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Rezumat. Acest articol îşi propune să dea un procedeu ce poate fi 
folosit în Reflectarea vieţii economice este un proces complex, dinamic, 
care presupune adaptarea ştiinţei economice la problemele generate de 
evoluţie. 

Autorii afirmă că în prezent asistăm la creşterea complexităţii 
problemelor, accentuarea interdependenţelor şi deschiderea lor în timp şi 
spaţiu către un sens al viului conştient de tipul „întregilor integraţi”. 

Potrivit noii viziuni ce se conturează treptat în ştiinţă, interpretarea 
vieţii economice trebuie realizată din perspectiva „întregului viu comun”. 
Aceasta presupune înţelegerea economiei ca parte organică a mediului creat 
de om şi a mediului natural, a cărui funcţionalitate de sens este condiţionată 
de armonizarea principiilor raţionalităţii şi speranţei, de aplicarea regulii 
„câştig-câştig” pentru toţi participanţii la viaţa viului comun. 

Noua cultură a vieţii economice şi sociale are la bază valorile 
libertăţii şi responsabilităţii, comuniunii sociale şi solidarităţii umane, ca 
valori integrate sub exigenţele „libertăţii în răspundere”. 

Valoarea adăugată netă în economie, ca valoare nou creată, este 
sursa înfăptuirii principiului „câştig-câştig” pentru întreprinderi, 
oameni, comunităţi, familii şi instituţii, inclusiv pentru asigurarea 
echilibrului ecologic. 
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1. Economia – un organism viu? 
Respiritualizarea ştiinţei economice reprezintă  o nouă viziune asupra 

vieţii economice, o schimbare fundamentală în gândirea, percepţiile, valorile şi 
atitudinile care privesc alegerile noastre în condiţiile folosirii resurselor 
limitate, dominaţiei incertitudinilor, deschiderii complexităţii interdependen-
ţelor la nivelul întregului viu comun, îndepărtării comportamentelor umane şi 
instituţionale de determinism. 

Această schimbare de paradigmă priveşte economia ca pe un organism 
viu creat de om, parte organică a vieţii sociale, produs al ecosistemului 
microcosmosului nostru, caracterizat prin interrelaţii armonioase ce asigură 
echilibrul dinamic la nivelul întregului viu comun, format din mediu, oameni, 
comunităţi, organizaţii, familii şi instituţii, rezultat al „inteligenţei sistemice”. 

Într-o lume fundamental interdependentă, afirmă fizicianul Fritjof Capra, 
aplicarea conceptelor holiste, sistemice în interpretarea vieţii economice ne 
ajută să înţelegem că „economia este un sistem viu, compus din fiinţe omeneşti 
şi organisme sociale aflate în continuă interacţiune unele cu altele şi cu 
ecosistemele care le înconjoară şi de care depinde viaţa noastră” (Capra, 2004, 
p. 496), fapt pentru care toate problemele noastre de ieri, de azi şi de mâine nu 
pot fi soluţionate decât dacă privim cauzalitatea lor din perspectiva întregului 
viu comun. 

În nucleul ei pur, respiritualizarea ştiinţei economice are ca ţel să 
înlocuiască viziunea îngustă, fragmentară a „mâinii invizibile, prin piaţa 
concurenţială” – ca mecanism de reglare a vieţii economice – cu viziunea 
holistică, sistemică a „mâinii invizibile a întregului viu comun” – în calitate de 
homeostazie ce asigură autoorganizarea, autoreglarea, autoîntreţinerea şi 
autoreproducerea vieţii economice, ca parte organică a vieţii sociale, a vieţii la 
nivelul întregului nostru viu comun(1). 

O asemenea viziune asupra economiei pune problema înţelegerii mediului 
nostru natural, din care face parte organică şi viaţa economică, nu doar ca pe un 
element al viului microcosmosului în care se află, ci şi ca pe o înţelepciune 
„conştientă”, a cărei valoare supremă este armonia ecosistemelor „locuite de 
nenumărate organisme care au evoluat împreună timp de milioane de ani, 
folosind continuu şi reciclând aceleaşi molecule de sol, apă şi aer” (Capra, 
2004, p. 497). Prin urmare, economia este un organism viu creat de om din 
interacţiunile vieţii acestuia cu viaţa la nivelul întregului viu, cea din care se 
alimentează cu resurse toate formele de viaţă, integrate sub forma „inteligenţei 
sistemice” 

În calitate de componentă a ştiinţelor sociale, economia, împreună cu 
sociologia, istoria, politologia şi antropologia socială studiază aspectele sociale, 
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spiritual-culturale ale comportamentului uman ce intervin în alegerile pe care le 
generează tranziţia prin viaţă(2). 

Eroarea fundamentală în ştiinţele sociale, şi, deci şi în economie, produsă 
ca urmare a viziunii carteziene, se concretizează în ruperea vieţii economice de 
cadrul ecologic şi social necesar supravieţuirii şi coexistenţei, ceea ce a 
echivalează cu fragmentarea acestui întreg viu în părţi independente, a căror 
analiză a generat discipline ştiinţifice separate, autonome în explicaţii cauzal-
funcţionale a comportamentelor economice, neglijându-se esenţialul: „întregul 
viu comun” (figura 1). 

Ca urmare a acestei abordări fragmentare, reducţioniste, ştiinţa economică 
a rupt interpretarea eforturilor şi efectelor din viaţa economică de cele 
ecologice, sociale şi politice, iar, la rândul lor, celelalte ştiinţe sociale – 
politologia, sociologia, antropologia socială etc., au neglijat forţele economice 
de bază în analiza şi interpretarea a ceea ce se întâmplă în viaţa economică, 
politică şi socială a comunităţilor umane. O asemenea interpretare ne-a condus 
spre criterii de optim relativ înguste, de genul profitului bănesc, rupt de profitul 
uman, social, comunitar, ecologic etc. 

În viziunea noii paradigme(3), economia nu reprezintă decât o componentă 
organică a mediului ecologic şi social, un organism viu format din oameni aflaţi 
într-o continuă interacţiune, atât unii cu alţii, cât şi cu celelalte organisme vii, 
sub aspectul intrărilor, transformărilor şi ieşirilor, ce condiţionează propria stare 
şi evoluţie la nivelul întregului viu comun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Expresii ale abordărilor fragmentare 
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În istoria gândirii economice au fost cercetători ai vieţii economice care  
s-au străduit să analizeze economia ca organism viu – parte a organismului 
social, a ecosistemului, numai că viziunea lor a fost considerată în afara ştiinţei 
economice tradiţionale. Ca urmare, o serie de cercetători ai vieţii sociale, cum 
au fost Kenneth Galbraith şi Robert Heilbroner,  sunt consideraţi ca fiind 
sociologici şi mai puţin economişti. Acelaşi lucru s-a întâmplat şi cu Karl Marx, 
care a refuzat să fie numit economist, considerându-se un critic social al ordinii 
capitaliste existente. Hazel Henderson, s-a autointitulat futurolog prin subtitlul 
dat uneia din cărţile sale, Sfârşitul economiei. 

În abordarea mecanicistă a vieţii economice nu s-a ţinut seama că 
economia, afirmă acelaşi Fritjof Capra, este un „sistem în continuă schimbare şi 
evoluţie, sistem care depinde de sistemele ecologice şi sociale în care este 
încorporat şi care la rândul lor se schimbă continuu” (Capra, 2004, p. 219). 

După cum se cunoaşte,  fenomenele din viaţa economică diferă de cele 
din natură, unde, potrivit fizicii clasice, fenomenele naturale sunt bine definite 
şi neschimbate, chiar dacă fizica relativistă şi cea cuantică au adus contribuţii 
noi. 

În acelaşi timp, biologia studiază un ansamblu de fenomene ale vieţii 
umane care s-au schimbat foarte puţin de-a lungul secolelor, cu toate acestea 
progresele cunoaşterii în domeniu sunt evidente, ele fiind rezultatul unei 
„continue regrupări şi recombinări a unui număr limitat de structuri şi funcţii” 
(Capra, 2004). 

În domeniul vieţii economice, schimbările sunt continue şi 
interdependente ca urmare a interacţiunilor cu celelalte sisteme ale întregului 
viu comun din care face parte, ceea ce impune un cadru conceptual capabil să se 
transforme spre a se adapta cunoaşterii şi înţelegerii situaţiilor noi care au 
apărut. Spre exemplu, organizaţia producătoare de bunuri economice astăzi este 
o întreprindere multinaţională, cu caracter transnaţional în lumea afacerilor faţă 
de întreprinderea de acum o sută de ani, care era locală, de dimensiuni mici! 

În aceste condiţii, este imposibil să aplicăm la această nouă realitate a 
vieţii economice, total diferită faţă de cea existentă cu mult timp în urmă, 
vechea paradigmă newtoniană. Iar dacă se aplică, rezultatele sunt cu totul rupte 
de realităţile existente, concluziile nu servesc înţelegerii cauzale a evoluţiei 
lucrurilor, deoarece premisa de la care pornesc modelele(4) este falsă, în 
neconcordanţă cu ceea ce se întâmplă, cu motivaţia acestor evoluţii. 

Privită din perspectiva „inteligenţei sistemice” a dinamicii fenomenelor şi 
proceselor economice, ştiinţa economică de astăzi are nevoie de concepte şi 
principii noi care să ajute la înţelegerea interdependenţelor de tip reţea, cu 
externalităţile lor negative şi pozitive ce apar din aceste interacţiuni,  unde 
fiecare parte primeşte şi oferă în schimb la nivelul întregului viu comun 
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elemente ce condiţionează intrările, transformările şi ieşirile, evoluţiile de sens, 
vii şi conştiente.  

Astăzi, economia vieţii sociale are o biologie nouă rezultată din faptul că 
oamenii au comportamentele privitoare la alegeri  sub influenţa conjugată a 
unor factori ce transced determinările biologiei umane, cu rădăcini în 
interacţiunile vieţii sociale, politice, spirituale, religioase şi ecologice ce devin 
tot mai extinse în timpul şi spaţiul coexistenţei şi succesiunii noastre comune(5). 

2. De la valori la principiile vieţii economice şi sociale 
În aria consecinţelor abordării mecaniciste, fragmentare sunt incluse şi 

lipsa valorilor în cercetarea fenomenelor şi proceselor vieţii economice şi 
sociale.  O asemenea lipsă porneşte de la faptul că oamenii de ştiinţă din 
domeniul cercetărilor economice, sociale consideră (o mare parte dintre ei) că 
problema valorilor, dacă este luată în considerare, împiedică abordarea 
ştiinţifică a cunoaşterii fenomenelor şi proceselor din acest domeniu(6). Se 
consideră că fizicianul nu se bazează pe valori atunci când cercetează 
fenomenele din natură, iar concluziile lui pot fi ştiinţifice, în virtutea acestui 
fapt. Prin urmare, în abordarea pozitivă a economistului de ce ar fi nevoie de 
asemenea valori? 

De fapt, se uită care este deosebirea fundamentală dintre fenomenele din 
natură şi cele din societate. Fenomenele din societate, evoluţia societăţii în 
ansamblu, deci şi a economiei sunt strâns legate de schimbările din sistemul de 
valori care se află la baza tuturor manifestărilor umane, omeneşti în 
microcosmosul în care coexistăm şi ne succedem ca „întregi integraţi”.  

Comportamentele umane, ca expresii concrete ale manifestărilor din 
societate, reflectă viziunea oamenilor asupra lumii, viziune ce are la bază 
valorile în care oamenii cred, gândesc, trăiesc, acţionează şi speră. Acestea îşi 
pun amprenta asupra concepţiei prin care ne raportăm la lumea în care trăim, 
muncim şi iubim, instituţiilor pe care le creăm(7), ca reguli ale jocului în 
societate, schimbărilor(8) pe care dorim să le realizăm, credinţei în cunoaşterea 
ştiinţifică şi în certitudinea speranţei(9). 

„Valorile după care se ghidează o societate – afirmă Fritjof Capra (2004, 
pp. 220-221) vor determina viziunea sa asupra lumii, instituţiile sale religioase, 
iniţiativele sale ştiinţifice şi tehnologice, precum şi ordinea sa politică şi 
economică… Prin urmare, studiul valorilor este de maximă importanţă pentru 
toate ştiinţele sociale… Orice analiză «fără referire la valori» a fenomenelor 
sociale se bazează pe ipoteza tacită a unui sistem de valori constant, care este 
luat în considerare în mod implicit la selectarea şi interpretarea datelor. Ca 
atare, prin evitarea problemei valorilor, oamenii de ştiinţă din domeniul 
ştiinţelor sociale nu sunt mai riguroşi din punct de vedere ştiinţific, deoarece în 
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acest fel neglijează să specifice în mod explicit ipotezele care stau la baza 
teoriilor lor”. 

Întrucât economia este o parte organică a vieţii sociale care este rezultatul 
agregării comportamentelor umane într-un anumit context social dat, într-un 
cadru ecologic determinat, la temelia acestora se află sistemul de valori în 
funcţie de care natura umană produce, distribuie şi consumă avuţia, stabileşte ce 
anume este valoros la un moment dat, comparând valorile de schimb ale 
bunurilor şi serviciilor pe care le produce folosind resurse limitate în condiţii de 
incertitudine. 

După E.F. Schumacher (1975, p. 46), modelele şi teoriile ştiinţei 
economice au întotdeauna la bază un sistem de valori ce decurg din natura 
umană în funcţie de care se construiesc ipotezele de pornire (figura 2). 

 

 
 

Figura 2. Determinanţi ai culturii vieţii economice ca „întreg viu” 
 
Într-un sistem materialist, cum este cel capitalist, standardul de viaţă se 

măsoară prin valoarea consumului anual, ce urmează să fie maximizat cu 
ajutorul unui model optim de producţie. Într-un sistem economic budist, 
standardul de viaţă are la bază o viaţă dreaptă, unde scopul dat este obţinerea 
unei bunăstări umane maxime. Cele două abordări au la bază moduri diferite de 
a privi viaţa şi lumea în care trăim, rezultat al unor viziuni distincte, construite 
pe sisteme de valori diametral opuse. Valorile, în viaţa omului, sunt, de fapt, 
„coloana vertebrală” pe care se aşază comportamentele. „orice activitate umană, 
sublinia şi Papa Ioan Paul al II-lea (2008, p. 486) se situează în interiorul unei 
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culturi şi interacţionează cu ea. Pentru ca această cultură să se constituie 
corespunzător, e necesar ca orice om să fie implicat, să-şi dezvolte în cadrul ei 
creativitatea, inteligenţa, cunoaşterea lumii şi a oamenilor”. 

Prin renunţarea la valori, o serie de economişti contemporani cred că 
modelele de analiză de tipul cost-beneficiu pot să soluţioneze marile probleme 
cu care se confruntă astăzi industriile economiei. Or, o analiză de tipul cost – 
beneficiu, ca soluţie tehnică, nu poate avea succes decât dacă la bază ei se află o 
serie de ipoteze care exprimă ce cred oamenii cu privire la costuri, dar şi cu 
privire la beneficii. Dacă rupem aceste costuri de interacţiunile vieţii economice 
cu viaţa socială, cu cea ecologică sau cu cea politică nu avem adevăratele 
costuri pe care le presupune o anumită afacere, ca efort integral. 

La fel stau lucrurile şi cu beneficiile. În condiţiile integrării valorilor, în 
interpretarea vieţii economice, beneficiile din economie trebuie să fie concepute 
din perspectiva întregului viu comun: oameni, mediu, comunităţi, organizaţii, 
familii şi instituţii. O firmă care obţine profit financiar, dar poluează mediul 
înseamnă că, de fapt, acest beneficiu este fals. Avem, aşadar, nevoie de 
cunoaşterea costurilor integrale şi a beneficiilor integrale spre a putea compara 
şi judeca alegerile pe care le facem folosind resurse limitate, cu întrebuinţări 
alternative în condiţii de incertitudine. 

Analiza de tipul cost-beneficii la nivelul unei organizaţii de afaceri trebuie 
construită după principiul câştig-câştig(10) şi nu câştig-pierdere, aşa cum se 
întâmplă în prezent.  

Luarea în considerare a sistemului de valori în aprecierea sănătăţii unei 
economii nu numai că nu îndepărtează analiza de caracterul ei ştiinţific, ci, 
dimpotrivă, o face cu adevărat ştiinţifică, dacă ne gândim că, din perspectiva 
„sănătăţii întregului viu comun”, nu este normal, corect şi nici legal ca firma să 
obţină beneficiu, deci un câştig financiar, în dauna mediului natural, a 
comunităţilor umane care, de fapt, trebuie să depună eforturi pentru a depolua 
mediul, atunci când acest lucru mai este posibil prin autocurăţire ecologică. 

Ca urmare, analiza ştiinţifică de tipul cost-beneficiu în economie, prin 
integrarea sistemului de valori cu privire la „sănătatea întregului viu comun”, 
este singura care  ne poate apropia de justa valoare a costurilor şi a beneficiilor, 
a costurilor integrale şi a beneficiilor integrale. 

La ce duce actuala abordare fragmentară în ştiinţa economică, care 
integrează în modelele economice numai acele valori ce pot fi cuantificate 
monetar? 

Evident,  accentul pus pe cuantificarea fenomenelor şi proceselor 
economice de către ştiinţa economică de-a lungul timpului nu reprezintă 
expresia unei evoluţii greşite. Dimpotrivă, încercările de a măsura o serie de 
fenomene şi procese ale vieţii economice, chiar dacă sunt imperfecte, reprezintă 



Către respiritualizarea ştiinţei economice 
 

83 

un câştig pentru cunoaştere dacă ne gândim că mărimea exactă a lor nu se poate 
afla, ceea ce contează sunt tendinţele care se manifestă în timp şi spaţiu. 
Încercările de cuantificare din partea ştiinţei economice se bazează pe faptul că 
orice fenomen sau proces are atât o latură calitativă, cât şi una cantitativă, 
întregul economic este întotdeauna „calitativ = cantitativ”. În timp ce latura 
calitativă a inflaţiei, spre exemplu, se referă la esenţa acestui fenomen monetaro 
real, latura cantitativă exprimă mărimea la care poate ajunge el în timp şi spaţiu 
sub influenţa conjugată a factorilor economici, ecologici, sociali, psihologici şi 
monetari ce îl determină. 

Din accentul pus pe cuantificarea fenomenelor şi proceselor economice  
s-a născut aparenţa că economia ar fi o ştiinţă exactă, apropiindu-se de ştiinţele 
naturale. Ce s-a întâmplat însă prin manifestarea acestei tendinţe? 

Pe lângă apariţia unor argumente cantitative, rezultate din niveluri şi 
tendinţe pentru cunoaşterea şi înţelegerea cauzalităţii evoluţiilor de sens sau de 
contrasens, excesul de modele economico-matematice a cauzat grav sănătăţii 
ştiinţei economice prin excluderea aspectelor calitative, care nu au putut fi 
cuantificate, rupând astfel interpretarea autentică de interacţiunile fireşti pe care 
le generează economia, ca organism viu, în cadrul social şi ecologic în care 
aceasta se manifestă în timp şi spaţiu. Astfel că, excesul de modele a fost însoţit 
de deficitul de valoare calitativă pentru construcţia lor, ce şi-a pus amprenta 
asupra unor premise slab argumentate sau chiar false! 

Privind lucrurile la nivelul sistemului viu se pare că tendinţa de modelare 
a macroeconomiei a exclus din modele dimensiunile ecologice, sociale şi 
psihologice ce condiţionează de fond alegerile în viaţa umană, fapt ce explică 
una dintre cauzele actualei crize economice: ruptura considerentelor de eficienţă 
economică fragmentară, în expresie monetară, de aspectele eficienţei ecologice, 
social-umane şi comunitare, fapt ce încalcă grav exigenţele armoniei din 
perspectiva „sănătăţii întregului viu comun”. Rezultatul este unilateralizarea 
criteriului de optim economic! 

Dacă la toate acestea mai adăugăm şi faptul că, în lipsa valorilor ce ţin de 
„sănătatea întregului viu comun”, modelarea economico-matematică a 
economiei a exclus aproape complet cercetarea psihologică a comportamentului 
oamenilor în calitate de consumatori şi producători, deoarece este dificil de 
cuantificat şi de integrat în modelele cantitative, atunci obţinem adevărata 
substanţă a modelelor: abordare fragmentară, abstractă, ruptă de cauzalitatea 
esenţială, de sens a fenomenelor şi proceselor economice de tipul „întregilor 
integraţi”. Dacă economia înseamnă comportamente umane în alegerile pe care 
le fac oamenii, folosind resurse limitate, cu întrebuinţări alternative, nu este 
normal ca din interpretarea lor să eliminăm tocmai bazele acestor 
comportamente! 
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Ca urmare, astăzi asistăm la neglijarea cercetărilor structurale, 
multicriteriale, sistemice cu privire la fenomenele şi procesele economice, 
aspectele economice sunt privite în sine, doar în mărimea lor monetară, rupte de 
interacţiunile lor sociale, ecologice, umane, ce le determină sensul. 

De fapt, orice fenomen economic, de genul productivităţii muncii, 
utilităţii marginale, costului marginal, inflaţiei, ocupării şi şomajului etc. 
conţine în structura sa calitativă determinări sociale, culturale, umane, ecologice 
etc. cu care se află în interdependenţe de tipul „întregilor integraţi”. Să ne 
gândim doar la un exemplu elementar: productivitatea muncii integrează în 
mărimea şi calitatea ei interacţiuni fireşti legate de efortul fizic, calificare, 
tehnologie, motivare, sănătate umană, înţelepciune, credinţă etc.! De aici a 
rezultat o ruptură între teoria economică şi realitatea economică, în sensul că nu 
mai putem explica ce se întâmplă în viaţa economică reală prin intermediul 
modelelor existente. Ba mai mult, se încearcă să se integreze în aceste modele 
abstracte o realitate deosebit de complexă şi dinamică, rezultatul fiind o slabă 
relevanţă a teoriilor economice existente, sau chiar nici o relevanţă astăzi. 

În acest sens, Fritjof Capra (2004, p. 223) sublinia că „Anomaliile sociale 
şi economice pe care această ştiinţă nu le poate aborda în mod adecvat – inflaţia 
şi şomajul la nivel global, repartizarea inechitabilă a bogăţiei (averilor) şi 
crizele energetice, printre multe altele – sunt în acest moment dureros de 
vizibile pentru oricine. Eşecul profesiei economice de a aborda în mod adecvat 
aceste probleme este un fapt acceptat de către un public din ce în ce mai sceptic, 
de către oamenii de ştiinţă aparţinând altor discipline şi chiar de către 
economiştii înşişi”. 

Faptul că organizaţiile de afaceri, cu deosebire cele americane, devin tot 
mai mari şi puternice a determinat publicul american să răspundă, în cadrul 
unor sondaje de opinie, că o asemenea tendinţă este periculoasă pentru oameni 
şi mediu, fapt pentru care cei chestionaţi îşi exprimau dorinţa ca aceste 
companii gigant să fie „sparte” în întreprinderi mai mici, mai umane. În acelaşi 
timp, aceleaşi sondaje scoteau în evidenţă faptul că mai mult de jumătate dintre 
cetăţenii americani doreau suplimentarea reglementărilor guvernamentale în 
domeniile serviciilor publice, companiilor de asigurări, industriilor petrolului, 
medicamentelor şi automobilelor (Henderson, 1978, pp. 13, 155). În marile 
organizaţii de afaceri, ca şi în marile oraşe, omul se simte înstrăinat, rupt de 
valorile vieţii în armonie cu el însuşi, cu semenii săi, cu întregul viu. 

3. Pentru respiritualizarea ştiinţei economice 

Ceea ce se întâmplă astăzi în viaţa economică a fost instituit cu peste două 
decenii în urmă chiar de unii economişti. Arthur Burns, fost preşedinte al Băncii 
Rezervelor Federale în 1971, spunea că „regulile ştiinţei economice nu mai 
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funcţionează ca până atunci”. Milton Friedman, în discursul ţinut la Asociaţia 
Economiştilor Americani în 1972 arăta: „Consider că economiştii au făcut în 
ultimii ani un rău imens societăţii în general şi profesiei noastre în particular – 
pretinzând că putem oferi şi mai mult decât suntem capabili să oferim” (Capra, 
2004, p. 224). 

În acelaşi sens, chiar şi mai dur, Michael Blumenthal, în anii ’80, în 
calitate de  Ministru de Finanţe ale SUA, declara „Cred cu adevărat că profesia 
de economist a ajuns la faliment în ceea ce priveşte înţelegerea situaţiei actuale, 
apriori sau aposteriori” (Capra, 2004). 

Astăzi, când lumea cunoaşte cea mai profundă criză a evoluţiei sale, care 
afectează toate domeniile vieţii noastre economice şi sociale, politice şi 
culturale, ecologia echilibrului nostru, există părerea că actualele concepte, 
teorii şi variabile – ce-şi au originea cu câteva sute de ani în urmă – se află în 
faţa unei realităţi schimbate radical şi, deci, se impune reevaluarea întregului 
fundament al ştiinţei economice, a culturii sale de cunoaştere şi înţelegere din 
perspectiva „întregilor integraţi”. 

Acest proces noi îl numim respiritualizarea ştiinţei economice(11), ca 
proces de schimbare de paradigmă din perspectiva „sănătăţii întregului viu 
comun”. O asemenea schimbare de paradigmă în ştiinţa economică, grăbită de 
actuala criză globală a evoluţiei noastre comune şi favorizată de cuceririle 
fizicii cuantice, este rezultatul acestei viziuni noi care a apărut în domeniul 
ştiinţelor naturii privitoare la trecerea de la interpretarea fenomenelor în viziune 
carteziană la interpretarea lor în viziune holistică. În acest sens, modelarea 
calitativă este o premisă esenţială pentru înţelegerea cauzalităţii de sens în 
lumea „întregilor integraţi” din care facem parte organică (figura 3). 

Cultura pe care s-a format şi dezvoltat actualul model al vieţii economice 
şi sociale are la bază valori de tip masculin („yang”) ce accentuează ca ţel 
bunăstarea materială. În virtutea acestei culturi de tip senzorial, accentul în viaţa 
economică se pune pe acumularea de bunuri materiale, expansiune şi 
concurenţă – procese mânate de egoism şi avariţie, lăcomie şi tendinţă de 
dominaţie, mândrie şi supremaţie. 

Ştiinţa economică de astăzi este un „amestec” de concepte, teorii şi 
modele care au rezistat jocului transformărilor de-a lungul istoriei vieţii 
economice şi sociale. În substanţa lor aceste teorii şi modele îşi au rădăcinile în 
paradigma carteziană(12). 

Aşa după cum am mai subliniat, astăzi, sistemul economic global este 
caracterizat prin interdependenţe puternice, complexităţi deschise în spaţiu şi 
timpul afacerilor omeneşti, schimbări continue şi îndepărtarea de 
determinism(13). 
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În aceste condiţii, obsesia referitoare la creşterea economică şi dezvoltare 
tehnologică fără întrerupere, ce însoţeşte orice model economic,  generează o 
expansiune nelimitată într-un mediu finit, ceea ce are ca efect un dezastru (Papa 
Ioan Paul al II-lea, 2008, p. 332).  O asemenea credinţă în creşterea continuă are 
la bază valori de tip yang – legate de autoafirmare, dezvoltare şi concurenţă –, 
ca şi viziunea newtoniană asupra spaţiului şi timpului ca fiind infinite. În 
virtutea acestor valori, întregul este identificat cu suma părţilor sale, ignorându-se  
faptul că întregul poate să fie mai mare sau mai mic decât suma părţilor sale, 
diferenţa fiind rezultatul efectului de antrenare şi integrare produs de relaţiile 
reciproce între economic, social şi ecologic(14). În cadrul acestor relaţii 
reciproce, abordarea concurenţială, caracterizată de autoafirmare, a tratat 
mediul ca pe o afacere în lichidare(15), câştigurile realizate de marile corporaţii 
sunt pierderi ale mediului natural, principiul „câştig – pierdere” reprezentând 
valoarea supremă a individului de tip atomistic(16).  

 

 
 

Figura 3. Modelarea cauzalităţii de sens 
 
Criticarea obsesiei creşterii economice într-un mediu finit nu exclude 

justificarea creşterii organice ca pe o trăsătură esenţială a vieţii economice la 
nivelul întregului viu comun. Ba mai mult, trebuie să înţelegem că evoluţia 
lumii noastre bazate pe schimbare nu exclude creşterea. Ceea ce este eronat, în 
viziunea noii paradigme pe care am intitulat-o “sănătatea întregului viu comun”, 
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este că, într-un mediu finit, armonia schimbării presupune un echilibru dinamic 
între creştere şi descreştere. Aceasta înseamnă că nu orice creştere economică 
este sănătoasă, după cum nu orice descreştere economică este bolnavă (figura 4). 

O creştere economică care risipeşte resursele limitate ale mediului nostru 
finit, este o creştere nesănătoasă(17). Clubul de la Roma îşi intitula un raport al 
său „Să ieşim din epoca risipei” (18).  

În acelaşi timp, o creştere economică care poluează mediul este tot o 
creştere nesănătoasă, periculoasă pentru supravieţuirea noastră. O creştere 
economică nesănătoasă este şi aceea care este alimentată de un supraconsum la 
o minoritate de oameni, în timp ce altă parte, majoritatea, trăieşte la limita 
subconsumului, sau chiar sub aceste limite ale supravieţuirii(19).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4. O viziune antinomică asupra creşterii economice 
 
Supraconsumul risipitor, însoţit de cheltuirea unor resurse uriaşe pentru 

publicitate, de degradarea continuă a calităţii vieţii, a relaţiilor sociale şi a 
mediului antrenează o creştere exagerată a costurilor private şi sociale, fără să 
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fie justificate de efectele integrale obţinute. Astăzi, suntem martorii unei 
evoluţii neproporţionale; ca tehnologii de a produce, mergem în progres, dar ca 
moralitate a aplicării lor, mergem în regres! Să fim ameninţaţi de rezultatele 
minţii şi mâinilor noastre înseamnă un paradox al evoluţiei în care ne aflăm! 

O sinteză a consecinţelor negative ale creşterii economice continue în 
cadrul modelului nostru finit este redată de epuizarea resurselor naturale ale 
planetei, cu deosebire a celor neregenerabile. Geologul M. King Hubbert, în 
primii ani ai deceniului şase ai secolului XX, a demonstrat matematic relaţia 
dintre creşterea producţiei şi epuizarea resurselor naturale neregenerabile, pe 
care a ilustrat-o grafic sub forma unui clopot, curbele respective fiind 
asemănătoare cu înflorirea şi decăderea civilizaţiilor (Capra, 2004, p. 258).  

După Hubbert, curbele ce exprimă relaţia dintre creşterea producţiei şi 
epuizarea resurselor naturale neregenerabile evidenţiază la început o creştere 
gradată, apoi o creştere dramatică, urmată de o staţionare la nivelul maxim, 
după care urmează un declin pronunţat şi, în final, dispariţia resurselor! 

Potrivit interpretării geologului Hubbert, curbele descriu epuizarea 
fiecărei resurse naturale, cu referire la cărbune, petrol, gaze naturale, metale, 
bancurile piscicole şi chiar la oxigen şi azot, ca urmare a creşterii economice 
continue. 

Din perspectiva interacţiunilor ce caracterizează întregul nostru viu 
comun, un element ce determină creşterea continuă şi epuizarea resurselor 
naturale este creşterea populaţiei la nivel planetar(20). 

Potrivit demografilor, creşterea populaţiei este un proces complex ce se 
află sub influenţa a două bucle de conexiune inversă, pozitivă şi negativă, 
naşterile şi moartea, aflate, la rândul lor sub acţiunea conjugată a factorilor 
biologici, sociali, economici şi psihologici, ecologici etc. 

Astfel, în ţările dezvoltate, pe măsură ce a crescut nivelul de trai şi s-a 
îmbunătăţit calitatea vieţii, ratele mortalităţii au scăzut, dar au început să scadă 
şi ratele natalităţii, echilibrul demografic aflându-se la nivele tot mai scăzute ale 
intrărilor şi ieşirilor demografice! 

În ţările în curs de dezvoltare, ca urmare a nivelului de trai scăzut, asistăm 
la o creştere rapidă a populaţiei, acest proces fiind expresia unei natalităţi 
excesive şi a unei mortalităţi, de asemenea, ridicate, echilibrul demografic 
realizându-se la nivele tot mai ridicate ale intrărilor şi ieşirilor demografice! 

Specialiştii afirmă că depăşirea crizei demografice globale presupune o 
tranziţie demografică de la „o populaţie cu rate înalte ale natalităţii şi, respectiv, 
mortalităţii şi cu un nivel de trai scăzut la o populaţie cu un nivel de trai ridicat 
şi care este numeric mai mare, dar care se află din nou la punctul de echilibru, şi 
care este caracterizat de rate scăzute ale natalităţii, respectiv mortalităţii” 
(Capra, 2004, pp. 260, 261). 
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În spiritul acestei ipoteze, se apreciază că cea mai eficientă modalitate de 
a controla creşterea demografică este redistribuirea la nivel global a bogăţiei 
spre ţările în curs de dezvoltare. Aşa cum se prezintă astăzi lucrurile, se pare că 
actuala distribuţie a bogăţiei la scară planetară nu numai că este inegală, dar, în 
mare parte, aceasta echivalează cu o risipă. Spre exemplu, SUA, care deţin 5% 
din populaţia globului, consumă o treime din resursele planetei, consumul de 
energie pe locuitor fiind aproape dublu faţă de ţările din Europa! 

Pe fondul culturii creşterii continue s-a realizat un determinism tehnologic 
tot mai puternic, potrivit căruia stilul nostru de viaţă, organizarea socială şi 
sistemul de valori sunt determinate de dezvoltarea tehnologică. 

Fără să negăm rolul deosebit al ştiinţei în dezvoltarea tehnologiei şi în 
susţinerea creşterii economice în viaţa noastră socială; totuşi, un asemenea 
determinism tehnologic elimină sistemul de valori bazat pe filozofie, artă, 
cultură, religie etc. S-a ajuns la inversarea relaţiei valori – tehnologie – viaţa 
economică şi socială, în sensul că tehnologia ar determina natura sistemului 
nostru de valori, relaţiile noastre sociale şi nu invers! (figura  5).  

 

 
 

Figura 5. Multidimensionalitatea ecolonomiei 
 
Or, în baza noii paradigme referitoare la „sănătatea întregului viu comun”, 

progresul tehnologiei de astăzi, fără să fie rezultatul unui sistem de valori care 
să afirme altruismul, solidaritatea umană şi comuniunea socială, a generat 
consecinţe antiecologice, antisociale, nesănătoase şi inumane, punând în pericol 
viaţa la nivelul întregului nostru viu comun. În acest sens, Papa Ioan Paul al II-lea 
se întreba: „Acest progres, al cărui autor şi apărător este omul, face el viaţa 
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umană pe pământ «mai umană» din toate punctele de vedere. O face mai demnă 
de om?”. 

Produs al muncii şi al creativităţii umane, tehnologia „hard”, rezultat al 
ştiinţei „hard”, a ajuns la un paradox al evoluţiei noastre comune: pe de o parte, 
cuceriri ale spiritului uman apar şi se manifestă tot mai puternic în viaţă, din 
perspectiva împlinirii rostului ei, iar, pe de altă parte, aceleaşi cuceriri ale 
cunoaşterii ştiinţifice, prin întrebuinţări de contrasens, produc grave consecinţe 
ecologice şi social-umane, respectivele tehnologii având un profund caracter 
antiecologic şi antisocial, fiind nesănătoase din perspectiva întregului viu 
comun(21). 

Punând problema necesităţii de a îmbina cuceririle ştiinţei „hard” cu 
cercetările psihologice, sociale şi comportamentale, Henderson este de părere că 
sporind complexitatea sistemelor create de om – militare şi industriale – există 
riscul ca aceste sisteme să nu mai poată fi modelate sau controlate, fapt ce ar 
putea conduce evoluţia noastră în direcţia atingerii limitelor „sociale, 
psihologice şi conceptuale ale creşterii, chiar înainte de a atinge limitele fizice 
ale acesteia” (Capra, 2004, p. 265). 

Privită din perspectiva sănătăţii întregului viu comun, redefinirea naturii 
tehnologiei în calitate de aplicare a cunoştinţelor umane pentru soluţionarea 
problemelor vieţii reale este organic legată de un nou sistem de valori care să-i 
determine finalitatea, ce izvorăsc, de fapt, din necesităţile organice ale 
rezolvării conflictelor, armonizării mediului creat cu mediul natural, solidarităţii 
umane şi cooperării sociale, reciclării rezultatelor şi redistribuirii veniturilor, 
ţinerii sub control a externalităţilor negative produse de sărăcia globală, 
terorismul internaţional şi poluarea sistemică. 

Respiritualizarea ştiinţei economice are ca obiectiv cunoaşterea şi 
interpretarea vieţii economice ca parte organică a vieţii sociale şi împreună a 
ecologiei lumii vii. Ecolonomia, cum ne-am permis să numim, rezultatul 
respiritualizării ştiinţei economice, are la bază valorile „inteligenţei sistemice”, 
aşa cum decurg ele din armonia dintre revoluţia aşteptărilor şi revoluţia 
mijloacelor, dintre libertate şi responsabilitate, dintre raţionalitate şi speranţă în 
lumea alegerilor pe care le facem în condiţii de limitare şi incertitudine. 

 
 
 

 Note 
 
(1) După Constantin Popescu, viaţa economică este o componentă organică a vieţii sociale, 

definită sub forma activităţii organizaţiilor, comunităţilor şi familiilor, într-un anumit cadru 
instituţional – cultural – spiritual şi într-un mediu favorabil supravieţuirii, în Raţionalitate şi 
speranţă. Paradigma întregului viu, Bucureşti, Editura Renaissance, 2006, pp. 33-42. 
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(2) Indivizii umani se află în tranziţia prin viaţă, în sensul că intră în ea la naştere, parcurg 
diferitele procese ale biologiei umane sub forma copilăriei, tinereţii, maturităţii active şi 
apusului vieţii, după care energia de „funcţionare” se epuizează treptat, intervenind moartea 
(Constantin Popescu, Preţul bucuriei de a trăi, Bucureşti, Editura Eurosay & Book, 1999, 
pp. 15-79). 

(3) Noua paradigmă în ştiinţă, legată de armonia întregului viu comun, reprezintă un mod de a 
ne raporta cunoaşterea şi înţelegerea comportamentelor noastre, pornind de la faptul că viaţa 
trăită, munca şi iubirea – în calitate de imperative ale tranziţiei prin viaţă – se află integrate 
într-un sistem viu, a cărui valoare supremă este echilibrul dinamic, bazat pe flexibilitate 
constantelor lumii noastre în limitele toleranţei ce ne garantează supravieţuirea (Alfred 
Adler, Sensul vieţii, Bucureşti, Editura IRI, 1995, pp. 34-52). 

(4) În ştiinţa economică modelele cu care analizăm ceea ce s-a întâmplat, ce se întâmplă şi ce se 
poate întâmpla dacă …, pot deveni instrumente ştiinţifice de cunoaştere şi apropiere de 
înţelegerea fenomenelor şi proceselor economice numai dacă ele nu se rup, în construcţia 
logică a conexiunilor, de frumuseţea comportamentelor umane bazate pe armonia dintre 
raţionalitate şi speranţă. Or, se pare că tocmai aceste aspecte calitative ale comportamentelor 
umane sunt neglijate total, pentru că nu pot fi măsurate, chiar dacă se pot vedea cu ochiul 
liber! 

(5) Ilya Prigogine, laureat Nobel în Chimie, în prefaţa la lucrarea Limitele certitudinii, scrisă de 
Orio Giarini şi Walter R. Stahel, sublinia că „oamenii au amintiri şi speranţe; au sisteme de 
valori care le determină comportamentul”, Op. cit., p. 42). 

(6) Vezi şi Problema judecăţii de valoare în ştiinţa economică, Dumitru Ciucur, Constantin 
Popescu, Tranziţia prin criză, Editura Eficient, Bucureşti, 1995, pp. 357-367. 

(7) Vezi şi Paul Fudul, Teoria economică a culturilor şi instituţiilor. Determinarea culturală a 
performanţelor economice, Editura Universitară, Bucureşti, 2007, pp. 139-166. 

(8) Când devenim schimbarea ce urmează să se producă, schimbarea în bine începe cu tine (vezi 
Constantin, Popescu, Preţul bucuriei de a trăi, pp. 123-131). 

(9) Certitudinea speranţei este una dintre cele patru certitudini ale vieţii umane trăite în societate 
alături de: moarte, schimbare şi impozite (vezi Constantin Popescu, Raţionalitate şi 
speranţă. Paradigma întregului viu, pp. 287-292). 

(10) Apreciind evoluţia întregului nostru viu după valoarea armoniei pe care o conferă reţeaua de 
interdependenţe la nivelul fiecărui subsistem viu şi între acestea la un nivel tot mai înalt, 
Stephen R. Covey vede în principiul „câştig – câştig” sensul optimului de care vorbea şi 
Pareto şi pe care se bazează echilibrul microcosmosului în care coexistăm şi ne succedem 
(vezi Eficienţa în şapte trepte. Un abecedar al înţelepciunii umane, Bucureşti,  
Editura All, 1976). 

(11) Vezi şi Constantin Popescu, Raţionalitate şi speranţă. Paradigma întregului viu,  
pp. 245-257. 

(12) Paradigma carteziană, formată între anii 1500-1700, a dat omenirii o nouă imagine asupra 
lumii în care trăim,  muncim şi iubim, trecându-se de la civilizaţia organică la civilizaţia 
mecanică, potrivit căreia universul  material este „o maşină şi nimic mai mult decât o 
maşină. În materie nu există un scop, viaţă sau spiritualitate” (Vezi Fritjof Capra. Op. cit.,  
p. 53) 

(13) După Alexander King, „Situaţia  din lumea contemporană este caracterizată prin 
complexitate, incertitudine şi schimbare rapidă, în timp ce pe plan intelectual suntem 
martorii unei îndepărtări de la determinism” (din Cuvânt înainte la lucrarea Limitele 
certitudinii, autori Orio Giarini, Walter R Stahel, Bucureşti, Editura Edimpress – Cosmo,  
1996, p. 43). 
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(14) În viziunea noii paradigme, „forma este asociată cu procesul, interrelaţia cu interacţiunea şi 
contrariile sunt unificate prin intermediul oscilaţiei” (vezi Fritjof Capra, Op. cit., p. 334). 

(15) Vezi şi Al Gore, Un adevăr incomod, Bucureşti, Editura Tehnică, 2006. 
(16) În acest spirit să ne amintim de aprecierea făcută de Gandhi, potrivit căreia: Pământul are 

resurse să satisfacă nevoile tuturor oamenilor, dar nu are resurse să satisfacă lăcomia 
acestora! 

(17) Vezi şi Constantin, Popescu, Creşterea care sărăceşte, Bucureşti, Editura Tribuna 
Economică, 2003. 

(18) Vezi D. Gabor, U. Colombo, A. King, R. Galli, Să ieşim din epoca risipei, Bucureşti, 
Editura Politică,  1983. 

(19) Cele două extreme periculoase astăzi ale consumului uman la care s-a ajuns, caracterizate 
printr-un supraconsum – necontrolat de bunul simţ, de morală – şi un subconsum – incapabil 
să asigure supravieţuirea – sunt rezultatul lipsei valorilor autentice, sănătoase pe care s-a 
format un asemenea model al evoluţiei noastre (Vezi şi Papa Ioan Paul al II-lea, Op. cit.,  
p. 322). 

(20) Suprapopularea este considerată de savanţi ca fiind una dintre căile de sinucidere la scară 
globală (vezi Albert Szent Györgyi. Pledoarie pentru viaţă, Bucureşti, Editura Politică, 
1984, pp. 202-206). 

 (21) Citat după Fritjof Capra, Op. cit., p. 265. 
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