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B. APLICAŢII, STUDII DE CAZ,                          
TEXTE DE COMENTAT 

 

Răspundeţi la următoarele întrebări şi cerinţe, utilizând 
conceptele şi argumentele prezentate: 

1. Cum poate fi utilizat conceptul de „eficienţă” în analiza 
schimbării instituţionale? De ce schimbarea instituţională 
trebuie analizată dintr-o „perspectivă antreprenorială”?  

2. Modificarea regulilor jocului creează grupuri care câştigă 
şi grupuri care pierd. Să presupunem că proprietarii unor 
rafinării şi ai unor televiziuni caută să ridice profitabilitatea 
afacerilor lor prin obţinerea de scutiri fiscale. Cine câştigă şi 
cine pierde dintr-o asemenea modificare a regulilor fiscale? 
Ce consecinţe ar avea această politică în plan economic şi 
socio-cultural? 

3. Pornind de la diferenţa dintre transformare şi evoluţie, 
explicaţi de ce supravieţuiesc instituţiile şi aranjamentele 
instituţionale lipsite de performanţă. Exemplificaţi! 

4. Schimbarea instituţională nu se referă la: a) abandonarea 
tradiţiilor societăţii feudaliste; b) modificarea condiţiilor 
ecologice în care se desfăşoară viaţa socială; c) înnoirea 
prevederilor constituţionale. Argumentaţi răspunsul. 

5. De ce transformarea instituţională se caracterizează, în 
mod necesar, printr-un anumit caracter conflictual? Daţi un 
exemplu din societatea în care trăiţi. 
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6. Mugurel Benerescu doreşte să aibă propria monedă. În 
acest scop, el concepe o stemă proprie pe care o imprimă 
pe bucăţi de hârtie de diferite dimensiuni: 1 Benerescu, 10 
Benerescu, 100 Benerescu etc. De ce credeţi că nici un 
magazin nu va accepta moneda lui Benerescu? Răspundeţi 
luând în considerare teorema regresiei monetare. 

7. Explicaţi de ce decalajul cultural-instituţional constituie 
un obstacol puternic în reforma instituţiilor externe? Găsiţi 
exemple din ţările aflate în tranziţie la economia de piaţă. 

8. Există numeroase controverse legate de eficacitatea în 
funcţionare a sistemului de tastatură existent (QWERTY) 
faţă de claviatura simplificată Dvorak. În ciuda acestor 
controverse, cum se poate explica supravieţuirea sistemului 
QWERTY? (vezi Paul David, „Clio and the Economics of 
QWERTY”, American Economic Review, 1985). 

9. În ce constă dimensiunea internaţională a schimbării 
instituţionale? Care sunt principalele procese economice şi 
politice care formează conţinutul competiţiei instituţionale? 

10. Numeroase studii întrevăd posibilitatea ca globalizarea, 
integrarea sistemelor financiare şi revoluţia în domeniul 
tehnologiei informaţiei să reducă statul contemporan la 
statutul de „paznic de noapte”. Explicaţi de ce internetul, de 
exemplu, erodează puterea statului de a taxa şi reglementa? 

11. De ce inovaţiile tehnologice stimulează competiţia 
instituţională? Cum sunt responsabile telefonul şi comerţul 
electronic de îmbunătăţirea calităţii mediilor de afaceri? 
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Identificaţi prin adevărat (A) sau fals (F) propoziţiile şi 
argumentaţi răspunsul:  
                                                                        A      F 

1. Schimbarea instituţională este produsul acţiunii 
umane. 

2. Eficienţa este o categorie economică subiectivă 
şi personală. 

3. Stabilitatea instituţională reflectă întotdeauna 
un aranjament etic şi performant din punct de 
vedere economic. 

4. Schimbarea instituţională nu presupune mereu 
modificarea instituţiilor externe şi a celor interne.  

5. Banii sunt invenţia statului, fiind produsul 
actelor legislative ale acestuia. 

6. Decalajul cultural-instituţional reflectă diferenţa 
istorică dintre cultură şi religie. 

7. Competiţia instituţională este efectul deschiderii 
economiilor la oportunităţile pieţei externe. 

8. Reforma dreptului de proprietate este elementul 
central al „Consensului de la Washington”. 

9. Schimbarea instituţiilor informale are caracter 
inerţial şi este dependentă de trecut. 

10. La baza schimbării instituţiilor externe se află 
acţiunea politică. 
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Analizaţi următoarele situaţii sub forma unor studii de caz şi 
desprindeţi concluziile necesare: 

1. Locul central al familiei în cultura chineză tradiţională 
devine evident în cazul conflictelor dintre loialitatea faţă de 
familie şi cea faţă de stat. Dramele clasice chineze descriu 
agonia morală a fiului al cărui tată este căutat de poliţie. 
Într-o povestire despre Confucius, conducătorul unui regat 
vecin îi spune acestuia mândru că, pe pământurile sale, 
virtutea este atât de adânc înrădăcinată încât, dacă un tată 
fură, fiul aduce fapta şi pe făptaş dinaintea autorităţilor. 
Confucius i-a răspuns că, în statul său, virtutea este mai 
puternică deoarece nici un fiu nu s-ar putea gândi să se 
poarte astfel cu părintele lui. Comuniştii au observat că 
autoritatea familiei era o ameninţare la adresa lor şi au luptat 
pentru trecerea familiei sub autoritatea statului. 

2. Consiliul Municipal din Seattle a încetat să mai fixeze 
preţurile taximetriei din 1979. De atunci s-au depus mai 
multe eforturi, finanţate de proprietarii de taxiuri, pentru ca 
primăria să reia controlul preţurilor. Potrivit declaraţiilor lor, 
scopul ar fi acela de a „împiedica păcălirea clienţilor”. Întreg 
procesul legislativ este susţinut de persoane care anticipează 
că vor fi favorizate de legislaţia propusă. Cei afectaţi negativ 
de asemenea legi sunt determinaţi să investească pentru a 
preveni punerea legii în aplicare. Însă aceştia din urmă nu 
sunt de regulă organizaţi într-un grup de presiune, deoarece 
costurile unei asemenea organizări sunt uneori foarte mari. 

3. În anii 1970 şi 1980, guvernul din Malaezia a adoptat o 
imensă schemă de redistribuire a veniturilor, cu scopul de a 
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favoriza situaţia celor săraci pe socoteala capitalurilor inves-
titorilor străini, ceea ce a subminat proprietatea privată a 
străinilor şi investitorilor străini din Malaezia. Ca atare, 
investiţiile private au fost reorientate către mediile de afaceri 
învecinate, ale căror regimuri fiscale erau mai prietenoase. 
Aceasta a reconsiderat politicile economice: controalele 
discriminatorii au fost reduse, obiective de infrastructură au 
fost privatizate, iar Malaezia s-a înscris durabil pe calea 
creşterii economice. Astfel de cazuri de competiţie 
instituţională au favorizat liberalizarea economică în multe 
alte ţări: China, Vietnam, unele ţări ale Americii Latine. 

4. Instituţiile formale diferă prin implicaţiile lor. Crearea 
organelor reprezentative în secolul al XVI-lea în Spania şi 
Anglia a condus la ritmuri diferite de dezvoltare economică 
în aceste ţări. Reguli formale (în principal cele de natură 
constituţională) similare în Statele Unite şi multe ţări ale 
Americii de Sud au produs rezultate diferite. Sârbii şi-au 
păstrat obiceiurile de-a lungul a cinci secole în condiţiile 
existenţei legii turceşti. În ţinutul Shasta, California, fermi-
erii se bazează pe un set de reguli informale şi nu pe norme 
legale, atunci când este vorba de rezolvarea unor conflicte 
cu privire la pagubele cauzate de vitele rătăcite. 

5. Dacă ştiinţa şi inovaţiile sunt cauze suficiente ale pro-
gresului, atunci de ce China sau naţiunile islamice, lideri în 
ştiinţă şi inovaţii pe vremea în care Occidentul depăşea 
feudalismul şi intra într-o nouă eră, nu au fost ţările care să 
abandoneze sărăcia în favoarea prosperităţii? În secolele X-
XIV, în domeniul matematicii, medicinei şi al tehnologiei, 
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China a fost chiar superioară Europei. Toate realizările se 
bazau însă pe sprijinul puterii politice centrale. Instituţiile 
informale ale Chinei, care pot fi caracterizate mai degrabă ca 
mandarine decât mercantile, nu au favorizat exploatarea 
economică a realizărilor ştiinţifice şi tehnologice. Concluzia 
istoricilor este că valorile culturale ale „civilizaţiei agrariene 
birocratice” erau incompatibile cu dezvoltarea capitalistă. 

6. În Anglia, înfrângerea coroanei în Revoluţia puritană a 
lui Cromwell a determinat, pe de o parte, adoptarea „legii 
monopolurilor” (1624) şi, pe de altă parte, afirmarea 
definitivă a puterii parlamentare începând cu 1688. Legea 
monopolurilor retrage monarhiei dreptul de a „vinde” 
poziţii de monopol şi creează primele fundamente pentru 
protejarea drepturilor inventatorilor (apare noţiunea de 
„brevet”). Este instaurată „monarhia constituţională”, care 
înseamnă deposedarea puterii regale de monopolul stabilirii 
drepturilor de proprietate, acesta devenind atributul 
parlamentului şi al curţilor de judecată. 

7. În Peru, 99 la sută din reglementările guvernului central 
– mijloace de redistribuire a bogăţiei – sunt produsul puterii 
executive. Începând din 1947, statul a produs anual aproape 
27.000 de legi şi decizii administrative. Legile nu pot face 
însă ceea ce intenţionează să facă. Politicile de reducere a 
preţurilor produselor esenţiale se soldează, de fapt, cu 
creşterea acestora. Instituto Libertad y Democracia a arătat 
că, între decembrie 1980 şi iunie 1985, preţurile alimentelor 
controlate de stat au crescut cu 31,4% mai mult decât 
preţurile la produsele alimentare asupra cărora nu era 
exercitat controlul statului. 
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Comentaţi textele de mai jos şi sintetizaţi ideile esenţiale ale 
acestora: 

1. „...dacă o anumită măsură A reprezintă pierderea unui 
franc pentru fiecare individ dintr-un grup de o mie de per-
soane şi câştigul a o mie de franci pentru un singur individ, 
acesta din urmă va consuma o mare cantitate de energie, în 
timp ce ceilalţi o mie vor rezista fără prea multă opoziţie; şi 
este foarte probabil ca, în final, persoana care încearcă să-şi 
protejeze cei o mie de franci prin A să aibă succes”. 

Vilfredo Pareto, Manual of Political Economy, 
New York: Kelley, 1927  

2. „...spre deosebire de protestanţii din Olanda şi Anglia, în 
perioadele în care ei au fost persecutaţi sau numai toleraţi, 
ei, catolicii, nu se disting printr-o ascensiune economică ieşită 
din comun. În schimb, este clar că protestanţii [...] au 
demonstrat o înclinaţie specifică spre raţionalism economic, 
atât ca pătură dominantă, cât şi ca una dominată, atât ca 
majoritate, cât şi ca minoritate, ceea ce la catolici nu s-a 
putut şi nu se poate constata, în acelaşi mod, nici într-o 
situaţie, nici în alta. Cauza comportamentului diferit trebuie 
deci căutată în primul rând în specificul lăuntric durabil al 
confesiunilor şi nu numai în situaţia istorico-politică exteri-
oară dintr-un moment sau altul”. 

Max Weber, Etica protestantă şi spiritul capitalismului, 
Editura Humanitas, Bucureşti, 1993 

3. „Sub o conducere dictatorială, oamenii nu au nevoie să 
gândească – nu au nevoie să aleagă – nu au nevoie să se 
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hotărască sau să-şi dea consimţământul. Tot ceea ce trebuie 
să facă este să respecte. Aceasta a fost o lecţie amară 
învăţată nu cu mult timp în urmă de pe urma experienţei 
politice filipineze. Dimpotrivă, o democraţie nu poate 
supravieţui fără virtute civică... Provocarea politică pentru 
oamenii din întreaga lume o reprezintă astăzi nu numai 
înlocuirea regimurilor autoritare cu cele democratice. 
Dincolo de aceasta, provocarea este să facem democraţia să 
funcţioneze pentru oamenii obişnuiţi”. 

Fidel Valdez Ramos, Democracy and the East Asian Crisis, 
Centre for Democratic Institutions, Canberra, 1998 

4. „Am devenit o ţară a guvernării absolute datorită 
instituţiilor noastre politice şi administrative, însă am rămas 
un popor liber datorită instituţiilor judiciare. Justiţia 
Vechiului Regim era complicată, încurcată, lentă şi 
costisitoare; erau defecte importante, fără îndoială, însă nu 
se întâlnea niciodată în cazul său servilismul faţă de putere. 
[...] Un lucru demn de a fi remarcat este că, dintre toate 
ideile şi sentimentele care au pregătit Revoluţia, ideea şi 
gustul pentru libertăţile publice propriu-zise au apărut 
ultimele, după cum au fost şi primele care au dispărut”. 

Alexis de Tocqueville, Vechiul Regim şi Revoluţia, 
Editura Nemira, 2000 

5. „Istoria tuturor societăţilor de până azi este istoria 
luptelor de clasă”. 

Karl Marx, Friedrich Engels, 
Manifestul partidului comunist, 1848 


