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Economia dezvoltãrii ºi dezvoltarea economicã:
de ce conteazã instituþiile?

�

Cosmin Marinescu
Lector universitar doctor

Academia de Studii Economice Bucureºti

Abstract. Economic development is a complex phenomenon, at least when speaking
about understanding its real sources, despite the simplifying tendencies of economic growth
neoclassical theories. These orthodox theories limit themselves to identifying the necessary
conditions – such as capital accumulation and technological progress – for production
increasing. But, in order to explain “why” people are saving, investing, learning and look-
ing for knowledge, we must take into consideration the institutions that define any eco-
nomic system. Within society, people are perceptive to a system of general rules that pro-
vides incentives and constraints for human behavior. Institutions’ and human action’s
mutuality, and also its economic and political implications, explain the essential impor-
tance of institutions in economic science and the institutional approach viability.

Key words: institutions; development economics; property rights; economic development.
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Destul de târziu în istoria umanitãþii ºi datoritã
eforturile intelectuale sistematice de construire a
unor explicaþii ºtiinþifice, sigure, cu privire la
posibilitãþile oamenilor de îmbunãtãþire a propriilor
condiþii, s-a înþeles cã omul este dãruit cu raþiune,
prin intermediul cãreia are capacitatea de a
cunoaºte legile universului material în care trãieºte:
„cât timp lumea a fost cârmuitã de cutumã ºi de
autoritate (Heilbroner, 1994, p. 41) – filozofii nu
s-au prea interesat de problema bogãþiei ºi a
sãrãciei”.

În studiul de faþã doresc sã evidenþiez modul în
care analiza economicã a instituþiilor, respectiv
economia instituþionalã(1), favorizeazã explicarea
primelor manifestãri ale „dezvoltãrii economice
moderne”(2), ca „accident” excepþional ºi necesar

în istoria umanitãþii. În ultimã instanþã,
„dezvoltarea economicã este o formã de
schimbare, iar schimbarea implicã inovaþie”
(Rosenberg, Birdzell, 1986, p. 266), implicit în
sfera argumentelor „economiei dezvoltãrii” prin
care economiºtii cautã sã explice progresul eco-
nomic ºi evoluþia societãþii umane.

1. Economia dezvoltãrii ºi dezvoltarea
economicã

Istoria economiei dezvoltãrii începe, fãrã
îndoialã, cu Adam Smith. În „Avuþia naþiunilor”,
consideratã a fi primul tratat vast de economie,
Smith a urmãrit identificarea acelor factori esenþiali
în crearea avuþiei ºi, deci, în asigurarea dezvoltãrii
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economice(3). Cu privire la paternitatea
problematicii creºterii economice, Mark Blaug
relevã: „Apare evident din titlul lucrãrii [...] cã
dezvoltarea naþiunilor este de fapt subiectul prin-
cipal al cãrþii. Este evident acest lucru, de asemenea,
din distincþia dintre munca productivã ºi
neproductivã, din analiza sa consideratã confuzã
dintre ceea ce numim ierarhia productivitãþii
ramurilor economice, din aprecierile sale asupra
economisirii, din tratarea rolului capitalului, din
abordarea ciudatã a teoriei valorii [...] ºi, mai mult,
din discuþia sa despre politicile economice ºi sensul
impactului lor asupra creºterii economice în trecut,
ca ºi în decursul dezvoltãrii economice în diferite
þãri din epoca sa” (Blaug, 1992, p. 96).

  Economia dezvoltãrii din secolul trecut s-a
remarcat prin încercarea de a schimba radical
aceastã viziune clasicã asupra dezvoltãrii
economice, consideratã tradiþionalã ºi, deci,
depãºitã. De altfel, pentru foarte mulþi economiºti,
semnificaþia cadrului instituþional – invocat im-
plicit, dar sistematic, de-a lungul întregii opere
smithiene – este doar una marginalã, dacã nu
irelevantã pentru complexitatea societãþii actuale.
Probabil cã marea realizare a economiºtilor din
ultimii cincizeci de ani, cea care asigurã poate
singurul element de unitate în marea diversitate a
economiei dezvoltãrii, este înþelegerea faptului cã
dezvoltarea economicã este posibilã, însã nu ºi
inevitabilã.

Întrebarea „De ce unele þãri sunt mai bogate
decât altele?” este problema crucialã la care ºi-au
propus sã rãspundã mai toþi economiºtii. Începând
cu secolul al XVIII-lea, au fost propuse o mulþime
de teorii ºi modele ale dezvoltãrii economice, cu
ecou diferit asupra proceselor economice reale.
Existã în continuare o dezbatere aprinsã asupra a
ceea ce este consideratã a fi sursa determinantã a
dezvoltãrii economice. Aceasta a fost consideratã
a fi diviziunea muncii la Adam Smith, acumularea
capitalului la Karl Marx (care priveºte eronat
tendinþa de reducere a ratei profiturilor ca
ineficientã în a regla acumularea de capital din
cadrul economiei), inovaþiile la Joseph Schumpeter,
rata economisirii ºi a investiþiilor la Roy Harrod ºi
E. Domar. Modelul neoclasic al lui Robert Solow
este cel care cautã sã explice decalajele de
dezvoltare economicã între þãri prin diferenþele în
eficienþa combinãrii factorilor de producþie (factorul
uman, capitalul ºi noile tehnologii). Mai nou,
J. Stiglitz aºazã la baza dezvoltãrii economice
raportul de „eficienþã” în funcþionarea sectorului

privat ºi a celui public, precum ºi exigenþele
societãþii civile ºi ale individului, aflat permanent
într-o cursã a educãrii ºi a cunoaºterii.

Cea de-a doua jumãtate a secolului XX a fost
dominatã, aproape în întregime, de mirajul
cantitativ încorporat în funcþiile matematice ale
modelului Solow(4). Dupã cum relevã David
Romer, modelul Solow reprezintã baza pentru toate
dezvoltãrile moderne din teoria creºterii
economice. Ipotezele modelului sunt: progresul
tehnologic apare drept neutral (exogen), funcþia
de producþie cu randamente de scarã constante,
stocurile de capital ºi muncã sunt crescãtoare, cu
rate constante (exogene) de creºtere.

În esenþã, aratã economiºtii empiriºti, modelul
lui Solow este important datoritã faptului cã
demonstreazã cã, oricare ar fi punctul de plecare
pe o traiectorie de creºtere, existã o creºtere
echilibratã. Trebuie remarcat totuºi ºi principalul
neajuns al modelului de faþã, ºi anume acela cã nu
are capacitatea de a explica în mod coerent
decalajele internaþionale privind nivelurile de
dezvoltare economicã, neajuns ce a trebuit
sancþionat. Astfel, succesorii lui Solow au modificat
totodatã ºi anumite ipoteze ale modelului, ºi anume
trecerea de la randamente de scarã constante la
randamente crescãtoare ºi tratarea progresului
tehnic ca factor endogen ce contribuie la creºterea
venitului naþional.

O altã explicaþie a gradului de dezvoltare
economicã, care pare a combina unele dintre
argumentele neoclasice, se concentreazã asupra
factorilor geografici. Jeffrey Sachs, de exemplu, a
dezvoltat ideea cã geografia ºi localizarea sunt
determinante majore ale diferenþelor dintre þãri cu
privire la rata de creºtere sau nivelul venitului. El a
subliniat importanþa a trei mari factori: clima
tropicalã, accesul la un port oceanic ºi distanþa þãrii
respective faþã de centrele comerciale importante
ale lumii (precum Rotherdam, New York sau
Tokio). În conformitate cu punctul sãu de vedere,
clima tropicalã este un factor prohibitiv în procesul
creºterii din cauza pericolului reprezentat de diferite
maladii, dar ºi datoritã efectului negativ al
atmosferei calde ºi umede asupra productivitãþii
muncii (Gwartney et al., 2004, p. 3). Lipsa accesului
la un port oceanic înseamnã costuri de tranzacþie
mai mari ºi o dezvoltare insuficientã a comerþului
cu o parte importantã a economiilor lumii. O
localizare la distanþã faþã de principalele pieþe
internaþionale se constituie în constrângeri
suplimentare în calea comerþului. În consecinþã,
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se vor reduce câºtigurile din diviziunea muncii,
specializare ºi economiile de scarã. Mai mult decât
atât, fiecare dintre aceºti factori tind sã reducã
atractivitatea unei þãri ca posibilã locaþie de
producþie pentru investitorii strãini.

Consider, însã, cã a invoca în prezent caracterul
determinant al factorului geografic în explicarea
decalajelor de dezvoltare economicã înseamnã a
nega însãºi esenþa dezvoltãrii, ºi anume efortul
uman sistematic de ameliorare a condiþiilor vieþii.
Localizarea geograficã ºi resursele naturale nu pot
explica dezvoltarea economicã(5), în cel mai bun
caz decât pânã la un anumit punct, aºa cum voi
arãta în finalul studiului.

Dupã cel de-al doilea rãzboi mondial,
dezvoltarea economicã a devenit conceptul-cheie
al teoriei economice. Subdezvoltarea noilor þãri
independente, apãrute în urma destrãmãrii
sistemului colonial din Africa, Asia ºi America
Latinã, a ridicat problema elaborãrii unei teorii a
dezvoltãrii – economia dezvoltãrii.

Numeroºi economiºti ºi-au pus imaginaþia în
slujba identificãrii surselor esenþiale ale dezvoltãrii:
P. T. Bauer, C. Clark, A. Hirschman, W. A. Lewis,
G. Myrdal, R. Prebish, H. W. Singer, J. Tinbergen
etc. Dificultãþile economice cu care se confruntã,
în prezent, mare parte din populaþia globului
demonstreazã fie cã „reþeta dezvoltãrii” nu a fost
gãsitã, fie cã – dacã aceasta existã – ea nu a reuºit,
deocamdatã, sã câºtige încrederea ºi interesul
decidenþilor politici spre a fi consecvent
implementatã. De exemplu, presupusa „reþetã a
dezvoltãrii” recomandatã cu asiduitate de
organismele financiare internaþionale – stabilizare
macro, management etatist al echilibrelor financiare
ºi intensificarea asistenþei financiare externe pentru
þãrile sãrace – a generat implicaþii adverse în multe
þãri care au „experimentat” un astfel de program
(centralizat).

În esenþã, dincolo de latura sa deterministã,
cantitativistã, a programului economic actual,
economia dezvoltãrii cautã sã rãspundã la
întrebarea: ce „forþe” stau la baza diferenþelor de
dezvoltare economicã existente între þãri? Tema
esenþialã a discuþiei pare a se concentra pe ideea
cã þãrile dezvoltate, industrializate, se deosebesc
semnificativ de þãrile în dezvoltare prin mult mai
multe elemente decât prin nivelul de capital, chiar
al capitalul uman existent. Aceastã perspectivã
aratã cã þãrile dezvoltate ºi cele aflate în dezvoltare
se definesc prin diferite „funcþii de producþie” ºi
prin diferite aranjamente de organizare economicã.

De aceea, dezvoltarea economicã tinde sã fie
privitã mai puþin ca un proces de acumulare de
capital, ci, într-o tot mai mare mãsurã, drept un
proces de schimbare a aranjamentului de dezvoltare
economicã.

În ceea ce priveºte factorul de producþie capi-
tal, eventual capitalul financiar, teoria economicã
aratã cã mai mult capital poate fi de folos, însã
trebuie remarcat faptul cã intensificarea asistenþei
financiare nu echivaleazã nici cu un „transfer de
capital” ºi nici nu rezolvã problema dezvoltãrii
economice (World Bank, 1999). De altfel, aceastã
concluzie, potrivit cãreia redistribuirea nu rezolvã
problema sãrãciei, ci o poate chiar accentua, este
argumentatã infailibil de logica ºtiinþei economice
ºi demonstratã fãrã echivoc de istoria asistenþei
financiare internaþionale.

În viziunea tradiþionalã asupra dezvoltãrii
economice, s-a presupus cã Lumea a Treia este
sãracã datoritã lipsei capitalului. Astfel, soluþia ar
consta în transferul de bani de la cei dezvoltaþi la
cei subdezvoltaþi. Peter Bauer (1981) arata, însã,
cã „a avea bani este rezultatul unei realizãri
economice, nu o condiþie preliminarã a acesteia”.
Dupã 1950, numai Banca Mondialã a acordat þãrilor
în curs de dezvoltare o asistenþã financiarã de peste
300 miliarde de dolari. Însã, cei peste 40 de ani de
transferuri internaþionale cãtre Lumea a Treia nu
au adus beneficiile scontate(6). Ajutoarele externe
de miliarde de dolari, oferite cu generozitate þãrilor
africane de organismele financiare internaþionale,
au avut eficacitate modestã sau au înregistrat
eºecuri usturãtoare în planul reducerii sãrãciei (In-
dia, unele þãri din America Latinã ºi Africa).

Înþelegerea adevãrului esenþial cã prosperitatea
se bazeazã pe crearea avuþiei, nu pe redistribuirea
acesteia, indicã necesitatea reevaluãrii argumentului
asistenþei financiare în economia dezvoltãrii. Existã,
în prezent, numeroase lucrãri care demonstreazã
cã asistenþa financiarã externã nu creeazã ºi nici
nu se coreleazã cu factorii esenþiali ai
prosperitãþii(7). Aceasta este confirmarea faptului
cã practicile redistributive altereazã întreaga
structurã de stimulente ºi constrângeri care
ghideazã efortul productiv, iniþiativa ºi activitatea
antreprenorialã.

În prezent, analizele din domeniul economiei
dezvoltãrii se bazeazã, în mod esenþial, pe anumite
convingeri pe care economiºtii neoclasici le-au
ridicat la statutul de dogme. În primul rând, este
vorba despre credinþa cã funcþionarea economiei
de piaþã nu este suficientã pentru obþinerea
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dezvoltãrii economice, ceea ce atrage necesitatea
ca piaþa liberã sã fie completatã (adicã înlocuitã) prin
diferite forme de control guvernamental direct, atât
la nivel naþional, cât ºi internaþional. În al doilea
rând, ca element complementar, este vorba de
prevalarea concepþiei holiste cã analiza microeco-
nomicã a alocãrii resurselor devine aproape lipsitã
de relevanþã în conceperea politicilor publice.

În acest context, scopul esenþial al guvernului
este acela de a implementa strategii „rapide” de
dezvoltare economicã, în care de primã importanþã
sunt agregatele macroeconomice ºi ritmurile în care
evolueazã acestea – PIB, consum, cheltuieli
guvernamentale, investiþii, balanþã de plãþi(8) etc.
În al treilea rând, este vorba de credinþa cã
principiul clasic al laissez-faire, pe care s-a
întemeiat dezvoltarea economicã în secolul al
XIX-lea, a devenit inaplicabil pentru þãrile în
dezvoltare. Acestea, pentru accelerarea procesului
de convergenþã cu þãrile dezvoltate, au nevoie de
o ºi mai mare implicare a statului în problemele
economice. O astfel de concepþie nu cãuta, însã,
sã defineascã rolul pe care statul l-ar putea avea în
procesul dezvoltãrii economice ºi nici semnificaþia
„implicãrii” acestuia.

Fundamentatã pe idei economice eronate, dupã
cum s-a dovedit mai târziu, doctrina economicã
postbelicã prezenta statul ca panaceu al tuturor
problemelor economice, iar cheltuielile publice ca
instrument miraculos de rezolvare a acestora. Teoria
economicã devine dominatã de „revoluþia”
keynesianã (The End of Laissez-Faire – 1926 ºi
Teoria Generalã – 1936) ºi de operele urmaºilor ei
(Richard Musgrave, The Theory of Public Finance
– 1959 ºi J. K. Galbraith, The Affluent Society –
1958), prin viziunea activistã atribuitã rolului statului.

Cele mai frecvente interpretãri asociate
dezvoltãrii economice pot fi sintetizate în
urmãtoarele categorii: ºtiinþã ºi invenþie, dotarea
în materie de resurse naturale, argumente de naturã
psihologicã, administrare (guvernare) defectuoasã,
stimulente rezultate din inegalitãþile ce operau la
nivelul veniturilor ºi avuþiei, imperialismul ºi
exploatarea colonialã sau practicile sclavagiste ale
unor societãþi. Fãrã a exclude importanþa parþialã a
acestor numeroase interpretãri, voi arãta de ce
analiza instituþionalã trebuie sã capete merite
superioare în aprecierea istoricã a performanþelor
economice.

Unele dintre cele mai populare explicaþii ale
prosperitãþii economice occidentale se concentreazã
pe rolul ºtiinþei ºi al inovaþiilor. Însã, presupunând

cã ºtiinþa ºi inovaþiile se constituie în cauze
suficiente ale producerii de avuþie, atunci de ce
China sau naþiunile islamice, care erau lideri în
ºtiinþã ºi inovaþii pe vremea în care Occidentul
depãºea feudalismul ºi intra într-o nouã erã, nu au
fost þãrile care sã înregistreze mutaþii permanente
ºi consistente dinspre sãrãcie cãtre prosperitate?(9)

Creºterea economicã susþinutã a Occidentului
a început cu emergenþa unor structuri economice
de piaþã caracterizate printr-un grad înalt de
autonomie faþã de controlul politic ºi religios.
Relaxarea controlului politic asupra sferei
economice a însemnat expansiunea comerþului, în
contextul unui sistem de preþuri supus într-o mai
micã mãsurã autoritãþii politice. Autonomizarea
activitãþilor comerciale a fost posibilã în contextul
creºterii libertãþii comercianþilor de a decide când
ºi la ce preþuri sã cumpere ºi sã vândã. Libertatea
schimbului s-a afirmat treptat, pe mãsura diminuãrii
nenumãratelor restricþii ale societãþii feudale,
inclusiv respingerea principiului potrivit cãruia
comerþul trebuie sã aibã loc doar la un preþ „just”.

Extinderea schimbului a însemnat atât o
schimbare cantitativã, reflectatã într-o creºtere a
volumului comerþului, cât ºi o schimbare calitativã,
reflectatã în substituirea treptatã a practicilor
medievale ale schimbului (bazate pe raporturi
cutumiare, în principal) ºi în utilizarea preþurilor
de piaþã ca rezultate ale negocierilor între
comercianþi. Aceste schimbãri s-au materializat în
afirmarea aproape definitivã a instituþiei
contractului, ca instituþie fundamentalã a sistemelor
economice de piaþã. Expansiunea pieþelor a fãcut
posibilã creºterea specializãrii în sistemul de
interacþiuni economice. Creºterea specializãrii în
activitatea economicã presupunea pieþe suficient
de largi pentru a furniza posibilitatea exploatãrii
intensive a oportunitãþilor oferite de specializare.

În termenii lui Adam Smith (1992: cap. 3),
aceastã evoluþie corespunde faptului cã „diviziunea
muncii este limitatã de dimensiunea pieþei”. Schim-
barea calitativã, mai importantã decât cea cantitativã,
este rezultatul unui proces complex de inovaþie
instituþionalã. Schimbarea calitativã a însemnat
renunþarea aproape completã la acele practici
comerciale ºi credinþe proprii feudalismului(10).
Desfãºurarea comerþului în evul mediu a arãtat cã
piaþa ºi sistemul de preþuri constituiau instituþii
incompatibile cu valorile medievale, mai puþin în
câteva centre comerciale delimitate prin divergenþe
jurisdicþionale faþã de structura politicã medievalã
(Rosenberg, 1986, p. 72).
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Dezvoltarea economicã este un fenomen relativ
recent: originile acestuia se gãsesc în secolul al
XVII-lea. Numeroºi economiºti au dobândit
obiºnuinþa de a considera revoluþia industrialã ca
punct de plecare a societãþii industriale moderne
ºi, deci, a prosperitãþii economice. Însã, aceasta
este o interpretare istoricã eronatã. Manifestarea
„creºterii economice” este, de fapt, un fenomen
anterior revoluþiei industriale propriu-zise,
deoarece revoluþia tehnologicã constituie doar una
dintre manifestãrile creºterii economice, semnul
principal al acesteia, ºi nu cauza ei determinantã.

Afirmat pentru prima datã în secolul al XVII-lea,
fenomenul creºterii economice nu s-a manifestat
prioritar în Anglia, locul declanºãrii revoluþiei
industriale, ci în Þãrile de Jos: pentru prima datã în
istoria umanitãþii douã þãri ofereau, într-o manierã
durabilã, un nivel de viaþã superior unei populaþii
aflate în creºtere. Aceasta se întâmpla cu aproape
un secol înaintea manifestãrii primelor semne reale
ale revoluþiei industriale, care avea sã producã, de
altfel, prosperitatea fãrã precedent a Angliei(11).

De ce Þãrile de Jos ºi Anglia? De ce nu Franþa
sau Spania? „Pentru cã – dupã cum explicã
Douglass North – vechile provincii spaniole ºi
Anglia constituie primele naþiuni europene dotate
cu un sistem de instituþii sociale ºi drepturi de
proprietate care au fãcut posibilã exploatarea
eficientã a motivaþiilor individuale, ceea ce a
asigurat orientarea resurselor cãtre cele mai utile
activitãþi productive. Revoluþia industrialã nu este
cauza progresului economic. Ea nu reprezintã
altceva decât reflectarea acestuia, fenomen ale cãrui
origini constau în configurarea unei structuri a
drepturilor de proprietate. Aceasta a creat condiþiile
sociale necesare celei mai bune alocãri a resurselor
productive”(North, Thomas, 1973, p. 98).

Aºadar, contrar considerentelor ortodoxe, istoria
dezvoltãrii economice moderne nu se identificã cu
istoria progresului tehnic, ci cu cea a „drepturilor”
concepute ca tehnologie de organizare a raporturilor
umane. Aceastã evoluþie este inseparabilã de geneza
capitalismului ºi a sistemului modern al drepturilor
de proprietate. Oportunitãþile schimbului, în sensul
avantajelor mutuale extrase de comunitãþile europene
din schimbul producþiilor specifice acestora, au existat
dintotdeauna. Însã, condiþia necesarã pentru
descãtuºarea acestor oportunitãþi economice a con-
stat în extinderea gradului de libertate economicã
faþã de exercitarea arbitrarã a autoritãþii.

Consecinþa primarã a prosperitãþii economice,
fenomen reflectat de ºi difuzat prin intermediul

dezvoltãrii pieþelor, inovaþiilor comerciale ºi
tehnologice, constã în transformarea anumitor
instituþii sociale, de naturã sã creeze stimulentele
necesare unei ºi mai eficiente alocãri a resurselor.
Primele manifestãri ale progresului economic apar
atunci când oamenii au început sã fie suficient de
motivaþi pentru a dezvolta un comportament
antreprenorial, cãutând ºi creând astfel noi
oportunitãþi de câºtig. De ce depinde valorificarea
acestor oportunitãþi? Pe de o parte, de costurile pe
care întreprinzãtorii le estimeazã în vederea captãrii
acelor câºtiguri; pe de altã parte, de structura
drepturilor de proprietate. Exclusivitatea proprietãþii
private oferã stimulentele necesare suplimentului de
productivitate degajat prin iniþiativa „inovatorilor”.

Noþiunea de „drepturi de proprietate” nu are aici
un sens strict uzual, ci unul economic: adicã
ansamblul de reguli, legi ºi uzanþe ce contribuie la
stabilirea drepturilor fiecãruia în legãturã cu
aproprierea, utilizarea ºi transferul bunurilor.
Impozitul, taxele vamale, spre exemplu, sunt
instituþii care dau statului un „drept de proprietate”
asupra rezultatelor activitãþilor economice ale
rezidenþilor; ele se materializeazã în impunerea
obligaþiei de împãrþire a rezultatelor eforturilor
personale cu un terþ, ceea ce înseamnã limitarea
drepturilor de proprietate asupra „fructelor” muncii
proprii. De asemenea, situaþia în care statul conferã
unei persoane sau întreprinderi un drept comercial
(legal) echivaleazã cu acordarea de „privilegii” ºi
creeazã prejudicii altor persoane, consumatorilor
ºi potenþialilor concurenþi, ceea ce înseamnã
„deposedare” de proprietate.

Astfel, orice intervenþie guvernamentalã, orice
act legislativ – fie cã este vorba de o lege electoralã,
de un sistem de asigurãri sociale sau de protecþia
drepturilor sindicale etc. – înseamnã modificarea
ºi crearea de noi drepturi (de proprietate), în mãsura
în care se modificã, într-o manierã directã sau
indirectã, repartiþia valorii nou create(12).

Însã drepturile de proprietate nu reprezintã decât
o anumitã parte a factorului instituþional avut în
vedere în acest studiu. Modul în care drepturile de
proprietatea „lucreazã”, de facto, în viaþa realã este
circumscris multor altor variabile instituþionale, de
la structurarea puterii politice în societate ºi pânã
la ideologiile ºi valorile culturale care modeleazã
conceperea ºi funcþionarea politicilor economice.
Însã, înainte ca factorul instituþional sã fie
„integrat”, metodic, în teoria dezvoltãrii economice,
voi supune instituþiile unui exerciþiu de analizã a
locului acestora în ºtiinþa economicã.



E
co

n
o

m
ie

 te
o

re
ti

cã
 º

i a
p

lic
at

ã

98

De ce conteazã instituþiile?

Abordarea pe care o propun în acest studiu
porneºte de la recunoaºterea faptului cã acþiunea
umanã ºi rezultatele acesteia trebuie analizate, în
mod fundamental, în corespondenþã cu regulile
sociale ºi politice care guverneazã relaþiile
interpersonale în societate. Astfel, abordarea
economicã a instituþiilor (economia instituþionalã)
are în centrul sãu problema identificãrii sistemului
instituþional optim(13), în virtutea posibilitãþilor
evidente de analizã comparatã a aranjamentelor
instituþionale alternative.

Noþiunea de instituþie socialã se referã la o
regularitate în comportamentul social, adicã un
comportament specific în situaþii recurente
specifice. Instituþia socialã este asociatã unei reguli,
unei regularitãþi în comportamentul uman, fie în
sensul unei constrângeri autoimpuse, fie impusã
de o autoritate externã.

Instituþiile reprezintã regulile jocului în
societate, adicã setul de constrângeri ºi stimulente
care modeleazã interacþiunile umane. Diferitele
constrângeri ºi stimulente sunt adoptate ºi consoli-
date în mãsura în care acþiunea umanã recurentã
desfãºuratã în condiþiile acestora se soldeazã cu
atingerea scopului propus.

Economia instituþionalã modernã se întemeiazã
pe postulatul potrivit cãruia modificarea
stimulentelor (a instituþiilor ºi aranjamentelor
instituþionale) influenþeazã acþiunea umanã într-o
manierã predictibilã, în condiþiile oricãrei forme
de organizare socialã. Stimulentele afecteazã
comportamentul uman în toate aspectele vieþii
noastre, de la cooperarea socialã în cadrul pieþei
pânã la deciziile non-piaþã sau cele politice(14). În
acest sens, economia instituþionalã încorporeazã
analize privind impactul aranjamentelor
instituþionale alternative, ca sisteme de reguli
sociale, asupra modului în care oamenii îºi
îndeplinesc scopurile ºi, implicit, asupra dezvoltãrii
economice generale. De asemenea, abordarea
instituþionalã desemneazã, în mod necesar, ºi
analizele de feedback referitoare la modul în care
instituþiile evolueazã, adicã explicaþiile (teoriile)
formulate asupra procesului de schimbare
instituþionalã.

Prin însãºi natura vieþii în societate, oamenii sunt
receptivi la un sistem de reguli generale ce
structureazã ºi ghideazã în diferite moduri
comportamentul uman.  Aceasta reprezintã condiþia
necesarã formãrii unei ordini spontane

nonconflictuale a acþiunilor umane. Instituþiile oferã
oamenilor gradul de încredere ºi stabilitate necesar
manifestãrii schimburilor interpersonale ºi
extinderii diviziunii sociale a muncii pe aceastã
bazã. În absenþa unui anumit grad de predictibilitate
ºi încredere, adicã în absenþa unor reguli generale
ale comportamentului uman, oamenii nu vor fi
capabili sã concentreze ºi sã exploateze pe deplin
abilitãþile ºi cunoºtinþele pe care le deþin, dar ºi
acelea care pot fi astfel obþine. În acest fel,
numeroase acþiuni productive (inclusiv schimburile
reciproc generatoare de bunãstare) nu vor avea
niciodatã loc (Hazlitt, 1988, pp. 53-61).

Prin evocarea învãþãmintelor pe care David
Hume ºi apoi Adam Smith le-au expus în lucrãrile
Inquiry Concerning the Principles of Morals
(1752), respectiv Theory of the Moral Sentiments
(1759), Henry Hazlitt susþine chiar ideea necesitãþii
unui „omagiu faþã de regulile generale”. Avantajele
rezultate din virtuþile sociale ale justiþiei (ale
drepturilor de proprietate ºi ale legii) ºi încrederii
nu constituie consecinþa directã a fiecãrui act indi-
vidual izolat, ci rezultã din întregul sistem de relaþii
interpersonale care formeazã, de fapt, societatea.
Pacea ºi ordinea socialã sunt fenomene care însoþesc
în mod necesar domnia legii (a regulilor de drept),
împotriva exploatãrii ºi violenþei instituþionalizate
încorporate, se pare, în însuºi modul de organizare
a societãþii.

Structurile instituþionale descentralizate (de
piaþã) favorizeazã coordonarea spontanã a
acþiunilor ºi planurilor individuale, ceea ce
desemneazã ordinea spontanã (nonconflictualã) a
societãþii.

Pentru numeroºi economiºti, principiul „ordinii
spontane” reprezintã, de fapt, „logica libertãþii” ºi
echivaleazã cu principiul „mâinii invizibile”,
probabil una dintre cele mai importante descoperiri
intelectuale din întreaga istorie a ºtiinþei
(economice). De exemplu, legile predictibile ale
procesului de piaþã armonizeazã acþiunile
individuale într-un rezultat general favorabil, care
nu fãcea parte din intenþiile oamenilor care l-au
produs; manifestarea ordinii spontane a pieþei
devine însã subordonatã gradului în care instituþiile
dreptului de proprietate ºi a (libertãþii ºi respectãrii)
contractului susþin procesul de schimb. Pentru
domeniul analizei instituþionale este relevantã
extinderea principiului ordinii spontane (al „mâinii
invizibile”), cu toate implicaþiile sale normative, la
însãºi emergenþa structurilor instituþionale (reguli
sociale, norme de conduitã etc.).
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Rafinarea explicaþiilor privind formarea ºi
evoluþia instituþiilor se bazeazã pe aparenta
simplitate a principiului ordinii spontane(15).
Cooperarea socialã este determinatã de manifestarea
unor reguli recunoscute ºi mutual acceptate; în
absenþa acestora, oamenii nu vor putea nici mãcar
sã circule pe stradã sau sã comunice. În acelaºi
timp, relaþiile interpersonale faciliteazã evoluþia
instituþiilor corespunzãtor gradului de dezvoltare
a diviziunii sociale a muncii în societate. În acest
fel se poate explica, de exemplu, formarea regulilor
de trafic, ca fenomen instituþional ce favorizeazã
ºi în acelaºi timp rezultã din cooperare socialã.
Întocmai precum instituþia legii, al cãrei scop nu
este acela de a aboli sau restrânge, ci de a prezerva
ºi extinde libertatea, regulile de trafic nu au luat
naºtere pentru a reduce sau încetini traficul, ci
pentru a-l favoriza prin crearea încrederii necesare
participanþilor la trafic, pentru a spori siguranþa
cãlãtorilor, pentru a reduce la minimum potenþialele
conflicte ºi accidente. Existã numeroase posibilitãþi
de asociere a formãrii regulilor de trafic cu procesul
de formare a unor instituþii sociale care guverneazã
relaþiile interpersonale, inclusiv cu regulile de
naturã moralã, aºa cum aratã Hazlitt (1988) în
capitolul intitulat „Traffic Rules and Moral
Rules”(16).

3. Integrarea instituþiilor în teoria dezvoltãrii
economice

Progresul economic este un fenomen complex,
cel puþin prin prisma identificãrii ºi înþelegerii
adevãratelor sale surse, în ciuda tendinþelor
simplificatoare care provin din direcþia teoriilor
creºterii economice. De exemplu, teoria neoclasicã
a creºterii economice se rezumã la identificarea
condiþiilor absolut necesare sporului producþiei
materiale, cum ar fi acumularea de capital ºi
progresul tehnic. Însã pentru a explica „de ce”
oamenii economisesc, investesc, învaþã ºi cautã
cunoºtinþe care sã le foloseascã, trebuie sã acordãm
o deosebitã atenþie diferitelor sisteme instituþionale
ºi de valori care se gãsesc la baza succeselor sau
eºecurilor. Teoria economicã aratã existenþa a
numeroase bariere în calea prosperitãþii; pe de altã
parte, anumite tipuri de instituþii motiveazã oamenii
într-o mai mare mãsurã atunci când este vorba de
înlãturarea acestor obstacole.

Încercarea economiºtilor de a explica temeinic
creºterea susþinutã a productivitãþii muncii ºi a
avuþiei materiale presupune luarea în considerare

a tot mai multor factori explicativi. În perioada
anilor ’40 ºi ’50, teoria economicã sublinia
importanþa factorului capital (K) pentru creºterea
economicã pe termen lung, prin corelarea directã
a progresului economic cu procesul de acumulare
a capitalului (investiþii înalte susþinute de o ratã
ridicatã de economisire). Spre sfârºitul anilor ’50,
explicarea performanþelor economice prin
intermediul acumulãrii capitalului devine
nesatisfãcãtoare. În condiþiile creºterii economice
viguroase de dupã rãzboi, economiºtii utilizeazã
noþiunea de funcþie de producþie naþionalã. Aceasta
constã într-o relaþie ce leagã input-urile, cum ar fi
capitalul, forþa de muncã (L) ºi tehnologia (TEC)
cu output-urile predictibile. Teoriile secolului al
XIX-lea, potrivit cãrora creºterea demograficã
reprezintã factorul cheie al dezvoltãrii, au fost re-
activate ºi circumscrise creºterii volumului forþei
de muncã.

Abordarea neoclasicã deþine însã avantajul
demonstrãrii faptului cã progresul economic nu
trebuie sã fie, în mod necesar, instabil sau sã
conducã în mod inevitabil la declinul ratelor de
creºtere, dupã cum susþinea Marx. Din punct de
vedere metodologic, economiºtii n-au mai gândit
în termenii unei funcþii de producþie date, realizând
faptul cã tehnologiile superioare (organizarea
activitãþii) îmbunãtãþesc „funcþia de producþie”.

Teoria permite luarea în considerare a
modificãrii preþurilor factorilor: ca urmare a
extinderii stocului de capital are loc scãderea
preþului acestuia ºi substituirea factorilor; capitalul,
devenit relativ mai ieftin, va fi utilizat în proporþii
mai mari pentru a economisi forþa de muncã,
devenitã astfel relativ mai scumpã. Posibilitatea
substituirii factorilor de producþie decurge din
posibilitatea modificãrii tehnologiei. Într-adevãr,
începând cu anii ’60, interesul economiºtilor a fost
captat de explicarea performanþelor economice prin
intermediul inovaþiilor tehnologice.

Cercetarea a cãpãtat un nou impuls în anii ’60,
atunci când analizele au subliniat influenþa
semnificativã a educaþiei, a îndemânãrilor ºi
abilitãþilor (SK) generate în cadrul procesului
educaþional ºi valorificate în afara acestuia. În ciuda
preocupãrilor evidente asupra dezvoltãrii
economice, desi conceptul de „capital uman” este
cunoscut încã de la Adam Smith, nici Thomas
Malthus ºi nici studiile neoclasice de mai târziu nu
acordau prea multa atenþie capitalului uman(17).

În prezent, analizele economice ale educaþiei
furnizeazã unele dovezi serioase cu privire la
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existenþa unei strânse legãturi între investitiile în
capitalul uman educaþional ºi performanþele
economice. A devenit evident faptul cã
îmbunãtãþirile „software-ului” dezvoltãrii –
îndemânare, cunoºtinþe, inovaþii tehnologice ºi
organizaþionale – au asigurat îmbunãtãþirea
eficienþei „hardware”-ului dezvoltãrii – capital,
muncã ºi resurse naturale (NR). Oferind o viziune
cantitativã utilã asupra a ceea ce conteazã de fapt
în cadrul procesului creºterii economice pe termen
lung, analizele neoclasice nu explicã totuºi de ce
anumite societãþi au acumulat mai mult capital fizic
ºi uman în comparaþie cu altele.

Analiza producþiilor naþionale evidenþiazã faptul
cã în spatele fenomenului creºterii economice, a
cãrei naturã macro „ascunde” numeroase
determinante (fundamente microeconomice) ale
procesului de piaþã, se gãsesc, de fapt, structuri
(instituþionale) evolutive la nivel microeconomic.
Se pare cã economiile caracterizate printr-un grad
ridicat de flexibilitate a structurilor de piaþã, prin
flexibilitatea preþurilor ºi prin mobilitate ridicatã a
factorilor de producþie tind sã înregistreze progrese
economice mai mari, spre deosebire de economiile
caracterizate prin rigiditate structuralã.

Structura de producþie corespunde întotdeauna
unei dezvoltãri impuse de necesitatea susþinerii
preferinþelor consumatorilor, iar dinamica structurii
de producþie rezultã din modificarea preferinþelor
consumatorilor pe un anumit orizont temporal.
Orice evoluþie a structurii de producþie determinã
reconsiderarea poziþiilor bunurilor de capital în
cadrul acesteia. Anticiparea corectã a sensului ºi
intensitãþii evoluþiei structurii de producþie
influenþeazã eficienþa aranjãrii diferitelor bunuri de
capital în cadrul viitoarei structuri. Aºadar, eficienþa
noii structuri de producþie depinde de calitatea
ajustãrii temporale a acesteia, corespunzãtor
modificãrilor în preferinþe. Astfel, ajustarea
structuralã (“STR) apare ca element integrant ºi
indicator al performanþei economice.

În prezent, instrumentarul teoriei economice se
dovedeºte util pentru aprecierea intensitãþii ºi
consecinþelor relaþiilor biunivoce manifestate între
structurile economice ºi cele politice(18). Aºa cum
am arãtat în capitolul anterior, procesele politice
pot accentua rigiditatea structurilor economice, atât
în þãrile mai puþin dezvoltate (unde regulile de
organizare se gãsesc la discreþia grupurilor de
interese), cât ºi în þãrile dezvoltate, citate adesea
ca modele democratice, în cadrul cãrora grupurile
ce urmãresc obþinerea de privilegii captureazã

procesele politice ºi administrative pentru a rezista
modificãrilor structurale. Materializarea
comportamentului rent-seeking devine, aºadar,
sinonimul obþinerii de avantaje economice arbitrare
ºi manifestãrii puterii birocratice discreþionare.

Constrângerile instituþionale dicteazã limitele
în care opereazã organizaþiile ºi, în consecinþã,
fac vizibilã interacþiunea dintre regulile jocului ºi
comportamentele agenþilor participanþi. Dacã
organizaþiile – întreprinderi, societãþi comerciale,
corporaþii, partide politice, organisme financiare
etc. – îºi orienteazã eforturile cãtre activitãþii redis-
tributive, acesta este rezultatul unor reguli
instituþionale improprii performanþei economice,
deoarece aceste reguli sunt cele care oferã
stimulente pentru asemenea activitãþi.

Asemenea direcþii de analizã microeconomicã
se îmbinã perfect cu abordarea reînnoitã ºi mult
mai sofisticatã asupra rolului cunoºtinþelor în
societate: cum sunt acestea descoperite, testate ºi
puse în aplicare? Ce structurã a stimulentelor îi
motiveazã pe actorii acestui proces –
întreprinzãtorii – sã mobilizeze factori de producþie,
sã riºte întrebuinþãri inovative ale acestor cunoºtinþe
ºi sã încerce anumite modificãri structurale?

În anii ’70,  teoreticienii au revigorat învãþãmin-
tele lucrãrilor scrise în prima jumãtate a secolului
de Joseph Schumpeter ºi de cei mai de seamã
reprezentanþi ai ºcolii austriece, Ludwig von Mises
ºi Friedrich von Hayek. Aceºtia au realizat o analizã
profundã asupra rolului întreprinzãtorului în
progresul economic în cadrul mecanismelor
concurenþiale. Evoluþiile din planul cunoºtinþelor,
al inovaþiilor tehnologice ºi structurii economice sunt
susþinute de persoane care îºi asumã riscurile
descoperirii cunoºtinþelor ºi ajustãrilor dorite în
structura de producþie. Acest proces este însã
condiþionat de existenþa unui sistem de stimulente
materiale care sã justifice ºi sã ghideze activitatea
antreprenorialã ºi alocarea resurselor în cadrul
structurii de producþie.

În aceastã perspectivã, activitatea antrepre-
norialã apare ca „ultimã” cauzã a progresului eco-
nomic, într-o mãsurã mult mai mare decât stocul
de resurse naturale, de capital fizic ºi uman.
Importanþa activitãþii antreprenoriale este justificatã
tocmai de faptul cã economia realã este caracte-
rizatã prin incertitudine. Evoluþia structurii de
producþie depinde de acurateþea cu care
întreprinzãtorii recepteazã anticipativ schimbãrile
survenite în structura preferinþelor consumatorilor.
În consecinþã, adevãratul întreprinzãtor este un
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speculator, un om dornic sã-ºi foloseascã percepþia
asupra viitoarei structuri economice pentru a
demara acþiuni care sã aducã profit.

De asemenea, volumul, calitatea ºi intensitatea
activitãþii antreprenoriale reprezintã consecinþele
anumitor condiþii economice ºi sociale favorabile.
Structura ºi evoluþia instituþionalã influenþeazã ºi
modificã compoziþia activitãþii antreprenoriale ºi
intensitatea manifestãrii acesteia (Baumol, 1990).
Regulile jocului ce guverneazã relaþiile de piaþã
într-o societate orienteazã, în mod necesar,
eforturile jucãtorilor. În prezent, puþini economiºti
îºi permit sã nege faptul cã activitatea
antreprenorialã de succes reprezintã ingredientul
esenþial al prosperitãþii economice. Iar pentru ca
întreprinzãtorul ºi activitatea antreprenorialã sã
poatã ocupa un loc în teoria economicã este
necesarã revizuirea radicalã a fundamentelor teoriei
ortodoxe existente (Lydall, 1998, p. 11).

În anii ‘80, analiza dedicatã dezvoltãrii
economice a fost puternic impulsionatã de atenþia
deosebitã acordatã istoriei economice pe termen
lung (North, Thomas, 1973, Rosenberg, Birdzell,
1986, North, 1990). Asemenea analize au evidenþiat
progresele înregistrate în cunoaºterea tehnologicã
ºi organizaþionalã în timpul revoluþiei industriale,
ca rezultate ale evoluþiei graduale a instituþiilor
favorabile acumulãrii de capital ºi comerþului
(libertãþi individuale, drepturi de proprietate, protecþia
efectivã a contractelor prin intermediul legii, statul
constituþional limitat ca putere).

Una dintre problemele de bazã se referã la faptul
cã progresul tehnic înregistrat în culturile

noneuropene nu a condus la dezvoltãri industriale
comparabile cu cele din Europa Occidentalã. Faptul
cã excelentele realizãri tehnice ºi tehnologice ale
Chinei, mai ales în timpul dinastiei Sung, nu au
susþinut crearea de structuri industriale reprezintã,
în opinia unora, o adevãratã enigmã a istoriei
economice. Lucrãrile menþionate invocã lipsa
condiþiilor sociale, politice ºi legale, adicã
manifestarea unor grave deficite instituþionale. În
societãþile asiatice, autarhice, conducãtorii politici
nu concurau pentru atragerea sau reþinerea
întreprinzãtorilor ºi comercianþilor în jurisdicþiile
lor (precum în Europa postmedievalã). Deficienþele
evoluþiei instituþionale din Asia au împiedicat
obþinerea roadelor progresului tehnic ºi
valorificarea unor oportunitãþi comerciale.

Economia instituþionalã priveºte activitatea
umanã ºi viaþa ca fiind ordonate de legile formale
ºi de drepturile de proprietate, însã acestea, chiar
ºi în sistemele de piaþã cele mai dezvoltate,
formeazã doar o parte din totalul constrângerilor
care modeleazã alegerile efective ale oamenilor.
O analizã mai atentã indicã importanþa constrân-
gerilor informale, adicã a moºtenirilor culturale,
a preferinþelor ºi valorilor, a cãror naturã nu se
modificã întotdeauna uºor, ca reacþie la
schimbarea rapidã ºi profundã a regulilor formale.
Rezultatul se concretizeazã în înþelegerea
dezvoltãrii economice prin analiza fundamentelor
microeconomice ale motivaþiilor ºi constrângerilor
instituþionale cu diverºi factori de naturã
sociologicã ºi psihologicã precum preferinþele ºi
sistemele de valori.
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Concentrarea atenþiei asupra aspectelor
instituþionale necesitã, în mod necesar, reevaluarea
vechilor învãþãminte ale liberalismului clasic ºi ale
ºcolii austriece de economie. Potrivit acestor

învãþãminte, susþinerea progresului material ºi a
civilizaþiei decurge din afirmarea unor instituþii
sociale ºi aranjamente instituþionale fundamentale
precum drepturile de proprietate (privatã),
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transferul liber al proprietãþii într-un sistem
instituþional de contracte voluntare, dar ºi virtuþile
pãstrãrii promisiunilor fãcute, în contextul afirmãrii
principiilor de drept ale unei societãþi libere. Astfel,
teoria contemporanã a dezvoltãrii economice pare
a se reîntoarce la argumentele tradiþionale ºi, prin
îmbinarea factorilor economici cu cei revelaþi de
ºtiinþa politicii ºi a dreptului, îºi consolideazã
justificarea prin eliminarea pericolului ca
abstractizarea ºi matematizarea sã punã definitiv
stãpânire asupra ei.

Explicaþia instituþionalã a creºterii are la bazã
ideea cã atât disponibilitatea, cât ºi productivitatea
resurselor vor fi influenþate semnificativ de mediul
instituþional ºi politic. Stimulentele cu care se
confruntã actorii economici sunt derivate în mare
parte din instituþiile existente, instituþii care în opinia
lui D. North pot fi eficiente sau ineficiente. O
structurã instituþionalã care garanteazã libertatea
economicã îºi demonstreazã capacitatea de a furniza
premise indispensabile procesului de creºtere
economicã din câteva motive fundamentale:
promoveazã remunerarea eforturilor productive
prin intermediul unei fiscalitãþi reduse, al unui
sistem judiciar independent ce protejeazã
proprietatea privatã; de asemenea, stimuleazã
manifestãrile antreprenoriale în condiþiile în care
întreprinderile publice ºi reglementãrile au un rol
mai redus; faciliteazã predictibilitatea construcþiei
viitoare a pieþei, precum ºi luarea deciziilor de
afaceri prin intermediul stabilitãþii preþurilor;
promoveazã extinderea comerþului internaþional ºi
a migraþiei capitalurilor.

Indiscutabil, ideile ºi ideologiile conteazã, iar
instituþiile joacã un rol major în determinarea
mãsurii în care acestea conteazã. Ideile ºi ideologiile
modeleazã construcþiile mentale subiective pe care
indivizii le folosesc pentru a interpreta lumea din
jurul lor ºi pentru a adopta decizii (North, 1990,
p. 111). Dezvoltarea economicã este susþinutã de
faptul cã întreprinzãtorii, oamenii în general,
manifestã preferinþe pentru cooperare onestã ºi
progres material (de exemplu, manifestarea unei
atitudini pozitive faþã de muncã ºi alegerea muncii
în detrimentul timpului liber)(19). Pretutindeni în
scrierile hrisostomice, bogãþia este împãrþitã în
dreaptã ºi nedreaptã, în funcþie de modul de
procurare a acesteia: prin acte voluntare (producþie,
schimb, dar, moºtenire) sau prin furt, fraudã,
violenþã. De altfel, aceastã distincþie se gãseºte în
deplinã concordanþã cu Scriptura ºi cu piaþa liberã
sau capitalismul.

4. Instituþiile ºi dezvoltarea economicã: analizã
empiricã

Studiile recente asupra dezvoltãrii economice
demonstreazã cã factorul instituþional, ca
aranjament general ºi definitoriu pentru orice sistem
economic, poartã „responsabilitatea” primarã a
decalajelor de dezvoltare interþãri. Aceastã
demonstraþie survine firesc, pe fondul evoluþiilor
recente din sistemul ºtiinþelor economice: din punct
de vedere metodologic ºi aplicativ, studiile de
economie instituþionalã au capacitatea de a face
luminã asupra multor probleme pe care teoria
ortodoxã (neoclasicã) fie le subapreciazã, fie le
expediazã în abstractul irelevant al unor modele
econometrice care, uneori, au sfârºit mai degrabã
prin complicarea ºi deturnarea raþionamentului
economic, decât prin simplificarea acestuia ºi prin
oferirea soluþiilor necesare(20).

Aceste studii, acompaniate de numeroase dovezi
empirice, oferã imaginea instituþionalã a unei
dezvoltãrii economice realiste, supusã unei
multitudini de determinante contextuale, ale cãrei
rãdãcini vin din istorie, din aranjamentele
instituþionale care au prevalat asupra sistemului
economic naþional. Cercetarea ºtiinþificã recentã
asupra determinantelor dezvoltãrii economice
demonstreazã cã instituþiile care protejeazã
drepturile de proprietate privatã, cele care reduc
costurile de tranzacþie ºi susþin libertatea
economicã sunt decisive în favorizarea
performanþelor economice.

Dincolo de recunoaºterea acestei funcþii
economice a factorului instituþional, cercetãtorii
atrag atenþia cã performanþa economicã este
rezultatul influenþelor pe care instituþiile le exercitã
asupra guvernãrii ºi asupra politicilor economice.
Oficialii guvernamentali rãspund, în mare parte, la
stimulentele instituite de instituþiile politice ºi
juridice existente în societate. De asemenea,
structura ºi calitatea instituþiilor politice explicã
modul în care puterea politicã, prin politicile
adoptate, favorizeazã sau, dimpotrivã, inhibã
dezvoltarea economicã. În ultimã instanþã,
caracterul economic al aranjamentului politic din
societate, productiv sau redistributiv în privinþa
alocãrii resurselor, este tot „creaþia” factorului
instituþional.

Instituþiile sunt considerate adesea invariabile,
odatã ce este adoptatã ipoteza cã instituþiile se
caracterizeazã prin stabilitate în ceea ce priveºte
ghidarea comportamentului uman. Însã,
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modificarea condiþiilor naturale ºi demografice, a
tehnologiilor ºi preferinþelor umane necesitã ºi
antreneazã, în diferite grade, ajustãri ºi schimbãri
la nivelul instituþiilor ºi aranjamentelor
instituþionale. De exemplu, între 1970 ºi 1990
putem remarca unele schimbãri notabile în calitatea
instituþiilor, în special în contextul reformelor de
transformare sistemicã din Europa Centralã ºi de
Est, precum ºi din China, Asia de Est sau America
Latinã. Bineînþeles, modul în care se manifestã
schimbarea instituþionalã este o problemã dificilã,
care se gãseºte în centrul multor dezbateri curente
asupra dezvoltãrii economice.

În acest context, cercetãtorii îºi concentreazã
eforturile în direcþia mãsurãrii calitãþii factorului
instituþional, astfel încât studiile teoretice sã fie
însoþite de abordãri empirice menite sã evidenþieze
intensitatea cu care factorul instituþional potenþeazã
dezvoltarea economicã. Sunt semnificativi, în acest
sens, indicatorii care mãsoarã constrângerile
instituþionale asupra sistemului de guvernãmânt.
Putem include în aceastã categorie Indicatorul
Libertãþii Economice(21), precum ºi indicatorii
calitãþii instituþionale utilizaþi în studiile
organismelor financiare internaþionale. De
exemplu, studiile empirice realizate sub egida FMI
(2003) demonstreazã cã douãzeci de þãri au
înregistrat creºterea nivelului calitãþii instituþionale
cu mai mult de 40 de procente.

Din punct de vedere empiric, integrarea
sistematicã a factorului instituþional în teoria
dezvoltãrii economice survine pe fondul analizei
comparative a principalelor surse pe care
economiºtii le-au asociat, tradiþional, dezvoltãrii
economice. Acesta este cazul unei serii de studii
concepute pentru NBER (National Bureau of Eco-
nomic Research) sau pentru diferite rapoarte ale
organismelor financiare internaþionale. De
menþionat aici studiile lui Dani Rodrik, Daron
Acemoglu, David Romer, Hali Edison, precum ºi
unele rapoarte asupra dezvoltãrii economice
concepute de FMI ºi Banca Mondialã.

Pentru a determina mãsura în care instituþiile
susþin dezvoltarea economicã, se poate dezvolta
un cadru econometric simplu, prin care sã se poatã
corela indicatorii macroeconomici rezultativi cu
diferiþi indici de calitate instituþionalã. Acest
exerciþiu empiric pune în evidenþã cã factorul
instituþional are un efect semnificativ nu numai
asupra venitului mediu, ci ºi asupra volatilitãþii
ritmului de creºtere economicã (Edison, 2003).
Rezultatele sunt compatibile cu orice mãsurare

aplicatã factorului instituþional, însã, în realitate,
cea mai utilizatã metodã este cea a indicatorului
agregat al guvernãrii.

Analizele empirice recente sunt construite prin
luarea în considerare a trei metode de mãsurare a
factorului instituþional, care nu pot fi socotite însã
independente unele de celelalte. Este vorba, în
primul rând, de indicatorul agregat al guvernãrii,
care include gradul de corupþie, drepturile politice,
eficienþa sectorului public ºi povara reglementãrilor
asupra afacerilor. În al doilea rând, este vorba despre
protejarea legalã a drepturilor de proprietate ºi
despre impunerea domniei legii în acest domeniu.
În al treilea rând, este vorba despre constrângerea
instituþionalã asupra liderilor politici, prin instituþii
menite sã atenueze discreþionarismului deciziilor
politice. Bineînþeles, indicatorii respectivi nu
reprezintã produsul utilizãrii unui algoritm matematic
obiectiv, ci reflectã percepþiile experþilor de þarã
consfinþite în diferite rapoarte ºi chestionare ale
organismelor internaþionale ori ale organizaþiilor
nonguvernamentale.

Indicatorul agregat al guvernãrii este construit
ca medie a ºase variabile instituþionale, potrivit
metodologiei dezvoltate în 1999 de Daniel
Kaufman, Art Kraaz ºi Pablo Zoido-Lobaton. Aceste
variabile instituþionale constau în (1) exprimare ºi
responsabilitate – gradul în care cetãþenii sunt liberi
sã aleagã puterea politicã, beneficiazã de drepturi
politice(22), de libertãþi civile ºi de o mass-media
independentã; (2) stabilitatea politicã ºi absenþa
coerciþiei – gradul în care exerciþiul de guvernãmânt
nu este afectat de neconstituþionalitate ori de lovituri
de stat; (3) eficacitatea guvernãrii – calitatea
serviciilor publice ºi competenþa ºi independenþa
politicã a serviciilor civile; (4) povara regle-
mentãrilor asupra afacerilor – gradul în care
guvernul controleazã pieþele bunurilor ºi factorilor
de producþie, sistemul bancar ºi comerþul
internaþional; (5) domnia legii – protejarea persoanei
ºi a proprietãþii împotriva agresiunii, independenþa
justiþiei ºi impunerea contractelor; (6) capturarea
statului – gradul în care puterea politicã este utilizatã
în scopuri private, fenomenul de corupþie(23).

Figura urmãtoare prezintã corelaþiile factorului
instituþional cu ritmul de creºtere a PIB real/locuitor.
În medie, îmbunãtãþirea calitãþii factorului
instituþional cu o deviaþie standard – care
corespunde diferenþei dintre calitatea instituþionalã
în Camerun ºi media calitãþii instituþiilor din toate
þãrile luate în considerare – va spori cu 1,4 procente
rata medie anualã de creºtere a PIB real/locuitor.
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Rezultatele raportului FMI indicã, de asemenea,
faptul cã instituþiile manifestã un puternic efect
asupra volatilitãþii performanþei economice: cu cât
instituþiile sunt mai „sãnãtoase”, cu atât mai micã
va fi volatilitatea creºterii economice(24). Impactul
factorului instituþional pare a fi unul semnificativ
chiar ºi atunci când între þãri existã diferenþe
semnificative în privinþa unor fenomene ºi politici
precum inflaþia, supraevaluarea ratei de schimb
valutar, deschiderea externã ori deficitul bugetar.

Rezultatele aratã cã o creºtere cu o deviaþie stan-
dard a indicelui agregat al guvernãrii va reduce
volatilitatea creºterii economice cu aproape 25 de
procente. De exemplu, dacã aranjamentul
instituþional din þãrile Africii ar fi la fel de bun
precum media tuturor þãrilor luate în considerare,
atunci în aceastã regiune volatilitatea economicã
s-ar reduce cu peste 16%. Figurile urmãtoare
prezintã impactul îmbunãtãþirii calitãþii
aranjamentului instituþional.

Sursa: World Economic Outlook, „Growth and Institutions”, aprilie 2003, IMF, p. 106.

Figura 1. Corelaþiile factorului instituþional cu ritmul de creºtere a PIB real/locuitor

Sursa: World Economic Outlook, „Growth and Institutions”, aprilie 2003, IMF, p. 109.

Figura 2. Impactul îmbunãtãþirii calitãþii aranjamentului instituþional asupra performanþei economice

În contextul identificãrii unui impact al factorului
instituþional atât de însemnat, ce rol vor avea politicile
economice în procesul dezvoltãrii? Existã o literaturã
extrem de bogatã care aratã cã politicile au un impact
semnificativ asupra rezultatelor macroeconomice.
Problema este aceea cã, spun studiile empirice, atunci
când variabilele instituþionale ºi cele de politicã sunt
analizate împreunã, factorul instituþional este cel care
prevaleazã, în timp ce politicile economice deþin o

influenþã independentã relativ redusã asupra
performanþelor economice(25). Concluzia ar fi cã
politicile sãnãtoase sunt susþinute de calitatea
aranjamentului instituþional, în timp ce instituþiile
precare reduc ºansa adoptãrii de politici economice
de succes.

În ciuda dificultãþilor inerente de mãsurare cu
acurateþe a calitãþii ºi a impactului factorului
instituþional asupra dezvoltãrii economice, evoluþia
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consemnatã în sfera abordãrii empirice pare a
legitima definitiv importanþa instituþiilor. Evaluarea
comparativã a factorului instituþional în raport cu
alte variabile, presupuse definitorii pentru
dezvoltarea economicã, conduce la acelaºi tip de
concluzie. De exemplu, Dani Rodrik analizeazã

explicaþiile formulate, în mod tradiþional, cu privire
la diferenþele mari existente în nivelul venitului pe
cap de locuitor. El reduce aceste explicaþii, în prin-
cipal, la trei surse determinante, factorul geografic,
factorul internaþional ºi factorul instituþional, care
sunt sintetizate în figura de mai jos.

Factorul geografic, la care se adaugã „moºtenirile”
istorice, pe linia teoriei path-dependence, este cel care
explicã „înzestrarea” cu resurse naturale, implicit
aspecte care þin de costurile de transport ºi de difuzia
tehnologiei între diferite þãri, caracterizate prin diferite
grade de dezvoltare economicã. O a doua abordare
se referã la comerþul internaþional ca factor de
stimulare a creºterii productivitãþii ºi veniturilor. În
sens larg, acest factor priveºte întreg procesul de
integrare economicã ce însoþeºte, la un nivel de
intensitate mai ridicat sau mai scãzut, globalizarea
pieþelor ºi a activitãþii economice. Cea de-a treia
abordare priveºte rolul instituþiilor în susþinerea
dezvoltãrii economic, în particular rolul drepturilor
de proprietate ºi al domniei legii. În aceastã abordare,
aºa cum am arãtat în capitolul anterior, ceea ce
conteazã þine de regulile jocului în societate, cele care
instituie stimulente adecvate pentru activitatea
productivã ºi pentru iniþiativa antreprenorialã.

Încercarea de a oferi o explicaþie cuprinzãtoare
ºi sistematicã a progresului economic naºte, în
acelaºi timp, ºi preocuparea de a surprinde
intensitatea cu care aceºti factori potenþeazã
dezvoltarea. Scopul este de a contura sursa
primordialã a dezvoltãrii economice, care sã
detalieze implicaþiile de condiþionalitate a unor

factori asupra altora. Utilizând metoda regresiei,
studiile empirice menite sã testeze sursa definitorie
a dezvoltãrii economice demonstreazã cã factorul
instituþional se coreleazã cel mai bine cu indicatorii
dezvoltãrii, în raport cu cel geografic ºi cel al
integrãrii economice(26).

Cercetarea empiricã se bazeazã pe estimarea
corelaþiilor indicate în figura de mai sus, prin luarea
în considerare a acestei complexe structuri de
cauzalitate. În termeni econometrici, prin
abordarea variabilelor instrumentale, Dani Rodrik
ºi Arvin Subramanian estimeazã o serie de regresii
între PIB real/locuitor ºi cei trei factori explicativi
aºezaþi la baza dezvoltãrii economice.

În figura de mai sus sunt prezentate corelaþiile
econometrice pe cei trei factori consideraþi
determinanþi pentru creºterea venitului mediu pe
cap de locuitor. Dupã cum se poate observa,
corelarea PIB real/locuitor cu integrarea comercialã
ºi cu factorul geografic conduce la rezultate difuze,
chiar neconcludente, aº putea spune. În schimb,
factorul instituþional se remarcã printr-o consistenþã
a regresiei în planul corelaþiilor cu PIB/real pe
locuitor. Rezultatele aratã faptul cã indicatorul
calitãþii instituþionale este singurul corelat pozitiv
ºi coerent cu nivelul venitului(27).

Sursa: Rodrik, Subramanian, 2003.

Figura 3. Sursele determinante în dezvoltarea economicã
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Dupã cum se poate vedea din diagramã, factorul
internaþional nu se caracterizeazã printr-un efect
direct asupra veniturilor, în timp ce factorul
geografic se distinge prin efecte directe foarte slabe.
Rezultatele obþinute sunt unele consistente, de
vreme ce rãmân neschimbate în ciuda modificãrilor
operate la nivelul metodologiei de testare (utilizarea
de instrumente alternative de mãsurare a factorilor
cercetaþi lasã neschimbate rezultatele).

Dar cât de mult pot instituþiile sãnãtoase sã
stimuleze creºterea veniturilor ºi, în timp, dezvoltarea
economicã? Majoritatea studiilor recente asupra
instituþiilor ºi dezvoltãrii economice îºi focalizeazã
atenþia asupra importanþei unui aranjament
instituþional specific, ºi anume asupra aranjamentului
instituþional care protejeazã drepturile de proprietate
ºi reduce costurile de tranzacþie. În general, este
vorba de instituþiile care susþin piaþa.

Faptul cã instituþiile reprezintã cheia dezvoltãrii
economice nu rezolvã, în sine, problemele privind
aranjamentul instituþional optim pentru stimularea
performanþei economice. Pentru fiecare funcþie pe
care instituþiile trebuie sa o asigure, existã o serie
de aranjamente cu privire la forma specificã a
„produsului” instituþional. De exemplu, ce tip de
sistem legal este cel mai favorabil dezvoltãrii

economice, pentru a fi adoptat, cel de tip common
law, sistemul juridic continental, adicã cel de tip
civil law, sau un sistem hibrid? Care este echilibrul
corect între competiþie ºi reglementare, cu privire
la presupusele situaþii de eºec al pieþelor? Care este
mãrimea adecvatã („optimã”) a sectorului public(28)

sau cât discreþionarism trebuie sã permitã
aranjamentele instituþionale din domeniile monetar,
fiscal, valutar?

În acest context, apare problema opþiunii
instituþionale, adicã a modului în care sã fie
selectate formele specifice de aranjament
instituþional în domenii precum cele menþionate mai
sus. Dacã analiza economicã poate fi de folos în
identificarea implicaþiilor aranjamentelor alterna-
tive, atunci trebuie menþionat ºi rolul pe care îl
poate avea dezbaterea publicã a opþiunii
„colective” în plan instituþional. De fapt, democraþia
politicã, aratã Rodrik (2003, p. 33) „poate fi gânditã
drept o metainstituþie care ajutã societãþile sã aleagã
instituþiile pe care le doresc”. În ultimã instanþã,
economia instituþionalã meritã sã extindã sfera
analizei aranjamentelor instituþionale inclusiv la
natura regimului politic ºi a implicaþiilor acestuia
asupra reformelor prodezvoltare, implicit asupra
dezvoltãrii economice.

(PIB/locuitor este exprimat la paritatea puterii de cumpãrare)
Sursa: Dani Rodrik, Arvin Subramanian, 2003.

Figura 4. Corelaþia dintre factorul instituþional ºi nivelul venitului

Note

(1) Ca disciplinã de studiu, economia instituþionalã

cuprinde, pe de o parte, analiza modului în care

instituþiile iau naºtere ºi evolueazã – ca rezultat al
alegerilor pe care oamenii le fac în faþa schimbãrii

circumstanþelor, fie ele economice sau politice. Pe de

altã parte, este vorba despre analiza impactului

diferitelor seturi de reguli (aranjamente instituþionale)

asupra performanþei economice.
(2) În studiul de faþã, se va folosi conceptul de „dezvoltare

economicã” cu referire la evoluþiile pozitive pe care

economiile þãrilor lumii le înregistreazã pe termen lung,
fãrã a fi necesarã, în acest sens, vreo delimitare ºtiinþificã
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între „dezvoltare” ºi „creºterea economicã”. Motivaþiile
sunt, în principal, douã: pe de o parte, criteriile pe care

economiºtii le invocã adesea pentru realizarea unei

asemenea distincþii sunt supuse relativismului; pe de
altã parte, aºa cum aratã Murray Rothbard, conceptul

de „creºtere” este rezultatul unui „împrumut” lingvistic

pe care economiºtii l-au fãcut din ºtiinþele naturii, care
sugereazã cã evoluþia pozitivã a economiei poate ºi

trebuie interpretatã similar evoluþiei (creºterii) biologice

a unei plante. În realitate, evoluþia favorabilã a unei
economii nu se defineºte printr-un soi particular de

„creºtere”, fãrã a mai adãuga dificultãþile statistice de a

cuantifica ce este ºi ce nu este „creºtere”.
(3) Teoria dezvoltãrii din perspectiva smithianã este însã

posibilã numai într-un anumit cadru instituþional. Se

cuvine sã remarcãm acest aspect deoarece vom observa
o reluare a acestei abordãri ºi a implicaþiilor diferitelor

aranjamente instituþionale asupra dezvoltãrii

economice atât la Paul Romer, cât mai ales la Douglas
North. Cu privire la acest aspect, economistul clasic a

identificat dreptul de proprietate privatã ºi economia

de piaþã liberã ca fiind factorii care asigurã cele mai
bune rezultate la nivel individual, dar ºi social. Însã,

menþiona el, acestea vor conduce la armonie ºi

prosperitate doar dacã sunt înconjurate de alte

instituþii ºi legi favorabile.
(4) Dupã terminarea educaþiei universitare la Harvard,

Solow ºi-a petrecut întreaga carierã universitarã la MIT.

Pentru contribuþiile majore în domeniul creºterii

economice a fost distins în 1987 cu Premiul Nobel
pentru economie.

(5) De exemplu, Japonia are resurse naturale sãrace, iar

energia sa industrialã îºi are aproape în întregime sursa
în import. Hong-Kong-ul nu are practic niciun fel de

materii prime, foarte puþin sol fertil ºi nici surse interne

de energie. Totuºi, ambele sunt þãri prospere. Din contrã,
Venezuela este una dintre þãrile cu cele mai mari rezerve

de petrol, iar Argentina are multe terenuri fertile ºi alte

resurse naturale importante. Abundenþa de resurse natu-
rale nu reprezintã o condiþie necesarã ºi nici una

suficientã pentru progresul economic. Dacã ar fi aºa,

Japonia ºi Hong-Kong-ul ar trebui sã fie sãrace, în vreme
ce Venezuela ºi Argentina, bogate.

(6) În 1993, datoria externã a Americii Latine se ridica la

430 miliarde de dolari, iar venitul mediu în Africa era
mai mic decât în 1970. Conform ONU, cele mai sãrace

47 de þãri din lumea subdezvoltatã nu au cunoscut

niciun fel de progres, în ciuda asistenþei financiare
externe. Iatã câteva dintre efectele acþiunilor de

întrajutorare din Africa: în Sudan, o fabricã de suc de

tomate a fost construitã într-o zonã unde nu se cultivau
tomate, ci curmali; în Kenya, norvegienii au construit

o fabricã de congelare a peºtelui în zona tribului
Turkana, oameni care trãiau din creºterea vitelor,

caprelor ºi cãmilelor; în Senegal, SUA au construit 50

de silozuri în zone în care þãranii nu puteau ajunge, iar
silozurile au rãmas nefolosite.

(7) A se consulta în acest sens Deepak Lal (2002), Peter T.

Bauer (1981), Paul Johnson (2003), Doug Bandow ºi
Ian Vasquez (2001). De exemplu, Bandow ºi Vasquez

demonstreazã caracterul falimentar al programelor de

asistenþã financiarã externã ale Indiei: începând cu
„first five year plan” din 1951 ºi pânã în 1990, India a

primit cea mai mare asistenþã financiarã din toate þãrile

subdezvoltate, estimatã la 55 miliarde de dolari.
Deturnarea unei mari pãrþi a acestor resurse în programe

guvernamentale iraþionale (de naþionalizare a unor

întreprinderi ºi sectoare ale economiei – pe bani
„capitaliºti”!!), mãcinate în general de fenomenul

corupþiei, care a condus la „osificarea” elitelor statului.

Astãzi, dupã peste 50 de ani de economie centralizatã,
un procent la fel de mare de indieni (40%) trãiesc sub

limita sãrãciei. Exceptând puþinele cazuri în care

ajutoarele internaþionale au avut rezultate – când
milioane de oameni au fost salvaþi de la înfometare în

anii 1950 ºi mai apoi în 1960 – asistenþa financiarã

externã a fost un eºec total, încurajând corupþia ºi
socialismul.

(8) Foarte adesea, politicile economice, în general, ºi
politicile comerciale, în special, sunt circumscrise unor

raþiuni ce þin de situaþia concretã, actualã sau doritã, a

soldurilor din balanþa de plãþi. De aceea, a susþine cã în
balanþa de plãþi se înregistreazã un deficit (comercial)

înseamnã, de fapt, a pretinde cã se manifestã ceva

indezirabil ºi invers, în cazul excedentului (însã mult
mai puþin frecvent). Spre exemplu, în anii ‘80, Mexicul

a fost constrâns sã promoveze o balanþã comercialã

excedentarã din motive de susþinere a serviciului
datoriei externe, în absenþa interesului creditorilor

externi de a continua sã acorde împrumuturi guvernului

mexican. Începând cu anii ‘90, soldul comercial extern
a devenit puternic deficitar, datoritã recâºtigãrii

încrederii creditorilor externi, care ºi-au reorientat

capitalurile cãtre Mexic. În acest context, se poate
pretinde cã economia mexicanã a fost competitivã în

perioada crizei îndatorãrii, iar perioada de dupã 1990

este ilustrarea unei pierderi de competitivitate?
(9) Potrivit studiilor istorice, între secolele X-XIV, China

a fost foarte avansatã în domeniile matematicii,

ºtiinþelor teoretice ºi medicinei, tehnologie acesteia
fiind echivalentã cu cea a Europei sau poate chiar

superioarã. Toate însã se bazau pe sprijinul puterii

guvernamentale centrale. Valorile culturale ale Chinei,
instituþiile informale, în general, care pot fi caracterizate
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mai degrabã ca mandarine decât mercantile, nu au
favorizat exploatarea economicã a realizãrilor ºtiinþifice

ºi tehnologice. Deºi civilizaþia chinezã a fost mult mai

eficientã decât cea occidentalã în aplicarea cunoaºterii,
concluzia istoricilor este cã valorile culturale ºi sociale

ale „federalismului birocratic” erau, pur ºi simplu,

incompatibile cu dezvoltarea capitalistã –
contradictorie, ca sistem instituþional, unei „civilizaþii

agrariene birocratice” (Rosenberg, 1986, p. 86).
(10) În acest context istoric de emergenþã comercialã au

apãrut, în cea de-a doua jumãtate a secolului al XII-lea

ºi în prima jumãtate a secolului al XIII-lea, anumite

inovaþii comerciale precum banca de depozit, creditul
comercial, poliþa, asigurarea, comandita etc. Astfel,

târgurile periodice se transformã treptat în pieþe

permanente, localizate în anumite oraºe-cheie: se
dezvoltã un adevãrat comerþ interregional între

principatele italiene din sud (Veneþia, Genoa, Pisa) ºi

cele din nord (Þãrile de Jos, unde Bruge-ul era oraºul
cu cea mai mare efervescenþã comercialã).

(11) În Franþa ºi Spania nivelul de viaþã stagneazã – ºi chiar

se degradeazã – în condiþiile diminuãrii populaþiei. În
Anglia ºi Þãrile de Jos are loc creºterea nivelului real

de viaþã (cu 30 ºi, respectiv, 50%), în condiþiile unui

spor demografic continuu, cu aproape 25% în Anglia
(Lepage, 1978, p. 145).

(12) Teoria economicã asociazã începuturile economiei de
schimb cu apariþia unei structuri a drepturilor de

proprietate de naturã sã susþinã schimbul, relaþiile de

piaþã fiind, de fapt, schimburi voluntare de drepturi de

proprietate. Orice interferenþã guvernamentalã cu

procesul de schimb liber consimþit înseamnã, aºadar,

realocarea arbitrarã a drepturilor de proprietate
participante la schimb. Aceasta aduce atingere, cu

siguranþã, întregului sistem de relaþii de schimb voluntar

bazate pe manifestarea drepturilor de proprietate
afectate, deoarece orice intervenþie guvernamentalã

este echivalentã cu una din urmãtoarele douã fenomene:

pe de o parte, are loc instituirea obligativitãþii unor

schimburi ce nu s-ar fi desfãºurat voluntar în absenþa

intervenþiei respective, altfel intervenþia nefiind

necesarã; pe de altã parte, are loc împiedicarea

(scoaterea în afara legii a) unor schimburi ce s-ar fi

desfãºurat voluntar în absenþa intervenþiei

guvernamentale.
(13) Potrivit lui Eggertsson (1990, p. 11), setul optim de

reguli este cel care contribuie la direcþionarea resurselor

cãtre utilizãrile generatoare de bunãstare maximã, adicã
în posesia celor care le evalueazã (monetar) în cel mai

înalt grad; în mod complementar, în condiþii de reguli

optime, resursele vor fi angajate în cele mai valoroase
utilizãri.

(14) De exemplu, teoria economicã ºi istoria au dovedit cã
eºecul organizãrii socialiste îºi are originea în

implementarea unor stimulente incompatibile cu natura

umanã ºi, deci, contrare progresului economic ºi so-
cial. De asemenea, funcþionarea sistemului economic

socialist a generat rezultate injuste, care i-au deteriorat

posibilitatea de prezervare. Aceste consecinþe au fost
anticipate odatã cu demonstraþia lui Ludwig von Mises

cu privire la imposibilitatea calculului economic în

economia socialistã ºi cu argumentul lui Friedrich von
Hayek în problema cunoaºterii – argumente însã

ignorate de teoria neoclasicã. Treptat, în rândul

economiºtilor apare înþelegerea faptului cã performanþa

economicã este dependentã de cadrul instituþional al

unei economii.
(15) În realitate, ordinea spontanã nu e un fenomen simplu

de înþeles, în comparaþie cu ordinea ierarhicã,

„artificialã”, rezultatã din contract sau din impunerea

unei voinþe externe, mult mai accesibilã orizontului
imaginativ al omului.

(16) În cazul regulilor de trafic, precum ºi în cazul regulilor

morale, oamenii trebuie sã adere la acestea în mod
inflexibil. Faptul cã existã unele excepþii demonstreazã

cã înseºi aceste excepþii trebuie sã fie guvernate de

reguli. De exemplu, cazurile maºinilor de pompieri, de
poliþie sau cel al ambulanþelor sunt unele excepþii de

intrare în trafic peste culoarea roºie a semaforului. Însã
acestea opereazã doar în anumite condiþii inflexibile.

De exemplu, maºinile de pompieri trebuie sã se

deplaseze cãtre locul incendiului, ºi nu invers etc.
(17) În capitolul X al binecunoscutei lucrãri Avuþia

naþiunilor. Cercetare asupra naturii ºi cauzelor ei,

Adam Smith aprecia ca „...un om pentru a cãrui instruire
se cheltuieºte mai multa muncã ºi timp trebuie sã

dovedeascã un nivel superior de calificare ºi abilitate,

putând fi astfel comparat cu orice maºinã scumpã, dar
performantã...”, iar Alfred Marschall, în Principii de

Economie Politicã, considera ca „...iluminismul a adus

cu sine dorinþa de creºtere a bunãstãrii unei naþiuni,
mutând accentul de pe investiþia în capitalul material

pe investiþia în capitalul personal“. Totuºi, aºa cum am

arãtat în lucrarea Educaþia: perspectivã economicã

(2001, p. 122), remunerarea capitalului uman depinde

esenþial de condiþiile economice ºi instituþionale în

care acesta activeazã. Mãrimea productivitãþii

marginale a factorului muncã rezultã din tipul ºi

eficienþa combinãrii capitalului uman cu alte bunuri

de capital. Dacã vreodatã un lucrãtor canadian va dori
sã activeze pe piaþa muncii din România, acesta va

descoperi cã nu calitãþile ºi capitalul sãu uman, ci

condiþiile din Canada fac ca el sã primeascã salarii cu
mult mai mari. Când un român cu o calificare
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corespunzãtoare intrã pe piaþa muncii din Canada, el
poate ajunge curând sã primeascã un salariu obiºnuit

în Canada. Dar dacã acesta revine în România, el va

descoperi cã experienþa canadianã nu l-a înzestrat
neapãrat cu acele calitãþi care sã-i permitã sã câºtige,

pe piaþa româneascã, salarii mai mari decât concetãþenii

sãi. Aceasta înseamnã cã nivelul capitalului uman nu
constituie, în sine, un criteriu suficient de apreciere a

potenþialului productiv într-o economie.
(18) Nu numai cã procesele politice definesc ºi aplicã

drepturile de proprietate care formeazã structura

esenþialã a stimulentelor în societate; în lumea modernã,

împãrþirea PIB-ului trece prin mâinile agenþiilor
guvernamentale, prin intermediul reglementãrilor ºi

deciziilor acestora. De aceea, integrarea proceselor

politice într-un sistem de gândire ce îºi propune

explicarea surselor performanþei economice devine

obligatorie (North, 1990, p. 112).
(19) A se vedea Spiridon (2002, p. 35). În comentariul de la

I Corinteni, Sfântul Ioan Gurã de Aur spune: „noi

(creºtinii) nu poruncim a nu se îmbogãþi cineva, ci numai

a nu se îmbogãþi rãu, fiindcã este cu putinþã a se îmbogãþi
cineva ºi fãrã lãcomie, ºi fãrã rãpire sau siluirea

aproapelui, ºi fãrã sã audã blesteme din partea tuturor”

(p. 144). De asemenea, în legãturã cu alegerea muncii în
detrimentul timpului liber, Sfântul Ioan Gurã de Aur

întrevede ieºirea din sãrãcie prin îmbogãþirea dreaptã
sau legitimã: „A fura este poate din necesitate? «Da,

zici, cãci sãrãcia îl împinge la aceasta». Darã sãrãcia

forþeazã pe cineva mai mult de a lucra, decât de a fura.
Sãrãcia, deci, face tocmai contrariul; cãci a fura este fapt

rezultat din trândãvie (lene), pe când sãrãcia naºte iubire

de muncã, iar nu trândãvia.” (Com. La Efeseni, p. 20)
(20) De exemplu, raportul World Economic Outlook din

ultimii ani întocmit de Fondul Monetar Internaþional

pare a reprezenta prima încercare oficialã ºi sistematicã
de recunoaºtere a rolului hotãrâtor al instituþiilor pentru

performanþa economicã (titlul raportului este elocvent

în acest sens, anume Growth and Institutions).
(21) Fundamentele ºtiinþifice ale libertãþii formeazã centrul

de rezistenþã în construirea Indicatorului Libertãþii

Economice (ILE). James Gwartney, unul dintre autorii
sãi morali, apreciazã cã ILE poate fi analizat din mai

multe perspective. Spre exemplu, poate fi ilustrativ în

evidenþierea calitãþii aranjamentelor instituþionale  ºi
politice dintr-o þarã. Douglass North, Peter Bauer,

Hernando de Soto ºi Gerald Scully au subliniat, în

scrierile lor, semnificaþia instituþiilor ºi a mediului poli-
tic în asigurarea prosperitãþii economice. Legea,

securizarea drepturilor de proprietate, contractul,

stabilitatea preþurilor, comerþul liber, pieþele
concurenþiale ºi fiscalitate redusã sunt factori cu o

importanþã aparte în construirea ILE. În plus, ILE poate
reflecta poziþia unei þãri între cele douã extreme: stat

minimal ºi stat totalitar. Evidenþele empirice confirmã

ipoteza cã, pe mãsurã ce acþiunile guvernamentale sunt
orientate cãtre minimizarea rolului statului în economie,

cu atât nivelul ILE va fi mai mare, în timp ce o creºtere

a cheltuielilor statului ºi o extindere a setului de
reglementãri asupra activitãþii economice conduc la

coborârea þãrii respective în clasamentul ILE. Conform

raportului din 2005, Hong Kong pãstreazã primul loc
(cu un nivel general al ILE de 8,7 din 10), urmatã de

Singapore (8,5), Noua Zeelandã, Elveþia ºi SUA (8,2),

Marea Britanie, Canada ºi Irlanda. Mare parte dintre
þãrile din Africa, America Latinã ºi cele fost-comuniste

au un nivel redus al ILE (Gwartney, 2005, p. 3).
(22) Libertatea este adesea structuratã în libertate civilã,

libertate politicã, libertate economicã etc. Aceasta nu

înseamnã cã relevanþa „libertãþii” în teoria economicã

este doar una parþialã, prin aceea cã „proprietatea” (ca
izvor al libertãþii) este socotitã o categorie economicã

ºi nu una civilã, politicã etc. Drepturile omului sunt

drepturi de proprietate, altfel devin vagi ºi

contradictorii atunci când nu sunt fondate pe criteriul

drepturilor de proprietate. De exemplu, nu existã un

drept particular la „liberã exprimare”, ci un drept natu-
ral, inalienabil, de proprietate asupra corpului ºi

propriilor corzi vocale, care este exercitat în condiþii
specifice: nu poþi utiliza abuziv (încãlca) proprietatea

locativã a cuiva, pentru a-þi exprima pãrerile, prin simpla

invocare a „dreptului la liberã exprimare” (Marinescu,
2005, p. 43).

(23) Construirea unor astfel de indicatori permite estimarea

rolului factorului instituþional asupra performanþei
economice. Rezultatele testelor empirice demonstreazã

cã, pentru aproape orice metodologie de mãsurare,

factorul instituþional deþine un impact statistic
semnificativ în corelaþie cu PIB real/locuitor. De

exemplu, în raportul „World Economic Outlook” al

FMI pe 2003 indicatorul agregat al guvernãrii, ca
mãsurã instituþionalã, este capabil sã explice singur

aproximativ trei pãtrimi din decalajele interþãri în

nivelul veniturilor.
(24) Volatilitatea creºterii economice este mãsuratã ca

abatere standard a ratei de creºtere a PIB real/locuitor.
(25) În ansamblu, totuºi, calitatea aranjamentul instituþional

ºi politicile economice nu sunt adesea corelate, cel

puþin prin faptul cã mãsurarea calitãþii instituþionale

are la bazã percepþiile asupra unor politici cum ar fi
eficacitatea sectorului public ori impactul

reglementãrilor din domeniul afacerilor.
(26) Factorul geografic este singurul care poate fi tratat ca

exogen ºi ca unul care nu este influenþat de nivelul ºi
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dinamica veniturilor. Spre deosebire de acesta,
integrarea economicã ºi instituþiile se caracterizeazã

prin influenþe biunivoce asupra veniturilor. În cazul

instituþiilor, în timp ce creºterea calitãþii factorului
instituþional va favoriza investiþiile ºi progresul

tehnologic, ceea ce va conduce la creºterea nivelului

veniturilor, dezvoltarea economicã va antrena la rândul
ei schimbare instituþionalã, cel puþin prin creºterea

cererii pentru instituþii mai sãnãtoase.
(27) Cu privire la relaþiile între factorii testaþi, concluzia

este aceea cã factorul instituþional are întotdeauna un

efect pozitiv ºi semnificativ asupra integrãrii

economice, însã ºi integrarea are un impact pozitiv
asupra calitãþii instituþionale.

(28) În opoziþie cu relaþiile de piaþã, acþiunile guvernului

de producere a bunurilor stabilite de cãtre acesta ca
fiind „publice” implicã, în sine, distribuirea

neproporþionalã a costurilor ºi beneficiilor. Nu existã

niciun motiv pentru a presupune cã guvernul va
„confisca” proprietatea subiecþilor sãi doar atunci când

ºi la nivelul la care el poate utiliza aceastã proprietate
mai eficient (pentru cine?) decât proprietarii ei de drept.

O asemenea analizã, aºa cum am arãtat în lucrarea

Instituþii ºi prosperitate. De la eticã la eficienþã, pro-
duce concluzii devastatoare în ceea ce priveºte

dimensionarea optimã a sectorului guvernamental.

Mãrimea sectorului public nu este rezultatul calculului
economic, aºa cum se întâmplã cu dimensiunea unei

firme, în orice moment, pe piaþã, datoritã imposibilitãþii

de a utiliza criteriul calculului economic în cazul unei
agenþii ale cãrei încasãri (prefer acest termen în

comparaþie cu cel de „venituri”) sunt obþinute prin

coerciþie (fiscalã). Eºecul teoriei normative pure a
fiscalitãþii constã tocmai în stabilirea nevoilor fiscale

ale guvernului într-o manierã exogenã, potrivit unei

cantitãþi de bunuri publice considerate „optime”. Însã
determinarea acestui „optim” nu poate fi supusã

criteriului obiectiv al raþionalitãþii economice, ci doar

judecãþilor arbitrare ale decidenþilor guvernamentali
susþinuþi, eventual, prin votul majoritar.
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