punct? Una 
dintre explicaţii este că oamenii se 
bazează pe teorii economice greşite. 
Interpretarea pe care o promovează 
cercul de la CADI este, în opinia mea, 
cea corectă, dar ea este marginală. Până 
şi laureaţi ai premiului Nobel în econo-
mie se înşală, şi s-a ajuns la acest punct 
pentru că multă vreme economia de tip 
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pentru acele lucruri. Statul, spunea Bas-
tiat, este acea uriaşă iluzie care-l face pe 
fiecare să creadă că poate trăi pe seama 
celorlalţi. Acest lucru este adevărat nu-
mai pentru profesioniştii mecanismelor 
politice, iar pentru ceilalţi, o iluzie.

Motivul pentru care acum suntem în 
criză este că am încercat formula unei 
liste lungi de servicii publice în ultimii 20 
sau 30 de ani. Politicienii de pretutindeni 
au încercat să aibă o listă de servicii cât 
mai extinsă sub administraţia lor şi au 
folosit toate mijloacele pe care le-au avut 
la dispoziţie pentru a încerca să finanţeze 
lucrurile de pe listă. Când mărirea taxelor 
era imposibilă, au încercat inflaţie, când 
inflaţia a fost interzisă, au recurs la dato-
rii pe pieţele financiare.

Dacă este ceva de făcut, aceasta este 
reducerea nivelului fiscal prin transferul 
furnizării serviciilor, pe care astăzi le 
numim publice, către piaţă. Acest lucru 
este dificil astăzi şi pentru că oamenii nu 
sunt conştienţi de costurile lucrurilor. 
De pildă, nimeni nu ştie în Franţa cât 
de mult plăteşte în fiecare an pentru 
securitate socială şi contribuţii la şomaj. 
Întrebaţi pe stradă, cei mai mulţi răspund 
100-200 euro, când adevărul este că 
angajatorul plăteşte 400 sau 500 de euro. 
Este, de asemenea, important ca oamenii 
să devină conştienţi că statul nu este un 
bun producător, furnizor şi distribuitor. 
Nu există niciun motiv economic pentru 
care statul ar fi un bun producător, furni-
zor sau distribuitor. Dimpotrivă, când 
nu există motivaţia profitului, când de 
fapt clienţii sunt prizonieri, opusul este 
adevărat. Informaţia relevantă economic 
este printre producătorii privaţi. Dacă 
vrem să reducem costurile economice 
ale unui serviciu, atunci furnizarea lui 
trebuie să beneficieze permanent de 
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aceste surse de informaţie. Menţinerea 
unei liste lungi a serviciilor publice în ad-
ministrare sau „responsabilitate” publică 
taie legăturile cu informaţia.

În mod concret, statul ar putea să 
externalizeze pieţele, să descentralizeze 
responsabilitatea pentru şcolarizare, 
spitalele publice şi toate serviciile pe care 
le-am menţionat anterior prin licitaţii 
publice. Iar în măsura în care anumite 
servicii trebuie să rămână responsabili-
tatea politică naţională, noi suntem în 
favoarea unui sistem de vouchere. În 
sistemul de vouchere, statul nu produce 
şi nici nu decide programe, ci doar îi 
finanţează pe cei care au nevoie să aibă 
acces la un tip de lucruri, numai atât.

Dacă se insistă totuşi pe ideea 
responsabilităţii de tip politic, atunci 
eu recomand descentralizarea. Când 
descentralizăm însă decizii fără a face 
conducerea politică locală responsabilă, 
nu rezolvăm, ci adăugăm o problemă, 
întrucât nu facem decât să adăugăm 
un nou strat de administraţie. Dacă 
însă aduce cu sine şi responsabilizarea, 
descentralizarea stimulează competiţia 
dintre regiuni şi contribuabilii pot apoi 
compara cum le este gestionat bugetul.

Cred că este nevoie să reinventăm re-
sponsabilitatea individuală în societăţile 
noastre, iar redistribuţia prin serviciile 
publice este, cu siguranţă, un lucru care 
trebuie revizuit. Faptul că unele ţări oferă 
exemple arată că se poate. Germania, Ir-
landa, Canada, Suedia încearcă o revenire 
la piaţă. 

Este nevoie să revizuim in mod fun-
damental ideea potrivit căreia statul, în 
loc să se ocupe de domnia legii, ar trebui 
să aibă grijă ca fiecare dintre noi să fie 
fericit, să asigure efectiv servicii pentru 
toţi.

keynesist a dominat scena. Oamenii au 
crezut că prin mai multe cheltuieli şi 
pachete de stimulente de la stat econo-
mia şi-ar putea reveni. Acum ştim că 
ideea aceasta este greşită şi e nevoie să ne 
întoarcem la crearea de bunăstare, prin 
mecanismul pieţei libere care canalizează 
activitatea economică într-un mod re-
sponsabil şi eficient.

Soluţia, în opinia mea, constă într-o 
reformă structurală care să aibă în 
centru revizuirea ideii de serviciu public. 
Serviciile publice au fost definite diferit. 
De fapt, economiştii vorbesc în primul 
rând despre bunuri publice. Din punct 
de vedere pragmatic, punerea accentu-
lui pe problema bunurilor publice este 
echivalentă cu sugestia că dacă statul nu 
produce anumite bunuri, atunci acelea 
nu vor fi produse. De aici, sistemul de 
taxare. A face lista acestor bunuri este o 
problemă empirică. Să ne amintim ceea 
ce era cândva funcţia regaliană a statului: 
apărare naţională, poliţie, justiţie, poate 
şi cercetări în domenii fundamentale. Cu 
siguranţă însă, nu cele mai multe dintre 
cele pe care le face statul în prezent. De 
pilda, şcolarizarea nu intră în această 
categorie, şi nici îngrijirea sănătăţii.

În teoria economică nu există un ar-
gument pentru o sferă atât de largă a ser-
viciilor publice pe cât a devenit, peste tot, 
în secolul al XX-lea. Nu natura economiei 
este de vină, ci a politicii. În vocabu-
larul uzual, „serviciul public” este orice 
serviciu pe care majoritatea, sau majori-
tatea reprezentaţilor noştri, consideră 
că trebuie să fie asigurat de către stat, 
sau ar trebui să fie „în responsabilitatea 
statului”. Cum această definiţie este în 
interesul reprezentanţilor, lista, desigur, 
devine imensă. Accesul la şcoală pentru 
toţi, accesul la îngrijirea „minimală” 
a sănătăţii, accesul la servicii poştale 
„ieftine” sau la telefonie, artă, muzeele 
de istorie, teatrele, parcurile, spaţiile de 
agrement, programele oraşelor, transpor-
turile în comun, sportul, infrastructura, 
electricitatea, colectarea gunoaielor, 
florile din spaţiile verzi, artificiile de 
ziua naţională, canalele de televiziune, 
dansurile populare, încurajarea unei diete 
sănătoase, toate acestea par multora a 
fi în mod rezonabil „responsabilitatea 
statului”.

Din păcate, democraţia nu ne ajută să 
verificăm justeţea acestei liste. Oamenii 
care studiază teoria alegerii publice sau 
logica acţiunii politicienilor, modul 
în care funcţionează parlamentul şi 
activităţile de lobby, arată cum sistemul 
nostru democratic este responsabil de 
tendinţa de a face lista din ce în ce mai 
lungă. De ce? Pentru că unii oameni au 
interese puternice să folosească mecan-
ismul politic pentru a-şi asigura avantaje 
ale căror costuri vor fi împărţite la foarte 
mulţi oameni. Când lista devine lungă, 
însă, şi nota de plată pentru fiecare 
plătitor devine lungă, astfel încât, până la 
urmă, extinderea listei de servicii publice 
devine păguboasă pentru toţi. Oamenii 
trebuie să înţeleagă că ei, nu alţii, plătesc 


