
TEMA VI 
 

SCHIMBAREA INSTITUŢIONALĂ 

 

► Cum şi de ce are loc schimbarea instituţională 

► Evoluţia instituţiilor interne  

► Transformarea instituţiilor externe  

► Competiţia instituţională şi sensul schimbării 

 

3DQWD UHL (All is in flux) 

Vechi proverb grecesc 

Capitalism is by nature a form or method of economic 
change and never can be stationary. The fundamental 
impulse that sets and keeps the capitalist engine in 
motion comes from the new consumers’ goods, the new 
methods of production or transportation, the markets, 
the new forms of industrial organisation that 
capitalist entreprise creates. 

Joseph Schumpeter,                            
Capitalism, Socialism and Democracy 
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A. RAŢIONAMENTE DE BAZĂ, DEFINIŢII, 
CONCEPTE CHEIE 

 

* 

Instituţiile sunt considerate adesea invariabile, o dată 
ce este adoptată ipoteza că instituţiile se caracterizează prin 
stabilitate în ceea ce priveşte ghidarea comportamentului 
uman. Însă, modificarea condiţiilor naturale şi demografice, 
a tehnologiilor şi preferinţelor umane necesită şi antrenează, 
în diferite grade, ajustări şi schimbări la nivelul instituţiilor şi 
aranjamentelor instituţionale. 

 

 

 

Cum şi de ce 
are loc     

schimbarea 
instituţională          

Cum se produce schimbarea instituţională? 
Pe baza aceluiaşi mecanism care explică şi apariţia 
regulilor instituţionale: acţiunea umană repetitivă. 
Schimbarea instituţională poate fi explicată prin 
comportamentul şi acţiunile întreprinse de diferite 
categorii de agenţi (organizaţii). 

De ce se produce schimbarea instituţională? 
Din raţiuni de eficienţă astfel încât, în cadrul noilor 
reguli, oamenii să-şi poată îndeplini mai bine 
scopurile. Acele instituţii care reuşesc să producă 
rezultatele dorite supravieţuiesc, celelalte sunt 
supuse schimbării. 

Modul în care acţionează organizaţiile economice, 
sociale şi politice atrage necesitatea de a aborda schimbarea 
instituţională într-o perspectivă antreprenorială. Schimbarea in-
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stituţională devine circumscrisă activităţii antreprenoriale 
manifestate în sfera procesului politic şi a pieţei, din partea 
politicienilor, a birocraţiei administrative, a asociaţiilor şi 
grupurilor de presiune, a organizaţiilor industriale, a sindi-
catelor sau a altor militanţi ai intereselor speciale, acţiuni 
care determină cursul ansamblului politicilor publice. 

 

Importanţa activităţii antreprenoriale asupra 
instituţiilor şi schimbării instituţionale provine din 
faptul că aranjamentele instituţionale din orice 
societate desemnează, în sensuri şi cu intensităţi 
diferite, cadrul general al manifestării competiţiei. 

Schimbarea instituţională îşi are sursa în acţiunea 
umană recurentă care, pe de o parte, dă naştere regulilor 
(temperează incertitudinea) şi, pe de altă parte, creează 
incertitudine. Oamenii pot acţiona diferit în situaţii identice 
datorită aşteptărilor diferite pe care le au aceştia cu privire la 
viitor.  

Aşadar, acţiunea antreprenorială nu doar reacţionează la 
constrângerile instituţionale existente, ci creează şi noi oportunităţi şi 
constrângeri, adică noi reguli. 

Motivaţia acţiunii umane (antreprenoriale) este aceea 
de „eficienţă”, care este definită subiectiv şi etic: utilizarea acelor 
mijloace care determină satisfacerea scopurilor legitime ale 
oamenilor. Argumentul eficienţei explică de ce unele insti-
tuţii (reguli de comportament, convenţii, norme, tradiţii, 
drepturi de proprietate, constituţii, sisteme legislative etc.) 
supravieţuiesc, în timp ce altele sunt supuse schimbărilor. 
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Dacă anumite instituţii şi aranjamente instituţionale 
nu produc rezultatele dorite, atunci stabilitatea acestora va fi 
subminată prin acţiuni contrare ale celor care au capacitatea 
de a influenţa „regulile jocului”. 

 

În funcţie de 
 

distribuţia grupurilor de 
interese în societate şi 

constrângerea exercitată în 
cadrul procesului politic  

x nu orice schimbare instituţională 
conduce la un aranjament 
superior din punct de vedere etic 
şi economic 
x nu orice stabilitate instituţională 
reflectă un aranjament etic şi 
performant din punct de vedere 
economic 

  Analiza schimbării instituţionale atrage necesitatea 
de a explica de ce supravieţuiesc aranjamentele instituţionale 
caracterizate prin eşecuri economice sistematice. Este elocvent cazul 
ţărilor quasi-feudaliste din America Latină şi Africa, precum 
şi cel al economiilor socialiste. Explicarea adecvată a unui 
„blocaj” instituţional suboptimal nu poate avea loc în absenţa 
invocării puterii politice şi a diferitelor implicaţii ale acesteia. 

 

Cauzele persistenţei instituţiilor „ineficiente” 
ţin de acţiunile politice coercitive de natură a 
preveni emergenţa unui aranjament alternativ 
de instituţii, care ar fi superior în privinţa 
performanţelor sale. Mancur Olson foloseşte 
conceptul de scleroză instituţională pentru a 
desemna emergenţa şi persistenţa instituţiilor 
disfuncţionale şi „ineficiente”. 
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Schimbarea instituţională presupune, în proporţii şi 
intensităţi diferite, modificarea biunivocă a regulilor externe, 
precum şi a instituţiilor interne. Astfel, are loc delimitarea 
schimbării instituţionale, în funcţie de categoria instituţiilor 
implicate. 

 

Schimbarea instituţională 

Transformarea    
 

instituţiilor externe şi 
formale, de natură legală    

şi administrativă 

Evoluţia  
 

instituţiilor interne şi 
informale, de natură 
ideologică şi culturală 

Deoarece sistemul instituţional al oricărei societăţi 
reprezintă un mix de constrângeri interne/informale 
(spontane) şi reguli formale (exogene), înseamnă că schim-
barea instituţională încorporează deopotrivă procese de 
transformare şi evoluţie instituţională. 

 

* 

Instituţiile interne şi, în mare parte, instituţiile 
informale – cum ar fi contractul, moneda, valorile etice şi 
morale, tradiţiile, obiceiurile, credinţele religioase şi normele 
comportamentale care au rezistat testului timpului – 
întruchipează înţelepciunea acumulată şi setul curent de 
valori. Instituţiile informale formează o parte integrantă din 
moştenirea societăţii pe care o denumim cultură. 
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Schimbarea 
instituţiilor 
interne şi 
informale 

x Schimbarea instituţională reprezintă un 
proces intertemporal de evoluţie culturală graduală 
x Au apărut spontan (human action, but not 
humain design)  
x Evoluează ca urmare a presiunilor fie din 
interiorul sistemului (changes from within), fie 
din exteriorul lui (changes from without) 

Instituţiile sociale interne evoluează permanent sub 
forma unui proces descentralizat de încercare-şi-eroare an-
treprenorială (trial-and-error), în lumina experienţei: regulile şi 
valorile care funcţionează bine sunt adoptate şi, eventual, 
consolidate. Instituţia monedei a apărut în cadrul unui 
asemenea proces lent şi îndelungat, care explică natura 
schimbării instituţiilor interne şi informale. 

 

Unii oameni descoperă înaintea altora că îşi 
pot atinge mai uşor scopurile dacă, în 
schimbul bunurilor şi serviciilor lor, solicită 
bunuri mai uşor vandabile care încep, astfel, 
să fie cerute pe piaţă în calitate de mijloc de 
schimb. Pe măsură ce, pe piaţă, selecţia 
bunurilor vandabile avansează, are loc dez-
voltarea dintr-o marfă a unui mijloc de 
schimb (moneda marfă) – singura modalitate 
prin care o monedă poate lua naştere. Nici o 
altă asemenea inovaţie nu poate fi explicată 
adecvat lăsând la o parte conceptul de acţiune 
antreprenorială. Banii nu sunt o invenţie a statului 
şi nici un produs al actelor legislative. 
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Caracterul intertemporal al instituţiei monedei este 
demonstrat de teorema regresiei monetare (Ludwig von Mises). 
Formarea de judecăţi de valoare asupra preţului viitor al 
monedei se bazează pe modul în care se prezintă valoarea 
banilor în trecutul imediat. De exemplu, dacă participanţii la 
procesul de piaţă pierd memoria preţurilor trecute, aceasta 
necesită reluarea de la zero a dezvoltării schimbului indirect 
şi a selecţiei mijlocului general de schimb. 

Schimbarea instituţiilor interne şi a celor informale este 
un proces evoluţionist, care se manifestă treptat şi marginal, de 
la o perioadă la alta, în cadrul unui interval lung de timp. 

 

Cauzele evoluţiei    
sunt, pe de o parte, 
naturale, care vin din 
interiorul societăţii 
(changes from within)  
şi, pe de altă parte, 

artificiale, care vin de 
la instituţiile externe           
(changes from without) 

A se vedea, de exemplu, evoluţia instituţiilor 
culturale referitoare la respectarea 
promisiunii făcute şi la încrederea 
comercianţilor într-o „strângere de mână”, 
evoluţie internalizată treptat în diferite 
aranjamente contractuale formale. 

A se vedea, de exemplu, evoluţia instituţiilor 
de natură ideologică şi culturală, precum şi a 
convingerilor religioase, ca urmare a legis-
laţiei statului de a interzice, în unele ţări, 
anumite forme de educaţie şi culte religioase 
care făceau parte din tradiţia comunitară 

Schimbarea instituţională trebuie analizată şi în funcţie 
de complementaritatea şi compatibilitatea care se manifestă între 
instituţiile interne şi cele externe. Atunci când modificările 
instituţiilor externe, formale, se realizează în armonie cu 
majoritatea instituţiilor informale, interacţiunile acestora se 
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vor solda cu reducerea costurilor de tranzacţie şi creşterea 
prosperităţii generale. În caz contrar, pot apărea numeroase 
eşecuri datorate decalajului cultural-instituţional, adică situaţia în 
care instituţiile informale, de natură ideologică şi culturală, 
sunt potrivnice noilor instituţii formale. 

 

Decalajul cultural-instituţional exprimă, în esenţă, 
rezistenţa populaţiei la transformarea valorilor ei 
culturale şi a instituţiilor interne. Cu cât este mai 
mare acest decalaj, cu atât este mai dificilă 
impunerea unor noi instituţii externe. Aşa se 
explică resursele uriaşe de care a fost nevoie 
pentru a impune regimul marxist în Europa 
de Est, precum şi unele convulsii ale perioadei 
de tranziţie la economia de piaţă. Acestea ar fi 
datorate impunerii bruşte a noilor instituţii, 
înainte ca indivizii să se acomodeze cu exigen-
ţele acestora. Unii autori consideră că, în cele 
din urmă, cultura şi religia sunt variabilele ce 
explică diferenţele de performanţă economică 
între ţările ale căror aranjamente formale sunt 
relativ asemănătoare, cum ar fi cazul Americii 
de Nord şi al Americii de Sud. 

Analiza istorică a evoluţiei instituţionale, în special în 
cazul instituţiilor de natură ideologică şi culturală, arată că 
valorile culturale tradiţionale devin uneori adevărate 
obstacole în calea schimbării. Noile atitudini sociale nu se 
constituie întotdeauna în reguli de conduită, atunci când nu 
se realizează masa critică a celor dispuşi să accepte şi să 
utilizeze respectivele atitudini în acţiunile lor. Din acest 
motiv, schimbarea instituţiilor interne şi informale are, în 
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mod necesar, un anumit caracter inerţial şi o dependenţă de trecut 
– de valorile culturale anterioare. 

 

La Douglass North, evoluţiile path-dependence şi 
decalajul cultural-instituţional sunt factorii relevanţi în 
explicarea „blocajului” instituţional suboptimal şi a 
perpetuării sărăciei în situaţia fostelor colonii. În 
realitate, moştenirea colonială se perpetuează după 
dobândirea independenţei: elitele etatiste africane, 
latino-americane şi asiatice au înlocuit birocraţii 
occidentali; în esenţă, controlul politic asupra vieţii 
economice a fost păstrat şi extins, în majoritatea 
cazurilor, singura diferenţă fiind dată de grupurile 
care beneficiau de pe urma funcţionării sistemului 
de redistribuire fiscal-monetară (pe anumite zone şi 
etnii în locul aparatului de stat din metropolă). 

În consecinţă, experienţele istorice, normele sociale, 
valorile culturale şi mentalităţile prevalente în societate sunt 
factori determinanţi ai sensului, intensităţii şi succesului 
schimbării instituţionale. 

 

* 

Crearea şi impunerea instituţiilor externe, precum şi a 
majorităţii instituţiilor formale, formează un proces care se 
desfăşoară pe verticală, de sus în jos. În esenţă, acest proces 
emană de la deţinătorii puterii politice în societate. Aşadar, 
la originea schimbării instituţiilor externe se găseşte acţiunea 
politică. 
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Instituţii precum actele legislative, constituţia, codul 
penal, reglementările guvernamentale, procedurile juridice 
etc. sunt modificate în cadrul proceselor politice de decizie 
în mod brusc şi, de multe ori, integral. Din acest motiv, 
modificarea exogenă (human design) a tiparelor organizării 
sociale desemnează un proces intratemporal de transformare 
instituţională.  

Regulile exogene se caracterizează, prin însăşi natura 
lor, printr-un anumit grad de rigiditate, inflexibilitate, ceea 
ce înseamnă că orice transformare instituţională se face în 
paşi convulsivi. Prin intermediul unui asemenea proces are 
loc refacerea treptată a complementarităţii şi compatibilităţii 
între instituţiile interne şi noile reguli de natură formală. 

 

Caracterul conflictual al transformării instituţionale 
decurge din faptul că schimbarea regulilor 
exogene atrage, în mod necesar, modificarea 
structurii constrângerilor şi stimulentelor care 
afectează producerea şi distribuirea avuţiei în 
societate. De exemplu, situaţia în care statul 
conferă unei persoane sau unui întreprinderi 
un anumit drept comercial (legal) înseamnă 
acordarea de „privilegii” (capturarea statului), 
care creează altora prejudicii - consumatorilor 
şi potenţialilor concurenţi. Orice acţiune 
politică – fie că este vorba de o lege 
electorală, de un sistem de asigurări sociale, de 
protecţia drepturilor sindicale etc. – înseamnă 
crearea de noi drepturi (de proprietate), în 
măsura în care se modifică, într-o manieră 
directă sau indirectă, repartiţia valorii create. 
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Natura conflictuală a transformării instituţionale este 
reflectarea distribuţiei în societate a grupurilor de interese 
care vizează capturarea procesului politic. Amploarea 
fenomenului de capturare a statului este în strânsă legătură cu 
gradul de oportunism şi discreţionarism politic implicat în 
schimbarea exogenă a regulilor de organizare socială. 

 

 

Problema 
principal-agent 
în sfera politică 
explică de ce 

Acţiunea politică reprezintă, pe de o parte, 
factorul activ al transformării instituţionale şi,  
pe de altă parte, factorul explicativ pentru persis-
tenţa (blocarea) anumitor aranjamente insti-
tuţionale ineficiente, dacă schimbarea, respectiv 
„osificarea” instituţională sunt în beneficiul 
deţinătorilor puterii politice. 

Istoria arată că, uneori, schimbările instituţionale s-au 
materializat în transformări radicale ale ordinii sociale 
existente, de exemplu prin revoluţii. Schimbarea exogenă a 
regulilor de organizare socială nu s-a făcut întotdeauna în 
direcţia ordinii proprietăţii private, prin creşterea gradului 
de libertate şi reducerea socializării proprietăţii private. 

 

Momentele istorice ale revoluţiei americane 
(1776) şi ale celei franceze (1789) au semnificat 
abolirea unei ordini sociale lipsită de legitimitate 
(ordinea monarhică şi colonială). Pe de altă 
parte, revoluţiile din prima jumătate a secolului 
al XX-lea s-au soldat tocmai cu instituirea unor 
ordini sociale totalitare (inconsistente din punct 
de vedere etic): cea colectivistă impusă în anii 
1930 şi 1940 de regimurile fasciste şi cea a 
socialismului marxist. 
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Toate transformările instituţionale totalitare au suprimat 
numeroase instituţii interne şi informale prin reguli exogene imper-
sonale, a căror implementare era asigurată de organisme gu-
vernamentale represive. 

 

Consecinţa primară a perpetuării centralizării 
formale a societăţii a constat în „osificarea” 
anumitor tipare ideologice. Aceasta a atras 
modificarea tipului de personalitate umană şi 
a structurii morale a societăţii, precum şi 
deturnarea activităţii antreprenoriale din sfera 
pieţei în sfera politicului – vezi politizarea 
quasi-integrală a vieţii sociale în socialism. 

 

* 

Competiţia instituţională reflectă ajustarea instituţiilor şi 
aranjamentelor instituţionale naţionale pentru îmbunătăţirea 
competitivităţii şi a performanţei economice. În contextul 
globalizării – intensificarea schimburilor externe şi creşterea 
mobilităţii factorilor de producţie – sistemele economice 
sunt predispuse la anumite adaptări şi chiar la schimbări 
(instituţionale şi organizaţionale) de amploare. 

 

Dimensiunea 
internaţională a 

schimbării 
instituţionale 

Schimbarea instituţiilor interne şi a celor 
externe constă nu doar în adaptări pasive la 
noile circumstanţe comerciale externe, ci 
şi în ajustări active în vederea intensificării 
capacităţii concurenţiale pe piaţa externă 
şi a competitivităţii afacerilor. 
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Competiţia instituţională – concurenţa regulilor – 
este consecinţa firească a inovaţiilor tehnologice şi organizaţionale. 
Acestea au produs creşterea mobilităţii pe plan internaţional 
a persoanelor şi bunurilor, dezvoltarea fără precedent a 
comunicaţiilor, prin reducerea costurilor de tranzaţie. În 
noile circumstanţe, oportunităţile pieţei externe sunt mult 
mai mari şi valorificarea lor devine mult mai avantajoasă. 

 

 
 
 
 
 

 
 

Competiţia 
instituţională   

şi interacţiunile 
proceselor 
economice           
şi politice 

x ieftinirea transporturilor şi reducerea costuri-
lor de tranzacţie îi determină pe comercianţi şi 
pe proprietarii factorilor de producţie să opteze 
pentru mediile de afaceri mai prietenoase; 
x întreprinzătorii de pe piaţa externă anticipează 
creşterea profitabilităţii în strânsă legătură cu 
diferenţele de aranjament instituţional între ţări; 
x realocarea factorilor de producţie pe plan 
internaţional semnifică efectuarea unei alegeri 
între diferite aranjamente instituţionale; 
x asemenea „ieşiri” reprezintă semnale pentru 
cei angrenaţi în procesul politic: electorat, 
grupuri de interese, agenţi politici etc.; 
x recunoaşterea şi interpretarea acestor semnale 
în sfera politică se bazează pe evaluarea 
avantajelor şi a dezavantajelor agenţilor politici; 
x deschiderea către exterior este determinată de 
existenţa avantajelor politice ale schimbării sau 
de pierderea de către agenţii politici a capacităţii 
de a menţine stabilitatea instituţională; 
x competiţia interjurisdicţională, între guverne, 
antrenează schimbări în instituţiile externe şi, 
succesiv, ajustări în întreg sistemul instituţional. 
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Deschiderea către exterior a economiei şi concurenţa 
stimulează creativitatea tehnologică, organizaţională şi an-
treprenorială, atât a competitorilor economici cât şi a celor 
politici. 

 

În sfera economică În sfera politică 
x promovează activitatea 
antreprenorială şi organizarea 
alocării resurselor pe criterii 
economice în vederea 
îmbunătăţirii performanţelor 

x îmbunătăţeşte capacitatea 
administrativă în ce priveşte 
ameliorarea mediilor naţionale 
de afaceri şi reducerea 
discreţionarismului politic 

Atâta vreme cât indivizii deţin libertatea de alegere, 
instituţiile evoluează şi sunt transformate astfel încât oame-
nii să obţină ceea ce îşi doresc. 

 

De-a lungul secolului al XX-lea, sistemele 
instituţionale din majoritatea ţărilor dezvoltate 
au evoluat gradual în direcţia creşterii inter-
ferenţei politicului cu proprietatea privată, 
către un sistem de reglementare sistematică a 
pieţelor şi de „corectare” a rezultatelor pieţei. 
Încetinirea relativă a progreselor economice a 
atras atenţia, în special în anii `70, asupra 
necesităţii reformării sistemelor instituţionale. 
Aceasta vizează obţinerea unui grad mai mare 
de libertate economică şi a prosperităţii. 

Sensul schimbării instituţionale pare a fi unul care vizează 
reconsiderarea rolului guvernului în societate: privatizarea 
unor mijloace de producţie aflate în proprietatea statului, 
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liberalizarea pieţelor produselor, a forţei de muncă şi a 
capitalurilor, precum şi reformarea sistemelor de furnizare a 
bunăstării sociale (statul bunăstării). 

 

Reformele economice ale anilor `80 au fost 
puternic influenţate de paradigma neoclasică a 
„consensului de la Washington”, ale cărei direcţii 
de reformă erau centrate, în principal, pe 
stabilizare monetară şi ajustare structurală. 
Treptat, aspectele de natură instituţională au 
căpătat importanţă sporită în aprecierea 
reformelor. În prezent, reformele instituţionale 
sunt parte integrantă a recomandărilor de politică 
din partea organismelor internaţionale. 

Anii `80 şi `90 ai secolului trecut au constituit 
perioada unor schimbări instituţionale importante în direcţia 
sistemului pieţei. În numeroase ţări aflate în dezvoltare, pre-
cum şi în ţările lumii a treia, atenţia analiştilor şi obser-
vatorilor externi s-a concentrat pe problema libertăţii. 

 

Globalizarea şi intensificarea fenomenului de 
liberalizare economică din ultimele decenii a 
favorizat, tot mai mult, competiţia între culturile 
naţionale, decalajul inter-cultural devenind sursă 
de competiţie culturală. Un exemplu relevant din 
lumea afacerilor priveşte modificările culturale 
apărute la nivelul practicilor manageriale din 
Japonia şi SUA, soldate cu preluarea unor influ-
enţe reciproce a căror sursă rezidă în culturile 
manageriale ale companiilor transnaţionale. 
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CONCEPTE CHEIE 

 

x schimbare instituţională 

x eficienţă 

x etică 

x stabilitate instituţională 

x cultură 

x activitate antreprenorială 

x grupuri de interese 

x transformare 

x evoluţie 

x intertemporal 

x intratemporal 

x decalaj cultural-instituţional 

x dependenţă de trecut 

x competiţie instituţională 

x globalizare 

 

 


