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B. APLICAŢII, STUDII DE CAZ,                          
TEXTE DE COMENTAT 

 

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

1. De ce tranziţia la economia de piaţă este analizată drept 
transformare instituţională sistemică? 

2. Care din următoarele abordări strategice ale reformei nu 
este o necesitate absolută a tranziţiei la economia de piaţă: 
a) înfăptuirea rapidă a reformelor de liberalizare şi privati-
zare; b) adoptarea instituţiilor democraţiei politice; c) instau-
rarea treptată, încet dar sigur, a ordinii proprietăţii private. 
Alegeţi şi argumentaţi varianta pe care o consideraţi corectă. 

3. Analizaţi comparativ terapia şoc şi terapia graduală. Ce 
abordare strategică a fost adoptată în România? 

4.  Există economii de piaţă în care anumite întreprinderi 
de stat obţin performanţe economice superioare multor 
firme private. De asemenea, în cele câteva economii care 
mai sunt dominate de proprietatea statului, există firme 
private ale căror performanţe economice sunt modeste. 
Putem spune că inferioritatea socialismului faţă de 
economia de piaţă este încă nedemonstrată? De ce? 

5. Un investitor străin cumpără la licitaţie o întreprindere 
de stat supusă privatizării. Sindicatul salariaţilor blochează 
însă deciziile de restructurare ale noului patron, şi chiar 
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accesul acestuia în firmă. Cine deţine, de facto, drepturile 
exclusive de control în firma respectivă? Este acest caz un 
exemplu adecvat de fragilitate instituţională? De ce? 

6. Cum apreciaţi dimensiunea etică a reformei dreptului de 
proprietate în România? Analizaţi modul în care justiţia a 
fost „chemată” să facă dreptate în cazul proprietăţilor 
imobiliare (al caselor naţionalizate) confiscate în comunism. 

7. În Polonia, întreprinderile mici şi mijlocii au jucat un rol 
mult mai important decât privatizarea, care a rămas în urma 
altor reforme. Consideraţi că dezvoltarea unui sector privat 
sănătos poate avea loc în absenţa privatizării? 

8. Analizaţi dimensiunea economică a reformei proprietăţii 
într-o abordare de tipul proprietar vs. administrator. 

9. Legislaţia economică din ţările cu economie de piaţă are 
ca funcţii: a) promovarea competitivităţii prin controlul 
comportamentului pe piaţă; b) stabilirea condiţiilor privind 
iniţierea şi desfăşurarea afacerilor; c) asigurarea stabilizării 
macroeconomice. Argumentaţi răspunsul. 

10.  Decapitalizarea întreprinderilor de stat este un proces 
prin care proprietatea de stat trece în mâinile particularilor. 
Consideraţi că aceasta satisface obiectivul central al reformei 
proprietăţii? De ce? 

11. Enumeraţi cerinţele esenţiale ale creării, în România, a 
sistemului economic de piaţă. Tranziţia la economia de piaţă 
şi aderarea europeană sunt procese circumscrise aceloraşi 
transformări instituţionale? 
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12.  Ce pot face guvernele pentru a combate corupţia? De 
ce nu există în fiecare ţară un parchet naţional anticorupţie? 

13.  Ce argumente ştiinţifice au stat la baza Criteriilor de la 
Copenhaga? Este oare China o economie de piaţă funcţi-
onală, în virtutea performanţelor spectaculoase ale acesteia 
din ultimul deceniu? 

14.  Adoptarea acquis-ului comunitar reflectă un transplant 
instituţional formal, de natură legislativă. De ce acest proces 
nu poate anula diversitatea şi competiţia instituţională? 

 

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

1. Cum şi în socialism oamenii „făceau piaţa”, 
rezultă că orice economie este una „de piaţă”. 

2. Transformarea instituţională sistemică este 
mult mai profundă în regiunile vulcanice. 

3. Terapia şoc este administrată atunci când eco-
nomiile naţionale nu suportă uşor şocuri externe. 

4. Redefinirea rolului statului este un element 
esenţial al transformării instituţionale în tranziţie. 

5. Între privatizare şi reforma proprietăţii este o 
relaţie de la parte la întreg. 
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6. În socialism, guvernul este proprietarul legitim  
al mijloacelor de producţie. 

7. Obiectivul central al privatizării este refacerea 
dependenţei producătorului de consumator. 

8. Decapitalizarea afectează atât întreprinderile de 
stat, cât şi firmele private. 

9. Statul trebuie mai întâi să restructureze 
întreprinderile sale şi apoi să le privatizeze. 

10. Dacă drepturile de proprietate nu sunt 
clarificate, economia este slab structurată din 
punct de vedere instituţional. 

11. Capitalism clientelar există în orice economie 
în care funcţionează relaţia furnizori-clienţi. 

12. Integrarea europeană derivă din armonizarea 
politicilor economice ale guvernelor europene. 

13. Acordarea de privilegii (scutiri, reeşalonări) 
fiscale anumitor persoane sau grupuri de persoane 
este expresia capturării statului. 

14. Guvernele naţionale care au deficite de peste 
3% din PIB încalcă Pactul de stabilitate şi creştere. 

15. Criteriile de la Copenhaga sunt condiţionalităţi 
externe în aderarea la UE. 
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Analizaţi următoarele situaţii sub forma unor studii de caz şi 
desprindeţi concluziile necesare: 

1. Unele reforme din Europa Centrală şi de Est au 
recunoscut necesitatea depolitizării deciziilor economice, 
însă în absenţa iniţierii concomitente a reformei proprietăţii. 
În România, întârzierea reformei proprietăţii este atât 
consecinţa obstacolelor ideologice şi politice, cât şi a celor 
economice. Sloganul „intelectual” împotriva privatizării „nu 
ne vindem ţara” a fost perpetuat multă vreme după 1990, 
iar argumentele economice în favoarea proprietăţii private 
au fost ignorate. Această ordine a priorităţilor decurge şi din 
supoziţia (neoclasică) că proprietatea şi concurenţa pot fi 
contrapuse, conform celebrei sintagme a lui Joseph Stiglitz: 
„nu contează proprietatea, contează concurenţa”. 

2. Curtea de Justiţie Europeană interpretează conceptul de 
„ajutor de stat” într-un sens mai larg decât pe cel de 
subvenţie, deoarece include şi intervenţiile care uşurează 
obligaţiile din bugetul firmelor. Potrivit art. 87 din Tratatul 
UE, o astfel de întreprindere (Poşta, de exemplu) poate 
primi ajutor de stat, condiţia fiind ca scopul ajutorului să nu 
fie altul decât compensarea supracosturilor antrenate de 
îndeplinirea funcţiilor întreprinderii respective. În România, 
legea 143/1999 reglementează acordarea ajutorului de stat 
„în vederea creării şi menţinerii unui mediu concurenţial 
normal” (art. 1); însă, potrivit art. 2, ajutorul de stat este 
acela care „conferă un avantaj special numai anumitor 
agenţi economici sau anumitor bunuri”.  
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3. În absenţa privatizării, descentralizarea deciziei a produs 
consecinţe dramatice: întreprinderile de stat devin, de fapt, 
întreprinderile „nimănui”, cei din interiorul acestora devin, 
de facto, exploatatorii unor active care continuă, de jure, să fie 
ale statului. În ţările cu organizare salarială dezvoltată şi cu 
directori puternici (cazul Rusiei), privatizarea a oferit   
insider-ilor (managerilor, muncitorilor şi reprezentanţilor 
acestora) o poziţie dominantă în structura proprietăţii. 
Aceasta a condus la blocarea restructurării economice şi a 
procesului de alocare a titlurilor de proprietate, prin pieţele 
financiare, către întreprinzătorii capitalişti. 

4. În România ultimilor ani, cadrul legislativ greoi şi instabil 
este, în opinia multor întreprinzători, o sursă de corupţie şi 
un obstacol important în calea afacerilor. Norme legale 
vitale în orice afacere se modifică iar şi iar: un titlu precum 
„Legea nr. 148 de aprobare a Ordonanţei de Urgenţă        
nr. 50/1998 privind modificarea şi completarea Ordonanţei 
de Urgenţă nr. 82/1997 ...” este ceva obişnuit în Monitorul 
Oficial. Este elocvent exemplul OUG nr. 31/1997: normele 
metodologice au fost emise la şapte luni după apariţia legii. 
Producerea de efecte economice a fost însă anulată de 
OUG nr. 92/1997, care a modificat prevederile anterioare, 
prin oferirea de noi facilităţi investiţiilor directe. 

5. Privatizarea de masă în România a început în 1992 cu 
distribuirea unui prim set de vouchere (denumite certificate 
de proprietate) şi s-a încheiat în prima jumătate a anului 
1997. Programul de privatizare de masă (PPM) a constat în 
posibilitatea de „achiziţionare”, cu ajutorul voucherelor, a 
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unui procent de peste 30% (până la 60%) din capitalul 
social al oricărei întreprinderi. Din cele 4803 societăţi co-
merciale incluse pe lista PPM, pentru unele companii nu s-a 
oferit subscrierii gratuite decât o participaţie minoritară, însă 
acestea deţineau 62% din capitalul social total al socie-tăţilor 
PPM. Care este, oare, argumentul economic conform căruia 
nu a fost acceptată distribuirea gratuită a până la 100% din 
capitalul social al tuturor companiilor supuse privatizării? La 
mijlocul anului 2001 erau privatizate numai 28 de procente 
din capitalul social aflat iniţial în proprietatea statului. 

6. Legislaţia europează reglementează numeroase detalii ale 
vieţii economice şi sociale. Reglementarea 2257/94, spre 
exemplu, specifică mărimea şi forma bananelor care pot fi 
vândute în UE. Astfel este reglementată mărimea bananelor 
la cel puţin 14 centimetri, cu indicaţia că acestea nu trebuie 
să aibă o „curbură anormală”. Reglementarea stabileşte că 
legalitatea bananelor va fi determinată „în milimetri, adică 
grosimea secţiunii transversale a fructului între faţa laterală 
şi centru, perpendicular pe axa longitudinală”. 

 

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

1. „Între dificultăţile înregistrate în ţările din fosta Uniune 
Sovietică şi din Europa de Est, absenţa structurilor 
instituţionale şi a codurilor de comportament, atât de 
necesare pentru succesul capitalismului, a fost deosebit de 
importantă. Este nevoie de dezvoltarea unui sistem alter-
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nativ de instituţii şi coduri, cu propria logică şi propriile 
credinţe, care pot deveni standard în economiile capitaliste 
evoluate, dar care sunt relativ greu de implementat brusc, ca 
parte a «capitalismului planificat». Astfel de schimbări pot 
necesita destul de mult timp pentru a funcţiona – o lecţie 
destul de dureroasă care se învaţă în prezent în fosta Uniune 
Sovietică şi în alte părţi ale Europei de Est”. 

Amartya Sen, Dezvoltarea ca libertate, 
Editura Economică, Bucureşti, 2004 

2. „Atunci când există o criză de profesori, de săli de clasă, 
de poliţişti sau de străzi, guvernământul şi susţinătorii săi au 
un singur răspuns: mai mulţi bani. De ce acest răspuns nu 
este niciodată dat pe piaţa liberă? Motivul este că banii 
trebuie să fie retraşi din alte utilizări în investiţii sau în 
consum... iar această retragere trebuie să fie justificată. 
Această justificare este dată de testul profitului şi al 
pierderii: indicaţia că sunt satisfăcute cele mai urgente nevoi 
ale consumatorilor. [...] Nu există un astfel de test la 
dispoziţia guvernământului, care nu are nici o modalitate 
raţională de a decide cât de mulţi bani să cheltuiască, fie în 
total, fie într-un domeniu de producţie specific. Cu cât 
cheltuieşte mai mult, cu atât mai multe servicii poate să 
ofere - dar unde să se oprească?”. 

Murray Rothbard, Power and Market, 
Kansas City, 1977 

3. „Simpla descriere a privatizării din Vest este suficientă 
pentru a arăta că ea nu poate servi ca model pentru 
privatizarea din Europa Răsăriteană, unde pieţele de capital 
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nu există încă şi unde structura economiei de piaţă urmează 
să fie introdusă tocmai prin procedeul privatizării. În primul 
rând, ideea că cele mai multe întreprinderi pot continua să 
fie în proprietatea statului până când devin profitabile, cu 
scopul de a le vinde mai târziu în totalitate, nu trebuie luată 
în serios: statul n-a fost capabil să facă întreprinderile să 
meargă eficient timp de 45 de ani şi este improbabil că 
această situaţie se va schimba acum. Într-adevăr, dacă ar fi 
fost în stare să aibă grijă de întreprinderile care-i aparţin,    
n-ar fi nici o nevoie să le privatizăm”. 

Roman Frydman, Andrej Rapaczynski,   
Privatizarea în Europa Răsăriteană: este statul în declin?, 

Editura Oscar Print, Bucureşti, 1994 

4. „Între 1917 şi 1950, ţări ai căror locuitori reprezentau o 
treime din populaţia globului s-au rupt de sistemul 
economiei de piaţă, lansând un vast experiment de con-
struire a unui sistem economic alternativ. Eşecul său a 
determinat iniţierea unei transformări nu mai puţin radicale 
o dată cu schimbarea de direcţie efectuată de aceleaşi ţări, în 
efortul lor de refacere a pieţelor şi de reintegrare în eco-
nomia mondială. Este curios cât de bine se potriveşte 
descrierea în Manifestul Comunist a agitaţiei care a însoţit 
instaurarea capitalismului în secolul al 19-lea cu tabloul 
actual al tranziţiei: «Toate relaţiile fixate şi rapid îngheţate, 
cu cortegiul lor de prejudecăţi şi opinii vechi şi vulnerabile, 
sunt măturate, iar cele nou formate se învechesc înainte de a 
se osifica. Tot ceea ce este solid se topeşte în aer...»”. 

De la plan la piaţă. Raportul privind dezvoltarea în lume 1996, 
Banca Mondială, Oxford University Press, 1996 


