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REZUMAT 
 

 

“Cel ce e încet acum 

Va deveni rapid mai târziu, 

Precum prezentul         

Care va deveni trecut. 

Ordinea se schimbă rapid: 

Primul va deveni ultimul 

Deoarece timpurile sunt în schimbare.” 

 

Din “Timpurile sunt în schimbare” de Bob Dylan 

Premiul Nobel pentru Literatură, 2016 

 

Când a scris aceste versuri, Bob Dylan nu avea, în mod sigur, în minte economia 

mondială, însă jumătatea de secol care a trecut de când Bob Dylan le-a scris a marcat în 

economia globală o teribilă și inimaginabilă schimbare. Coincidență sau previziune, multe 

dintre economiile considerate fără speranță au crescut din ce în ce mai puternic devenind 

principalii contribuitori la creșterea economică. Dezvoltarea științei și tehnologiei, precum 

și extinderea globalizării au permis transformarea radicală a lumii, ultimii 25 de ani fiind 

de-a dreptul revoluționari. Progresul înregistrat de lumea economică este impresionant. 

Desigur, există sectoare în care este nevoie în continuare de transformări substanțiale, dar 

în mod indubitabil există speranță pentru rezolvarea multora dintre problemele prezente. 

Și totuși, ce s-a întâmplat în acest sfert de secol în lume, în paralel cu democratizarea 

României și a țărilor din zona Centrală și de Est a Europei și, mai mult sau mai puțin 

important, cu debutul și maturizarea mea ca profesor universitar și cercetător? 

Accesibilitatea publicului la internet la începutul anilor ’90 a permis eliminarea 

distanţelor. Afacerile s-au apropiat, ţările s-au apropiat, comunicaţiile au devenit mult mai 

ieftine şi uşor de accesat. Transporturile au devenit mult mai rapide, costurile acestora au 

scăzut radical, iar sectorul energetic s-a dezvoltat enorm, sprijinind producţia mondială. La 

sursele de energie primară s-au adăugat cele de energie regenerabilă, precum cea 

geotermală, solară și eoliană. 

Un fenomen absolut tulburător, cu efecte pozitive, dar şi negative, cu admiratori 

puternici, dar şi cu contestatari radicali, este globalizarea. Creşterea comerţului, datorată 

liberalizării acestuia, şi integrarea financiară au înregistrat valori spectaculoase, dublându-

se sau chiar triplându-se. Țările au devenit interdependente, ideile, produsele culturale au 

acoperit mapamondul ȋn timp scurt, lumea reducându-se ȋn mod esenţial la o simplă 

aruncare a privirii pe smart-phone-ul propriu. Comerţul global cu bunuri şi servicii a 

crescut cu o rapiditate uimitoare, delocalizarea companiilor permiţând dezvoltarea unor 

zone cu un potenţial remarcabil absolut de nebănuit ȋn trecut. Lumea financiară prezintă 

evoluţii ȋncă şi mai spectaculoase. Pe lângă cifrele absolut fantastice pe care le 

ȋnregistrează, activele financiare totale ajungând la mai mult de 70 trilioane de dolari, 

compoziţia fluxurilor de capital s-a schimbat, ponderea investițiilor în acțiuni de portofoliu 

este mai mare. 

În mod evident, s-au schimbat şi actorii globali. Am asistat la Căderea Zidului 

Berlinului şi la ridicarea ţărilor emergente, fost comuniste, din Europa Centrală şi de Est; 

Uniunea Europeană şi NATO s-au extins ȋntr-un mod absolut de neimaginat acum 50 de 

ani; fostul URSS s-a prăbuşit, făcând loc unui grup numeros de state care au fost nevoite să 

ȋşi găsească propria cale ȋn noua arhitectură europeană şi globală; am asistat la ridicarea 

așa-numitelor țări BRIC, care au reprezentat jumătate din creșterea globală din ultimul 
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deceniu. China este a doua putere mondială cu visuri de preamărire, aducând Yuan-ul ȋn 

divizia monedelor de referinţă la nivel mondial, iar Brazilia reprezintă a șaptea putere 

mondială. Economia a crescut ȋntr-un ritm alert schimbându-se consistent contribuţia 

ţărilor la producţia mondială. Cei care erau ȋn urmă devin primii. “Cel ce e încet acum / Va 

deveni rapid mai târziu”. 

Din păcate, acest proces de creştere şi dezvoltare economică nu a fost unul calm. Am 

asistat şi am trăit crize economice dure care s-au răspândit rapid la nivel global (1991, 

1994, 1997-1999, 2007-2009); am trecut prin perioade de recesiune, ȋnsoţite de şomaj 

sever (ȋn 2009, 83 de milioane de tineri erau şomeri); s-au accentuat fenomene precum 

sărăcia şi mai ales inegalităţile. Spre exemplu, ȋn SUA 1% din populaţie redistribuie 18% 

din venitul naţional, ȋn timp ce 3,5 miliarde de oameni trăiesc la limita sărăciei iar aproape 

un miliard de oameni suferă de foame şi subnutriţie. 

În plus, schimbările climatice cauzate de emisiile de dioxid de carbon au generat şi 

generează ȋn continuare, mai ales ȋn ultimele două decenii, probleme serioase, ȋn ciuda 

eforturilor semnificative făcute de către statele lumii pentru a le diminua efectele negative. 

Ultimul sfert de secol nu a ȋnsemnat doar o trecere de la un mileniu la altul; putem 

spune ca a reprezentat trecerea de la o lume la alta. Noi, românii, aşa am resimţit-o ȋn mare 

parte. Pentru noi, şi nu numai, a fost o perioadă revoluţionară. Noi, cetăţenii, am participat, 

ȋntr-un fel sau altul, la această revoluţie. A fost o perioadă plină de provocări, dar şi de 

oportunităţi. O perioadă dificilă, dar şi plină de realizări. Ca om, ca economist, ca persoană 

implicată ȋn societate, la catedră, ca cercetător, ca politician şi, ȋn primul rând, ca furnizor 

de educaţie şi formator de caractere, pot spune că m-am bucurat pe deplin de avantajele 

oferite de această perioadă de tranziţie.  

Mi-am ȋnceput cariera ȋn 1990, odată cu schimbarea şi, pe tot parcursul acesteia, am 

ȋncercat, ȋntr-o formă sau alta, să particip la ea sau să consemnez – de cele mai multe ori 

ştiinţific – modul ȋn care aceasta s-a desfăşurat. Exagerând puţin, putem spune că noi, cei 

care ȋn 1989 eram la ȋnceput de carieră, reprezentăm generaţia care a contribuit cel mai 

mult la transformarea societăţii româneşti. 

Sperăm ȋn bine! 

Teza de abilitare reprezintă un moment referenţial, o sumă a celor consemnate cu 

pasiune dar cu mai mult sau mai puţin talent, din tot acest parcurs, topind ȋn ea fragmente 

ȋntregi din experienţa mea pe toate planurile menţionate: om, profesor, cercetător, 

politician. 

Din acest motiv, am ales această temă care ȋmi oferă cadrul necesar pentru a-mi 

expune principalele direcţii de cercetare şi contribuții ştiinţifice ȋntr-o manieră 

interferenţială, așa cum de altfel s-a desfăşurat ȋntreaga mea viaţă, la interferenţa dintre 

economie şi politică. 

Experiența oferită de economiile în tranziție este un experiment util și unic în ceea ce 

privește dezvoltarea instituțiilor și analiza rolului lor în formarea economiei de piață și în 

creșterea economică. Ce am învățat din acest experiment? Depinde foarte mult de ceea ce 

ne-am aștepta să reprezinte. 

În 1998, în volumul Beyond the Washington consensus: institutions matter (Dincolo 

de consensul Washington: instituțiile contează) publicat de Banca Mondială, editorii 

Shahid Javed Burki și Guillermo E. Perry definesc instituțiile drept „reguli formale și 

informale și mecanismele de aplicare a acestora care modelează comportamentul 

indivizilor şi organizațiilor ȋn societate". Astfel, observăm că instituțiile se disting de 

organizații care sunt "entități alcătuite din oameni şi care acționează ȋn mod colectiv pentru 

ȋndeplinirea unor obiective comune" – o distincție atribuită noii economii instituționale. În 

aceste condiții, literatura de specialitate menționează două categorii de instituții: formale și 
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informale. Instituțiile formale includ legi, reglementări și contracte, iar cele informale 

cuprind încrederea, mediul de afaceri stimulativ, etica, diverse reguli de conviețuire etc. 

O definiție similară se regăsește în literatura de specialitate privind "noua dezvoltare 

instituțională", care susține faptul că instituțiile domină politicile. Astfel, în 2002, 

Acemoglu, Johnson, Robinson și Thaicharoen definesc instituțiile drept "un grup de 

aranjamente sociale care includ limite constituționale și sociale ale puterii politicienilor și 

elitelor, statul de drept, dispozițiile privind medierea clivajelor sociale, aplicarea fermă a 

drepturilor de proprietate, un minim de şanse egale și accesul la o educație relativ generală 

etc. ". 

Rodrik, Subramanian și Trebbi (2002) consideră că instituțiile fac referire la "regulile 

jocului într-o societate și la aplicarea acestora pentru un comportament economic 

dezirabil", în timp ce Dollar și Kraay (2002) subliniază importanţa "statului de drept". 

Crearea unui cadru instituțional eficient și reducerea costurilor de tranzacționare este, 

în aceste condiții, un deziderat pentru o țară aflată în tranziție, precum România. Conform 

lui North (1990), cele trei componente cheie ale instituțiilor, şi anume "un set de reguli 

formale, un set de reguli informale (norme) și respectarea și implementarea 

mecanismelor", determină performanța economică. 

În aceste condiții, având în vedere importanța acestei probleme, analiza instituțiilor și 

a rolului acestora în transformarea României a reprezentat cadrul general în care mi-am 

efectuat cercetările ȋn ultimii ani. Această lucrare oferă o explicație, din perspectiva 

politicii economice, cu privire la modul în care instituțiile formale și informale au 

influențat politica și economia în primii 25 de ani de democrație ȋn România, pornind de la 

ipoteza lui North conform căreia "instituțiile nu sunt create de obicei pentru a fi eficiente 

din punct de vedere social [ci] sunt create pentru a deservi interesele celor care deţin 

puterea de negociere pentru a crea noi reguli". Din nefericire, am constatat că în România, 

ca și în alte țări din Europa Centrală și de Est, elitele comuniste au rămas un puternic grup 

politic care a influențat tranziția, cel puțin în prima parte. În România, ca și în alte foste țări 

comuniste, nomenclatura a manifestat, de asemenea, puţine inițiative în crearea unor 

instituții care să accelereze concurența, fapt care le-ar fi redus ȋn mod considerabil puterea 

politică și economică. 

Teza de abilitare intitulată Politics & Policies on International Financial Markets. 

The Role of Institutions in Transition Economies. The Case of Romania include o analiză 

detaliată a impactului instituțiilor formale și informale asupra economiei. De asemenea, 

lucrarea analizează influențele politicii asupra piețelor financiare, precum și incidența 

diferitelor categorii de instituții formale și informale asupra progresului României în 

această tranziție fără sfârșit. Lucrarea subsumează o mare parte din articolele, prezentările, 

luările de poziție pe care le-am avut în ultimii 10-12 ani, înainte și după obținerea titlului 

de profesor. 

În primul rând, am intenționat să analizez modul în care suntem reprezentați din 

punct de vedere politic și, în același timp, să examinez modalitatea prin care Parlamentul 

acționează ca un factor cheie în modelarea cadrului economico-instituțional și a cadrului 

politicilor publice în diverse domenii, inclusiv în economie şi piețele financiare. În al 

doilea rând, am încercat să subliniez rolul câtorva instituții care au modelat, mai mult sau 

mai puțin direct, economia românească: UE, FMI, mediul economic, clientelismul, 

corupția și alte norme care au condus la o democrație incompletă. În al treilea rând, am 

studiat rezultatele, încercând să evidențiez evoluțiile și dezvoltările care au avut loc pe 

piețele de capital și pe cele monetare. 
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Politica influențează în mod clar economia, chiar şi în acele state ȋn care rolul 

guvernelor este limitat la acela de “night watchman”
1
. Actorii mediului de afaceri şi ai 

pieței financiare activează în cadrul limitelor trasate de către politicieni. Liderii politici 

stabilesc cadrul legislativ şi instituțional care influenţează piețele financiare. Piețele 

financiare stabile, în care investitorii pot tranzacționa ȋn mod liber acțiuni, obligațiuni, 

valute, reprezintă un factor esențial pentru o economie sănătoasă.  

Legătura dintre instituţii, politică şi pieţe financiare este evidenţiată de ziarele 

financiare precum The Economist și The Financial Times. Se remarcă rapid faptul că 

deciziile politice şi comportamentele politicienilor primesc o atenţie deosebită, fapt ce ne 

conduce la ideea că acestea au un efect semnificativ asupra pieţelor. Alegerile, schimbările 

de la nivelul executivului sunt urmărite cu atenție tocmai pentru că acestea sunt 

evenimente semnificative care pot influenţa în perspectivă politica economică a 

guvernelor, care, la rândul lor, afectează mediul în care operează investitorii. 

Teza se bazează pe contribuțiile științifice, precum și pe experiența politică 

dobândită între 1996 și 2009, fapt care mi-a oferit posibilitatea de a analiza din interior 

modul în care liderii politici acționează pentru a stabili cadrul legislativ și funcțional în 

care activează actorii economici. Politica înseamnă reprezentare; ȋnseamnă promisiuni, 

programe guvernamentale; ȋnseamnă legi; ȋnseamnă guvernare; ȋnseamnă cenzură 

guvernamentală; înseamnă rezultate. Aceste rezultate sunt importante pentru noi. În funcție 

de acestea, trăim, analizăm, judecăm, apreciem și reluăm ciclul politic, prin alegeri, în 

funcţie de concluziile pe care le tragem și de experiențele înregistrate. Alegem noi lideri 

sau optăm pentru aceiași conducători, conform gradului de satisfacție oferit de rezultatele 

obținute în legătură cu promisiunile făcute. Efectele guvernelor succesive, ale politicilor 

aplicate în diverse domenii sunt esențiale pentru transformările economice globale și 

sectoriale. Responsabilitatea și răspunderea sunt aspecte majore în fiecare democrație și 

sunt deosebit de importante în țările care construiesc o economie de piață. Legislația este 

creată treptat, practica fiind adesea preliminară, subliniind, în același timp, slăbiciunile 

sistemului. Multe aspecte problematice pot fi îmbunătățite prin simpla dobândire a 

experienței, dar și prin profesionalizarea elitelor; uneori, influențele politice și economice 

externe sunt, de asemenea, importante. 

Analiza pieţelor financiare este dominată de către economişti şi, ȋn literatura de 

specialitate, există puţine studii interdisciplinare care investighează modul ȋn care 

procesele politice afectează pieţele financiare. Fiind economist şi cunoscând și din practică 

modul în care functionează instituţiile politice, am dorit să analizez mai în profunzime atât 

fenomenul politic din România de după 1989 cât și interferența dintre politică și economie. 

În tot acest timp, am avut în vedere menținerea acestui cadru larg de cercetare creat de 

funcționarea instituțiilor. Am studiat și ȋncă studiez procesul de creare a instituțiilor din 

România, proces care joacă un rol esențial în transformarea acesteia. 

Teza este structurată după cum urmează: Partea I este organizată în conformitate cu 

cele trei direcții principale de cercetare și prezintă principalele contribuții ale autorului în 

domeniile reprezentării și partidelor politice, sistemului electoral, programelor electorale, 

semnificației alegerilor generale, programelor guvernamentale, responsabilităţii colective a 

guvernului față de parlament, moțiunilor de cenzură și efectului acestora asupra guvernării. 

De asemenea, am inclus în această teză articolele reprezentative care au evidențiat rolul și 

locul instituțiilor formale și informale în tranziția spre democrație/economia de piață. În 

același timp, sunt prezentate şi contribuțiile importante aduse ȋn analiza piețelor 

internaționale de capital și a direcțiilor de maturizare a acestora, dar și ȋn analiza politicii 

                                                           
1
 “The night watchman state” reprezintă în teoria clasică liberală statul ale cărui funcţii se limitează la 

protejarea cetățenilor împotriva violenței, furtului și fraudei, precum și executarea contractelor (Hozick, 

1974, 26) 
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Băncii Centrale și a efectelor acesteia asupra intrărilor și ieșirilor de capital. O atenție 

sporită a fost acordată misiunii de finanțare pe care piața de capital trebuie să o asigure 

într-o economie, cu accent pe cadrul legislativ existent. 

Partea II prezintă cele mai importante realizări academice ale autorului și propunerile 

de dezvoltare a carierei în anii următori. 

Partea III enumeră referințele bibliografice ale tezei. 

Contribuțiile cercetării prezentate în această teză au fost incluse în articolele 

publicate în reviste indexate Thomson ISI (Europe-Asia Studies; Transformation in 

Business & Economics; Problems of Post Communism), în studii publicate în reviste 

indexate în baze de date internaționale (Analele Universităţii „Ovidius” din Constanţa, 

Seria Stiinţe Economice; CES Working Papers; The Economic Journal/ Revista 

Economica; Sfera Politicii/ The Politics Sphere; Revista de Management şi Inginerie 

Economică/ Management and Economic Engineering Journal; Analele Universităţii din 

Oradea – Ştiinţe Economice/ Oradea University Annals – Economic Sciences, etc.), 

precum și în lucrări prezentate la conferințe internaționale. 

Cercetarea mea ar trebui privită prin prisma politicii economice, care vizează 

interferența dintre dezvoltarea piețelor, instituții formale și informale dar și democrație, în 

general. 

 

 

 

 

 


