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B. APLICAŢII, STUDII DE CAZ,                          
TEXTE DE COMENTAT 

 

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

1. În contextul rarităţii, oamenii fac alegeri şi sacrificii. 
Regula dreptului de proprietate devine criteriul necesar 
pentru preîntâmpinarea conflictelor cu privire la resursele 
rare. Totuşi, de ce regulile privind proprietatea ar trebui să 
fie stabilite chiar şi în absenţa rarităţii, în Grădina Edenului, 
de exemplu? De ce greşesc economiştii care susţin că, dacă 
resursele ar fi nelimitate, atunci problema alegerii nu s-ar 
mai pune, iar costul de oportunitare ar fi zero?  

2. În cărţile de istorie puteţi găsi numeroase relatări privind 
decimarea marilor cirezi de bizoni din Vestul Sălbatic. Este 
dispariţia bizonilor un fapt ireversibil? De ce numeroasele 
cirezi de vite nu au soarta bizonilor? 

3. Care sunt principiile juridice esenţiale pe care se 
întemeiază dreptul roman? Subliniaţi ce bază comună au 
acestea cu principiile metodologice ale ştiinţei economice. 

4. Producţia de sisteme de alarmă pentru protejarea 
locuinţei şi a proprietăţilor creşte tot mai mult. Credeţi că 
astfel eficienţa drepturilor de proprietate este mai mare? 

5. Formulaţi un exemplu de acţiune în care să utilizaţi 
conceptele de costuri de excludere şi costuri de organizare. 
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6. Unchiul din America v-a lăsat moştenire un Rembrandt 
pe care doriţi să-l vindeţi. Enumeraţi şi estimaţi costurile de 
tranzacţie pe care trebuie să le suportaţi în acest caz. 

7. Parcul din cartierul în care locuiţi este proprietate 
publică şi, cum faceţi parte din comunitatea respectivă, 
atunci şi voi sunteţi „proprietari”. Dacă decideţi să emigraţi 
în Canada, v-aţi gândit să vindeţi titlurile de proprietate pe 
care le deţineţi asupra parcului, pentru a cumpăra titluri de 
proprietate asupra unui parc canadian? De ce nu este posibil 
acest lucru? 

8. De ce dreptul de proprietate este instituţie economică? 
Care sunt factorii care stau la baza apariţiei drepturilor 
exclusive de proprietate? 

9. Proprietarul unor stupi de albine se învecinează cu un 
teren agricol. Proprietarul terenului împrăştie pesticide peste 
culturile sale, iar albinele venite să culeagă polen mor. Cine 
este de vină? Ce soluţii există pentru eliminarea unui astfel 
de conflict? Poate solicita proprietarul stupilor despăgubiri? 

10.  Introducerea sârmei ghimpate în 1874 a determinat 
reducerea costurilor activităţii de excludere. Ilustraţi grafic 
evoluţia activităţii de excludere şi apreciaţi implicaţiile 
acesteia asupra instituţiei proprietăţii private. 

11. În oraşul în care locuiţi există 75 de magazine de unde 
puteţi cumpăra un telefon mobil. Câte dintre aceste 
magazine veţi vizita pentru a vă asigura de achiziţionarea 
telefonului dorit la cel mai mic preţ posibil? 
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Identificaţi prin adevărat (A) sau fals (F) propoziţiile şi 
argumentaţi răspunsul:  
                                                                        A      F 

1. Instituţia proprietăţii private a fost inventată de 
Karl Marx. 

2. Originile dreptului modern al proprietăţii se 
găsesc în dreptul roman. 

3. Proprietatea de stat şi proprietatea publică nu se 
confundă în privinţa dreptului exclusiv de control. 

4. Caracterul exclusiv al proprietăţii private 
asigură conservarea resurselor pentru viitor. 

5. În zonele cu criminalitate ridicată, eficienţa 
drepturilor de proprietate este relativ mai mare 
datorită costurilor de excludere mai ridicate. 

6. Schimbul voluntar este reciproc avantajos, cel 
puţin într-o fază ex-ante sau anticipată. 

7. Drepturile exclusive se dezvoltă atunci când nu 
rezultă câştiguri nete din activitatea de excludere. 

8. Costurile de organizare ţin de combinarea, în 
cadrul firmelor, a drepturilor de proprietate. 

9. Transferul drepturilor de proprietate necesită 
costuri, ca oricare altă activitate. 

10. Costurile de informare şi cele de tranzacţie 
sunt obiective şi, adesea, sunt înscrise în lege. 
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Analizaţi următoarele situaţii sub forma unor studii de caz şi 
desprindeţi concluziile necesare: 

1. În Uniunea Sovietică, familiilor le era permis să păstreze 
şi/sau să vândă bunurile produse pe mici loturi private de 
până la un pogon. Aceste loturi private constituiau doar 1% 
din totalul pământului cultivat, restul de 99% fiind cultivat 
de întreprinderi de stat şi imense cooperative agricole. Cu 
toate acestea, aşa cum declara presa sovietică, aproape 25% 
din producţia agricolă totală era rezultatul exploatării 
acestor mici loturi aflate în proprietate privată. 

2. În Kenya, elefanţii se plimbau liberi pe terenuri 
neîngrădite. Pentru protejarea acestora de braconierii aflaţi 
în căutarea valorosului fildeş, guvernul kenyan a interzis 
toate utilizările comerciale ale elefantului, excepţie făcând 
cele turistice. Ca rezultat, numărul de elefanţi a scăzut în 
Kenya de la 65.000 la 19.000. Celelalte ţări din centrul şi 
estul Africii care au adoptat aceleaşi măsuri au înregistrat şi 
ele aceeaşi experienţă. Din contră, în Zimbabwe este 
permisă vânzarea de fildeş şi piei de elefant, însă localnicii 
pe terenurile cărora trăiesc elefanţii au drepturile de 
proprietate asupra acestora. După constituirea drepturilor 
de proprietate asupra elefanţilor, în Zimbabwe numărul de 
elefanţi a crescut de la 30.000 la 45.000. De asemenea, 
numărul de elefanţi a crescut şi în celelalte ţări care au 
adoptat politici similare: Botswana, Africa de Sud, Namibia. 

3. Când pescarilor li se acordă drepturi exclusive pentru 
anumite părţi ale oceanului, ei nu obţin controlul asupra 
bancurilor de peşti migratori, care migrează în apele 
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teritoriale ale altor guverne. Totuşi, bancurile de peşti rămân 
proprietate comună. Structura drepturilor de proprietate în 
cazul terenurilor petroliere federale din Statele Unite în 
primii ani ai secolului al XX-lea este un alt exemplu. Deşi 
formaţiunile de petrol la adâncime se întindeau adeseori pe 
suprafeţe de mii de pogoane, indivizii nu puteau obţine mai 
mult de 20 de pogoane de pământ pentru forări petroliere. 
Drepturile de proprietate erau, de fapt, acordate numai 
după extracţie... sonde uriaşe fuseseră plasate de-a lungul 
hotarelor pentru a fora petrolul şi de pe pogoanele vecine. 

4. Când în Brazilia a fost propusă abolirea sclaviei, 
proprietarii de sclavi au pretins că aceasta va contribui la 
ruinarea agriculturii braziliene şi va determina reducerea 
drastică a producţiei naţionale. Întocmiţi un eseu în care să 
explicaţi de ce pretenţia proprietarilor de sclavi nu poate fi 
adevărată. De ce după eliberarea sclavilor productivitatea 
muncii în agricultura braziliană a crescut? 

 

Comentaţi textele de mai jos şi sintetizaţi ideile esenţiale ale 
acestora: 

1. „...indivizii pot stabili structuri ale drepturilor de 
proprietate care să le concureze pe cele ale statului, mai ales 
în activităţi în care aplicarea regulilor statului este 
costisitoare. Mafia din Italia şi Statele Unite este un exemplu 
notoriu pentru aceasta. [...] Bandele caută să monopolizeze 
industrii legale şi ilegale, cum ar fi eliminarea deşeurilor 
toxice sau comerţul cu stupefiante, şi chiar să-şi taxeze 
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«supuşii» - cerându-le, de exemplu, patronilor de restaurante 
şi cluburi de noapte taxe pentru protecţie. Aceste structuri 
antistatale se ascund, de obicei, în umbra costurilor de 
tranzacţie mari (uneori cu ajutorul unor funcţionari de stat 
corupţi sau înspăimântaţi) şi sunt în stare să declanşeze 
război civil când sunt descoperite, dacă statul nu capitulează 
fără luptă. Când elementele antistatale preiau conducerea 
statului, foştii infractori devin conducători politici şi 
organizaţia lor devine stat legitim”. 

Thráinn Eggertsson, Economic Behavior and 
Institutions, Cambridge University Press, 1990 

2. „Propria mea teorie a instituţiilor este construită dintr-o 
teorie a comportamentului uman combinată cu o teorie a 
costurilor de tranzacţie. Astfel putem înţelege de ce 
instituţiile există şi ce rol joacă acestea în funcţionarea 
societăţilor. Dacă adăugăm teoria producţiei, putem analiza 
rolul instituţiilor în performanţa economiilor. Caracterul 
costisitor al informaţiei este cheia costurilor de tranzacţie...” 

Douglass North, Institutions, Institutional Change and 
Economic Performance, Cambridge University Press, 1990 

3. „Oamenii întotdeauna muncesc din greu şi mult mai 
bucuros atunci când muncesc la ceva care le aparţine... Este 
desigur de necontestat că, atunci când un om se angajează 
într-o muncă remunerată, raţiunea determinantă şi motivul 
strădaniei sale sunt de a obţine proprietate şi de a o păstra 
după aceea ca pe ceva care îi aparţine personal”. 

Papa Leon al XIII-lea, 1878 
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4. „În ceea ce priveşte apariţia drepturilor iniţiale, trebuie să 
recunoaştem că orice încercare de explicare economică va fi 
insuficientă. Cum ar putea să apară drepturile indivizilor 
(familiilor, triburilor), drepturile de a face unele lucruri, 
inclusiv drepturile asupra terenului, drepturi care sunt 
respectate reciproc? Care este baza logică a proprietăţii? La 
o asemenea întrebare nu poate exista un răspuns exclusiv 
contractualist. [...] Conflictul social ar putea să apară chiar şi 
în paradis. Absenţa totală a conflictului pare posibilă numai 
într-un context în care indivizii ar fi în întregime izolaţi unul 
de altul sau într-un cadru social în care nici un bun nu ar fi 
rar şi toate persoanele ar fi de acord asupra setului precis de 
norme de comportament ce urmează a fi adoptate şi urmate 
de fiecare”. 

James Buchanan, Limitele libertăţii. Între anarhie şi Leviathan, 
Institutul European, Iaşi, 1997 


