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Argumente pentru studiul instituþionalismului
ºi reforma instituþionalã în România

�

Ion Pohoaþã
Profesor universitar doctor

Universitatea „Al.I. Cuza” Iaºi

Abstract. The study and comprehension of institutions – viewed as written and unwritten constraints
(rules) initiated by people to create and improve human interaction – represents the key to understand
the success (and failure) of contemporary economies and societies. The framework inspired by institu-
tions to which people dedicated maximum energy and talent also explains the different levels of effi-
ciency in modern times. The founders of institutionalism – in its old and new versions – explain, for
example, that human endeavour for social improvement led to the appearance of Law, private owner-
ship, contract and market. For Romania, such explanations are inspirational and of utmost necessity in
presenting the real context and in finding the necessary measures and directions towards desired
progress.
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Referindu-se la importanþa cunoaºterii cadrului
instituþional în procesul formãrii ºi devenirii societãþilor
moderne, unul dintre corifeii instituþionalismului,
Douglas North, nota, întemeiat, cã acesta „... este cheia
succesului relativ al economiilor, atât în contemporaneitate,
cât ºi de-a lungul timpului” (Douglas, 2003, p. 65).

De valabilitatea celor spuse de economistul american
au luat act, ºi nu de acum, toþi cei responsabili de
managementul societãþilor care azi formeazã lumea
civilizatã. Amintim, în treacãt, cã ideile eminentului econo-
mist la care am fãcut trimitere se aflã în prelungirea fireascã
a unor dezvoltãri ce þin de graniþa dintre secolele XIX ºi XX
ºi care s-au constituit în „instituþionalismul american”(1),
el însuºi aflat sub puternica influenþã a ºcolii istorice ger-
mane, dar, cu deosebire, în continuarea gândurilor din
tinereþe ale viitorului nobelizat Ronald Coase,
teoreticianul „costurilor tranzacþiilor” ºi autorul faimosului
articol care i-a adus celebritate despre „Natura firmei”

(Williamson, Winter, 1997) gânduri fãcute publice la
nivelul anilor 1930.

Am produs aceastã parantezã pe istoria subiectului cu
o singurã intenþie, aceea de a încerca sã atenþionãm cã, în
timp ce societatea liberã a conºtientizat de acum un secol
cã sistemul instituþional joacã un rol fundamental în
dezvoltare, în România preocupãrile pe temã se aflã,
impardonabil, la faza de abecedar. În afara unor traduceri
(minime relativ la generoasa reprezentativitate a cãrþilor
scrise pe aceastã direcþie) ºi a unor direcþii de cercetare
deschise de reputatul academician Aurel Iancu, am putea
spune cã problematica ce þine de instituþii ºi
instituþionalism ocupã un loc nepermis de nesemnificativ
în cercetarea economicã româneascã. ªi toate acestea în
condiþiile în care România nu a reuºit sã depãºeascã în
totalitate faza unei tranziþii complexe ºi complicate spre
lumea liberã. Tranziþie care se vrea, nu printre altele, ci,
în primul rând, una de schimbare de paradigmã, de
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scadenþã istoricã, de depãºire a unui registru revolut ºi de
construcþie ºi acceptare a altuia nou, specific lumii la
care vrem sã ne raportãm ºi în baza cãruia sã dobândim
dezvoltare.

Nu se ºtie oare (sau nu se ºtie de cei care ar trebui sã
ºtie) cã miezul tare al matricei de valori în baza cãreia
dorim sã construim o nouã economie ºi o nouã societate
trimite la instituþii? La instituþii în accepþiunea oferitã de
pãrinþii spirituali contemporani ai instituþionalismului, ºi
anume de sumã a constrângerilor iniþiate de oameni (ºi
modificabile de cãtre oameni) pentru a face posibilã
interacþiunea umanã. Vorbim de interacþiune umanã în
general ºi, deci, de reguli care fac acceptabilã convieþuirea
socialã ºi reduc nesiguranþa în toate compartimentele
existenþei ºi sub toate formele ei: economicã, politicã,
juridicã, socialã. Vorbim, în alþi termeni, de constrângeri
care trimit la reguli prin care indivizii nu au voie sã facã
ceva sau care includ circumstanþele în care indivizii pot sã
îndeplineascã anumite activitãþi, de constrângeri oficiale

(constituþie, sistemul de legi, regulamente, contracte,
drepturile de proprietate etc.) ºi de constrângeri neoficiale,

menite sã le fundamenteze sau sã le suplimenteze pe cele
scrise, oficiale, dar foarte numeroase ºi nu mai puþin
importante (convenþii, coduri de comportament, rutina,
obiceiurile, tradiþia etc.).

Dacã „constrângeri” este termenul-cheie folosit în
încercarea de definire a ceea ce se vrea a fi o instituþie,
aceasta nu înseamnã cã sistemul instituþional este
„produsul rãutãþilor noastre” ºi, deci, sinonimul
guvernãrii din definiþia lui Thomas Paine(2). Nu, sistemul
este gândit ºi durat de oameni spre a înlesni comunicarea,
spre a face posibil ca jocul social sã depãºeascã perimetrul
unui joc cu suma nulã; de a face posibilã promovarea
fericirii unora fãrã a provoca, în „compensaþie”,
nefericirea altora. El nu are nimic din nota limitativ-
rãzbunãtoare a rãului necesar ce þine de guvern ºi actul
de guvernare. În schimb, el este o componentã (ºi un in-
strument) al acelui management pe care Ronald Coase îl
vedea ca pe o alternativã (ºi o dublurã) la mecanismul
coordonator al preþurilor libere (la „mâna invizibilã” a
lui A. Smith). Sau, în propriii termeni, ca o componentã a
acelor „arii de planificare, în cadrul unor organizaþii
corespunzãtor dimensionate” (Coase, 1997, p. 251) fãrã
de care el nu vedea posibilã existenþa unui sistem eco-
nomic eficient, sistem mixt, se subînþelege „a cãrui
structurã va fi determinatã de concurenþã”. „Nivelul optim
al planificãrii” de care vorbea R. Coase nu are nimic
comun cu viitoarea planificare centralizatã. Dimpotrivã,
el þine de un sistem competitiv unde organizaþiile, prin
concurenþã, trebuie sã-ºi armonizeze acþiunile pentru a
reduce la minimum costurile tranzacþionale.

Se înþelege, din context, cã instituþiile se deosebesc de
organizaþii, acestea din urmã fiind tocmai jucãtorii de pe

terenul competiþiei economice, teren pe care trebuie sã
obþinã dezvoltare prin exploatarea oportunitãþilor create
de instituþii. Organizaþiile pot fi economice, sociale sau
educaþionale. Între organizaþii ºi instituþii existã o puternicã
relaþie de interdependenþã. De cele mai multe ori,
organizaþiile servesc de agenþi ai mutaþiilor instituþionale
sau de factori fructificatori ai oportunitãþilor create de
instituþii.

Importantã pentru „intrarea” în subiect este ºi
cunoaºterea sensului ºi semnificaþiei schimbãrii

instituþionale. Proces dificil, adesea imperceptibil la o
privire de suprafaþã, el presupune transformãri structurale
în interiorul matricei; de la culturã, cutume ºi convenþii
nescrise la norme de comportament, constituþie etc. În
interiorul matricei, constrângerile oficiale, pentru cã þin de
normativ, se pot modifica mai rapid (în bine sau în rãu!) ca
urmare a unor decizii politice sau juridice. Mai rezistente
la schimbare sunt cele neoficiale. Obiceiurile, tradiþiile,
normele comportamentale etc. istoriceºte moºtenite nu pot
fi modificate printr-o ordonanþã de urgenþã. E nevoie de
timp pentru a învinge inerþii vechi ce fac, prin exerciþiu
repetat, corp comun cu filosofia comportamentalã
individualã sau colectivã ºi perceputã, ca urmare a acestui
fapt, fireascã, normalã.

Odatã precizate aceste lucruri, considerãm cã e posibilã
înþelegerea nevoii de a studia instituþiile ºi sistemul
instituþional, pe toatã gama sa structuralã.

Credem cã, întâi de toate, desluºirea de facto a matricei
instituþionale oferã ºansa cunoaºterii intime a status –
quo-ului, a registrului de unde-ºi trag sorgintea

stimulentele schimburilor interumane sau, dimpotrivã, a

surselor de blocaj în calea evoluþiei. Din perspectiva
aceasta e tentantã similitudinea între istoria progresului
economic ºi social, în general, ºi istoria evoluþiei
instituþionale, cunoaºterea celei de-a doua oferind serioase
repere în elucidarea determinãrilor trendului dezvoltãrii.
Strânsa intercondiþionare dintre sistemul instituþional ºi
dezvoltare poate induce generaþiei mele ºi profesorilor
generaþiei mele ideea echivalenþei dintre amintita
interacþiune ºi schema relaþiilor de concordanþã (sau
neconcordanþã) dintre forþele ºi relaþiile de producþie din
teoria marxistã în baza cãreia autorul Capitalului a pretins
cã explicã trecerea ºi evoluþia de la un mod de producþie
la altul. Având de partea noastrã ºansa unei priviri retro-
spective, nu ne îndoim cã faþã de posibilitãþile oferite de
teoria instituþionalistã, generoasã ºi cu trimitere pe toate
palierele existenþei sociale, „jucãria marxistã” e
reducþionistã, tehnicist – mecanicistã ºi n-a ajutat la
înþelegerea istoriei nici mãcar pe epigonii maestrului
socialismului ºtiinþific.

Depãºind acest perimetru de analizã, instituþionalismul
a reuºit sã explice nu numai evoluþia, din interior, a unor
sisteme economico-sociale diferite, dar ºi marile diferenþe
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de performanþã ale unor economii de-a lungul timpului.
Iar reuºita, s-a demonstrat cu argumente, stã în combinaþia

inspiratã de instituþii care a încercat sã scoatã din oameni
maximum de energie ºi talent. Nu întâmplãtor, nobelizaþii
North, Coase ºi Hayek, în momente diferite ºi aflaþi pe
trasee particulare ale cercetãrii economice, au ajuns la
concluzii asemãnãtoare în ceea ce priveºte locul
instituþiilor în originea lumii civilizate de azi.

Astfel, în maniera-i cunoscutã, Hayek încearcã sã
conºtientizeze cã societatea, în general, nu poate sã
funcþioneze doar în baza elementului spontan, drept
componentã de substanþã a ordinii sociale (Hayek, 1980,
p. 52). Nu, e nevoie ºi de elementul normativ pe care el,
ultraliberalul, este nevoit sã-l accepte pentru cã „...
anumite reguli vor fi urmate de toþi indivizii unei societãþi
pentru cã mediul în care trãiesc se reflectã în acelaºi fel în
spiritul lor. Altele vor fi aplicate în mod spontan pentru
cã ele vor face parte din tradiþia lor culturalã comunã. Dar
existã ºi alte reguli necesare a fi respectate, cãci interesul
fiecãruia, angajându-i în a le viola, ordinea, care

condiþioneazã de altfel eficacitatea acþiunilor, nu se va
instaura decât dacã aceste reguli sunt în mod general
respectate” (sublinierea noastrã). Cu alte cuvinte, Hayek
vrea sã ne spunã cã:

� la baza eficacitãþii acþiunilor umane stã ordinea;
� în afara regulilor spontane, existã ºi reguli care þin

de convenþional, de normativ, altfel spus, regulile

de drept, cu o „origine deliberatã”;
� între cele douã categorii de reguli nu e nevoie de

frontiere net trasate;
� ar fi de dorit ca întreaga operã de echilibru sã fie

pusã pe seama spontanului individual, dar acest
lucru, istoria a dovedit-o, nu-i posibil; sau, ar fi
posibil numai dacã membrii Marii Societãþi ar
observa ºi ceea ce este neobservabil, ºi anume
regulile generale care-i privesc pe toþi, dar nu în
mod special ºi pe fiecare în parte;

� în concluzie, Marea Societate nu poate exista decât
sub forma statului de drept, unde un guvern îºi
asumã sarcina „... de a face sã fie observate regulile
pe care ordinea spontanã este stabilitã ...”.

În dezvoltãrile ulterioare, atât în capodopera citatã –
Drept, legislaþie ºi libertate –, cât ºi în Drumul cãtre

servitute, Hayek va gãsi argumentele convingãtoare spre
a lãmuri originea drumului spre Marea Societate. Iar
argumentele aparþin acelor naþiuni care au reuºit sã
deceleze ºi sã stabileascã proporþia optimã dintre spontan
ºi normativ; care au înþeles cã „opera de echilibru” þine,
esenþialmente, de interesul personal, iar cu normativul se
vine numai când respectarea regulilor generale scapã
puterii de înþelegere a indivizilor. Dar ºi atunci,
normativul, a cãrui expresie consideratã e însuºi statul,
se poate produce în limite ºi cu un statut clar precizate:

domnia statului nu poate fi decât domnia legii, lege care
ea însãºi trebuie sã exprime esenþa umanã; sã apere
valoarea ei supremã – libertatea.

În faimosul sãu articol Natura firmei (1937) Ronald
Coase explicã raþiunea de a fi a firmei, dar ºi a proprietãþii
private prin „costul tranzacþiei”. În opinia sa nevoia de a
reduce costurile informaþionale ºi de a eficientiza
activitatea umanã a condus la apariþia a douã instituþii

specializate ºi de mare eficacitate socialã: firma ºi
proprietatea privatã.

Pe aceeaºi filierã, Douglas North, în Originile lumii

occidentale (1973), considerã, îndreptãþit, cã piaþa se
manifestã ºi-ºi fructificã valenþele-i cunoscute ca
mecanism eficace de alocare a resurselor numai în
condiþiile proprietãþii private ºi pe fundalul asigurat de
existenþa statului de drept. Iar statul de drept ºi Legea

sunt necesare pentru a face ca schimbul ºi alocarea
resurselor sã se deruleze nu în anarhie, ci dupã anumite
reguli. În felul acesta legea, statul ºi, cu deosebire,
proprietatea privatã sunt privite ca „inovaþii
instituþionale”, ca rezultantã a unui proces îndelungat,
dar evolutiv de „rentabilizare socialã”. ªi, dacã acest
punct de vedere este acceptat, devine uºor de explicat cã
dezvoltarea economicã ºi socialã a amorsat mai rapid ºi a
prins în cadenþã în acele þãri care au înþeles necesitatea
tranziþiei, în timp, de la un cadru esenþialmente haotic,
colectiv ºi al servituþilor comune la unul cu
responsabilitãþi clar definite (prin lege, proprietate privatã
ºi stat de drept), dar mare generator de motiovaþie ºi
eficient în alocarea ºi gestionarea resurselor.

În al doilea rând, dar pe acelaºi palier al analizei,
cunoaºterea teoriei instituþionale oferã indicii serioase

despre evoluþia pe trasee diferite a unor þãri chiar dacã, la
start, au pornit de la baze instituþionale relativ
asemãnãtoare. E uºor constatabil cã teoria convergenþei
sistemelor sociale ca ºi teoria neoclasicã a schimburilor
internaþionale, ce þintesc spre asemãnare ºi chiar
omogenizare, fac palidã figurã în faþa paletei atât de vari-
ate de evoluþie, trecute ºi prezente. E de admis cã în chiar
interiorul lumii dezvoltate, unde elementele de civilizaþie
materialã par a fi respectat acelaºi tipar, ochiul fin ºi
mintea analiticã pot sesiza diferenþieri observabile.
Integrarea ºi globalizarea, ca fenomene manifeste la scarã
planetarã, vor estompa aceste diferenþe, dar nu le vor anula.
D. North crede cã explicaþia traseelor diferite ºi a
deosebirilor de amplitudine pe scara dezvoltãrii se
bazeazã pe „... diferenþele dintre instituþii ºi organizaþii,
ca ºi pe interacþiunea dintre ele”. Credem îndeosebi cã
spectrul larg al deosebirilor de interacþiune dintre
instituþii ºi organizaþii poate explica cum e posibil ca þãri
dotate cu drepturi de proprietate ºi instituþii menite sã
creeze un mediu propice creºterii productivitãþii au
obþinut rezultate diferite pe linia prosperitãþii.
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În resorturile ei intime, o asemenea aserþiune conduce
la cel puþin douã concluzii ºi pune o întrebare.

Oprindu-ne la palierul concluziilor, considerãm cã
deosebirile de interacþiune pot sã însemne cã:

� organizaþiile nu au ºtiut sã profite în egalã mãsurã de
oportunitãþile oferite de un sistem instituþional inspira-
tor ºi generos în a mobiliza energii ºi forþe creatoare;

� instituþiile ºi organizaþiile au primit structura,
configuraþia ºi fasonul consonante cu cerinþele
dezvoltãrii, dar cei care le dau însufleþire, în speþã
oamenii, prin nepregãtire sau inadecvare pot
converti sau perverti rezultatele aºteptate.

Pentru a fi mai puþin labirintici, relativ la cea de-a doua
concluzie, întregim gândul cu câteva remarci prozaice.

Întâi, ce s-ar întâmpla dacã un stat slab dezvoltat,
oricare ar fi el, ar adopta, „peste noapte”, constituþia ºi
sistemul de legi americane? Ar intra în cadenþa proprie
celui mai dezvoltat stat din lume? Ne îndoim!

Apoi, e verificat istoric cã proprietatea privatã con-
duce la performanþe net superioare în comparaþie cu cea
publicã. Dar aceasta nu oricând ºi nu în orice condiþie. E
nevoie ca aceia care gestioneazã obiectul material al
acestei proprietãþi private sã fie ºi „cei chemaþi”, adecvaþi,
adicã, sub raportul pregãtirii profesionale. Altfel, nu se
obþin roadele scontate. Nu este deloc întâmplãtor faptul
cã acela ce ar da forma cea mai ºlefuitã doctrinei liberale
clasice, îl numim pe J.S. Mill, ºi-a permis, în dauna
paradigmei la care a lucrat ºi faþã de care s-a manifestat,
finalmente, ca un eretic doctrinar, dar spre folosul ºi în
tonul raþionalitãþii, sã afirme rãspicat cã proprietatea
privatã nu este un drept natural, ci unul social. Poate fi,
prin urmare, modificatã pe calea legii. Iar legea, ca
instituþie importantã, este chematã sã intervinã atunci
când factorii de producþie (pãmânt, capital etc.) ajung pe
mâini ºi minþi nepricepute. Intervenþia ºi chirurgia
redistributivã de factori sunt socotite necesare ºi raþionale
pentru cã factorii de producþie sunt rari ºi, ca atare,
niciunui membru al cetãþii nu-i poate fi indiferentã
eficacitatea exploatãrii lor. Un urmaº în linie dreaptã a
lui J.S. Mill pe filiaþiune liberalã va încerca sã
reaminteascã, la rându-i, cã proprietatea privatã nu
înseamnã dreptul „de a face ce vrei cu ceea ce ai” (Lepage,
1989, p. 12), tocmai spre a atenþiona, odatã în plus, cã
noþiunea de proprietate este inseparabilã de noþiunea de
responsabilitate.

Întrebarea, necesarã, de care aminteam vine tocmai pe
fondul relaþiei dintre misiunea ºi calitatea instituþiilor, pe
de o parte, ºi calitatea celor care le dau viaþã, a oamenilor,
pe de altã parte. Considerãm, deci, cã e normal ºi necesar sã
ne întrebãm de ce nu se întâmplã nimic atunci când se
constatã (?!) existenþa fie a unor instituþii ineficiente, fie a
unor conexiuni ºi interacþiuni improprii între instituþii ºi
organizaþii?

Un posibil rãspuns se poate înscrie la cel puþin douã

rubrici.
Întâi, e de aºteptat (J. Buchanan ºi R. Tollison vor

demonstra cã e ºi „firesc”) sã nu existe interes pentru

conºtientizarea disfuncþiilor privitoare la instituþii nici
într-o societate capitalistã, liberalã ºi, cu atât mai mult,
nici într-un stat totalitar. ªi e de aºteptat, pentru cã sistemul
instituþional este, în cea mai mare parte, rezultatul pieþei
politice ºi reflectã balanþa de forþe de pe aceastã piaþã. De
aici derivã faptul cã schimbarea cadrului instituþional se
produce numai atunci ºi în favoarea celor cu suficientã
putere de negociere pentru a putea modifica regulile
oficiale. Pare credibil ca actorii politici (de fapt,
„întreprinzãtorii” politici care nu sunt decât tot o specie a
lui homo oeconomicus raþional care învaþã repede lecþia
generalã a pieþei: pricep cã interesul personal primeazã
celui colectiv) sã-ºi dea seama de oportunitãþile oferite de
o structurã a sistemului instituþional la care ei înºiºi ºi-au
adus contribuþia. Tentaþia, fireascã (Buchanan, Tollison,
1972) va fi ca ei sã profite cât mai mult ºi în folos personal
de roadele acestei structuri. Într-o nouã legislaturã nimeni
nu garanteazã cã tot ei vor fi puºi în aceastã situaþie
favorabilã. Pe total, lipsa unor mecanisme de control
(ar trebui create tocmai de cei care n-au niciun interes în a
le crea) care sã sancþioneze astfel de apetituri are drept
consecinþã proliferarea ºi favorizarea activitãþilor redis-
tributive în detrimentul celor de producþie propriu-zise. În
plus, apetitul întreprinzãtorului politic îi consumã energia
spre a crea monopol, nu concurenþã. Ca urmare, lista
oportunitãþilor se restrânge. Aºa se explicã severitatea
concluziei cu valoare normativã pe care J. Buchnanan
(a cãrui teorie a preferinþelor publice, pentru care a primit
premiul Nobel, se încadreazã tot perimetrului larg al
instituþionalismului) o plaseazã la finalul analizei sale a
pieþei politice: transformarea omului politic într-un profitor
al cãrui þel este prãdarea unui bun comun þine de firescul
structurii ºi naturii umane ºi, cã nu putem lupta împotriva
acestui firesc decât prin minimul de stat.

Al doilea: dacã factorii politici, de decizie, nu sunt
„motivaþi” sã întrepãtrundã ceva pentru a schimba un
sistem instituþional ineficient, de ce, într-o societate
liberã, presiunea concurenþei nu realizeazã aceastã
misiune? Credem cã explicaþia este legatã de împrejurarea
cã ceea ce numim concurenþã nu reprezintã, ca ºi în cazul
statului ºi al întregului sistem instituþional, o entitate
plasabilã dincolo de existenþa umanã. Dimpotrivã, ca
oricare altã instituþie, concurenþa prinde viaþã ºi se
manifestã prin voinþa oamenilor, în speþã a agenþilor
economici. Teoria neoclasicã standard pleacã de la ipoteza
cã „forþele competitive” sesizeazã comportamentul
agenþilor economici rãsplãtindu-i pe cei care s-au
comportat raþional ºi sancþionându-i pe cei a cãror acþiune
se plaseazã dincolo de schema raþionalitãþii. Literatura
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criticã, economicã ºi socialã, pe aceastã temã,
demonstreazã cu argumente convingãtoare cã acþiunile
ºi, în general, comportamentele agenþilor economici nu
pot fi prinse în tuºele raþionalitãþii. Dimpotrivã, ele se
produc sub zodia relativitãþii ºi a subiectivului;
desfãºurabile pe fondul prelucrãrii unor informaþii incom-
plete ºi uzând de un „laborator” (mintea omeneascã) care
la rându-i nu e construcþie perfect raþionalã. Aºadar, nu
putem pretinde mutaþii ºi transformãri instituþionale
raþionale ºi radicale de la actori care-ºi „permit” rabat de
la comportamentul raþional.

În al treilea rând, dar nu ca grad de importanþã,
cunoaºterea matricei instituþionale oferã serioase indicii

despre sursele inerþiilor ºi greutãþilor întâmpinate atunci
când componente ale sale se aflã în discordanþã cu cerinþele
progresului. Iar pe noi ne ajutã sã înþelegem de ce
schimbarea instituþionalã în România este un proces greoi
ºi dificil de realizat (se pare, cel mai dificil) ºi oricât ar dori
guvernele României (indiferent de culoare) sã accelereze
cadenþa mutaþiilor instituþionale spectacolul oferit este cel
al unei lupte cu inerþia; cu inerþii dobândite de-a lungul a
zeci de ani ºi care aparþin fie unui sistem revolut de care
manifestãm serioase intenþii sã ne debarasãm, fie unor
timpuri mai vechi, dar care au devenit componente ce þin
de organica fiinþei noastre, pãtrunzându-ne în ungherele
minþii, cãpãtând statutul de norme comportamentale ºi
urmãrindu-ne ºi atunci când formulãm întrebãri ºi atunci
când oferim rãspunsuri legate de viitorul nostru.

Din moment ce matricea noastrã instituþionalã conþine
ºi asemenea constrângeri, considerãm cã meritã a reþine
atenþia urmãtoarele douã aspecte.

Întâi, þine deja de evidenþã cã în procesul tranziþiei
României constrângerile neoficiale moºtenite ºi care deþin
încã pondere în întregul codului nostru de conduitã vor
necesita un timp suficient de îndelungat pentru
relativizarea importanþei lor.

Al doilea, este important de ºtiut cã, în ceea ce priveºte
constrângerile oficiale, ºansa impunerii ºi generalizarea
respectãrii lor þine de recunoaºterea lor generalã, ca

necesare ºi eficiente. Iar recunoaºterea are legãturã cu
matricea culturalã moºtenitã. Din punctul acesta de vedere
cazul României se circumscrie unui cerc vicios.
Predispoziþia de a nu respecta, de a eluda sau relativiza ºi
generaliza reguli care þin de un concret uºor determinabil
sunt de sorginte socialistã sau presocialistã. Terþul care, în

aceastã perioadã de tranziþie, trebuie sã procedeze la o
impunere forþatã de reguli noi, în speþã statul, nu are
credibilitatea necesarã pentru cã dintr-o sumã de instituþii
corupte nu poate rezulta decât un stat corupt. Sunt puþini
cei dispuºi sã creadã cã atari instituþii nu vor viola
contractele pãrþilor faþã de care sunt terþi ºi nu vor influenþa
redistribuirea de bogãþie în chiar folos personal. ªi aceasta
pentru cã o pot face „oficial”, fãrã putinþa tragerii la
rãspundere, fie prin modificarea regulilor, fie pe fondul
unei ambiguitãþi legislative ºi iresponsabilitãþi
comportamentale a agenþilor economici. Acesta este cazul
doritului capitalism românesc. Caz în care contractul ca
instituþie ºi pilon-cheie al societãþii civilizate nu-ºi poate
valorifica potenþele-i echilibrante ºi creatoare de sistem
nou pentru cã însãºi respectarea contractului nu e
convenabilã. ªi nu e convenabilã deoarece câºtigurile prin
înºelãciune, sustragerea de la obligaþii, furtul etc. sunt mai
mari decât cele posibil de obþinut printr-un comportament
cooperant pe baze contractuale. În lipsa unui stat credibil
ºi capabil sã sancþioneze dur orice nerespectare a
constrângerilor oficiale ºi care, în compensaþie,
„oficializeazã câºtigul la negru”, reputaþia, loialitate,
respectul legii etc. nu mai au nicio valoare. Într-un
asemenea context apar disproporþii flagrante între economia
oficialã ºi cea subteranã, întreþinute ºi motivate de o teorie
pe mãsurã. Se gãsesc, astfel, argumente credibile pentru a
arãta cã ceea ce se încalcã (reguli, legi, norme etc.) nu
îmbracã haina infracþionalitãþii tocmai pentru cã eludarea
sau nerespectarea þin de normalitate, ºi nu invers. Dacã
numãrul celor care încalcã normele oficiale deþin ponderea
cea mai mare, sectorul economic subteran pare a reprezenta
normalitatea în timp ce guvernanþii, actorii procesului
normativ trec în sfera eludatorilor. Economiceºte vorbind,
sectorul cenuºiu apare ca un substitut la costuri
tranzacþionale mari: mitã, timp pierdut, aºteptare la rând,
birocraþie sufocantã etc.

Ce soluþie se poate întrevedea pentru a sparge un atare
cerc vicios? În lipsa unui terþ responsabil de propria-i
menire, sã sperãm cã prin integrarea doritã Uniunea
Europeanã va proceda, prin „impunere forþatã”, la necesara
noastrã vaccinare. Atunci vom fi obligaþi sã acceptãm cã
„prin noi înºine nu suntem capabili sã ne manifestãm ca
popor liber ca urmare a unor norme instituþionale proprii.
Nu, ne vom bucura de adevãrata libertate ca rezultantã a
impunerii unor norme constituþionale europene.
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Note

(1) Meritorii sunt contribuþiile lui Thorsten Veblen, John Com-

mons ºi Wesley Mitchell

(2) Aºa spunea Thomas Paine la 1776;  în „Simþul comun”,

traducere de Florin Popa, citat în Liberalismul, antologie de

Cristian Preda, Editura Nemira, 2000
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