CUPRINS
În loc de introducere......................................................................................I

ECONOMIA DE PIAŢĂ: FUNDAMENTE TEORETICE

CAPITOLUL 1

Societate, instituţii şi economie de piaţă.............................................13
1.1. „Anatomia” societăţii umane: ce sunt instituţiile?.................................13
1.2. ...despre metodo(logia) ştiinţei economice............................................22
1.3. Prolegomene la economia de piaţă........................................................35
CAPITOLUL 2

Proprietate, libertate... prosperitate.....................................................47

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Economia dreptului de proprietate: fundamente à priori.............47
De la proprietate la libertate...........................................................55
Proprietatea privată: „de la etică la eficienţă”................................62
Proprietatea tuturor, proprietatea nimănui....................................73

CAPITOLUL 3

Piaţa şi miracolul social al „mâinii invizibile”..................................79
3.1. Cooperarea socială şi acţiunea economică............................................79
3.2. Alocarea resurselor prin piaţă: puterea proprietarilor.........................86
3.3. Mecanismul preţurilor şi structura de producţie..................................93
3.4. Concurenţă vs. monopol: obsesia neoclasică.......................................100
CAPITOLUL 4

Cine şi cum conduce economia de piaţă?...........................................111
4.1. Cine este întreprinzătorul şi ce „întreprinde” acesta?.........................111
4.2. Profituri şi pierderi antreprenoriale: la ce bun falimentul?...............125
4.3. Guvernanţa corporatistă: „călcâiul lui Ahile”
al economiei de piaţă?.........................................................................133
CAPITOLUL 5

Unde calcul economic nu e, economie nu e.......................................141
5.1. Moneda şi calculul economic...............................................................141

5.2. Imposibilitatea calculului economic în socialism:
„haosul planificat”...............................................................................150
5.3. Calculul economic reloaded: „economia” sectorului public...............164
CAPITOLUL 6

Statul şi economia de piaţă.......................................................................173
6.1. Acţiunea guvernului în societate: puterea non-proprietarilor...........173
6.2. Intervenţia statului în sistemul monetar:
naţionalizarea monedei.......................................................................201

II. INSTITUŢII ŞI PROSPERITATE. ABORDĂRI EMPIRICE

CAPITOLUL 7

De la statul bunăstării la modelul instituţional european..........215
7.1. Statul bunăstării sau despre redistribuirea care sărăceşte.................215
7.2. Modelul economic european: quo vadis UE?.....................................231
7.3. Tratatul constituţional: Leviathanul suprastatal................................247
CAPITOLUL 8

Despre libertate... în date..........................................................................255
8.1. Libertatea economică – cum este măsurată?.....................................255
8.2. De la libertate economică la prosperitate. Ilustrări empirice............259
8.3. Realitatea europeană din perspectiva libertăţii economice...............270
CAPITOLUL 9

Instituţii, antreprenoriat şi progres economic................................289
9.1. Cum sunt instituţiile – aşa-i şi antreprenoriatul...............................289
9.2. Antreprenoriatul: motorul progresului economic.............................296
9.3. Un tablou... empiric............................................................................300
CAPITOLUL 10

Schimbare instituţională şi performanţă economică.
Studii aplicative..............................................................................................309
10.1. Studii aplicative privind reforma instituţională...............................

..

7
10.3. Globalizarea: de la statul bunăstării la statul
„paznic de noapte”...........................................................................325
10.4 Între dezordine şi ordine monetară..................................................329

III. DEZVOLTAREA ECONOMIEI DE PIAŢĂ ÎN ROMÂNIA

Transformare economică şi instituţională în România
postdecembristă.............................................................................................343
11.1. Schimbarea la faţă: la vremuri noi, tot ei!.........................................343
11.2. De la plan la piaţă sau despre durerile facerii..................................351
11.3. Reforma proprietăţii între „nu ne vindem ţara”
şi restitutio in integrum....................................................................359
11.4. „Managementul” monetar: leul în tranziţie......................................369
CAPITOLUL 12

Mediul de afaceri în România: întreprinzători, birocraţi,
clienţi politici...................................................................................................377
12.1. O realitate nefastă: cine sunt întreprinzătorii tranziţiei?.................377
12.2. Fragilitatea instituţională şi capturarea statului..............................385
12.3. Cine-mparte, parte-şi face! – sau despre stat
şi grupuri de interese........................................................................391
CAPITOUL 13

Renaşterea antreprenoriatului... ca pasărea Phoenix?................399
13.1. Mai puţină legislaţie, mai multă lege...............................................399
13.2. Mai puţină fiscalitate, mai multă libertate......................................412
13.2. Mai puţină birocraţie, mai multă piaţă............................................417
CAPITOLUL 14

România, încotro?.........................................................................................429
14.1. Planul A: integrarea în Uniunea Europeană....................................429
14.2. Planul B: capitalismul şi concurenţa instituţională.........................438

Bibliografie.............................................................................................447

