
TEMA III 
 

DREPTURILE DE PROPRIETATE 

 

► Instituţia economică a dreptului de proprietate 

► Formarea drepturilor de proprietate 

► Utilizarea drepturilor de proprietate:           
logica organizării economice 

 

 

Oare pot merge doi laolaltă, fără să se fi înţeles? 
Amos 3:3 

Etica tratează despre lume. Etica trebuie              
să constituie o condiţie a lumii, ca şi logica.  

Ludwig Wittgenstein,                         
Tractatus Logico-Philosophicus 

All men are created equal, endowed by their Creator 
with certain inalienable rights; that among these are 
Life, Liberty, and the pursuit of Happiness. 

Bill of Rights, 1689  
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A. RAŢIONAMENTE DE BAZĂ, DEFINIŢII, 
CONCEPTE CHEIE 

 

* 
 

 

 

 

Instituţia 
dreptului de 
proprietate 

 
 

natură şi 
funcţii 

● Drepturile de proprietate (privată) constituie instituţia 
fundamentală a economiei de piaţă. Proprietatea 
privată este elementul central al structurii 
stimulentelor ce afectează comportamentul 
uman în toate aspectele vieţii. 
● Dreptul de proprietate privată este o instituţie 
care nu a fost inventată de cineva anume, aceasta 
există prin însăşi esenţa naturii umane şi a legilor 
naturii. Instituţia dreptului de proprietate este 
produsul unui proces de evoluţie seculară în 
decursul căruia oamenii au descoperit şi adoptat 
progresiv instrumentele culturale, economice şi 
juridice necesare supravieţuirii şi obţinerii 
progresului economic. 
● Precondiţia apariţiei dreptului de proprietate este 
raritatea bunurilor, fapt ce creează posibilitatea 
apariţiei conflictelor în privinţa folosirii 
acestora. Funcţia definitorie a dreptului de 
proprietate este de a furniza un criteriu nearbitrar 
de rezolvare a potenţialelor conflicte, prin stabilirea 
unor reguli de posesiune şi utilizare exclusivă. 

Justificarea instituţiei proprietăţii private nu necesită 
recurgerea la invocarea normelor juridice ce consfinţesc 
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dreptul de acces la bunurile rare, spre deosebire de 
caracterizarea evoluţiei sale. Instituţia legii nu este anterioară 
proprietăţii private, ceea ce înseamnă că nu legea (legislaţia) 
creează proprietate, ci mai degrabă invers. 
 
 

Frédéric Bastiat arată că misiunea legii (a 
legislaţiei) este de a contribui la respectarea 
proprietăţii… astfel, nu proprietatea este 
convenţională, ci legislaţia. De altfel, 
fundamentarea proprietăţii private conform 
eticii dreptului natural face ca Dreptul (de 
proprietate) şi Legea să nu poată fi analizate 
ca instituţii independente, de sine stătătoare. 

Dreptul modern al proprietăţii îşi are originile în 
dreptul roman, unul dintre cele mai remarcabile sisteme 
juridice din istoria invenţiilor instituţionale. 

 

În sfera proprietăţii, dreptul roman se întemeiază pe                                      
trei principii juridice esenţiale: 

(1)  

orice drept de 
proprietate nu 
poate fi decât 
un atribut al 
persoanelor, 

definind 
drepturi 

individuale şi 
personale 

(2) 

orice drept de proprietate 
prevede o gamă largă de 

prerogative privind 
posesiunea, utilizarea, 

dispoziţia şi valorificarea 
obiectului proprietăţii şi nu 
poate să facă obiectul mai 

multor proprietăţi simultane 
şi concurente 

(3)  

orice drept de 
proprietate legal 

recunoscut 
constituie un „bun 

privativ” care 
poate fi liber cedat 

sau transferat în 
folosul altor 

persoane 
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Drepturile de proprietate desemnează un mănunchi 
de drepturi, care se identifică prin ceea ce se cheamă 
atributele proprietăţii: dreptul de posesiune, dreptul de 
utilizare, dreptul de uzufruct şi dreptul de dispoziţie. Dreptul 
de posesiune şi dreptul de folosinţă privesc modalităţile 
potenţiale, legitime, de utilizare a proprietăţii, incluzând aici 
şi dreptul de a transforma fizic sau chiar de a distruge 
proprietatea. Dreptul de uzufruct însemna dreptul de a câştiga 
de pe urma proprietăţii şi de a stabili, în cadrul unui contract 
cu alţi indivizi, termenii acestei activităţi. Reflectarea 
dreptului de dispoziţie este dreptul de a transfera oricând 
dreptul de proprietate asupra unei posesiuni, adică de a 
schimba sau vinde proprietatea. 

Raritatea resurselor ridică două probleme distincte. 
 

În primul rând: 
stimularea celui care dispune 
de controlul unei resurse în 

vederea consacrării eforturilor 
maxime de gestionare, utilizare 

şi exploatare a resursei 
respective. 

În al doilea rând: 
asigurarea condiţiilor 

instituţionale de restructurare 
permanentă a controlului 

resurselor către cei susceptibili 
să asigure acestora cele mai 

eficiente utilizări. 

Principiul exclusivităţii Principiul transferabilităţii 

Exclusivitatea: puterea recunoscută proprietarului de a 
se bucura liber de bunurile sale şi de a decide condiţiile în 
care cineva poate avea acces la aceste bunuri. Caracterul 
exclusiv al dreptului de proprietate este precondiţia autono-
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miei proprietarului şi a stimulentelor care ghidează manifes-
tarea drepturilor de proprietate.  

Recunoaşterea şi manifestarea dreptului de control 
exclusiv constituie principalul stimulent, dacă nu singurul, 
pentru a munci. De exemplu, dacă fiecare ar fi liber să 
locuiască în casa construită de tine, atunci cu siguranţă nu ai 
mai fi construit nimic. În mod esenţial, producţia se bazează pe 
recunoaşterea şi respectul drepturilor de proprietate (exclusive). 

Exclusivitatea proprietăţii private promovează con-
servarea şi folosirea înţeleaptă a resurselor pentru viitor, 
după cum ilustrează consecinţele resurselor non-exclusive. 

 

În condiţiile resurselor non-exclusive (în general, 
cele caracterizate prin acces gratuit, resursele 
maritime, de exemplu), principiul „mâinii invizibile” 
acţionează în sens invers faţă de mecanismul 
descris de Adam Smith: când fiecare îşi 
urmăreşte propriul interes, acesta contribuie, în 
detrimentul tuturor celorlalţi, la supraexploatarea 
şi epuizarea resurselor respective. În acest fel se 
derulează mecanismul pe care ecologistul 
american Garret Hardin l-a denumit „the tragedy of 
the commons”, fenomen invocat insistent de către 
economişti în problema resurselor aflate în 
proprietate comună: o resursă la care toată lumea 
are acces liber este una faţă de care nimeni nu are 
interesul să-i asigure întreţinerea sau reînnoirea, 
deoarece este vorba de acţiuni care nu pot avea 
valoare comercială; în consecinţă, resursa este 
condamnată să fie supraexploatată şi rapid 
epuizată. 

 

 

 

Consecinţele 
proprietăţii  

non-exclusive 
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Asigurarea exclusivităţii necesită costuri de excludere. 
Acestea constau în acele eforturi (materiale sau nu) ale 
proprietarului menite să împiedice utilizarea neautorizată a 
proprietăţii sale de către altcineva. Costurile de excludere 
reprezintă un factor major al eficienţei drepturilor de 
proprietate.  

De exemplu, în zonele cu criminalitate ridicată 
eficienţa drepturilor de proprietate este relativ mai redusă 
datorită costurilor de excludere relativ mai ridicate. Dacă, în 
anumite condiţii, mărimea costurilor necesare asigurării 
funcţionalităţii drepturilor de proprietate depăşeşte venitul 
care poate fi obţinut din exploatarea acelor drepturi 
exclusive, atunci proprietatea în cauză poate fi abandonată. 

În general, costul aplicării drepturilor de proprietate 
este mai redus atunci când în societate există norme sociale 
şi valori etice care facilitează respectarea proprietăţii şi 
aplicarea principiilor de drept. 

Drepturile de proprietate pot fi deţinute de indivizi, 
ca persoane particulare (este cazul proprietăţii private) sau de 
către stat (este cazul proprietăţii de stat). Controlul proprietăţii 
de stat aparţine celor aflaţi în fruntea organismelor statului. 

Situaţia în care nimeni nu deţine drepturile exclusive 
desemnează cazul proprietăţii comune sau al accesului liber. 
Acesta poate fi consecinţa costurilor de excludere 
prohibitive pentru stabilirea şi aplicarea de drepturi 
exclusive sau a cutumelor şi normelor sociale care 
„guvernează” utilizarea anumitor resurse. 



 62 

 

 
 
 
 

 

Proprietate 
publică 

= 
proprietate 

de stat 

Economiştii, dar şi juriştii, realizează o distincţie 
netă între proprietatea de stat şi proprietatea publică, 
distincţie consfinţită chiar în textele constituţiilor. 
Este cazul aşa-numitei proprietăţi de stat de domeniul 
privat, în comparaţie cu proprietatea de stat de 
domeniul public. În realitate, conceptul de proprietate 
publică, care ar însemna proprietatea tuturor, este 
foarte ambiguu. Cetăţenii nu au dreptul să-şi vândă 
părţile lor de proprietate publică, deoarece nu au 
capacitatea de a decide în legătură cu această 
proprietate şi nici titluri asupra acestora. În realitate, 
proprietatea publică este proprietatea statului, o dată ce 
oficialii guvernamentali sunt cei care pot stabili o 
destinaţie sau alta pentru bunurile în cauză. De 
exemplu, în România, resursele forestiere se află sub 
controlul statului, nu al „publicului”, potrivit 
inscripţiilor „Această pădure este în proprietatea 
statului”. De altfel, în anumite condiţii politice, cum 
ar fi dictatura, proprietatea statului se apropie de 
sistemul proprietăţii private, prin faptul că economia 
este condusă precum o enormă corporaţie.  

Transferabilitatea corespunde principiului schimbului 
productiv, baza întregii teorii economice a relaţiilor de piaţă. 
Manifestarea drepturilor de proprietate stimulează realizarea 
performanţelor economice depline atunci când proprietatea 
este transferabilă, deci liberă să se dezvolte.  

Procesul de schimb voluntar realizează realocarea 
resurselor (a proprietăţii) atâta vreme cât toţi indivizii 
anticipează că vor beneficia, prin schimb, de o poziţie mai 
bună; valoarea proprietăţii poate creşte atunci când aceasta este 
supusă schimbului. 
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Proprietatea privată şi piaţa nu sunt instituţii separate. 

Realocarea permanentă a drepturilor de proprietate, 
în cadrul schimbului voluntar, către cele mai valoroase 
utilizări, este un proces care favorizează interesele tuturor 
membrilor societăţii: este preferabil ca drepturile de 
proprietate asupra resurselor productive să se orienteze, în 
mod legitim, asupra celor care au capacitatea şi/sau motivaţia 
de a asigura utilizarea cât mai benefică a acestora. 

Dreptul de proprietate se detaşează, astfel, ca instituţie 
economică. Aceasta desemnează, în funcţie de natura 
proprietăţii, diferite aranjamente privind alocarea resurselor 
în societate. În cadrul acestora, ordinea proprietăţii private 
reprezintă aranjamentul instituţional de alocare a resurselor 
pe baza calculului economic.  

Piaţa este un sistem de schimb al drepturilor de 
proprietate privată; dimensiunea economică a termenilor 
schimbului o reprezintă preţurile, a căror existenţă face 
posibil calculul economic. 

 

* 

Constrângerea liberului acces şi apariţia drepturilor 
exclusive (de proprietate) sunt consecinţele a patru categorii 
de factori corelaţi în diferite grade: (1) excluderea prin 
violenţă sau ameninţare cu violenţa; (2) sisteme de valori 
sau ideologii care afectează stimulentele individuale şi 
diminuează costurile excluderii; (3) datini şi legi cutumiare, 
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precum regulile informale ale ordinii sociale din „stateless 
societies”; (4) regulile formale impuse de stat şi agenţiile 
guvernamentale, incluzând aici constituţia, legislaţia, actele 
administrative. 

Formarea drepturilor de proprietate reprezintă un 
proces istoric care poate fi analizat prin intermediul 
conceptelor şi raţionamentelor teoriei economice.  

Teoria pozitivă a drepturilor de proprietate se bazează 
pe înţelegerea faptului că fenomenul de creaţie juridică a 
proprietăţii este inseparabil de analiza economică. 

La sfârşitul anilor 1960, unii economişti, dintre care 
cel mai cunoscut este Harold Demsetz, au încercat să 
remedieze deficienţele analitice care decurgeau din 
inexistenţa unei teorii economice a drepturilor de 
proprietate.  

Acest demers a utilizat instrumentarul teoriei 
economice neoclasice în vederea examinării originilor 
dreptului de proprietate. Teza este aceea că drepturile exclusive 
se dezvoltă pentru internalizarea externalităţilor, atunci când 
câştigurile internalizării devin mai mari decât costul internalizării…. 

Astfel au fost puse bazele economice ale teoriei (naive) 
a drepturilor de proprietate, care căuta să explice dezvoltarea 
drepturilor exclusive (de proprietate) prin ignorarea 
implicaţiilor diferitelor instituţii sociale şi ale structurării 
puterii politice în societate. În această abordare, formarea 
drepturilor (exclusive) de proprietate este explicată în 
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termenii costurilor şi veniturilor (beneficiilor) activităţii de 
excludere în care indivizii decid sau nu să se angajeze.  

 

Teoria a fost utilizată pentru a explica apariţia 
proprietăţii private asupra pământurilor pentru 
vânătorii indieni din estul Canadei unde, la 
începutul secolului al XVIII-lea, s-au dezvoltat 
drepturi exclusive prin delimitarea teritoriilor de 
vânătoare a castorilor. Iniţial, atunci când indienii 
vânau castori pentru asigurarea propriului 
consum, drepturile exclusive erau inexistente. 
Dezvoltarea schimbului comercial de blănuri a 
generat intensificarea activităţii de vânătoare, iar 
interesul de creştere a avuţiei presupunea eforturi 
de protejare a vânatului până la un nivel ce 
maximizează valoarea prezentă a acestuia. Teoria 
sugerează că, caeteris paribus, apariţia unor drepturi 
exclusive va diminua pericolul reducerii populaţiei 
de castori, care va putea chiar să crească. 

Această abordare economică a drepturilor de 
proprietate se bazează pe recunoaşterea faptului că, atâta 
vreme cât valoarea anticipată a unor resurse depăşeşte 
valoarea lor curentă, proprietarii acestora vor câştiga dacă 
păstrează resursele respective pentru viitori utilizatori.  

Funcţia protectivă şi de conservare a proprietăţii private poate 
fi evidenţiată prin cercetarea structurilor alternative de 
drepturi de proprietate aplicate în cazul animalelor. Absenţa 
proprietăţii private a condus la exploatarea excesivă a unor 
animale precum bizonul, balena şi castorul. O dovadă 
elocventă a importanţei proprietăţii private este oferită de 
problema protecţiei elefanţilor în Africa. 
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Evoluţia drepturilor 
exclusive pentru pămân-
turi, apă şi vite în marile 
câmpii ale Americii de 
Vest, în cea de-a doua 
jumătate a secolului al 
XIX-lea, poate fi expli-
cată pe baza eficienţei 
activităţii de excludere. 

Graficul evidenţiază 
activităţile de definire şi 
aplicare a drepturilor de 
proprietate, cum ar fi îm-
prejmuirea terenurilor, 
spre exemplu. Scăderea 

 
Cmg 
Vmg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cantitatea de echilibru                                  

a activităţii de excludere 

preţurilor inputurilor activităţii de excludere sau schimbarea 
tehnicilor necesare (spre exemplu, introducerea sârmei ghimpate în 
1874) atrage reducerea costului marginal şi stimulează activitatea de 
excludere. Curba venitului marginal, care exprimă cererea de 
excludere, creşte o dată cu sporirea valorii activelor supuse 
excluderii şi a probabilităţii violării proprietăţii. Spre exemplu, în cel 
de-al doilea caz, câinii de pază, alarmele şi sistemele de protecţie 
vor aduce avantaje mai mari decât în perioada anterioară. 

Din punct de vedere conceptual, acest model pare să 
funcţioneze rezonabil în situaţiile în care procesele politice 
sunt relativ neimportante, aşa cum a fost cazul colonizării 
Americii de Vest, datorită concentrării autorităţii politice în 
partea de est a continentului.  

Este luată în considerare ipoteza că statul va proteja 
acea structură a drepturilor de proprietate care va permite 
tuturor indivizilor maximizarea avuţiei. 

Venitul 
marginal 

al excluderii 

Costul 
marginal     

al excluderii 
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Cunoaşterea istoriei economice şi a mecanismelor 
instituţionale ale sistemelor economice moderne relevă însă 
deficienţele modelului tradiţional prin care este analizată 
formarea drepturilor de proprietate. Atenuarea acestor 
deficienţe necesită luarea în considerare a implicaţiilor 
proceselor politice, ale lobby-ului grupurilor de interese şi 
comportamentului rent-seeking, ale legislaţiei şi acţiunilor 
guvernamentale. 

În prezent, teoria economică şi filozofia politică au 
devenit capabile să justifice existenţa oricărei guvernări 
politice prin manifestarea intereselor proprii ale celor ce 
guvernează. Comportamentele guvernamentale corespund tendinţei 
fireşti de utilizare a monopolului teritorial al coerciţiei pentru 
satisfacerea predilectă a intereselor deţinătorilor puterii politice.  

Structurarea puterii politice se manifestă prin 
aranjamente specifice privitoare la acordarea drepturilor de 
proprietate. Modul în care instituţiile „lucrează“ în viaţa 
reală reflectă, adesea în mod decisiv, anumite aranjamente în 
ceea ce priveşte structurarea puterii politice în societate.  

Crearea şi modificarea instituţiilor externe (de 
exemplu legislaţia) prin intermediul proceselor politice are 
loc sub influenţa grupurilor organizate de interese speciale. 
Sub presiunea acestora, deţinătorii puterii politice vor 
adopta reguli şi politici care protejează interesele acestor 
grupuri organizate, în general pe seama celorlalţi.  

Astfel are loc modificarea arbitrară (redistribuirea) a 
drepturilor de proprietate în societate, în funcţie de 
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activitatea de lobby politic şi de comportamentul rent-seeking 
(de dobândire de privilegii) şi nu pe baza schimburilor 
voluntare private, în cadrul pieţei. 

 

* 

Logica organizării economice constă în evidenţierea 
rolului costurilor şi beneficiilor antrenate de coordonarea 
interacţiunilor umane.  

În societatea contemporană, schimburile economice 
între indivizi, cooperarea socială necesită un volum însem-
nat de cunoştinţe şi presupun costuri considerabile; acestea 
sunt costurile funcţionării sistemului economic. 

Aranjamentele instituţionale, precum ordinea 
proprietăţii private, piaţa, legea şi alte instituţii sociale, 
guvernământul, nu pot funcţiona fără anumite costuri. Nu 
toate aceste costuri sunt măsurabile, însă identificarea 
naturii lor contribuie la înţelegerea modului de organizare a 
activităţii economice şi, deci, la explicarea adecvată a 
performanţelor acesteia.  

Deţinerea proprietăţii în mod pasiv, fără ca titularii 
să-şi utilizeze drepturile de proprietate în tranzacţii, 
antrenează costuri de excludere. Utilizarea activă a drepturilor 
de proprietate, prin tranzacţionarea acestora pe piaţă sau 
prin combinarea lor cu drepturile de proprietate ale altora, 
în cadrul unei organizaţii, antrenează costuri de coordonare. 
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O parte importantă a resurselor antrenate în 
funcţionarea unei firme este reprezentată de 
costurile de control şi coordonare în cazul (a) 
angajaţilor firmei şi (b) partenerilor cu care 
firma interacţionează pe piaţă. De asemenea, 
o parte considerabilă a costurilor totale ale 
afacerii este determinată de planificarea şi 
administrarea organizării interne, de activi-
tăţile de negociere şi contractare, de înde-
plinirea şi respectarea cerinţelor legale etc. La 
nivelul întregii economii, numeroase resurse 
sunt alocate pentru asemenea activităţi, care 
nu privesc producţia propriu-zisă. Aceste 
resurse sunt însă destinate să susţină activi-
tatea productivă şi înlesnesc cooperarea socia-
lă şi coordonarea în cadrul procesului pieţei. 

Când are loc combinarea drepturilor de proprietate 
cu cele ale altor proprietari, în cadrul unei organizaţii cum ar 
fi firma, apar costuri de organizare. Acestea includ costurile cu 
crearea structurii organizaţionale, cu planificarea ierarhică, 
cu negocierea şi monitorizarea îndeplinirii sarcinilor în 
organizaţie. 

Când utilizarea drepturilor de proprietate are loc pe 
piaţă, în cadrul căreia indivizi sau organizaţii independente 
desfăşoară schimburi (voluntare, contractuale), putem vorbi 
de costuri de tranzacţie sau costurile utilizării sistemului de preţuri. 
Acestea apar în cazul unui transfer de proprietate în care 
persoanele în cauză încearcă să-şi impună drepturile 
exclusive. Este vorba, în principal, de costurile cu activitatea 
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de informare, cu negocierea, întocmirea, monitorizarea şi 
aplicarea termenilor contractuali. 

 

Costurile de informare şi costurile de 
tranzacţie nu  sunt mereu identice. De 
exemplu, Robinson Crusoe, pe insula lui, 
va suporta costuri de informare pentru 
producţia sa locală, însă, în absenţa 
efectuării de schimburi, nu va „plăti” 
costuri de tranzacţie. 

Aranjamentele instituţionale care definesc societăţile 
contemporane cuprind,  într-o măsură însemnată, instituţii 
externe create de organismele politice guvernamentale. 
Funcţionarea structurilor guvernamentale necesită costuri de 
agenţie politică. Acestea constau în totalitatea bunurilor la care 
trebuie să se renunţe în schimbul întreţinerii aparatului 
politic şi guvernamental. Este vorba, aşadar, de scăderea 
producţiei sectorului privat ca rezultat al impozitării avuţiei 
private şi, pe de altă parte, de resursele angrenate în 
activităţile politice ale aparatului de stat.  

Exercitarea puterii politice se concretizează în 
numeroase acte legislative, reglementări administrative şi 
decizii de politică economică, a căror respectare de către 
agenţii privaţi impune costuri suplimentare; de exemplu, 
este vorba de timpul şi eforturile alocate respectării 
legislaţiei fiscale, întocmirii documentaţiei oficiale de natură 
contabilă şi financiară etc. Aceste costuri suplimentează, de 
multe ori prohibitiv - din cauza excesului birocratic - 
costurile de tranzacţie, de organizare şi de excludere.  
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Costuri ale deţinerii şi utilizării proprietăţii 
 

 

 

  

 

                                     

 

 

Organizarea economică poate fi explicată, pe de o 
parte, prin mecanismele ierarhice ale organizaţiilor econo-
mice, cum ar fi firma, de exemplu şi, pe de altă parte, prin 
mecanismele descentralizate ale pieţei.  

Abordarea costurilor de coordonare, în special a 
costurilor de tranzacţie, este considerată un prim pas 
esenţial în construirea unei logici a organizării economice. 
În viziunea lui Ronald Coase, firma şi piaţa reprezintă două 
aranjamente alternative de organizare a aceloraşi tranzacţii. 

 

Costuri ale deţinerii şi 
utilizării proprietăţii 

costuri de excludere 

costuri de tranzacţie 

prin piaţă 

costuri de organizare 

în organizaţie 

Instituţiile 
influenţează 

costurile 
deţinerii şi 
utilizării 

proprietăţii 

Guvernul 
impunerea 
instituţiilor 

externe 

costuri de 
agenţie politică 

costuri de coordonare 
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CONCEPTE CHEIE 

 

x drept de proprietate 

x proprietate privată 

x raritate 

x exclusivitate 

x transferabilitate 

x piaţă 

x tragedia bunurilor comune 

x proprietate comună 

x proprietate de stat 

x proprietate publică 

x grupuri de interese 

x rent-seeking 

x costuri de excludere 

x costuri de coordonare 

x organizare economică 

x costuri de organizare 

x costuri de tranzacţie 

x costuri de agenţie politică 


