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Rezumat 

Dezvoltarea economică este influențată de contextul în care se desfășoară. Schimburile 
economice care au loc în Europa Centrală și de Est (CEE) sau în periferia Europei, au un context 
diferit de cel al țărilor birocratice occidentale. De la dependențele istorice pre-moderne până 
la moștenirile regimurilor autoritare sau comuniste și, în cele din urmă, la factori politici 
comportamentali ale agenților politici contemporani, această teză prezintă numeroasele 
elemente care au contribuit la consolidarea instituțiilor informale și formale în noile 
democrații. 

 Contextul instituțional și social influențează foarte mult logica distribuției resurselor 
private și publice. Comportamentul individual și alegerile colective contribuie la modul în care 
resursele financiare trec de la o entitate la alta pe o anumită piață. Această teză propune o 
evaluare duală a structurilor și performanței economice și instituționale, dar și o analiză 
comportamentală a indivizilor și a organizațiilor. 

 Logica contractului social este foarte strâns legată de fundamentele unei activități 
economice prospere și productive. În contextul regulilor și reglementărilor previzibile și 
nediscriminatorii evoluează și se consolidează interacțiunile socio-economice. În absența 
acestora, regulile și practicile informale substituie adesea existența unor structuri de 
autoritate formale. Cu toate acestea, spre deosebire de constrângerile formale care sunt clar 
delimitate, constructele informale necesită perioade mai lungi de timp pentru confirmare și 
iterații pentru formularea corectă a codurilor de conduită bazate pe încercări și erori. Odată 
stabilite, însă, instituțiile informale tind să aibă o rezistență mai mare decât structurile 
formale. 

 Contribuția teoretică a acestei teze este că în România și într-o anumită măsură în alte 
contexte învecinate din țările Europei Centrale și de Est, contractul social este absent. 
Contractul social formulat inițial în capodopera hobbesiană Leviathan din secolul al XVII-lea 
descrie bazele unei relații legitime între stat și individ. Întrucât structura pieței este afectată 
inexorabil de măsura conform căreia acționează statul, absența unei astfel de relații legitime 
de putere atrage numeroase externalități negative. Unul dintre principalele eșecuri ale pieței 
prezentate în prezenta teză este distribuția ineficientă și risipitoare a resurselor publice și 
private. 

 Secțiunile cuprinse în această teză se poziționează ferm într-un cadru interdisciplinar. 
Știința economiei internaționale astăzi este larg acceptată ca fiind la intersecția centrală a 
diferitelor discipline: relații internaționale, științe politice și economie. Această teză se 
bazează pe conceptele teoretice propuse de studii existente în relații internaționale, 
economie, teoria instituționalistă, politici publice, economie a dezvoltării, administrație 
publică, risc politic și comportament organizațional. O varietate de cercetători din domeniul 



economiei internaționale au semnalat în ultimul deceniu rolul chintesențial al structurii 
instituționale și al alegerilor instituționale pentru piețele naționale și globale (Blyth 
2002,2013, Rothstein 2005, Rothstein și Teorell 2008, Acemoglu și Robinson 2012, Gilpin 
2011, 2016). Dezvoltarea economică a unei țări este intrinsec legată de calitatea instituțiilor 
sale. Deși teoria modernizării a fost adesea contracarată în ceea ce privește măsura în care 
democrația duce automat la dezvoltarea economică, calitatea guvernării a fost legată 
aproape în unanimitate în comunitatea academică de societățile prospere. 

 Ce anume împiedică dezvoltarea unor bune cadre instituționale de conduită 
economică? Ce face ca indivizii și entitățile private să recurgă la legături informale mai 
degrabă decât la canale formale de interacțiune? Lucrările prezentate aici susțin în diferite 
forme că slăbiciunea instituțională rezultă în pierderea încrederii în rezultate previzibile și 
echitabile. Slaba calitate instituțională rezultă în invalidarea contractului social.  

 Folosind studiul de caz aprofundat al României, dar și analize comparative cu alte noi 
democrații din UE și din afara ei, arăt mecanismele instituționale care duc la relații economice 
informale. Testez ipoteze concurente pentru consolidarea relațiilor economice informale—
de la moștenirile istorice, la teorii comportamentale economice și alegeri raționale. 
Descoperirile mele arată că între țări și între regiuni, absența unui contract social și implicațiile 
acestuia (adică lipsa predictibilității și responsabilității) au permis consolidarea practicilor 
informale ca referință principală de conduită. Ca atare, mecanismele informale și nu 
prescripțiile legale și procedurale sunt cele care definesc economia politică a României și a 
regiuniilor învecinate. 

 Prezenta teză implementează o metodologie mixtă de cercetare. Adună date istorice 
originale și secundare, date regionale comparative, cercetări arhivistice, interviuri 
aprofundate, anchete de elită, seturi de date bugetare și macroeconomice originale și 
secundare etc. Datele empirice sunt colectate cu scopul de a răspunde la întrebări specifice 
de cercetare și ca atare , diversele metode sunt concepute pentru a se potrivi subiectului 
investigat. Unele secțiuni sunt construite ca studii de caz unice, în timp ce altele sunt studii 
comparative. Urmând recomandările lui Gerring (2006) chiar și atunci când o secțiune 
tratează în principal studiul de caz al României, se utilizează totuși o perspectivă comparativă 
mai largă cu alte studii de caz similare sau diferite. 

 Teza de abilitare este construită pe baza publicațiilor și cercetărilor care au fost 
dezvoltate pe parcursul ultimilor 5 ani și este structurată în așa fel încât să ofere un corpus 
coerent de lucrări care se informează și se completează reciproc. Prima parte a tezei formează 
un studiu retrospectiv care acoperă proiecte și publicații anterioare pe tema instituțiilor 
informale. Secțiunile 1-5 sunt dedicate conceptualizării și ilustrației empirice a relației dintre 
entitățile publice și private în contextul CEE, precum și studiul de caz românesc în mod 
specific. Prima secțiune a tezei se referă la fundamentele premoderne ale comportamentului 
fiscal din România. A doua secțiune a acestei părți retrospective a tezei prezintă impactul 
contemporan al practicilor informale asupra performanței birocratice. A treia secțiune 
ilustrează cât de distorsionante pot fi practicile instituționale informale asupra relației dintre 
stat și actorii din sectorul privat. Secțiunea 4 extinde modurile în care guvernele locale din 
România pot consolida și implementa un angajament pozitiv cu actorii din sectorul privat. 
Secțiunea 5 arată impactul pozitiv pe care îl pot avea instituțiile locale - atât publice, cât și 
private asupra dezvoltării umane locale din România. Secțiunile 6-9 analizează capacitătea 
instituțională și a legăturilor informale într-o geografie empirică mai largă, acoperind cazuri 
din Parteneriatul estic (adică Moldova, Georgia, Ucraina, Azerbaidjan, Armenia și Belarus), 



Balcani (adică Croația, Bosnia și Herțegovina, Muntenegru, Serbia, Albania) și sudul 
Mediteranei (de exemplu, Maroc, Algeria, Tunisia, Egipt, Liban, Iordania, Israel). Secțiunile 10-
13 prezintă instituțiile informale din cadrul organizațiilor politice din Europa de Est și leagă 
practicile organizaționale interne de implicațiile mai largi ale încrederii publice, contractului 
social și costurilor tranzacționale într-o țară. 

 A doua parte a tezei este construită ca un studiu prospectiv, evidențiind noi căi de 
cercetare. Pe baza publicațiilor foarte recente și a proiectelor de cercetare lansate recent, 
propun noi dimensiuni analitice în afacerile europene și relațiile internaționale, care să poată 
explica formularea contractului social în noile democrații. Pentru a face acest lucru, susțin că 
ar trebui să se acorde o atenție mai mare: (1) diviziunilor interne persistente din UE, 
determinate de traiectorii de dezvoltare divergente, (2) rezilienței locale și naturii instituțiilor 
formale și informale la nivel local, și (3) comportamentul individual. 


