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Sensul drepturilor de proprietate 

 

Ra�ionalitatea economic� se 

autodecimeaz� în oricare alt regim decât 
cel al propriet��ii private. Calculul 
economic antreprenorial, ca expresie a 
acestei ra�ionalit��i, se abandoneaz� pe sine 
hazardului, situa�ie în care coresponden�a 
realit��ii cu planificarea economic� în 
termeni de eficien�� �i randament devine, în 
cazul fericit al coinciden�ei acestora, o 
nevinovat� victim� a întâmpl�rii. În genere, 
absen�a propriet��ii private nu este decât un 
avanpost al haosului organizat, a c�rui ordine 
are acelea�i �anse de atingere, precum cea 
dintr-un sistem brownian împrumutat din 

fizic�. Tocmai planificarea riguroas�  a 
activit��ii economice, în absen�a drepturilor 
de proprietate, atât la nivelul bunurilor de 
consum, cât mai ales la cel al factorilor de 
produc�ie, conduce la parodii de judec��i 
economice. Limpezirea acestei aser�iuni 
poate veni din citirea asumat� a unui articol 
cardinal în istoria gândirii economice intitulat 
Calculul economic în societatea socialist� al 
lui Ludwig von Mises în care g�sim 
demonstra�ia faptului c� f�r� titluri de 
proprietate privat� asupra mijloacelor de 
produc�ie nu sunt posibile pie�ele, deci nici 
pre�urile, deci nici estim�rile anticipative ale 
pre�urilor, deci nici calculul antreprenorial de 
rentabilitate f�cut în lumina acestor estim�ri 
�i de aceea, pentru oricine, planificarea 
ra�ional� în condi�ii de diviziune a muncii 
este de nerealizat într-un sistem socialist. 

Dac� socializarea mijloacelor de produc�ie 

pare s� î�i fi pierdut postura de copil 

minune  al teoriei economice socialiste, de 
factur� marxist-leninist�, interven�ionismul 
reprezint� înc� o tenta�ie suficient de mare 

pentru cei care suspecteaz� e�ecul pie�ei . 
Bunele inten�ii, ca �i în cazul socialismului 
de astfel, nu exonereaz� nici un guvern de pe 
lumea aceasta de p�catul alegerii unor 
mijloace nefericite. Or economia, ca �tiin�� a 

mijloacelor �i nimic mai mult, ar trebui s� 
dicrediteze ac�iunile suboptimale care vin s� 
corecteze ac�iunea uman� (adic� chiar natura 
îns��i). Iluzia interven�ionismului vine dintr-
o imposibilitate: ac�iunea uman� nu poate fi 
anticipat� pe baza unor rela�ii deterministe, 
ca în �tiintele naturale acolo unde o cauz� 
anume determin� un efect anume caeteris 
paribus; ac�iunea uman� este orientat� de 
scopuri. Dat� fiind neasemuita complexitate 
a societ��ii este peste putin�� imaginarea unui 
mecanism optim care s� furnizeze bun�stare 
pentru to�i cei implica�i, mai mult decât ar 
face lucrul acest oamenii în�i�i. Oamenii 

caut� s� le fie mai bine, în condi�iile în 

care realizeaz� raritatea resurselor de care 
dispun �i sunt supu�i gre�elii. Orice act 
voluntar întreprins pe pia�� se supune 
aprioric acestor legi. Acestea sunt adev�ruri 
absolute ale naturii umane.  

Este improbabil ca vreo for�� exterioar� s� 
ierarhizeze dorin�ele oamenilor �i s� le 
împlineasc� simultan mai bine decât pia�a 
liber� îns��i o poate face. �i asta pentru c� 

acelei for�e exterioare i-ar fi cu neputin�� 

s� cunoasc� scala proprie de preferin�e a 

fiec�rui om �i cu atât mai mult s� 

ierarhizeze preferin�e ale unor indivizi 

diferi�i, pentru c� mai binele  este 
eminamente subiectiv �i nimeni nu î�i poate 
aroga, în mod onest, cunoa�terea instan�elor 
subiective str�ine ale indivizilor unei 
comunit��i cu atât mai mult cu cât acestea nu 
sunt inerte, ci variaz� în timp. Determinismul 
nu poate spune nimic despre evolu�ia 
a�tept�rilor indivizilor. Cu atât mai pu�in 
probabil ale unei comunit��i. A�a ceva nu se 
poate! De aici �i limitele unei politici 
economice care suprascrie peste legile pie�ei 
legi politice. De�i contestat, un lucru este 
limpede. De exerci�iul pie�ei beneficiaz� 

to�i, pentru c� pia�a �i numai ea transfer� 

resurse limitate c�tre cei care le 

valorizeaz� cel mai mult, iar lucrul acesta 

se poate face doar prin jocul neîngradit al 
op�iunilor. Mai bine decât în oricare alt 
regim. 
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De�i cam prea teoretic preambulul nostru 
propune o aser�iune simpl�: interven�ia în 
economie nu poate produce cu necesitate 

mai binele  pentru to�i indivizii de�i lucrul 
acesta se poate întâmpla, îns� doar prin 
hazard. Invariabil interven�ionismul în 
economie favorizeaz� pe unii în detrimentul 
altora. �i mai mult decât atât, induce o stare 
de dependen�� în economie. De�i se bazeaz� 
pe anticip�ri ale unor st�ri viitoare, 
interven�ionismul difer� de ac�iunea 
antreprenorial� prin faptul c� aceasta din 
urm� este un exerci�iu voluntar. Orice act 
non-voluntar întreprins asupra pie�ei 
contravine principiilor fundamentale ale 
ac�iunii umane pe care le-am amintit pentru 
c� nu ne mai permite urm�rirea unei 
îmbun�t��iri a st�rii proprii, uzul mijloacelor 
rare pe care le-am valorizat în conformitate 
cu scala noastr� proprie de valori �i nici 
m�car nu ne mai d� voie s� gre�im! 

Nu exist�, la propriu,  nici o for�� exterioar� 
(mân� invizibil�) care administreaz� 
economia �i c�reia abandonându-i-ne risc�m 
s� pierdem controlul asupra bun�st�rii 
noastre, fiind nevoie, prin urmare, de for�e 
corective (�i coercitive) care s� ne apropie de 
deziderat. Spunea Mises în Haosul 
Planificat:  

Metaforele sunt adesea foarte utile 
pentru elucidarea problemelor 
complicate, f�cându-le inteligibile 
pentru min�ile mai pu�in inteligente. 
Dar ele ajung s� induc� în eroare �i s� 
duc� la absurdit��i dac� lumea uit� c� 
orice compara�ie este departe de a fi 
perfect�. Este o prostie s� lu�m 
expresii metaforice ad literam �i s� 
deducem din interpretarea lor tr�s�turi 
caracteristice ale obiectului pe care am 
dorit s�-l facem mai u�or inteligibil 
prin utilizarea lor. Nu este nici un r�u 
în faptul c� economi�tii au numit 
func�ionarea pie�ei automat� �i în 
obiceiul lor de a vorbi despre for�ele 
anonime care ac�ioneaz� pe pia��. Ei 
nu puteau s� anticipeze c� cineva ar 
putea s� fie atât de prost încât s� 

interpreteze asemenea metafore literal. 

Nici un fel de for�e automate  sau 

anonime  nu ac�ioneaz� mecanismul  

pie�ei. Singurii factori care dirijeaz� 
pia�a �i determin� pre�urile sunt 
ac�iunile cu finalitate ale oamenilor. Nu 
exist� nici un fel de automatism; exist� 
doar oameni care urm�resc con�tient 
scopuri alese �i care recurg în mod 
deliberat la anumite mijloace pentru 
atingerea acestor scopuri.  

În tradi�ia lockean� a dreptului natural, 
libertatea (vom folosi pe parcursul textului de 
multe ori formularea libertate economic� ca 
sinonim pentru �i nu ca dezmembr�mânt al 
acesteia, tradi�ia liberal� clasic� respingând 
ideea de pluralitate a libert��ilor) este 
indisolubil legat� de proprietatea privat�, 
absen�a acesteia din urm� f�când derizoriu 
orice sistem nominal afirmat ca fiind liber. 
Este ca �i cum ai afirma libertatea cuiva 
negându-i mijloacele prin care ar pute-o 
atinge.  

Libertatea (economic�), de�i imperfectat� de 
prezen�a statului, posedând frecvent accese 
de interven�ionism, este singura c�l�uz� a 
bun�st�rii unei economii. Putem vedea acest 
lucru scalând prosperitatea statelor. Unele 
sunt mai înzestrate, altele mai pu�in. 
Economi�tii descinzând de la Adam Smith 
încoace au fost nedumeri�i de acest lucru. 
Indexul Libert��ii Economice realizat sub 
auspiciile Heritage Foundation, î�i propune 
s� contorizeze gradul de libertate economic� 
în rela�ie cu ideea de bun�stare economic�.  

În preambulul studiului, prefa�atorii acestuia, 
William W. Beach �i Gerald P. O'Driscoll Jr., 
identific� r�d�cinile cre�terii economice în 
ideea de proprietate privat�, încercând s� 
demonstreze c� tocmai privilegierea acestui 
principiu �i ocrotirea/garantarea acestuia în 
cadrul unui stat de drept se pot întemeia ca 
premise pentru dezvoltarea societ��ii. În 
tradi�ia inaugurat� de Adam Smith, pe lâng� 
justificarea cre�terii economice prin 
intermediul diviziunii muncii, este 
eviden�iat� importan�a institu�iilor politice �i 
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legale ca protectori ai activit��ii economice în 
explicarea avu�iei na�iunilor. Institu�iile 
societ��ii furnizeaz� un cadru pentru 
activitatea economic�, reguli care s� 
guverneze produc�ia �i schimbul de bunuri. 
Atât timp cât statul nu î�i arog� în plus �i 
vreun soi de în�epciune superioar� celei a 
pie�ei �i nu cade în capcana 
interven�ionismului recurent, ac�iunea de 
gardian al legii este fericit�. În acest spirit î�i 
fac loc în peisajul economic Cur�ile 
comerciale care sunt menite a solu�iona 

dispute între litigan�i, oferind neutralitatea 

rece a unui judec�tor impar�ial . Mai mult, 
Constitu�iile ne asigur� c� legile care îl 
protejez� pe individ de abuzurile statului �i 
de nelegiuirea semenilor s�i nu pot fi 
schimbate prin simpla manipulare a unei 
majorit��i electorale. 

În 2002 Index of Economic Freedom editorii 
materialului s-au concentrat pe rolul 
Constitu�iilor �i al unui sistem de drepturi de 

proprietate. Constitu�iile construite a�a cum 

trebuie  încorporez� no�iunea de libertate 
negativ�, care constrânge guvernele s� apere 
persoanele �i propriet��ile. Un atare sistem 
bazat pe proprietate privat� faciliteaz� 
cre�terea economic� �i crearea avu�iei. 

În câteva din ��rile în tranzi�ie, importan�a 
domniei legii nu a fost prea inspirat în�eleas� 
�i asta a reprezentat o gre�eal� de neiertat. 

Nici în�elegerea în ansamblu , nici tot 

posibilul , nici cele mai bune inten�ii  nu pot 
înlocui un mediu legal salubru �i în continu� 
îmbun�t��ire. Nu pot exista nici economie de 
pia��, nici democra�ie, f�r� legi, f�r� drepturi 
clare de proprietate �i f�r� un sistem juridic 
func�ional. 

Sistemul propriet��ii private este cea mai 
bun� garan�ie a libert��ii, �i asta nu numai 
pentru cei care de�in proprietatea, dar 
aproape la fel de mult �i pentru cei care nu o 
de�in. Situa�ia se datoreaz� faptului c� acest 
control al mijloacelor de produc�ie este 
divizat între mai mul�i oameni care 

ac�ioneaz� independent, astfel încât nimeni 
nu are o putere discre�ionar� asupra celorlal�i, 
�i pentru c� fiecare individ poate decide ce 
este de f�cut cu el însu�i �i cu ce este al s�u. 
Dac� toate mijloacele de produc�ie ar fi ar fi 
monopolizate într-o singur� mân�, fie c� 

acesta ar apar�ine nominal societ��ii  ca 
întreg ori vreunui dictator anume, acel 
personaj individual sau colectiv ar avea 
putere deplin� asupra restului. 

În spiritul acestei retorici, The Heritage 
Foundation �i The Wall Street Journal au 
f�cut publice concluziile raportului intitulat 
2003 Index of Economic Freedom studiu la 
care vom face apel pentru a inventaria 
situa�ia deschiderii economiei române�ti 
c�tre lume. 

 

Libertatea fundamental� de face comer� 

 

Proprietatea privat� face economia de pia�� 
s� fiin�eze. Libertatea individual� �i 
proprietatea privat� sunt ontologic 
inseparabile �i uzul lor neîngr�dit reprezint� 
o premis�, de�i nu o certitudine, a bun�st�rii. 
Ra�ionalitatea este cea care mediaz� lan�ul 
faptic care duce de la libertate la bun�stare. 
Îns� limitarea libert��ii prin vicierea 
institu�iei propriet��ii înseamn� f�r� doar �i 
poate un gest prin care bun�starea nu mai 
depinde exclusiv de noi, ci de instan�e pretins 
superioare. Un mod de a nega un adev�r 
fundamental al ac�iunii umane acela potrivit 
c�ruia oamenii î�i aleg mijloacele pe care ei 
cred c� le vor îmbun�t��i în cel mai înalt 
grad situa�ia. Am încercat s� argumentez, 
de�i lapidar, de ce instan�ele superioare sunt 
iluzorii. Le lipsesc tocmai informa�iile pe 
care numai fiecare individ le poate depozita 
�i procesa. Anticip�rile lor nu sunt mai bune 
sau mai proaste decât ale antreprenorilor 
priva�i. Dar m�car implic� un exerci�iu liber 
ca �i puterea asumat� de a gre�i. Libertatea 
de a ne angaja în acte de schimb, �ine de 
libertatea economic�, care la rândul ei este un 
morfism al libert��ii individuale.  
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Într-un articol intitulat The Fundamental 
Freedom to Trade1, un articol scris de 

                                                 
1 Autorul studiului citat încearc� s� scape de o parte 
dintre prejudec��ile care greveaz� asupra ideii de 
comer� liber îmbr�când-o într-o aur� de retorism �i 
mit, f�când-o astfel mai vulnerabil� judec��ilor pur 
intelectuale. Argumenta�ia lui se bazez� pe câteva 
aser�iuni. 

Comer�ul liber nu este un mit  care s� poat� fi 

respins ori o teorie  care poate fi infirmat� de fapte 

reale ; este pur �i simplu o politic� ce recunoa�te 
dreptul individului de a se angaja în acte voluntare de 
schimb cu cei din jurul s�u. Este dreptul fiec�rui 
cet��ean de a dispune liber de proprietatea sa �i, prin 
urmare, orice îngr�dire de c�tre stat, prin m�suri 
protec�ioniste, a accesului la bunurile pe care el alege 
s� le achizi�ioneze prin schimb contra banilor s�i este 
un act de violare a drepturilor sale de proprietate. 

Nu ��rile fac comer�, ci indivizii.  Este for�at a se 

spune c� America face comer� cu România sau invers. 
Cea mai mare parte a comer�ului este realizat� de c�tre 
companii private, care sunt rezultatul subscrip�iei 
voluntare a indivizilor ce de�in drepturi de proprietate 
asupra patrimoniului lor �i, prin urmare, libertatea 
individual� se conserv� �i se transfer� acestor 
companii. Economia �i fluxurile de valoare apar�in 
milioanelor de de�in�tori individuali de drepturi de 
proprietate �i nu ��rii X sau Y. Asta înseamn� c� 
teoretic putem cump�ra/vinde de la oricare/oric�rui 
cet��ean al vreunei ��ri str�ine. 

Simpla prezen�� a deficitelor comerciale nu este ceva 

de speriat.  Paralela cu magazinul din col� este 
sugestiv�. Fiecare client al s�u cedez� o sum� de bani 
în schimbul unor produse. Asta nu înseamn� c� 

respectivul resimte asta cu pe un deficit . Nu putem 
afirma cu certitudine c� o debalan�� este bun� sau rea. 
Poate însemna o putere de cump�rare sporit� a 
cet��enilor unei ��ri fa�� de a altora, adic� un semn de 
înzdr�venire economic�, dup� cum poate fi �i o 
dovad� de infla�ie, semn al unei labilit��i economice. 
Cauza lor este de luat în seam�, nu simpla lor 
existen��. 

Edward L. Hudgins ne prezint� 
comandamentele care guverneaz� rela�ia 
dintre comer� ca act economic voluntar �i 
institu�ia propriet��ii private. Începând cu 
Adam Smith, David Ricardo sau Frederic 
Bastiat, simpatizan�ii liberului schimb au 
decretat f�r� dubii c� libertatea de a face 
comer� aduce cu sine prosperitate. În ciuda 
câtorva puseuri protec�ioniste, rezonabilitatea 
statelor a împins tendin�a general� c�tre liber 
schimb, lucru certificat de sistemul comercial 

                                                                           

Importurile nu doar distrug slujbe, ci pot s� �i 

creeze.  S� presupunem c� un anumit mijloc de 
produc�ie este achizi�ionat la un pre� sub cel intern. 
Asta înseamn� c� industria omoloag� celei care l-a 
produs devine necompetitiv� �i impune 
disponibiliz�ri. Dar asta poate semnifica, totodat�, c� 
întreprinz�torii din �ara importatoare care utilizez� 
respectivul mijloc de produc�ie pot deveni mai 
competivi prin sc�derea costurilor antrenate �i pot la 
rândul lor s� î�i extind� afacerea oferind în consecin�� 
noi posibilit��i de angajare. Importul poate astfel crea 
�i slujbe. 

În negocierile comerciale, concesiile comerciale sunt 

mai degrab� restaur�ri ale drepturilor de 

proprietate.  Asta înseamn� c� se renun�� la 
favorizarea unor categorii de cet��eni în dauna altora, 
recunoscând-se dreptul tuturor de a dispune cum 
consider� mai bine de bunurile pe care le au în 

proprietate. Astfel, o victorie  a unui stat în 

negocierile comerciale cu un partener anume 
înseamn� c� acel stat care men�ine un nivel mai ridicat 
al taxelor sau al protec�iei netarifare comparativ cu 

învinsul  s�u este de fapt un campion al agresiunii  
la adresa dreptului de proprietate al propriilor cet��eni. 

Taxele vamale �i alte forme de protec�ie nu sunt 

pl�tite de companiile str�ine ci de proprii cet��eni.  
Asta înseamn� c� dac� sunt men�inute pre�uri ridicate 
la unele produse, ele vor determina o sc�dere a cererii 
�i o cre�tere a apetitului pentru disponibiliz�ri astfel 
încât efectul este tocmai invers celui scontat. Produse 
str�ine sunt �inute fie departe de pia�a intern�, iar dac� 
produc�torii acestora accept� s� scad� marja de profit 
pentru a intra totu�i pe pia��, asta îi poate determina pe 
produc�torii interni s� ridice la rândul lor pre�urile la 
nivelul celor ale produselor str�ine, la fel, pe seama 
avutului consumatorului. 
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interna�ional gestionat de GATT/OMC sub 
auspiciile c�ruia, de-a lungul a numeroase 
runde de negocieri, începând cu finele celui 
de-al doilea r�zboi mondial, taxele vamele au 
sc�zut de la 40% la circa 4% în prezent, lucru 
echivalent cu o cre�tere a comer�ului 
interna�ional de la o valoare anual� de 100 
miliarde de dolari la circa 3000 de miliarde 
în ziua de ast�zi. 

Nu este deloc exagerat s� spunem c� piatra 
de c�p�tâi a civiliza�iei moderne o reprezint� 
comer�ul (liber). În esen��, economia de pia�� 
întrupeaz� o structur� vast� care se 
suprapune planetei în care fiecare individ, 
regiune, �ar� produce acele m�rfuri la care 
este cea mai calificat(�), cea mai eficient� în 
mod relativ, schimbând propriile produse 

pentru bunurile �i serviciile altora. F�r� 

diviziunea muncii �i f�r� un comer� bazat pe 
aceast� diviziune, lumea întreag� ar muri de 

foame. Restric�iile la adresa comer�ului – a�a 

cum este protec�ionismul – viciaz�, 

amputeaz� �i distrug comer�ul, sursa vie�ii �i 

prosperit��ii.2  Afirma�ia pare radical�, îns�, 
în lumina considera�iilor anterioare, face uz 
de un principiu - libertatea economic� care, 
odat� lezat, nu face decât s� conduc� la 
niveluri de bun�stare suboptimale. În astfel 
de regimuri de schimb, atunci când asupra 
actului de comer� se intervine coercitiv, nu 
mai func�ioneaz� postulatul potrivit c�ruia 
într-un act voluntar de schimb toate p�r�ile 
implicate au de câ�tigat (este �i normal s� fie 
astfel, altfel nu ar mai fi voluntar), ci jocul 
devine unul cu sum� nul�, în sensul c� unii 
câ�tig� în detrimental altora, favoriza�ii �i 
perdan�ii fiind îns� al�ii decât cei din 
paradigma lui Marx. Nu mai este vorba de 

pierderi înregistrate de na�iunile s�race  în 

fa�a celor avute , ci de cele ale 
consumatorilor de rând în fa�a cercurile 
privilegiate. 

                                                 
2 Murray N. Rothbard citat de DiLorenzo, Thomas J. 
în Trade and the Rise of Freedom, la www.mises.org 

Indivizii umani nu pot fi liberi la modul real 
în lipsa unui grad înalt de libertate economic� 
(este o inep�ie s� pretinzi existen�a unor 

libert��i par�iale – de exemplu libertatea de 

expresie, într-o �ar� în care mijloacele de 
informare în mas� sunt controlate 
guvernamental). Este vorba de acea libertate 
de a colabora �i de a ne coordona planurile cu 
oameni de pretutindeni, fiecare abilita�i în 
virtutea diviziunii muncii s� fac� ceva mai 
bine decât al�ii (avantaje competitive) sau 
decât altceva ce ar putea face (avantaje 
comparative). Este poate cea mai fericit� 
form� de a articula o societate3 �i de a 
diminua probabilitatea apari�iei unui r�zboi4. 

                                                 
3 „Mises believed that trade or exchange is "the 
fundamental social relation" which "weaves the bond 
which unites men into society." Man "serves in order 
to be served" in any trade relationship in the free 
market. Mises also distinguished between two types of 
social cooperation: cooperation by virtue of private 
contract and coordination, and cooperation by virtue 
of command and subordination or "hegemony." The 
former type of coordination is symmetrical and 
mutually advantageous, whereas the latter is 
asymmetrical -- there is a commander and a 
commandee, and the commandees are mere pawns in 
the actions of the commanders. When people become 
the mere pawns of their rulers they cannot be said to 
be free. This, of course, is the kind of "cooperation" 
that exists at the hands of the state. 

Western civilization -- like other advanced 
civilizations -- is the result of "achievements of men 
who have cooperated according to the pattern of 
contractual coordination." The contractual state is 
guided by such concepts as natural rights to life, 
liberty, and property and government under the rule of 
law. In contrast, the "hegemonic society" is a society 
that does not respect natural rights or the rule of law. 
All that matters are the rules, directives, and 
regulations issued by dictators, whether they are called 
"kings" or "congressmen." These directives may 
change daily, and the wards of the state must obey. As 
Mises wrote: "The wards have one freedom only: to 
obey without asking questions."”  (DiLorenzo, 
Thomas J., Trade and the Rise of Freedom, la 
www.mises.org) 
4 Liberalii clasici au recunoscut demult c� comer�ul 
liber reduce sim�itor probabilitatea izbucnirii unui 
r�zboi. Sustitutul oferit de democra�ie despotismului 
nu a fost de mare ajutor, a�a cum ar fi sperat gânditorii 
Revolu�iei Franceze, care aveau s� observe ulterior 
supravie�uirea bunelor obiceiuri beligerante pe care 
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Comer�ul implic� schimbul unor drepturi 
de proprietate. Restric�iile în calea 
comer�ului liber sunt prin urmare �i o form� 
deghizat� de atac la adresa drepturilor de 
proprietate �i nu doar o problem� de politic� 
comercial�. De aceea un promotor fervent a 
liberalismului classic ca Frederic Bastiat avea 
s� î�i dedice mul�i ani din via�� ap�r�rii 
cauzei liberului schimb. Gânditorul liberal 
avea s� în�eleag� c� odat� îmbr��i�at 
protectionismul, nici o proprietate privat� nu 
va mai fi sigur� printer multele atacuri 
camuflate ale unor politici comerciale prost 
în�elese. Pentru Bastiat protectionismul �i 
comunismul erau în esen�� aceea�i poveste. 
Adic�, ni�te mun�i de bune inten�ii (cel pu�in 
prin defini�ie), dar care sufereau de impoten�a 
mijloacelor de împlinire a lor. 

Toat� aceast� aser�iune se grupeaz� în jurul 
unui oximoron între�inut de multe dintre 
mediile politice ale lumii. �i anume preten�ia 
unei economii de pia��, în care pe lâng� alte 
politice economice dubioase persist� tenta�ia 
protectionismului, adica a antonimului 
liberului schimb, adic� a antonimului unei 
economii de piat� autentice, adic� a libert��ii 

                                                                           
aveau s� îl cultive pân� �i cele mai democrate state, 
animate de dorin�e expansioniste ori revan�iste. 

Prin urmare nu democra�ia ci comer�ul liber poate 
imuniza un popor la izbucnirea r�zboaielor. Asta 
pentru c� într-o lume a interac�iunilor pa�nice �i a 
prosperit��ii garantate de liberul exerci�iul al 
op�iunilor ra�ionale, nimeni nu mai are vreme s� se 
gândeasc� la r�zboi. Doar interferen�a statelor cu 
comer�ul �i detrunarea intereselor economice pure pot 
arunca semin�ele r�zboiului. Protec�ionism tarifar ori 
netarifar, sau blocadele �i embargourile sunt cel mai 
nociv act de r�zboi de când lumea �i asta pentru c� 
love�te nu în armate ci în cet��enii f�r� discriminare. 

Mises puncteaz� cel mai elocvent rela�ia dintre liber 
schimb �i pace notând: “Ceea ce îl deosebe�te pe om 
de animale este în�elegerea avantajelor care decurg din 
cooperare în cadrul diviziunii muncii. Omul î�i 
reprim� instinctual s�u agresiv pentru a putea coopera 
cu semenii s�i. Cu cât dore�te mai mult s� î�i 
îmbun�t��easc� bun�starea material�, cu atât trebuie el 
s� extind� sistemul bazat pe diviziunea muncii. 
Simultan el trebuie din ce în ce mai mult s� î�i 
restrâng� sfera în care va recurge la ac�iuni militare.” 

  

economice natura înse�i. Aceste repere 
reprezint� legitim�ri ale nevoii de a da credit 
libert��ii individuale �i de a merge pe mâna 
liberaliz�rii comer�ului ca premis� 
necesar� a cre�terii avu�iei na�iunii, nu ca 
entitate impersonal� �i inconsistent agregat�, 
ci ca sumum al avu�iilor actorilor economici 
individuali a c�ror motiva�ie, responsabilitate 
�i ini�iativ� reprezint� adev�rata m�sur� a 
bun�st�rii societale. Falsa dilem� (dac� 
accept�m paradigma în cadrul c�reia am 
f�cut discu�ia de pân� acum) comer� corect, 

echitabil sau just (fair trade) versus comer� 
liber (free trade) i-a f�cut pe mul�i 
economi�ti s� cad� în iluzia unor politici 
protec�ioniste care în esen�� nu f�ceau decât 
s� îns�n�to�easc� o component� a economiei 
na�ionale, debilitând-o pe alta. 

 

Anatomia Indexului Libert��ii Economice 

 

De�i libertatea economic� sufer� de lipsa 
unei unit��i de m�sur� propriu-zise, (fiind 
vorba o valoare uman� ea poate fi doar 
comparat�, scalat�, nu �i m�surat�, 
cuantificat�), anali�tii economici imagineaz� 
modalit��i conven�ionale de a elabora indici 
asocia�ia acestei st�ri pentru a vedea modul 
în care o economie na�ional� sau alta poseda 
(parte din) atributele unei economii libere. 
De�i multe dintre no�iuni au fost ele însele 
r�st�lm�cite de artizanii diferitelor politici 
economice (fie ele �i liberale), dar �i datorit� 
faptului c� libertatea economic� nu exist� la 
modul absolut în lumea zilelor noastre, 
putem asimila ideea de libertate economic� 
pe care am încercat s� o desen�m cu cea 
propus� de autorii Indexului Libert��ii 
Economice. 

Din 1995, Indexul Libert��ii Economice a 
oferit an de an comunit��ii interna�ionale o 
examinare de profunzime a factorilor cel mai 
intim lega�i de libertatea economic� �i de 
prosperitate5. În capitolul 5 al lucr�rii 

                                                 
5 Perioada de studiu 
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intitulat Explicarea factorilor Indexului 
Libert��ii Economice, realizatorii autorii s�i 
William W. Beach �i Gerald P. O'Driscoll, Jr. 
Inventariaz� metodologia elabor�rii acestuia. 

Considerat cel mai amplu indice de acest tip, 
el include o gam� larg� de factori 
determinan�i pentru ideea de libertate 
economic�: 

• Corup�ie în justi�ie, în sistemul vamal 
�i în birocra�ia guvernamental�;  

• Bariere netarifare în calea 
comer�ului, precum prohibiri �i 
contingente la import, m�suri de ordin 
tehnic precum �i regimul de acordare a 
licen�elor;  

• Presiunea fiscal� exercitat� de guvern 
care include impozite pe venit, pe 

                                                                           
Pentru Indicele Libert��ii Economice 2003, autorii au 
examinat de regul� date pentru perioada care acoper� 
a doua jum�tate a anului 2001, pân� spre finele primei 
jum�t��i a anului 2002. În m�sura posibilului, 
informa�ia considerat� pentru fiecare factor a fost 
preluat� pân� la data limit� de 30 iunie 2002. Unii 
factori sun ob�inu�i prin medierea valorilor pentru o 
perioad� mai lung� de timp (infla�ia mediat� de 
exemplu pe 10 ani), în timp ce al�ii precum taxele 
vamale sunt cele din anul în care are loc publicarea, 
2002 pentru Indicele 2003. 

  

Surse 
Pentru determinarea modului în care o �ar� 
îndepline�te criterile pentru un anumit factor, autorii 
studiului au folosit o gam� extins� de rapoarte 
autorizate, mar�ând pe ideea credibilit��ii surselor 
folosite, surse indicate în cadrul fiec�rui domeniu 
investigat. De exemplu pentru capitolele de politici 
comerciale �i de investi�ii de capital au fost folosite 
surse precum: Economist Intelligence Unit, Country 
Report and Country Commerce, 2002; International 
Monetary Fund, Government Finance Statistics 
Yearbook and International Financial Statistics on 
CDROM, 2002; Office of the U.S. Trade 
Representative, 2002 National Trade Estimate Report 
on Foreign Trade Barriers; U.S. Department of State, 
Country Commercial Guide3 and Country Reports on 
Economic Policy and Trade Practices for 2001 and 
2002; World Bank, World Development Indicators 
2002; World Trade Organization, Trade Policy 
Reviews, 1995 to June 2001; precum �i surse 
guvernamentale din fiecare �ar� analizat�. 

avere precum �i cheltuieli 
guvernamentale exprimate ca procent 
din venituri;  

• Domnia legii, credibilitate, 
impar�ialitate �i eficien�a justi�iei, 
precum �i abilitatea de a contracta;  

• Presiuni regulatorii asupra afacerilor 
precum norme legate de s�n�tate, 
securitate �i mediu;  

• Restric�ii asupra activit��ii bancare cu 
privire la serviciile financiare precum 
tranzac�ionarea titlurilor de valoare �i a 
asigur�rilor;  

• Reglement�ri ale pie�ei muncii 
precum programul de lucru sau 
modalitatea de salarizare; 

• Activit��i ale pie�ei subterane 
inclusiv darea �i luarea de mit�, 
piraterea drepturilor de proprietate 

intelectual�, munca la negru   precum 
�i alte actvit��i ilegale.  

 

M�surarea libert��ii economice  

 

Libertatea economic� este definit� ca absen�a 
coerci�iei sau constrângerilor guvernamentale 
la adresa produc�iei, distribu�iei sau 
consumului de bunuri �i servicii dincolo de 
m�sura necesar� pentru ca cet��enii în�i�i s� 
î�i protejeze �i men�ine libertatea. 

Tot ceea ce înseamn� ac�iune 
guvernamental� con�ine în sine o form� sau 
alta de coerci�ie. O coerci�ie minimal� este 
considerat� ca fiind dezirabil� în m�sura în 
care este util� cet��enilor unui stat s� se 
apere, s� promoveze evolu�ia societ��ii civile 
�i s� se bucure de roadele muncii lor. Ideea 
revendicat� de la Locke este inserat� în 
Constitu�ia american�. Spre exemplu, taxele 
colectate de la cet��eni servesc la ob�inerea 
de venituri pentru a finan�a protec�ia 
persoanelor �i a propriet��ilor, precum �i 
pentru ap�rarea comun�. De asemenea, este 
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acceptat� de c�tre unii economi�ti o categorie 

diferit� de bunuri, denumite publice , a c�ror 
alocare poate fi f�cut� mai convenabil de 
c�tre guvern. 

Dar atunci când guvernul se las� furat de 
mania regulariz�rii prin intermediul 
instrumentarului coercitiv, atunci putem 
spune c� atenteaz� la libertate. Atunci când 
se insinuez� în pia�� pentru a interveni 
dincolo de misiunea de protejare a 
individului �i a propriet��ii sale, el 
submineaz� v�dit libertatea economic�. Linia 
de demarca�ie este totu�i nespecificat�, prilej 
pentru libertarieni �i sociali�ti s� polemizeze. 

Istoria p�streaz� m�rturii ale bog��iei 
arsenalului constrictiv al statelor. Multe 
dintre acestea pot fi m�surate prin raportare 
la impactul avut asupra alegerilor economice. 
Aceste constrângeri afectez� produc�ia, 
distribu�ia sau consumul de bunuri 
economice. Un lucru este cert: cu intensit��i 
diferite, guvernele rescriu op�iunile 
oamenilor de rând f�cute în leg�tur� cu 
persoana sau cu propriet��ile lor. Libertatea 
economic� este viciat� când guvernele se 
comport� astfel. Cre�terea economic� se 
resimte �i ea. 

Pentru a m�sura libertatea economic�, autorii 
indicelui au studiat 50 de variabile 
economice independente, pe care le-au 
grupat în 10 mari categorii. 

� Politica comercial� 

� Presiunea fiscal� 

� Interven�ia guvernului în economie 

� Politica monetar� 

� Fluxurile de capital �i investi�iile 
str�ine 

� Sistemul financiar-bancar 

� Regimul salariilor �i al pre�urilor 

� Drepturile de proprietate 

� Reglementarea 

� Activitatea pie�ei subterane 

Vom detalia maniera de lucru a realizatorilor 
studiului mergând pe modelul analizei a doi 

indicatori cu relevan�� pentru tema noastr� – 
deschiderea interna�ional� a pie�ei române�ti 

– �i anume politica comercial� �i fluxurile 

de capital �i investi�iile str�ine. 

 

Protec�ionism ridicat, bariere moderate în 

calea capitalurilor str�ine în condi�iile 

unui regim al propriet��ii private labil 

 

Cam a�a am putea rezuma verdictul pentru 
România în cazul indicatorilor pe care ne 
propunem s� îi lu�m în studiu. Dar înainte de 
detalierea factorilor relevan�i pentru ideea de 
deschidere interna�ional� a României este 
necesar s� facem apel la evaluarea climatului 
de proprietate privat� de a c�rui stare depinde 
calitatea tuturor celorlal�i factori. 

Potrivit Departamentului de Stat al SUA, 

proprietatea �i drepturile contractuale sunt 
recunoscute, dar impunerea prin intermediul 
instan�elor din România este dificil�. 
Companiile str�ine angajate în acte de comer� 
sau de investi�ii în România î�i exprim� 
adesea preocuparea în leg�tura cu experien�a 
interna�ional� a instan�elor juridice 
române�ti. Judec�torii au în general pu�in� 
experien�� în ceea ce prive�te func�ionarea 
economiei de pia��, a practicilor de afaceri 
interna�ionale sau în aplicarea noii legisla�ii 

comerciale române�ti.  The Economist 

Intelligence Unit relateaz� c� rapoartele 
succesive întocmite de Comisia European� 
au ridicat serioase nedumeriri în privin�a 
neutralit��ii politice a Justi�iei �i a nivelului 
sc�zut de preg�tire �i calificare a personalul 

din sistemul juridic.  

 

Maniera de calcul a Indicelui 

exemplificat� pe deschiderea 

interna�ional� a României 

 

Ponderarea factorilor 
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Indicele Libert��ii Economice trateaz� to�i 
factorii ca fiind la fel de importan�i în 
evaluarea nivelului libert��ii economice, 
astfel încât pentru determinarea scorului total 
al unei ��ri factorii sus-men�iona�i sunt 
pondera�i egal. Când se va fi a�ternut o 
experien�� mai ampl� în calcularea acestui 
indice, anali�tii de la Heritage inten�ioneaza 
s� examineze problema ponder�rii diferite a 
factorilor, pân� atunci ei considerând ca 
onest� �i în spiritul cercet�rii ponderarea 
egal� în ideea c� o �ar� trebuie s� ating� to�i 
ace�ti factori, institu�ionali prin excelen��, 
pentru a conta pe o cre�tere economic� pe 
termen lung. 

 

Scala de evaluare 

Fiecare �ar� prime�te scorul final al libert��ii 
economice prin medierea scorurilor celor 10 
factori individuali. Fiecare factor este cotat în 
conformitate cu o scal� de evaluare unic� 
pentru fiecare factor în parte. Scala este 
cuprins� între 1 �i 5: 1 însemnând un set 
consistent de politici care s� conduc� la 
atingerea libert��ii economice, iar 5 
însemnând un set de politici cele mai pu�in 
prielnice. 

 

Exemplificare: 

Politica comercial� 

Politica comercial�, a�a cum am încercat s� 
argumentez în debutul lucr�rii, este un factor 
important în evaluarea libert��ii economice. 
Gradul în care guvernul obstruc�ioneaz� 
fluxurile libere de comer� exterior poate 
impieta asupra abilit��ii individului de a-�i 
urm�ri propriile deziderate economice. 

S� spunem c� atunci când un guvern taxeaz� 
în mod direct prin intermediul tarifului vamal 
sau limiteaz� prin bariere netarifare importul 
unui anume produs, un anumit grup 
deoameni din �ara respectiv� va tinde s� 
produc� respectivul bun în locul altuia care ar 
fi fost mai potrivit în termeni de preferin�� a 
consumatorilor. Limitarea importurilor 
reduce libertatea economic� descurajând 

indivizii de la a-�i folosi talentul �i priceperea 
într-o manier� pe care ei o recunosc sau o 
consider� a fi mai bun� pentru ei. Mai mult, 
aceast comportament al guvernului limitez� 
alegerile consumatorilor, limitându-le în 
consecin�� bun�starea individual�. 

Scala de evaluare a politicii comerciale 
Ierarhizarea punctajelor la criteriul 
protec�ionismului 

1) Nivel mediu ponderat al taxelor vamale 
foarte sc�zut, când acesta este mai mic sau 
egal cu 4%. 
 
2) Nivel mediu ponderat al taxelor vamale 
sc�zut, când acesta este cuprins între 4-9%.  

3) Nivel mediu ponderat al taxelor vamale 
moderat, când acesta este cuprins între 9-
14%.  

4) Nivel mediu ponderat al taxelor vamale 
ridicat, când acesta este cuprins între 14-
19%.  

5) Nivel mediu ponderat al taxelor vamale 
foarte ridicat, când acesta este mai mare 
sau egal cu 19%. 

 

Fluxurile de capital �i investi�iile str�ine  

Restric�iile la adresa investi�iilor str�ine 
limitez� influxul de capital viciind astfel 
libertatea economic�. Prin contrast, restric�ii 
minime sau deloc stimulez� libertatea 
economic�, furnizând fonduri pentru 
expansiunea economic�. Pentru aceast� 
categorie, cu cât sunt mai intense restric�iile 
impuse de o �ar� investi�iilor str�ine, cu atât 
este mai sc�zut nivelul libert��ii economice �i 
scorul mai mare. 

Scala de evaluare a fluxurilor de capital �i 

a investi�iilor str�ine 

Ierarhizarea punctajelor la criteriul bariere în 
calea investi�iilor str�ine 
 

1) Foarte sc�zut – Tratament deschis sau 
impar�ial la adresa investi�iilor str�ine; 
legisla�ie a investi�iilor str�ine accesibil�; 
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aproape nici un fel de restric�ie la adresa 
investi�iilor str�ine cu excep�ia domeniilor 
ce �in de securitatea na�ional�. 

2) Sc�zut – Restric�ii la investi�iile din 
anumite sectoare, precum utilit��ile publice, 
companiile vitale pentru securitatea 
na�ional� �i în domeniul resurselor naturale; 
proces limitat �i eficient de ob�inere de 
aprob�ri. 

3) Moderat – Restric�ii pentru multe 
investi�ii, dar politica oficial� pare s� 
respecte legisla�ia aferent� investi�iilor 
str�ine; proces de ob�inere de aprob�ri 
birocratic. 

4) Ridicat – Investi�ii permise doar de la caz 
la caz; posibil� prezen�� a procesului de 
ob�inere de aprob�ri birocratizat �i a 
corup�iei. 

5) Foarte ridicat – Guvernul încearc� în 
mod deliberat s� previn� investi�iile str�ine; 
corup�ie generalizat�.  

 

Mai mult, fiecare scor al unui factor este 

urmat de o descriere - mai bine , mai r�u  

sau stabil  - pentru a indica respectiv dac� 
factorul luat în calcul s-a îmbun�t��it, s-a 
înr�ut��it sau sta�ioneaz� în compara�ie cu 
valoarea din anul anterior. 

În final, scorurile sunt mediate, iar scorul 
final este atribuit ��rii analizate. 

Cele patru mari categorii de libertate 
economic� consemnate de Indice sunt: 

� Libere – ��ri cu un scor total mediu de 
1,95 sau mai mic; 

� Aproape libere – ��ri cu un scor total 
mediu cuprins între 2 �i 2,95; 

� Mai pu�in libere – ��ri cu un scor total 
mediu cuprins între 3 �i 3,95; 

� Reprimate – ��ri cu un scor total 
mediu de 4 sau mai mult. 

�  

Scoruri precedente 

Indicele Libert��ii Economice include o list� 
ampl� de 161 de ��ri, fiecare cu scorurile 
aferente celor 10 factori lua�i în discu�ie. În 
edi�ia din acest an, lista fiec�rui stat con�ine 
scorurile totale pentru fiecare dintre anii în 
care �ara respectiv� a fost evaluat� între anii 
1995 �i 2002. Prin intermediul acestei istorii, 
cititorii pot discerne ei în�i�i dac� o �ar� �i-a 
ameliorat comportamentul în materie de 
libertate economic� sau din contr�, sau dac� 
a stagnat pur �i simplu. 

 

Transparen�a metodologic� 

Fiecare factor este detaliat în parte, ar�tându-
se considerentele pentru care a fost oferit un 
anume scor precum �i sursele care au condus 
la respectiva evaluare. 

Fiecare atribuire de punctaj este transparent�. 
De exemplu, dac� o �ar� prime�te un punctaj 
de 5 la capitolul politic� comercial� asta 
înseamn� c� respectiva �ar� afi�eaz� cea mai 
mare parte a caracteristicilor care o 
recomand� pentru respectivul punctaj: un 
nivel al taxelor vamale de cel pu�in 19 
procente sau un nivel sc�zut al tarifului 
vamal, dar bariere netarifare ridicate, ceea ce 
înseamn� o impermeabilitate a pie�ei interne 
fa�� de importuri. O �ar� trebui s� se 
conformeze majorit��ii dar nu totalit��ii 
condi�iilor specificate pentru fiecare nivel al 
unui anumit factor. 

 

Metodologia evalu�rii politicii comerciale 

Punctajul politicii comerciale se bazeaz� pe 
nivelul mediu al impunerii vamale ob�inut 
prin ponderarea nivelului taxelor cu volumul 
importurilor care intr� sub inciden�a sa. Cu 
cât este mai mare nivelul, cu atât este mai 
mare punctajul �i situa�ia mai nefericit�. 

Persist� dificultatea în accesul �i colectarea 
informa�iilor necesare, ��rile neraportând 
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prea frecvent un astfel de nivel mediu al 
impunerii vamale, informa�ii cotate mai 
credibile �i mai recente decât rapoartele 
individuale sunt luate ulterior ca surs� 
principal�. În func�ie de disponibilitatea 
informa�iilor sunt luate în calcul în primul 
rând nivelul mediu ponderat al taxelor 

vamale, dac� nu atunci nivelul mediu simplu 
al ratelor vamale, apoi raportul dintre 
veniturile colectate prin impunerea vamal� �i 
volumul total al importurilor. 

Tariful vamal nu este singurul mijloc de 
obstruc�ionare a importurilor, barierele 
netarifare sau corup�ia personalului vamal 
ac�ionând ca factori perturbatori ai 
comer�ului exterior al unei ��ri. În 
eventualitatea detect�rii unor astfel de 
practici, punctajul ob�inut prin medierea 
nivelului impunerii vamale prime�te un punct 
suplimentar ceea ce se traduce printr-un vot 
nefavorabil la adresa practicilor comerciale. 

 

 

Metodologia evalu�rii fluxurilor de capital 

�i a investi�iilor str�ine 
Acest factor reflect� politicile na�ionale în 
materie de investi�ii pentru a determina 
calitatea climatului investi�ional. Sunt 
examinate variabile precum prezen�a unui 
cod al investi�iilor str�ine care s� defineasc� 
legile �i procedurile în materie; eventualitatea 
ca guvernul încurajeaz� investi�iile str�ine 
printr-un tratament just �i echitabil acordat 
investitorilor; eventualitatea ca s� existe 
restric�ii la accesul la schimburile valutare; 
eventualitatea ca firmele str�ine s� se bucure 
de acela�i tratament ca �i cele autohtone; 
prezen�a restric�iilor de pl��i, transferuri �i 

tranzac�ii de capital; eventualitatea ca 
anumite industrii s� fie închise investi�iilor 
str�ine. Toate aceste contribuie la conturarea 
climatului investi�ional al ��rilor investigate. 

Variabile analizate pentru fluxurile de 
capital �i investi�ii str�ine 

 

• Legisla�ie în domeniul investi�iilor str�ine  

• Restric�ii la de�inerea de afaceri de c�tre 
capital str�in  

• Restric�ii asupra industriilor �i companiilor 
deschise investi�iilor str�ine  

• Restric�ii �i standarde de performan�� 
impuse companiilor str�ine  

• De�inerea de propriet��i funciare de c�tre 
str�ini  

• Egalitate de tratament în fa�a legii pentru 
companii str�ine �i autohtone  

• Restric�ii la repatrierea profiturilor  

• Disponibilitatea de finan�are local� pentru 
companiile str�ine  

 

Aproape constan�i în subestimarea 

libert��ii economice 

Evalu�rile rezultate nu sunt nici cele mai 
fericite, nici cele mai onorante. De�i 
rapoartele de specialitate, precum �i presa 
economic� inventariaz� o multitudine de 
repro�uri la adresa disfunc�iilor economice, 
ajungând la un punct s� imunizeze opinia 
public� la auzul acestora, consider c� este 
util� prezentarea succint� a concluziilor 
autorilor Indexului Libert��ii Economice pe 
2003, la capitolele pe care le-am ridicat în 
discu�ie, mizând pe neutralitatea �i pertinen�a 
observa�iilor f�cute. 

La capitolul politic� comercial�, în 
conformitate cu evalu�rile B�ncii Mondiale, 
nivelul mediu ponderat al taxelor vamale în 

Variabile analizate pentru politica 
comercial� 

 

• Nivelul mediu ponderat al taxelor vamale  

• Bariere netarifare 

• Corup�ie în sistemul vamal  
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1999 (anul luat ca referin�a cea mai recent�) 
a fost de 12,4%, superior valorii de 5,33% 
(bazat pe raportul dintre cuantumul taxelor 
colectate �i valoarea importurilor), raportat în 
cadrul elabor�rii indicelui din 2002. Bazat pe 
disponibilitatea unor date mai noi �i mai 
precise, punctajul României la acest capitor a 

crescut în r�u  cu un punct. Atât U.S. Trade 

Representative cât �i U.S. Department of 
State citeaz� corup�ia ca pe un obstacol major 

în calea comer�ului. Scorul: 4 – mai r�u  

(nivel ridicat de protec�ionism). 

La capitolul fluxuri de capital �i investi�ii 
str�ine, se men�ioneaz� c� legisla�ia reformei 
economice între 1999 �i 2001 a deschis mai 
multe sectoare investi�iilor str�ine, 
garantându-le investitorilor str�ini regimul 
tratamentului na�ional, permi�ându-le s� 
participe la ofertele de privatizare �i 
îndep�rtând piedicile din calea particip�rii la 
societ��ile comerciale. Oricum, în 

conformitate cu U.S. Department of State un 

impediment semnificativ în calea investi�iilor 
str�ine este imprevizibilitatea reglement�rilor 
�i a sistemului legal. Legisla�ia fiscal� se 

schimb� frecvent �i în general se în�spre�te.  

În iulie 2001, guvernul a trecut o lege care 
garanta facilit��i fiscale pentru investi�ii; în 
martie 2002, acesta a creat Agen�ia Român� 
pentru Investi�ii Str�ine pentru a promova 
aceste fluxuri de capital. Fondul Monetar 
Interna�ional raportez� c� opera�iunile în 
conturile în valut� sunt supuse aprob�rii 
guvernului. Toate pl��ile �i transferurile 
trebuie s� fie justificate cu documenta�ie 
serioas�. Multe dintre tranzac�iile de capital 
dintre reziden�i �i nereziden�i necesit� 
aprobarea B�ncii Na�ionale. Pia�a valutar� a 

fost liberalizat� în 1997. Scorul : 3 – stabil  

(bariere moderate). 

Aceia�i anali�ti traseaz� o imagine a 
mediului economic românesc �i a deschiderii 
sale interna�ionale, extrem de elocvent� 
pentru calitatea aprecierii cu care este 
creditat� �ara noastr� de partenerii de peste 
hotare. 

 

Tabel nr. 1 Punctajele pentru România, 
precum �i media final� 

 

 

Politica 
comercial� 

4.0 
Interven�ia 
guvernului în 
economie 

3.0 

Fluxurile de 
capital �i 
investi�iile 
str�ine 

3.0 
Regimul 
salariilor �i 
al pre�urilor 

3.0 Reglementarea 4.0 

Presiunea 
fiscal� 

4.5 Politica monetar� 5.0 
Sistemul 
financiar-
bancar 

3.0 
Drepturile de 
proprietate 

4.0 
Activitatea 
pie�ei 
subterane 

4.0 

 

Anul: 2003 
Pozi�ia: 138 
Punctaj: 3.75 
Categorie: Mai pu�in libere 
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2003 3.75  2002 3.70  2001 3.65  2000 3.30  1999 3.30  1998 3.30  Punctaje din anii 
anteriori: 

1997 3.40  1996 3.65  1995 3.60        

 

 

Dezvoltarea economic� a României a fost 
obstruc�ionat� de structura centralizat� �i 
învechit� mo�tenit� din timpurile regimului 
comunist. Pia�a liber� �i politicile reformiste 
au clacat adesea sub povara presiunii 
populiste a guvernelor de centru-stânga. 
Ultimele dou� administra�ii de la Bucure�ti 
au îmbr��i�at orient�ri divergente, 
preferându-se continuit��ii reformei 
vocifer�rile �i lamenta�iile reciproce. P�rerea 
anali�tilor fa�� de viitorul economic al 
României p�streaz� rezerve. Este remarcat� 
ini�iativa Guvernului de a ini�ia o legisla�ie 
pentru facilitarea procesului de privatizare, 
printre altele, a întreprinderilor de stat 
neprofitabile. În martie 2002, Parlamentul a 
aprobat împun�t��irile aduse regimului 
retroced�rii propriet��ilor funciare. În iulie 
2001, a fost dat� o lege de promovare a 
investi�iilor, acordându-se exoner�ri fiscale 
pentru proiecte din zonele mai pu�in 
favorizate a c�ror valoare este superioar� 
celei superioare celei de 1 milion de dolari. 
Ulterior, în martie 2002, a ap�rut a�a cum am 
mai men�ionat Agen�ia Român� pentru 
Investi�ii Str�ine. �i totu�i, h��i�ul  birocratic 
împ�nat cu formulare �i proceduri sofisticate 
r�mâne o form� de opresiune în calea 
manifest�ri libert��ii economice. Lobby-ul 
activ al României pentru accederea în 
structurile euro-atlantice este v�zut de 
anali�ti ca estrem de vulnerabil. Chiar dac� 
accesiunea la NATO a devenit realitate, 
drumul c�tre Uniunea European� mai 
necesit� multe renun��ri la comportamentul 
opresiv �i dirijist al unor institu�ii ale statului. 
În acest an evaluatorii de la Heritage 
Foundation au fost fermi în aprecierea lor: 
politica comercial� a României a fost 
sanc�ionat�, punctul în plus primit însemnând 
un vot în minus, în timp ce punctajul de 
ansamblu al României este cu 0,05 puncte 

mai mare decât cel trecut, ceea ce se traduce 
printr-o relativ� constan�� negativ�. 

F�r� a fi ceva mai mult decât ni�te aprecieri 
calificative, putem presupune c� ele 
reprezint� nota primit� sine ira et studio de 
c�tre România de la comunitatea 
interna�ional�. F�r� a transforma semnalele 
exterioara în m�sura a tuturor lucrurilor, este 
cred în�elept s� privim cu discern�mânt o 
stare de lucruri care ne fac imuni la 
bun�stare. Este vorba despre acel gen de 
atitudini care corijeaz� mutând o povar� de 
pe umerii unora pe cei ai altora. Trebuie 
lucrat la capitolul intitulat deschiderea spre 
consumator a activit��ii economice, evitându-
se protejarea costisitoare a unor interese în 
dauna celorlalte. Echidistan�a unei guvern�ri 
care î�i propune privilegierea calit��ii de 
consumator a cet��eanului, poate însemna un 
credit de libertate acordat omului de rând. O 
respectare real� �i nu doar nominal� de ideii 
de proprietate privat�.  

De cele mai multe ori asimil�m “reforma 
economic�” unui act de edificare, imaginând 
un întortocheat univers birocratic �i 
institu�ional care s� ocroteasc� ori s� 
garanteze în vreun fel sanitatea pie�ei. Or, 
dac� dorim la modul onest s�n�tatea unei 
pie�e libere atunci primul lucru ar fi 
abstinen�a de la viziuni arbitrare. Dac� este 
s� ne dorim pia�a �i nu vreun alt regim 
surogat a c�rui coinciden�� cu aceasta s� fie 
doar nominal�, este peste putin�� o atare 
preten�ie în lipsa accept�rii �i asum�rii 
libert��ii economice. Iar no�iunea, în sensul ei 
neviciat, nu înseamn� nicicum vreun act de 
construc�ie pozitiv�, ci mai degrab� un 
demers exclusiv negativ, în sensul în care 
poate fi definit� numai ca eliminare a 
constrângerii �i coerci�iei. Prin urmare, nu un 
guvern�mânt creeaz� pia�a oricât de bine 
inten�ionat ar fi el, ci indivizii interesa�i în 
virtu�ile sale. Ei �i numai pe cale voluntar pot 
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urm�ri bun�starea, pentru c� ei �i numai ei 
posed� m�sura ei: calculul economic. O 
institu�ie oricât de virtuoas� ar fi in inten�ii, 
prin uzul coerci�iei �i constrângerii oamenilor 
la adoptarea unui comportament general 
acceptabil, nu face decât s� decreteze risip� 
�i diluarea propriet��ii. F�r� de care libertatea 
nu ar fi decât o palid� specula�ie filzofic�. 
Limitarea imixtiunii statului în economie �i 
exerci�iul unor legi drepte reprezint� ra�iunile 
licite ale aparatului statal. Orice altceva 
inseamn� despotism. 

Tradus� într-un limbaj purificat de analize 
economico-financiare cu preten�ii docte, 
putem propune un mers al tranzi�iei pân� în 
punctul în care libertatea economic� �i 
comer�ul liber nu vor mai fi doar dispute 
doctrinare, ci vor deveni simple exerci�ii 
fire�ti, �i prin intermediul c�ruia indicatorii 
bun�st�rii nu î�i vor p�stra, ca pân� acum, în 
cel mai bun caz constan�a p�guboas�: 
liberalizare economic�. 
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