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B. APLICAŢII, STUDII DE CAZ,                          
TEXTE DE COMENTAT 

 

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

1. Care sunt principalii factori care stau la baza progresului 
economic în viziunea teoriei neoclasice? De ce este necesară 
integrarea instituţiilor în teoria dezvoltării economice? 

2. Enumeraţi sursele progresului economic prin separarea 
factorilor macro de cei de natură microeconomică. În ce 
categorie intră instituţiile şi valorile culturale? 

3. Teoria capitalului uman arată că pregătirea profesională 
este răsplătită prin salarii mai mari. Dacă un român calificat 
intră pe piaţa muncii din Canada, el poate câştiga un salariu 
obişnuit pentru Canada; dacă revine în România, el va 
descoperi că experienţa canadiană nu l-a înzestrat cu 
abilităţile care să-i permită să câştige salarii sensibil mai mari 
decât cei din acelaşi domeniu. Cum explică teoria capitalului 
uman această situaţie? Ce rol ar avea instituţiile?  

4. Cum consideraţi că pot fi promovate mai bine valorile 
etice sintetizate în termeni ca „punctualitate”, „onestitate”, 
„păstrarea promisiunii”, „fidelitate”? Prin libertate sau prin 
constrângere? Au aceste atitudini vreo valoare economică? 

5. Inovaţia şi creativitatea sunt mijloace indispensabile ale 
progresului economic. Ce puteţi spune despre exerciţiile de 
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creativitate soldate cu soluţii tehnice ingenioase, „futuriste”, 
dar lipsite de rentabilitate, cum ar fi avionul Concorde sau 
TGV-ul franţuzesc? Sunt acestea inovaţii, în sensul că 
îmbunătăţesc viaţa oamenilor? De ce firmele şi guvernele nu 
pot planifica inovaţia, astfel încât să se realizeze un anumit 
număr de inovaţii pe lună? 

6. Politicile de creştere economică reprezintă materializarea 
programelor politice ale partidelor aflate la putere. Analizaţi 
principalele doctrine politice prin prisma mijloacelor prin 
care acestea susţin că promovează prosperitatea generală. 

7. În statistica naţională, creşterea economică este măsurată 
prin ritmul PIB real/locuitor. Ce motivaţie economică stă la 
baza întocmirii acestor date statistice? Care este relevanţa 
PIB-ului pentru succesul activităţilor economice? 

8. Sunt vreodată pieţele complet libere? Libere de ce? Piaţa 
este „neliberă” dacă participanţii operează în cadrul legilor 
care interzic utilizarea de greutăţi şi unităţi de măsură 
mincinoase? Dar în cadrul legilor ce interzic creşterile de 
preţuri care nu sunt aprobate de o agenţie guvernamentală? 

9. Potrivit Strategiei de la Lisabona, UE va deveni, în 2010, 
cea mai competitivă economie bazată pe cunoaştere din 
întreaga lume. Este nevoie, pentru aceasta, de reforma unor 
instituţii economice şi politice din UE? În ce sens? 

10. Libertatea economică nu se află în strânsă legătură cu: a) 
drepturile de proprietate; b) ponderea investiţiilor publice în 
totalul investiţiilor; c) pedeapsa cu moartea. Alegeţi şi 
argumentaţi varianta pe care o consideraţi corectă. 
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11. Reforma regimului fiscal din multe ţări a scos la iveală 
dilema rată unică vs. impozitare progresivă. Între o rată 
unică de impozitare de 16% şi o impozitare progresivă cu 
rate cuprinse între 10 şi 15%, ce ai alege dacă: a) eşti mini-
stru de finanţe; b) eşti angajat în sectorul privat. 

12. Ce argumente evidenţiază sporirea sau restrângerea 
gradului de libertate economică în lume? Dar în România? 

 

Identificaţi prin adevărat (A) sau fals (F) propoziţiile şi 
argumentaţi răspunsul:  
                                                                        A      F 

1. Douglass North arată că teoria economică 
neoclasică neglijează importanţa stimulentelor. 

2. Înzestrarea economiilor naţionale cu resurse 
este factorul determinant al creşterii economice. 

3. În socialism, şi inovaţia era planificată. 

4. Preferinţele susţin dezvoltarea economică, însă 
şi acestea sunt reflectarea instituţiilor.  

5. Teoria capitalului uman susţine că educaţia 
consumată este amortizată. 

6. Ajustarea structurală este unul din factori 
macroeconomici importanţi ai progresului. 

7. Libertatea economică şi libertatea politică sunt 
inseparabile. 
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8. Revoluţia Industrială nu este cauza determinantă 
a creşterii economice. 

9. Alocarea economică a resurselor în societate 
necesită fie stimulente, fie calcul economic. 

10. Libertatea economică înseamnă posibilitatea 
nestânjenită a proprietarilor de a-şi utiliza 
resursele potrivit actelor legislative în vigoare. 

11. Proprietatea privată şi piaţa liberă sunt surse 
majore ale progresului economic. 

12. Criteriile din Economic Freedom of the World 
confirmă extinderea libertăţii economice în lume. 

13. Cele mai mari rate de investiţii s-au înregistrat 
în economiile socialiste. 

14. „Economia dezvoltării” susţine că asistenţa 
financiară externă promovează prosperitatea. 

 

Analizaţi următoarele situaţii sub forma unor studii de caz şi 
desprindeţi concluziile necesare: 

1. Japonia are resurse naturale sărace, iar energia sa indus-
trială îşi are aproape în întregime sursa în import. Hong-
Kong-ul nu are practic nici un fel de materii prime, foarte 
puţin sol fertil şi nici surse interne de energie. Totuşi, 
ambele sunt ţări prospere. Din contră, Venezuela este una 



 191 

dintre ţările cu cele mai mari rezerve de petrol, iar Argentina 
are multe terenuri fertile şi alte resurse naturale importante. 
Abundenţa de resurse naturale nu reprezintă o condiţie 
necesară şi nici una suficientă pentru progresul economic. 
Dacă ar fi aşa, Japonia şi Hong-Kong-ul ar trebui să fie 
sărace, în vreme ce Venezuela şi Argentina bogate. 

2. Crizele alimentare omoară milioane de oameni în diferite 
ţări ale lumii, dar nu şi pe conducătorii acestora. Birocraţii, 
conducătorii militari şi comandanţii nu se numără niciodată 
printre victimele unei astfel de crize. Nici o criză alimentară 
nu a avut vreodată loc într-o ţară liberă, democrată – fie ea 
bogată (cum sunt democraţiile occidentale) sau relativ 
săracă (cum este cazul unor ţări ca Zimbabwe sau Botswana 
după câştigarea independenţei). Crizele militare s-au produs 
în unele teritorii coloniale (India Britanică), în ţări conduse 
de un partid unic (cazul Ucrainei în anii `30, al Chinei între 
1958-1961 sau al Cambodgiei în anii `70) sau în dictaturi 
militare (precum cele din Coreea de Nord, Sudan, Somalia). 

3. Potrivit datelor din tabelul următor, în ultimii aproape 
40 de ani, în cazul ţărilor zonei euro, expansiunea fiscală a 
permanentizat deficitul bugetar şi a amplificat datoria pu-
blică până la cote alarmante (spre exemplu, în 1999, datoria 
guvernelor centrale ale Italiei şi Belgiei se ridica la 108.6, 
respectiv 105.8% din PIB), fenomen care echivalează cu 
instituirea unei taxe asupra formării capitalului. Într-adevăr, 
economisirea a înregistrat un declin continuu, rata medie a 
economisirii pentru zona euro s-a prăbuşit de la 17-16% la 
începutul anilor 1970, la 10-9% la începutul anilor 2000. 
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BUGET GUVERNAMENTAL ŞI DATORIE PUBLICĂ 
ŢĂRILE ZONEI EURO, INDICATORI MEDII (% în PIB) 

ANUL VENITURI 
TOTALE 

CHELTUIELI  
TOTALE 

SOLD DATORIE 
PUBLICĂ 

1965 32,4 33,0 -0,6  
1967 32,9 33,7 -0,8  
1969 34,0 33,9 0,1  
1971 34,2 35,0 -0,8 27,6 
1973 35,4 35,7 -0,3 27,6 
1975 36,7 41,1 -4,5 30,9 
1977 38,9 41,4 -2,5 32,5 
1979 39,4 42,6 -3,2 34,8 
1981 40,6 45,8 -5,2 39,0 
1983 42,3 47,3 -5,0 47,1 
1985 42,8 47,7 -4,8 53,2 
1987 42,7 47,2 -4,5 56,9 
1989 42,9 46,3 -3,5 57,8 
1991 42,8 47,8 -5,0 60,4 
1993 44,6 50,4 -5,8 68,8 
1995 44,0 49,0 -5,0 75,5 
1997 45,1 47,8 -2,6 78,5 
1999 45,4 46,7 -1,3 75,3 
2000 45,0 44,8 0,2 73,1 
2001 44,3 45,5 -1,2 71,9 

SURSA: A Complete and Consistent Macro-economic Data Set of the Euro 
Area, Methodological Issues and Results, OECD, Paris, 2002. 

4. În vara anului 1983, la Lima, în Peru, o echipă de 
cercetători de la Instituto Libertad y Democracia a înfiinţat 
o mică fabrică de confecţii şi a hotărât să se supună tuturor 
procedurilor birocratice impuse de legalizarea ei. În lunile 
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cât a durat simularea, acestor cercetători li s-a solicitat mită 
în zece rânduri în schimbul accelerării procedurilor biro-
cratice, iar de două ori a fost necesar să fie plătite bacşişuri 
pentru a putea obţine permisiunea de a funcţiona „legal”. A 
fost nevoie de 289 de zile pentru ca cinci oameni, lucrând 
cu normă întreagă, să îndeplinească reglementările cerute 
pentru a înfiinţa în mod legal afacerea respectivă. 

5. În viziunea tradiţională asupra dezvoltării economice, s-a 
presupus că Lumea a Treia este săracă datorită lipsei 
capitalului. Astfel, soluţia ar consta în transferul de bani de 
la cei dezvoltaţi la cei subdezvoltaţi. Peter Bauer arata, însă, 
că „a avea bani este rezultatul unei realizări economice, nu o 
condiţie preliminară a acesteia”. După 1950, numai Banca 
Mondială a acordat ţărilor în curs de dezvoltare o asistenţă 
financiară de peste 300 mld. dolari. Însă, cei peste 40 de ani 
de transferuri internaţionale către Lumea a Treia nu au adus 
beneficiile scontate. În 1993, datoria externă a Americii 
Latine se ridica la 430 mld. dolari, iar venitul mediu în 
Africa era mai mic decât în 1970. Conform ONU, cele mai 
sărace 47 de ţări din lumea subdezvoltată nu au cunoscut 
nici un fel de progres, în ciuda asistenţei financiare externe. 
Iată câteva dintre efectele acţiunilor de întrajutorare din 
Africa: în Sudan, o fabrică de suc de tomate a fost 
construită într-o zonă unde nu se cultivau tomate, ci 
curmali; în Kenya, norvegienii au construit o fabrică de 
congelare a peştelui în zona tribului Turkana, oameni care 
trăiau din creşterea vitelor, caprelor şi cămilelor; în Senegal, 
SUA a construit 50 de silozuri în zone în care ţăranii nu 
puteau ajunge, iar silozurile au rămas nefolosite. 
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6. În Irlanda, protecţionismul a fost trăsătura dominantă a 
anilor 1950. Rezultatul a fost unul pe măsură: Irlanda era pe 
ultimele locuri între ţările europene în privinţa performanţei 
economice şi fenomenul naţional al emigrării continua. În 
ultimele două decenii, Irlanda a adoptat politici economice 
de reducere a sectorului public din economie prin bugete 
mici şi echilibrate. Impozitele asupra firmelor au fost reduse 
la 24% în general şi la 10% în zona Shannon şi în Centrul 
de Servicii Financiare din Dublin. Efectul a fost atragerea de 
capitaluri importante din SUA şi din unele ţări europene. În 
condiţiile unui volum mare de investiţii străine atrase, a avut 
loc uniformizarea taxării la 12,5%, Irlanda devenind ţara cu 
cea mai mică povară fiscală din UE. Politicile de liberalizare 
au condus, în anii 1990, la rate de creştere şi de peste 9%, 
ceea ce a eliminat complet decalajul faţă de media euro-
peană şi a inversat fenomenul tradiţional de migraţie. 

 

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

1. „Prima cerinţă pentru descătuşarea oportunităţilor co-
merciale a constat în extinderea gradului în care comerţul se 
poate desfăşura în condiţii de libertate economică şi nu în 
condiţiile exercitării arbitrare a puterii politice. [...] Unele 
inovaţii instituţionale au redus incertitudinile activităţilor 
comerciale. De exemplu, sistemul legal, menit să facă 
deciziile economice mai predictibile şi mai puţin arbitrare, 
dezvoltarea unei pieţe a asigurărilor, precum şi trecerea de la 
un sistem al veniturilor statului bazat pe exproprierea dis-
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creţionară la impozitarea regulată – schimbare strâns legată 
de dezvoltarea instituţiei proprietăţii private”. 
Nathan Rosenberg, L.E. Birdzell Jr., How the West Grew Rich, 

Basic Books, Inc., Publishers, New York, 1986 

2. „...„războiul este sănătatea statului”. [...] Efectul primului 
război mondial a fost în uriaşă măsură acela de a mări 
dimensiunea statului şi, prin urmare, capacitatea distructivă 
şi propensiunea spre oprimare a acestuia. Înainte de 1914, 
toate sectoarele statului erau mici, deşi multe se dezvoltau, 
unele dintre ele repede. Sfera activităţii de stat reale era în 
medie între 5% şi 19% din Produsul Intern Brut. În 1913, 
venitul total al statului (inclusiv guvernarea locală) era, ca 
procent din PIB, de numai 9% în America. În Germania ... 
era de două ori mai mare, 18%; iar în Marea Britanie, care 
luase exemplul Germaniei începând din 1906, era de 13%. 
În Franţa statul absorbise întotdeauna o fracţiune relativ 
mare a PIB. Dar în Japonia şi, mai presus de toate, în Rusia 
ţaristă statul îşi asuma un rol complet nou în viaţa naţiunii, 
pătrunzând în toate sectoarele economiei industriale”. 

Paul Johnson, O istorie a lumii moderne, 
Editura Humanitas, 2003 

3. „Aranjamentele monetare şi legale au o importanţă 
specială: guvernele promovează libertatea economică atunci 
când furnizează o structură legală şi un sistem de impunere 
a legii care protejează drepturile legitime de proprietate şi 
care aplică contractele într-o manieră nediscriminatorie. De 
asemenea, guvernele susţin libertatea economică atunci 
când facilitează accesul la monedă sănătoasă. În anumite 
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situaţii, chiar guvernul poate oferi o monedă cu valoare 
stabilă. În alte circumstanţe, este vorba de simpla înlăturare 
a obstacolelor care împiedică utilizarea monedei sănătoase 
oferite de alţii, adică organizaţii private şi alte guverne”. 

James Gwartney, Robert Lawson,             
Economic Freedom of the World. 2004 Annual Report, 

Fraser Institute, Canada, 2004 

4. „...legea este, în esenţă, un mecanism de împărţire a unui 
stoc fix de averi între diverse grupuri de interese. Un stat 
care nu realizează că bogăţia şi resursele pot fi promovate 
de un sistem potrivit de instituţii, că şi cei mai umili membri 
ai populaţiei pot să producă bogăţie, găseşte că 
redistribuirea directă este unica abordare acceptabilă. Însă ... 
legiuitorii noştri [din Peru] nu reuşesc să vadă că, pe lângă 
efectul redistributiv imediat, orice lege va afecta funcţi-
onarea sistemului de producţie. O asemenea abordare nu 
ţine de modul în care legea poate modifica opţiunile şi 
oportunităţile economice ale oamenilor”. 

Hernando de Soto, Cealaltă cărare, 
Editura Sedona, Timişoara, 1999 

5. „...democratizarea legii şi a administrării acesteia a 
condus la un flux legislativ din ce în ce mai mare. În 
prezent, numărul actelor legislative şi al reglementărilor 
votate de parlamente în cursul unui singur an este de 
ordinul a zeci de mii, acoperind sute de mii de pagini. [...] 
Ca un exemplu tipic, ediţia din 1994 a Codului Reglementărilor 
Federale, compendiul anual al reglementărilor în uz emise de 
guvernul federal al Statelor Unite, constă într-un total de 
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201 cărţi, ce ocupă opt metri pe rafturile bibliotecilor. Codul 
conţine reglementări cu privire la producţia şi distribuţia 
aproape a oricărui bun imaginabil: de la ţelină, ciuperci, 
pepeni verzi, curele de ceas, etichetarea becurilor electrice, 
[...] până la prepararea rondelelor de ceapă, stând mărturie 
pentru autoritatea aproape totalitară a statului democratic”. 

Hans-Hermann Hoppe, Democracy: The God That Failed, 
Transaction Publishers, New Brunswick, 2001 

 


