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Abstract 
 

This paper focuses on the role of institutions in enhancing economic growth. Attention to the 
institutional environment has become increasingly common in economic history and it has deeply 
enriched our understanding of how economies develop through time. Economic development is no 
longer regarded as a gradual, inevitable transformation from local autarky to specialization and the 
division of labor. Instead, development is seen as a response to the evolution of institutions that 
support social and commercial relationships. Economic development, then, is institutional 
development and economic growth depends on institutional efficiency.  

This paper analyzes the institutional efficiency from the point of view of New Institutional 
Economics. That is, institutions do matter when it comes to costs minimizing or, in other words, the 
secret of obtaining efficient institutions consists in reducing transaction costs and, consequently 
enforce private property rights. 
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Investigarea teoriilor economice ale creşterii evidenţiază faptul că progresul economic 
este un fenomen complex. Teoria neoclasică a creşterii economice se rezumă la identificarea 
condiţiilor absolute necesare performanţelor economice, cum ar fi acumularea de capital şi 
progresul tehnic. Pentru a explica “de ce ” oamenii economisesc, investesc, învaţă şi caută 
cunoştinţe care să le folosească, trebuie însă să acordăm atenţie diferitelor sisteme 
instituţionale şi de valori care se găsesc la baza succeselor sau eşecurilor.  

Societatea liberă a conştientizat de acum un secol că sistemul instituţional joacă un rol 
fundamental în dezvoltare. Dezvoltarea economică nu mai este privită ca o trecere graduală, 
inevitabilă de la autarhia locală la specializare şi diviziunea muncii. Constituirea şi 
funcţionarea instituţiilor înseamnă trecerea de la anarhie la ordine prin introducerea şi 
respectarea regulilor sau normelor după care se desfăşoară viaţa economică şi socială.  
Sistemul instituţional asigură desfăşurarea normală a proceselor economiei reale şi ale celei 
nominale.  
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Acest articol porneşte de la necesitatea recunoaşterii rolului determinant al instituţiilor 
şi aranjamentelor instituţionale în performanţa economică şi în procesele de schimbare 
socială. 

Relaţia dintre instituţii şi creşterea economică a constituit şi constituie un subiect de un 
interes considerabil pentru economişti. A existat un număr mare de lucrări empirice care au 
demonstrat existenţa unei relaţii pozitive între eficienţa instituţională şi creşterea economică 
dar au existat şi studii care au ajuns la concluzia că ţările trebuie să aibă un nivel minim de 
dezvoltare economică pentru a valorifica corespunzător matricea instituţională. Multe studii 
au avut ca obiectiv demonstrarea existenţei unei simple corelaţii între cele două variabile. 
Ulterior, economiştii au început să îşi adreseze fireasca întrebare dacă procesul de creştere 
economică determină eficienţa instituţiilor sau, invers, dacă eficienţa instituţională duce la 
creştere economică. Prima ipoteză, conform căreia creşterea economică determină buna 
funcţionare a instituţiilor, este asociată cu numele lui Martin Lipset. Acesta pleacă de la 
ipoteza că o creştere a veniturilor şi acumulărilor de capital uman sunt cele mai bune căi 
pentru a avea instituţii eficiente. A doua ipoteză este echivalentă cu a spune că un guvern 
limitat şi, implicit, instituţii bune, duc la performanţe economice superioare. Acest punct de 
vedere a fost consacrat în lucrările lui Montesquieu şi Adam Smith şi, ulterior, în cele ale 
reprezentanţilor neoinstituţionalismului (Buchanan, Coase, North, Williamson). [Glaeser, La 
Porta et al., 2004, 2-3] 

Concentrarea atenţiei asupra aspectelor instituţionale în analiza creşterii economice 
necesită, în mod necesar, reevaluarea vechilor învăţăminte ale filosofilor scoţieni David 
Hume şi Adam Smith. Potrivit acestora, susţinerea progresului material şi a civilizaţiei 
decurge din afirmarea unor instituţii sociale fundamentale precum drepturile de proprietate, 
transferul liber al proprietăţii într-un sistem instituţional de contracte voluntare, dar şi din 
virtuţile păstrării promisiunilor făcute în cadrul ordinii sociale a statului constituţional. 
Teoria contemporană a creşterii economice se reîntoarce la argumentele tradiţionale şi, prin 
îmbinarea factorilor economici cu cei revelaţi de ştiinţa politicii şi a dreptului, îşi 
consolidează justificarea. Aranjamentele instituţionale invocate aşează sistemul economic al 
capitalismului pe un loc aparte faţă de alte sisteme şi generează trei manifestări esenţiale: 
stimulente cu efecte specifice şi predictibile asupra comportamentelor decidenţilor,alocarea 
eficientă a resurselor şi stimularea fluxului de inovaţii [Pejovich, 1990, p.27] 

Aşa cum, întemeiat, reţine D. North, “teoria economică neoclasică occidentală este 
lipsită de instituţii, ea este de puţin ajutor în analiza surselor fundamentale ale performanţei 
economice. Ar fi puţin exagerat să spunem că, dacă teoria neoclasică este focalizată pe 
operarea pieţelor eficiente ale factorilor şi produselor, puţini economişti occidentali înţeleg 
cerinţele instituţionale esenţiale pentru crearea unor asemenea pieţe, de vreme ce ei le iau 
pur şi simplu ca fiind date. Un set de instituţii politice şi economice care permit 
tranzacţionarea cu costuri scăzute şi angajamente credibile fac posibile pieţele eficiente ale 
factorilor şi produselor care se situează la baza creşterii economice”[North, 1990, 2]. 

Pe scurt, ideea de bază a instituţionalismului este aceea că instituţiile creează regulile 
jocului economic, acestea generează stimulente economice iar stimulentele creează 
comportamentele agenţilor economici. Competiţia, productivitatea, inovaţia şi întreprinderea 
privată se dezvoltă într-un anumit mediu instituţional care stimulează comportamentele 
eficiente şi penalizează lipsa de eficienţă. Dacă performanţele economice sunt 
nesatisfăcătoare, în ultimă instanţă trebuie schimbate instituţiile. Cu alte cuvinte, 
schimbările economice şi sociale sunt schimbări instituţionale.  

Neoinstituţionaliştii studiază rolul instituţiilor în generarea performanţelor economice 
prin scăderea costului tranzacţional.  
 Costurile de tranzacţie sunt catalogate drept costuri ale funcţionării sistemului 
economic. In termeni generali, costurile de tranzacţie sunt acelea care apar în cazul unui 
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transfer de proprietate când persoanele în cauză încearcă să-şi impună drepturile exclusive. 
Nu există o definiţie clară pentru costurile de tranzacţie la fel cum nici costurile de producţie 
din economia neoclasică nu sunt bine definite. R. Matthews oferă următoarea delimitare: 
costurile de tranzacţie constituie acele cheltuieli necesare pentru reglementările unui 
contract ex-ante şi monitorizarea sau punerea lui în practică ex-post, fiind astfel opuse 
costurilor de producţie, care sunt cheltuieli necesare pentru executarea unui 
contract.[Matthews, 1986, 904] 

Cercetările recente sugerează că atât costurile de contractare cât şi alte costuri de 
tranzacţie au implicaţii profunde asupra alocării resurselor şi structurii organizaţiilor 
economice. 

Teoria costurilor de tranzacţie pleacă de la două premise fundamentale: prima, 
tranzacţia este unitatea de analiză de bază în economie care trebuie să conţină în sine trei 
principii ale conflictului, mutualităţii şi ordinii, şi, a doua, guvernanţa economică este o 
condiţie esenţială pentru optimizarea alocării resurselor şi sporirea eficienţei economice. 
Realizarea tranzacţiilor presupune un cadru instituţional organizat. Guvernanţa, chemată 
pentru a organiza tranzacţia, este definită ca mijloc prin care se realizează ordine într-o 
relaţie în care un conflict potenţial ameninţă să zădărnicească oportunităţile de obţinere a 
unor câştiguri mutuale.[Williamson, 1998, 36] Instituţii diferite (piaţa, firma, ierarhiile, 
instituţiile publice) presupun costuri tranzacţionale diferite. 

Costurile tranzacţionale sunt determinate de instituţii, fiind rezultatul unei anumite 
configuraţii instituţionale, a definirii drepturilor de proprietate, modalităţilor de structurare 
şi disponibilizare a informaţiilor şi de impunere a contractelor. 

Cu alte cuvinte, instituţiile contează atunci când ne propunem să facem economie de 
costuri sau, altfel spus, secretul obţinerii eficienţei este scăderea costului tranzacţiei şi, în 
consecinţă, impunerea drepturilor de proprietate privată. Costurile de tranzacţie joacă un rol 
esenţial în performanţa instituţiilor. Instituţiile şi impunerea regulilor generale determină 
aceste costuri de tranzacţie. Pentru a le reduce suficient astfel încât să se obţină un câştig din 
activităţile comerciale este nevoie de prezenţa atât a instituţiilor politice cât şi a celor 
economice. Drepturile de proprietate privată sunt, prin ele însele, o instituţie care apare 
tocmai pentru că în lumea şi în economia reală există costuri de tranzacţie.  

O. Williamson este cel care a pus bazele analizei costurilor de tranzacţie şi a făcut 
legătura cu structura instituţionala optimă. El subliniază că raţionalitatea limitată a agenţilor 
şi caracterul specializat al activelor se manifestă asimetric pe piaţă, fapt care este exploatat 
de contractanţii oportunişti deoarece ei îşi urmăresc strict interesele, speculând orice 
neclaritate a contractelor şi orice oportunitate favorabilă pentru ei şi defavorabilă pentru 
partenerii de afaceri. In teoria jocurilor, dilema prizonierului şi alte jocuri necooperative  
sunt, în esenţă, probleme ce privesc costurile de tranzacţie. Configuraţia costurilor legate de 
caracterul specific al activelor, de numărul sau de frecvenţa tranzacţiilor şi de incertitudinea 
relaţiilor concurenţiale determină structura instituţională optimă. In concepţia aceluiaşi 
autor, vor supravieţui şi evolua instituţiile cele mai eficiente în reducerea costurilor 
tranzacţionale. Astfel, într-o viziune funcţionalistă, instituţiile sunt rezultatul eforturilor de 
minimizare a costurilor tranzacţionale. 

Pentru neoinstituţionalişti eficienţa este cheia. Într-o lume reală, costurile tranzacţiilor 
nu sunt nule iar fixarea inadecvată a regulilor poate conduce  la ineficienţă.  

Costurile de tranzacţie determină creşterea importanţei drepturilor de proprietate şi fac 
din structura instituţiilor o cheie pentru înţelegerea creşterii economice. 

În unele economii aflate în tranziţie de la socialism la capitalism, progresul rapid în 
crearea instituţiilor pieţei libere a determinat reducerea costurilor de tranzacţie. În alte 
situaţii, acestea au rămas ridicate din cauza insuficientei cunoaşteri a mecanismelor pieţei, a 
regulilor ambigue precum şi a birocraţiei, a sistemului juridic slab dezvoltat şi a corupţiei. 
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Aceasta este şi situaţia României unde birocraţia şi corupţia limitează posibilităţile de 
dezvoltare economică şi socială. Aceste probleme devin mai importante în contextul 
integrării României în Uniunea Europeană, cu atât mai mult cu cât Comisia Europeană a 
avertizat deseori asupra birocraţiei excesive şi a corupţiei existente la aproape toate 
nivelurile.  

Cadrul instituţional al unei societăţi oferă structura care ghidează activitatea economică 
şi politică. Structurile politice stabile, drepturile de proprietate bine definite şi recunoscute şi 
impunerea contractelor prin regula legii au dus la reducerea costurilor de tranzacţie, 
explicând astfel succesul economiilor dezvoltate ale lumii. 

Teoria costurilor de tranzacţie a fost utilizată în analiza unor probleme de larg interes, 
cum ar fi: rolul şi practicile guvernării, definirea instituţiilor pieţei, diferenţele dintre 
performanţele economice ale naţiunilor etc. In analiza diferenţelor dintre performanţele 
economice, această teorie s-a dezvoltat în strânsă legătură cu rolul instituţiilor în generarea 
performanţelor economice prin reducerea costului tranzacţional. Concluzia lui D. North este 
că instituţiile capitaliste şi cele ale democraţiei liberale (piaţa liberă, statul, justiţia) sunt 
rezultatul eforturilor de minimizare a costurilor de tranzacţie. [North, 1991, 111]Dezvoltarea 
economică şi socială a Occidentului s-ar datora astfel performanţelor acestor instituţii. 

Paradigma costurilor tranzacţionale ar putea explica şi sugera sensul pentru multe din 
problemele societăţii româneşti actuale (stagnare economică, mită, timp pierdut, aşteptare la 
rând, birocraţie sufocantă etc.) care nu sunt altceva decât un alt mod de a spune costuri de 
tranzacţie ridicate sau instituţii ineficiente. 
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