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Dup� 45 de ani, ��rile din fostul lag�r 
socialist au fost supuse unui nou experiment 
istoric. Tranzi�ia de la o economie planificat� 
centralizat la o economie de pia�� reprezint� 
al doilea mare experiment din istoria 
economiei mondiale, ambele procese fiind 
opera�iuni de « inginerie politic�, economic� 
�i social� » �i nu evolu�ii organice ale 
respectivelor societ��i, ca cele din ��rile 
dezvoltate. Acest proces inedit a necesitat o 
ampl� reconstruc�ie institu�ional� �i o 
ajustare structural� masiv� într-un timp 
istoric concentrat. În plus, fiind desf��urat 
într-o perioad� de extindere a globaliz�rii 
economice, el a presupus înf�ptuirea 
simultan� a unei deschideri externe ample a 
economiilor acestor ��ri. Societ��ile �i 
economiile acestor ��ri au fost confruntate cu 
dou� tipuri de �ocuri: cele interne, produse de 
ajustarea economic� �i cele externe, produse 
de liberalizarea rela�iilor externe. Drept 
urmare, reformele economice trebuiau s� 

g�seasc� r�spunsuri la numeroasele dileme 
sau contradic�ii ale procesului de 
transformare sistemic� ini�iale sau ap�rute în 
timpul procesului (A. Bal, 1997, 2001). 
Aceste contradic�ii s-au constituit adeseori în 
cercuri vicioase obiective, ie�irea din ele 
fiind posibil� doar ca urmare a evolu�iei 
ferme �i consecvente în direc�ia reform�rii 
sistemului �i pe seama unor compromisuri 
social-politice, prin acceptarea de sacrificii 
de c�tre popula�iile acestor ��ri. 
Tergiversarea reformelor economice a 
perpetuat manifestarea cercurilor vicioase, 
amplificând costurile (declinul P.I.B. �.a.). 
Costurile economice �i sociale ale tranzi�iei 
s-au dovedit a fi mult mai ridicate decât cele 
estimate ini�ial, ceea ce a f�cut imposibil� 
asigurarea cre�terii nivelului de trai. Ele s-au 
exprimat în primul rând ca �i costuri 
individuale prin: reducerea veniturilor reale 
(ca urmare a infla�iei �i a deprecierii 
monedelor na�ionale), cre�terea num�rului 
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�omerilor, adâncirea inegalit��ilor sociale. În 
plus, ele au avut �i o fa�et� colectiv�, 
manifestat� prin: reducerea transferurilor 
sociale efectuate de la buget, reducerea 
accesului la surse publice de educa�ie sau de 
servicii de s�n�tate. Ex-directorul general al 
F.M.I., Michel Camdessus, opina c� « povara 
sacrificiilor » inevitabile transform�rii 
sistemelor economice în fostele ��ri 
comuniste ar trebui s� fie împ�r�it� în mod 
« echitabil » (BIS Review nr.68 /1991), 
pentru ca procesele s� fie sustenabile pe 
termen lung. 

 

I. Abord�rile neoliberale (M. Friedman, F. 
von Hayek) �i neoclasice 

 

Opinii privind pia�a 

 

Potrivit acestora, tranzi�ia trebuia s� debuteze 
cu liberalizarea activit��ii agen�ilor 
economici (intrare �i ie�ire liber� în �i din 
activitatea economic�, liberalizarea pre�urilor 
�i eliminarea subven�iilor, liberalizarea 
comer�ului exterior, liberalizarea fluxului de 
investi�ii str�ine, liberalizarea cursului de 
schimb) �i instituirea propriet��ii private. 
Aceste reforme de liberalizare urmau s� 
conduc� la autocrearea economiei de 
pia��. (Din perspectiv� istoric�, acesta  a fost 
într-adev�r procesul de constituire a 
economiei de pia��, dar el a fost un proces de 
lung� durat�, parcurs în secole de economiile 
occidentale). Scopul cel mai important al 
m�surilor de liberalizare era: eficientizarea 
proceselor economice, în primul rând pe 
seama realiz�rii unei aloc�ri optime a 
resurselor prin mecanismele pie�elor 
concuren�iale, ca urmare a ajust�rilor 
structurale operate de ele. În opinia 
reprezentan�ilor acestui curent, ajustarea 
economic� prin aceste m�suri  în ��rile în 
tranzi�ie trebuia s� fie înso�it� de aplicarea 
unor politici de macrostabilizare economic�, 
menite s� controleze evolu�ia infla�iei, a 
deficitelor bugetar �i de cont curent, în 

primul rând prin politici de comprimare a 
cererii, considerat� a fi în exces. 

Reprezentan�ii acestui curent de opinie 
recuno�teau totu�i c� liberaliz�rile aveau s� 
fie eficiente în condi�iile existen�ei unor 
premise precum: 

a) agen�ii economici sunt de puteri relativ 
egale �i sunt egali în fa�a legii; 

b) agen�ii economici au un comportament 
ra�ional economic (urm�resc s�-�i 
maximizeze câ�tigul �i s�-�i minimizeze 
pierderile), acesta este previzibil �i permite 
prefigurarea ac�iunilor viitoare ale acestora, 
fapt  ce reduce incertitudinile din mediul 
economic ; 

c) participan�ii la pia�� au un egal acces la 
informa�ie ; 

d) sunt create simultan toate pie�ele.  

Opiniile neoclasice sunt viziuni consonante 
cu individualismul metodologic, potrivit 
c�ruia fenomenele globale, inclusiv pia�a, 
sunt rezultatul interac�iunii 
comportamentelor economice individuale 
ra�ionale. 

Pia�a este considerat� un mecanism care (prin 
competi�ie) îl sile�te pe om s� inoveze, s� se 
organizeze, s�-�i asume riscuri. Prin 
liberalizarea activit��ilor economice sunt 
create  �i constrângerile �i stimulentele ce 
orienteaz� agen�ii economici. Dar, totodat�, 
pia�a distileaz� din mobilurile egoiste ale 
oamenilor armonia social� (potrivit lui A. 
Smith prin « mâna invizibil� »). Competi�ia 
generalizat� pentru câ�tig devine unul dintre 
lian�ii societ��ii (R. Heilbroner, 1996). 
Liberalismul economic afirm� c� odat� 
acordate libert��ile individuale, este 
suficient ca fiecare s�-�i urm�reasc� 
interesul individual pentru ca s� se 
realizeze, la scar� agregat�, interesul 
general (pia�a pare singurul mod de a 
concilia autonomia individual� cu ordinea 
social�). Totu�i, unii economi�ti subliniau 
importan�a decisiv� a atingerii unei mase 
critice a sectorului particular pentru 
func�ionarea eficient� a pie�elor în ��rile în 
tranzi�ie (M. Friedman, 1990). De asemenea, 
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trebuie amintit �i faptul c� reprezentan�i ai 
unor astfel de �coli au evaluat �i ei 
importan�a  deosebit� a institu�iilor pentru 
func�ionarea economiei de pia�� ; în viziunea 
lor institu�iile sunt îns� rezultatul spontan 
al interac�iunilor individuale, rezultate din 
liberalizare, sunt deci efecte ale acestora. 

Reprezentan�ii �colilor neoclasice �i 
neoliberale recunosc c� mecanismele de 
pia�� creeaz� �i inegalitate social� 
(datorit� imperfec�iunilor pie�ei), dar 
afirm� c� aceast� inegalitate nu este 
direc�ionat� c�tre anumite grupuri sociale 
în mod deliberat. Politicile economice de 
sorginte neoclasic� nu au între obiective 
realizarea unui anumit nivel de echitate 
social�. 

 

I. Opiniile privind rolul statului 

 

Din punct de vedere economic, 
neoclasicismul pledeaz� pentru un stat 
minimal, al c�rui rol este de a corecta 
imperfec�iunile pie�elor, având drept func�ii 
principale : 

a) stabilirea regulilor de joc, reguli care 
trebuie s� se caracterizeze printr-un grad 
ridicat de neutralitate în raport cu diferitele 
grupuri de agen�i economici. Drept urmare, 
potrivit lui F. von Hayek (1943) :« economia 
de pia�� conduce la determinarea pozi�iei 
individuale (a agentului economic) de c�tre 
for�e impersonale, ca urmare a interac�iunii în 
cadrul unui proces competi�ional care 
angreneaz� o mul�ime de indivizi ». 

b) asigurarea bunurilor publice « pure », 
precum ordinea public� �.a. 

c) asigurarea unui nivel de securitate 
economic� minim, sau combaterea s�r�ciei 
absolute. Spune Hayek « Un anume grad de 
securitate este esen�ial pentru a putea 
men�ine libertatea, deoarece majoritatea 
oamenilor sunt dispu�i s� suporte riscul 
presupus de libertate numai atâta timp cât 
acest risc nu este prea mare ». 

Specific neoliberalilor ar fi, de asemenea, 
accentul pus pe inextricabila leg�tur� 
dintre libertatea economic� �i cea politic�. 
Reprezentan�i ai unor curente precum �coala 
austriac� (F. von Hayek), sau monetarismul 
(M.Friedman) – au subliniat astfel importan�a 
existen�ei unui anumit cadru politic pentru o 
func�ionare eficient� a economiei de pia��. Ei 
au pus în discu�ie rela�ia dintre liberalism 
economic �i statul de drept �i democra�ie 
(vom reveni asupra ei ulterior). 

 

Relevan�a opiniilor neoclasice, pentru 
politicile de reform� din ��rile în tranzi�ie 

 

Pentru to�i anali�tii procesului de tranzi�ie a 
fost evident c� în nici o �ar� nu existau 
premisele pentru efectuarea proceselor de 
liberalizare (recunoscute ca necesare de 
teoriile standard). Inexisten�a acestor premise 
conducea la ideea manifest�rii atipice a 
mecanismelor  create prin liberalizare, fapt 
adeverit de evolu�iile ulterioare aplic�rii 
m�surilor în toate ��rile în tranzi�ie. 

Adoptarea unor liberaliz�ri de amploare 
se confrunta în toate ��rile cu câteva limite 
importante : 

-existen�a unor profunde rigidit��i structurale 
(de mecanism economic), cea mai important� 
fiind, desigur, ponderea covâr�itoare a 
propriet��ii de stat (alte exemple:dominarea 
pie�elor de c�tre produc�tori, prin structuri de 
monopol sau oligopol ; imposibilitatea 
aplic�rii sanc�iunilor fire�ti ale ineficien�ei, 
anume ie�irea de pe pia�� (prin faliment) ca 
urmare a num�rului uria� de întreprinderi 
ineficiente existente în majoritatea 
economiilor în tranzi�ie �i a rela�iilor 
înterîntreprinderi – în Cehia speciali�tii 
men�ionau un astfel de lan� format din 77 de 
firme de stat (J. Poschl, F. Levcik, Z. Lucas, 
1994)) ; 

-dezechilibre sectoriale �i regionale de mari 
dimensiuni (datoriile interîntreprinderi, 
dependen�a unor regiuni întregi de 
func�ionarea unor gigan�i industriali - 
combinate siderurgice, mine de c�rbuni); 
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-încordarea înalt� din sistem (D.D�ianu , 
1996, 2000), datorat� dimensiunii uria�e a 
necesarului de realocare a resurselor din 
sistem, 

-gradul înalt de incertitudine, specific unui 
sistem aflat într-o continu� transformare, 
într-un ritm nemaiîntâlnit în istorie. 

-inegalitatea ini�ial� real� a �anselor ca 
urmare a inegalit��ii de putere economic� 
(între întreprinderi, indivizi �i grupuri de 
indivizi), a inegalit��ii de capital de 
cuno�tin�e �i de informare. 

-existen�a doar a unor reminiscente sau abia 
înfiripate elemente de cultur� de pia�� 
(handicap considerat major de Buchanan). 

În pofida acestor constrângeri unele ��ri au 
procedat în primii ani ai tranzi�iei la 
liberaliz�ri de mare amploare (în primul rând 
a pre�urilor). Efectuate în intervale de timp 
comprimate (între 1990-1991) ele au fost 
aplicate în ��ri (Polonia, Cehoslovacia, 
Ungaria), care aveau unele caracteristici 
favorabile (A. Bal, 1997): 

a)puteri politice orientate decis c�tre 
liberalism economic (având ca figuri de 
marc� speciali�ti cu un nivel înalt de 
cunoa�tere a economiei de pia�� : L. 
Balcerowicz, V. Klaus sau consilieri str�ini), 
beneficiind de un suport larg al popula�iei ; 

b)reforme par�iale efectuate anterior (în 
Ungaria la începutul anului 1990 cca. 40% 
din pre�uri erau deja liberalizate) ; 

c)echilibre macroeconomice mai bune – în 
Cehia, o tradi�ie de decenii de 
macrostabilitate a f�cut ca, în urma 
liberaliz�rii pre�urilor în 1991, dup� un an de 
preg�tire, cre�terea anual� maxim� a acestora 
s� fie de cca.58%. 

O liberalizare de mare amploare a efectuat �i 
Estonia, într-un interval de timp scurt, 
datorit� voin�ei reformatoare a deciden�ilor 
s�i politici, înc� de la debutul procesului de 
tranzi�ie în aceast� �ar�, f�r� a avea �i alte 
premise favorabile. 

Comparativ cu aceste ��ri, indecizia politic� a 
f�cut ca în România procesele de liberalizare 

s� se desf��oare neuniform, într-o abordare 
gradualist� (« patologic� » C. Munteanu) ce a 
întârziat constituirea pie�elor. Astfel, 
instituirea liberului acces pe pia�� al agen�ilor 
economice s-a realizat din 1990, dar 
liberalizarea pre�urilor s-a derulat pe modelul 
« stop and go », de-a lungul perioadei 1990-
1999. 

Liberaliz�rile economice interne din ��rile în 
tranzi�ie s-au îmbinat cu cele externe, 
combina�ie cu efecte benefice (concuren�a 
extern� a contracarat pozi�iile monopoliste �i 
oligopoliste ale firmelor na�ionale, investi�iile 
str�ine au suplinit lipsa capitalului intern), 
dar �i efecte negative (internalizarea 
pre�urilor interna�ionale relative s-a asociat 
cu cre�terea presiunilor infla�ioniste). 
Liberaliz�rile asociate cu politici 
restrictive de macrostabilizare au avut 
costuri economice �i sociale mari în prima 
perioad� de aplicare a lor (comprimarea 
ampl� a P.I.B.; reducerea masiv� a 
veniturilor reale, ca urmare a cre�terii ratei 
infla�iei, deprecierii monedelor �i a reducerii 
transferurilor de venituri de la buget ; 
cre�terea �omajului),  erodând uneori 
credibilitatea unor partide politice (al 
Solidarit��ii în Polonia), datorit� dep��irii 
unui prag de suportabilitate social�. Este cert 
îns� c� ele au avut un impact favorabil 
pentru evolu�ia reformei. Ele au influen�at 
în mod decisiv procesele de descentralizare 
�i demonopolizare ale economiei, mai cu 
seam� acolo unde simultan cu aceste 
procese s-a procedat �i la o abordare 
decis� a reformei propriet��ii, tot în 
concordan�� cu concep�ia neoclasic�. Aceste 
��ri au reu�it într-o perioad� ini�ial� relativ 
scurt� s� întemeieze rolul propriet��ii private 
prin restituirea sau privatizarea micilor 
întreprinderi de stat (Cehoslovacia, Polonia). 
Speciali�tii B�ncii Mondiale (1996) subliniau 
faptul c� liberaliz�rile rapide au presat în 
direc�ia acceler�rii reformelor institu�ionale 
�i structurale (au creat « cerere » de 
institu�ii). De asemenea, ele au împiedicat 
consolidarea pozi�iilor grupurilor de interese 
rezistente la ajust�rile dureroase. 
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Aplicarea recomand�rilor economi�tilor 
neoclasici avea s� fie asimilat� cu o 
« terapie de �oc » pentru ��rile în tranzi�ie. 
Adep�ii acestei terapii recuno�teau atât 
dificultatea aplic�rii sale practice cât �i 
amploarea efectelor ei negative. Aceste 
constrângeri se considera a putea fi dep��ite 
prin atragerea a diferite forme de finan�are 
extern� (în primul rând investi�ii str�ine 
directe). 

 

II.Abord�rile neoinstitu�ionaliste (Coase, 
Sgard) �i alte abord�ri consonante ( K. 
Arrow, J. Buchanan) 

 

Acestea s-au dovedit relevante pentru 
explicarea tranzi�iei mai târziu, dup� ce 
aplicarea recomand�rilor neoclasice în 
��rile în tranzi�ie �i-au dovedit limitele, 
sintetic exprimate printr-o încredere 
excesiv� în crearea rapid� a pie�elor �i în 
manifestarea automat� a for�elor lor 
regulatoare. 

 

Opinii despre pia�� 

 

În viziunea reprezentan�ilor acestui curent de 
opinii, economia de pia�a este rezultatul 
unui proces complex, în urma unei  întregi 
evolu�ii istorice �i institu�ionale. 
 Punând în centrul refacerii economiilor 
de pia�� în aceste ��ri edificarea 
institu�iilor, reprezentan�ii acestui curent 
aten�ioneaz� asupra faptului c� durata istoric� 
nu poate fi comprimat� excesiv, datorit� 
anumitor particularit��i ale acestora. 

Sintetic, opiniile asimilate acestui curent au 
urm�toarele premise teoretice (W.A.Atkins, 
1932, dup� A.Cr�iu�u, 1995). 

a) comportamentele economice �i nu 
pre�urile trebuie s� fie în centrul analizei 
economice; ele evolueaz� istoric �i se 
diferen�iaz� geografic, deci modelul standard 
de comportament economic ra�ional (al 
neoclasicilor) se reg�se�te în realitate în 
variante foarte diferite; 

b) cutumele �i alte norme extra- economice 
influen�eaz� comportamentul economic;  

c) conflictele de interese explic� anumite 
procese �i fenomene economice. 

În viziunea neoinstitu�ionali�tilor, pia�a este o 
institu�ie complex�, a c�rei bun� func�ionare 
cere o institu�ionalizare crescând�, deci o 
organizare a sa pe baza unor reguli 
cunoscute. Pia�a nu se dovede�te mai 
eficient� decât sistemele planificate 
centralizat decât dac� este atent 
organizat� (vezi �i func�ionarea pie�elor 
celor mai apropiate de pia�a cu concuren�� 
perfect�, pie�ele bursiere, puternic 
reglementate). 

Dou� direc�ii erau indicate de ace�ti 
economi�ti pentru a fi urm�rite concomitent 
de deciden�ii politici din economiile în 
tranzi�ie : 

1)crearea cadrului economico-social în care 
vor func�iona pie�ele; 

2)crearea pie�elor (prin liberalizare �i 
dereglementare) �i tranzi�ia mai rapid�, prin 
coordonare statal�, de la « distrugere 
necreativ� » (asociat� îndeosebi cu m�surile 
de liberalizare) la « crea�ie distructiv� » (un 
termen simetric cu cel folosit de J. 
Schumpeter « distrugere creatoare »), ultimul 
fenomen indicând aplicarea unor politici 
economice care sus�in o cre�tere economic� 
s�n�toas�, concomitent cu ajustarea 
structural�. 

 

1.Cadrul economico-social influen�eaz� în 
mod decisiv comportamentul economic al 
agen�ilor economici, pentru c� el impune 
agen�ilor economici anumite limite �i 
constrângeri �i tot el ofer� stimulente pentru 
folosirea eficient� a resurselor de produc�ie. 
Aceast� viziune este caracterizat�  a fi 
consonant� cu holismul metodologic, 
conform c�ruia caracteristicile structurale 
ale sistemului influen�eaz� evolu�ia 
comportamentelor individuale. 

Potrivit acestor economi�ti acest cadru are 
câteva componente esen�iale: 
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a) concep�ia general� (a politicienilor, 
îndeosebi a celor de la putere, dar �i a 
popula�iei) privitoare la pia��. Ilustrative sunt 
pozi�iile a doi primi-mini�tri din ��rile cu 
reforme economice de succes. “Programul 
rena�terii na�ionale” al primului guvern 
democratic al Ungariei, condus de J.Antall 
avea ca motto: “doar dou� cuvinte: libertate, 
proprietate”, iar primul-ministru ceh, V. 
Klaus la preluarea mandatului, în 1990, 
afirma tran�ant decizia guvernului s�u de a 
construi: o “economie de pia�� f�r� 
adjective” (A. Bal, 1991). 

b) institu�iile (ele creeaz� deodat� 
constrângeri �i limite pentru ac�iunile 
individuale dar �i stimulente). 

Vom detalia unele aspecte ale acestor 
componente: 

a) Economiile vestice se caracterizeaz� 
printr-o “cultur� a schimbului”. Iat� câteva 
tr�s�turi ale ei. 

Etosul general al economiei de pia�� poate 
fi caracterizat ca existen�a unei încrederi 
generalizate în beneficiile pe care le aduce 
schimbul voluntar de activit��i economice 
majorit��ii participan�ilor la el (în cadrul 
pie�elor). Spune J.Buchanan (1997): 
“Principiul elementar “exist� câ�tiguri 
reciproce din schimb” r�mâne s� fie asimilat 
de popula�ia din fostele ��ri comuniste”. 
Aceast� încredere trebuie ref�cut� în ��rile 
foste comuniste deoarece cooperarea în 
economia socialist� s-a realizat la ordin, nu 
din proprie ini�iativ� �i deci nu este cunoscut 
avantajul schimbului voluntar. 

O alt� tr�s�tur� a etosului capitalist este 
importan�a acordat� ini�iativei, ca expresie 
a activiz�rii �i valoriz�rii libert��ii 
economice. Agentul principal al pie�ei este 
antreprenorul (cel care ac�ioneaz� creativ în 
condi�ii de incertitudine economic�, 
asumându-�i costuri �i riscuri). Lipsa acestei 
tradi�ii antreprenoriale este un handicap 
serios pentru ��rile în tranzi�ie – afirm� 
J.Buchanan (chiar dac� se creeaz� normele 
juridice, constituirea acestei tradi�ii cere 
timp).  

Acest etos presupunea de asemenea 
asocierea unei valori deosebite muncii 
individuale, v�zut� ca surs� de producere a 
bog��iei personale �i na�ionale (vezi �i 
Weber), de afirmare social� �i împlinire 
personal�. 

Aceste moduri generale de valorizare erau 
absente în societ��ile foste comuniste, ca 
urmare a dimensiunii reduse a sectorului 
particular, �i, în strâns� corela�ie cu acest 
aspect, a func�ion�rii distorsionate a 
sistemului de stimulente. Func�iile 
stimulentelor au fost alterate în comunism de 
demagogia propagandei. Avertismentul lui F. 
von Hayek, exprimat în vizionara sa carte 
despre economia socialist� “Drumul c�tre 
servitute”, scris� la începutul anilor ‘40, s-a 
dovedit justificat: “Consecin�ele morale ale 
propagandei totalitare... au totu�i un caracter 
mai profund. Ele distrug orice fel de moral�, 
fiindc� submineaz� temelia oric�rei morale, 
sim�ul �i respectul adev�rului”. 

În ��rile în tranzi�ie, foarte important pentru 
crearea acestui etos general de încredere este 
procesul de reconstruire a institu�iilor statului 
(poli�ie, justi�ie) �i de recâ�tigare a 
respectului fa�� de acestea, ca autorit��i 
legitime, nediscre�ionare, ferme. 

b) Într-o definire mai cuprinz�toare 
institu�iile sunt un ansamblu de reguli 
explicite �i implicite, create printr-o 
dezvoltare social� organic� sau eventual 
impuse �i supravegheate de organisme 
colective (numite, de regul�, tot institu�ii, dar 
s� le spunem administrative), cu autoritate în 
acest domeniu (J.P.Delas, 2001). Deci prima 
lor component�, extrem de important�, o 
reprezint� “regulile de joc”, legisla�ia 
specific�. Pentru ��rile în tranzi�ie 
recomand�rile erau consonante între �colile 
economice: legisla�ia trebuia s� fie 
transparent� �i cât mai neutr�; nu trebuia 
s� produc� privilegii pentru anumite 
grupuri sau categorii sociale. Rolul 
regulilor explicite este acela de a reduce 
costurile de tranzac�ionare asociate 
func�ion�rii pie�elor (Coase). 
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Comentând regulile implicite K.Arrow 
(J.P.Delas, 2001) consider� c� exist� cutume 
sau conven�ii de comportament, 
interiorizate �i implicite în ac�iunea 
omului, care sunt decisive pentru 
func�ionarea cu succes a normelor 
explicite. De exemplu: un contract de munc� 
presupune ca lucr�torul s� respecte implicit o 
conven�ie privind productivitatea muncii, sau 
respectul propriet��ii private se face, pentru 
majoritatea oamenilor, f�r� interven�ia unei 
for�e coercitive, datorit� respectului pentru 
cel�lalt �i implicit, pentru sine. Arrow 
nume�te aceste norme implicite “institu�ii 
invizibile”. Codurile de comportament 
func�ioneaz� nu doar datorit� constrângerilor 
morale (care nu exist� totdeauna) ci �i 
datorit� faptului c�, actorii pie�elor 
întâlnindu-se în mod repetat, nerespectarea 
acestora antreneaz� sanc�iuni –ie�irea de pe 
pia��, ca urmare a pierderii încrederii 
celorlal�i (H.Brezinski, M.Fritsch, 1997). 

�colile economice nu au aceea�i perspectiv� 
asupra  mobilurilor interne ale 
comportamentelor economice. Mobilurile 
cele mai importante sunt considerate 
trebuin�ele �i valorile (A. Iancu, 1993). 
Acestea sunt v�zute de unii (neoclasicii) ca 
universale, în acord cu un model de “homo 
oeconomicus”, sau de c�tre al�ii (L. von 
Mises) ca foarte particulare, de un 
subiectivism relativ imprevizibil (A. Ta�nadi, 
C. Doltu, 2000). Apreciem echilibrat� opinia 
lui J.Buchanan (1997): “ Exist� o �tiin�� 
universal� a economiei, compus� dintr-un 
set-nucleu de afirma�ii, care se aplic� 
comportamentului uman, transcenzând 
limitele timpului �i spa�iului. Exist� totu�i �i 
explica�ii economice privind alternative de 
organizare care pot fi în�elese doar în 
anumite condi�ii istorice �i culturale”. (Vezi 
corela�ia dintre “modelul economic 
paternalist” �i spiritul asiatic de grup �i 
“modelele” economice occidentale centrate 
pe libertatea personal�).    

Institu�iile implic� deci existen�a 
simultan� a dou� tipuri de norme : a) 
explicite, normele juridice - aduc 

constrângeri �i stimulente - (cele privind 
proprietatea, concuren�a, contractul, 
creditul, fiscalitatea, dar �i  normele 
contabile �.a.) �i b) implicite - norme 
morale con�tiente sau incon�tiente.  

Deformarea structurilor intime de gândire �i 
de comportament în perioada comunist� face 
dificil� reconstruc�ia institu�iilor economiei 
pie�ei �i pentru c� nu exist� pentru acestea 
suportul normelor implicite.  

Institu�ia construit� corect (normele juridice) 
�i supravegheat� oblig� la comportamente 
economice ra�ionale �i morale, dar aceste 
constrângeri nu sunt durabile decât dac� 
ele sunt consolidate de o modelare 
interioar� a comportamentelor, pe seama 
interioriz�rii principiilor morale, cel 
men�ionate indirect anterior, �i care au 
generat “cultura de pia��”. 

Eficien�a pie�ei depinde în mod critic de 
construc�ia institu�ional�, f�r� acesta 
liberalizarea economic� conducând la 
anarhie economic�. Rolul  esen�ial al ei 
este acela de a reduce gradul de 
incertitudine (foarte mare în economia în 
tranzi�ie), prin derularea activit��ilor 
economice dup� reguli cunoscute �i 
respectate. Rolul institu�iilor în crearea 
încrederii, ca suport al ac�iunii agen�ilor 
economici, este decisiv.  Spune un reputat 
economist francez, M. Aglietta,  “încrederea 
nu este altceva decât coordonarea actorilor 
pie�ei pe suportul unei reprezent�ri a 
viitorului previzibil�”. (Problemes 
economiques nr.2704-2705, 14-21 mars 
2001). 

2.Nu vom comenta aici �i m�surile de 
dereglementare necesare pentru crearea 
pie�elor, deoarece din acest punct de vedere 
nu exist� diferen�e semnificative fa�� de 
neoclasici. 

Dar, neoinstitu�ionali�tii pledau în plus 
pentru politici active de sus�inere a 
cre�terii economice în aceste ��ri astfel 
încât costurile ajust�rii structurale (�omaj, 
falimente, reducerea veniturilor reale) 
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realizat� prin realocarea resurselor prin 
pie�e s� fie recuperate cât mai rapid.  

 

Opinii despre rolul statului 

 

Constructivismul de neevitat par�ial al 
reformei economice din fostele ��ri 
comuniste, datorit� caracterului de 
« inginerie economic� �i social� » rapid� a 
acestora, necesit� o implicare mai mare a 
statului în structurarea economiei de 
pia��. Potrivit acestora, pie�ele concuren�iale 
sunt doar o component� a economiilor de 
pia��, ele func�ionând într-un cadru 
economico-social mai complex, care 
presupune coordonare �i organizare prin legi, 
prin interven�ie statal� (politica economic�). 
În plus, pie�ele fiind create f�r� existen�a 
premiselor care asigur� func�ionarea lor 
eficient�, costurile de tranzac�ionare pentru 
agen�ii economici care ac�ioneaz� în cadrul 
acestora sunt �i mai mari în economiile în 
tranzi�ie, comparativ cu alte economii. Acest 
fapt necesit�, înc� o dat� în plus, o 
interven�ie a statului, dar aceasta ar trebui s� 
se realizeze preponderent pe c�i indirecte. 
Structura complex� a institu�iilor 
(prezentat� anterior) arat� c� : 

a)ele pot fi construite - normele explicite 
sunt elaborate de c�tre autorit��ile politico-
administrative, ele având �i rolul de a modela 
comportamentele economice. 

b)exist� limite ale constructivismului - 
normele implicite, care pot fi absente (vezi 
anihilarea - cum este cazul ini�iativei 
individuale - sau alterarea lor în comunism – 
de pild� încrederea în valoarea asocierii 
voluntare). Ele se pot crea treptat ca 
urmare a unei repetate interac�iuni sociale 
(în acest caz este nevoie de timp) sau pot fi 
cultivate prin sistemele de educa�ie 
(�coal�, biseric�, mass-media). Crearea lor 
este în mod decisiv influen�at� de modul de 
func�ionare a normelor explicite, corect 
elaborate �i aplicate de institu�iile statului. 
Normele implicite pot fi viciate de o proast� 
construc�ie a celor explicite (de exemplu: un 

nivel prea înalt al tax�rii conduce la fraud� 
fiscal�, la lipsa de încredere în norma 
juridic�, deoarece ea este considerat� 
inechitabil�). Dat� fiind aceast� complexitate 
a institu�iilor este nevoie de un rol mai mare 
al statului în perioada de tranzi�ie. Astfel, în 
viziunea acestor economi�ti, statul nu 
trebuie s� fie doar creator al regulilor de 
joc, ci �i s�-�i asume anumite func�ii 
intermediare sau chiar active (prin diferite 
politici economice): furnizarea mai multor 
bunuri publice (precum ocrotirea s�n�t��ii, 
educa�ia) �i reglementarea utilit��ilor publice,  
supravegherea �i protejarea concuren�ei, 
corectarea asimetriilor de informa�ie, politici 
de protec�ie social� �.a. 

 

Relevan�a opiniilor institu�ionaliste pentru 
tranzi�ie 

 

Experien�a diferitelor ��ri a validat 
numeroase aspecte ale acestor opinii. În 
primul rând s-a dovedit c� dereglement�rile 
�i macrostabilizarea nu sunt eficiente în 
lipsa reformelor institu�ionale �i 
structurale. În fapt, introducerea lor 
trebuia f�cut� simultan, într-o construc�ie 
contrapunctic�, care are ca scop 
consolidarea eficien�ei func�ion�rii 
mecanismelor de pia�� ca ansamblu. 
Liberaliz�rile creau fundamentele pie�elor, 
care trebuiau îns� “reglementate” 
(organizate, ca pie�ele bursiere de pild�) prin 
construc�ia institu�ional�, edificat� 
consecvent �i coerent. Deoarece crearea 
institu�iilor cere timp, era necesar� aplicarea 
unor politici de macrostabilizare, care s� 
suplineasc� lipsa anumitor institu�ii. 

Reformele institu�ionale erau, la rândul lor, 
cele care puneau temeliile reformelor 
structurale, dintre care mai importante erau 
reforma propriet��ii, reforma sistemului 
bancar �i reforma întreprinderii. Ele s-au 
derulat în mai multe etape, având în vedere 
complexitatea lor. Prima (anii 1990-1993) a 
fost cea a adopt�rii legilor esen�iale privind 
crearea institu�iilor �i mecanismelor specifice 
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economiilor capitaliste: ini�ierea reformei 
propriet��ii, derularea privatiz�rii micilor 
întreprinderi, crearea sistemului bancar pe 
dou� niveluri, crearea pie�elor de capital �.a. 
��ri precum Polonia, Ungaria �i Cehia au 
ac�ionat decis în acest sens în aceast� 
perioad�. Comparativ cu acestea, în România 
reformele institu�ionale �i structurale au 
debutat ezitant. Trecerea la “cea de-a doua 
genera�ie de m�suri de reform� structural�”, a 
semnificat efectuarea altor pa�i precum: 
accelerarea privatiz�rii �i restructurarea 
firmelor de stat (cu viziuni diferite în ��rile în 
tranzi�ie: restructurare prin privatizare, în 
Cehia �i Ungaria sau privatizare dup� 
restructurare, în Polonia �i România), 
restructurarea �i privatizarea b�ncilor, 
trecerea la armonizarea legilor cu cele din 
Uniunea European� în baza prevederilor din 
Acordurile europene, reformarea sistemului 
de protec�ie social� (crearea de fonduri de 
pensii private), consolidarea pie�ei de capital. 
�.a. 

Performan�ele economice au depins în 
mod critic de construc�ia institu�ional� din 
diferite ��ri. Crearea unui sector 
particular puternic �i autonom fa�� de 
puterea politic� s-a dovedit decisiv� 
pentru schimbarea etosului general, a 
mentalit��ilor �i comportamentelor 
individuale. 

Aceste evolu�ii au ar�tat c� o atent� �i 
corect� construc�ie a institu�iilor 
economiei de pia�� (proprietatea privat�, 
concuren�a, rela�iile contractuale, 
organiza�iile �.a.), asociat� cu supravegherea 
func�ion�rii lor de c�tre institu�iile 
administrative abilitate �i generalizarea 
culturii de pia�� conduc treptat la o mai 
echitabil� reparti�ie a costurilor tranzi�iei 
�i la o reducere a acestora, ca urmare a 
reducerii costurilor de tranzac�ionare (reguli 
cunoscute �i respectate, nediscriminatorii, 
sanc�ionarea comportamentului oportunistic 
�.a.) 

Abord�rile institu�ionaliste au avut meritul de 
a sublinia importan�a reglement�rii pie�elor 
în economiile în tranzi�ie, aceasta fiind 

modelatorul comportamentelor economice. 
Interpretate deformat, ele au fost suportul 
îns� de legitimare a celor care au sus�inut 
necesitatea men�inerii unei interven�ii statale 
masive �i directe în economiile în tranzi�ie 
(subven�ii �i credite preferen�iale orientate 
c�tre anumite industrii sau sectoare 
economice �.a.). În economiile în tranzi�ie 
astfel de interven�ii erau riscante deoarece ele 
puteau fi nevalidate ulterior de pie�ele 
externe sau deturnate în interior în folosul 
unor grupuri de interese. În acest sens un 
exemplu îl constituie captarea de c�tre 
administratorii I.A.S.- urilor din România a 
majorit��ii creditelor preferen�iale acordate 
de stat, credite ce ar fi trebuit s� ajung� la 
micii produc�tori agricoli în primul rând. 

De la neoinstitu�ionali�ti s-au revendicat, 
de asemenea, sus�in�torii “terapiei 
graduale”, care pledau pentru o 
dezvoltare organic� a capitalismului în 
aceste ��ri. Ei erau îndrept��i�i s� aten�ioneze 
asupra faptului c� unele reforme cereau timp, 
dar ignorau efectele perverse ale coexisten�ei 
mecanismelor de pia�� cu mecanisme de 
comand�, manifestate atât asupra 
performan�elor economiei respective, cât �i 
asupra comportamentelor agen�ilor 
economici, precum �i costurile mai mari ale 
tergivers�rii lor. 
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