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Rezumat. Lucrarea de faţă îşi propune să facă o analiză asupra 
fundamentelor, determinantelor şi implicaţiilor economice în 
interdependenţa lor cu celelalte aspecte sociale într-un cadru 
interdisciplinar conectat la contextul realităţii mondoeconomice curente. 

Punctul de plecare îl constituie identificarea nevoii de a restabili 
bazele ştiinţei economice în conjunctura creată de ultimii ani: accentuarea 
inegalităţilor, creşterea sărăciei, decăderea sistemelor educaţionale, 
incoerenţa evoluţiilor monetare, culminând cu criza economico-financiară 
a ultimilor ani. 

Toate acestea nu reprezintă altceva decât epifenomene, manifestări 
de suprafaţă ale unor probleme de o mai mare profunzime care atrag 
atenţia asupra declinului spiritual din ultima perioadă. Ne confruntăm 
astăzi cu o criză a culturii şi  civilizaţiei. 

Obiectul adevărat al cunoaşterii economice nu este avuţia, ci omul 
deplin. 
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Paradigma economică actuală cuprinde o serie de elemente cheie precum: 
individul raţional ca agent economic, întreprinderea ca organizaţie creatoare de 
valoare, un nou echilibru, optim economic şi altele. 

Viziunile doctrinare contemporane analizează realitatea economică ţinând 
cont de dimensiunea istorică a acesteia. Economistul poate şi trebuie să recurgă 
la arhiva istoriei pentru a-şi proba conceptele şi teoriile, menţinând în 
permanenţă corespondenţa cu realitatea.  

În ciuda faptului că oferă reprezentări controversate şi dispute formale, 
abordarea istorică oferă şi o serie de explicaţii de la care se poate porni: trecutul 
explică prezentul şi amândouă explică viitorul. Contribuie astfel la formarea 
unor analize revizioniste, trecutul putând fi teoretic abordat din punctul de 
vedere al achiziţiilor prezentului. 

Cel mai curios lucru cu privire la criza actuală este acela că, în momentul 
în care începe să fie analizată mai profund, ea pare să semene destul de tare cu 
multe altele care s-au desfăşurat anterior, atât în Statele Unite, cât şi în 
străinătate. Vorbim de acelaşi balon speculativ care s-a spart şi care a adus cu el 
dezastrul. Cu toate acestea, şi astăzi, ca şi în trecut, avem de a face cu acelaşi 
eşec al politicilor economice. 

În general, economia trebuie să evolueze, iar astăzi procesul de evoluţie 
este cu atât mai trebuincios, numai că trebuie să ţinem seama că acest proces nu 
este autonom, ci se conturează  din fundamentele culturale, spirituale şi 
antropologice. Indiferent de context, economia rămâne o ştiinţă umană, socială, 
istorică, morală şi politică, şi de aceea, economiştii trebuie să-şi păstreze şi să-şi 
adâncească gândirea multidimensională. 

Vorbim astăzi de încercări mai reuşite sau mai timide de reconstrucţie a 
ştiinţei economice prin lărgirea sferei sale de analiză, urmărind să integreze sau 
să reintegreze dimensiuni etice şi morale. Se caută criterii, concepte, valori şi 
certitudini noi. 

Criteriul etic şi morala tind să reintre în analiza economică şi în procesul 
de interpretare a economiei ca mod de înţelegere a lumii. Există chiar 
economişti care propun diverse seturi de virtuţi precum sensul justiţiei, 
echitatea, toleranţa, spiritul civic. „Aceste virtuţi se depreciază şi trebuie 
reînnoite constant prin reafirmarea şi actualizarea lor neîncetată” (Rawls, 1993, 
p. 157). 

Analiza realităţii complicate a economiei contemporane a devenit o 
ocupaţie indispensabilă. Apar din ce în ce mai mulţi consilieri economici de 
elită, iar prelucrarea informaţiilor cu ajutorul programelor informatice 
sofisticate a atins noi recorduri. Cu toate acestea, aşa cum ne-a fost dat să 
conştientizăm, alegerea celor mai potrivite politici economice şi menţinerea 
unui echilibru economic rămân în continuare o problemă. 
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Societatea are nevoie de o schimbare, de construirea unui nou sistem 
economic care să „revoluţioneze” ştiinţa şi practica economică şi care să aşeze 
omul în centrul proceselor creative. Economia trebuie hominizată. Omul trebuie 
să redevină o fiinţă vie în sistemul economic. 

Teoria economică a devenit o ştiinţă autonomă în rândul ştiinţelor sociale 
prin analiza proceselor din economia naţională. Odată cu începutul căderii 
libere a economiei mondiale, a început şi prăbuşirea credinţelor cu privire la 
ştiinţa economică.  

Adeptă a libertăţii pieţelor şi a globalizării, teoria economică modernă 
viza prosperitatea pentru toţi. Militând pentru o mai bună gestionare a riscurilor, 
„Noua Economie”, cu inovaţii mult lăudate din sfera dereglementării şi 
ingineriei financiare, ar fi trebuit să încheie conceptul de ciclu economic sau 
măcar să calmeze fluctuaţiile economice dacă nu să le excludă. Marea 
Recesiune din 2008 a reuşit însă să năruie aceste iluzii. 

Astfel, astăzi ne vedem puşi în faţa necesităţii de a cerceta conceptele pe 
care până acum le-am considerat axiomatice, doctrine ale libertăţii pieţei: 
pieţele libere şi neîngrădite sunt eficiente, dacă totuşi fac greşeli, le corectează 
singure şi repede, statul de mici dimensiuni este cel mai bun stat, reglementarea 
intimidează inovarea, băncile centrale trebuie să fie independente şi să nu se 
concentreze decât pe a menţine inflaţia scăzută.  

În ultimii zeci de ani s-a răspândit credinţa că economiştii au  început să 
înţeleagă când anume pieţele funcţionează bine şi când nu prea mai 
funcţionează, aceasta fiind în linii mari o problemă de stimulente şi motivaţii. 
Astfel, s-a întocmit o listă cu posibilele eşecuri ale pieţei, cauzate de o 
incoerenţă între stimulentele sociale şi cele private, monopol, externalităţi şi 
imperfecţiuni informaţionale. 

Cu toate acestea, recomandările date de aceştia au fost viciate şi au eşuat 
în privinţa datoriei lor fundamentale – aceea de a emite predicţii şi prognoze 
corecte. 

Datorită crizei, ştiinţa economică trebuie să se schimbe şi se va schimba 
cu siguranţă, în aceeaşi măsură ca economia. 

Aşa cum am mai spus, economia este o ştiinţă socială care are ca obiect 
de studiu felul în care oamenii interacționează, producând bunuri şi servicii. Ca 
să putem studia acest lucru, trebuie să reuşim să descriem comportamentul 
uman în mod generic.  

Întrebarea care se pune este: Sunt oamenii „raţionali”?  
Credinţa în raţionalitate are nişte rădăcini puternice în cadrul teoriei 

economice. Sensul pe care economiştii îl atribuie conceptului de „raţionalitate” 
nu este întru totul asemenea celui dat de majoritatea oamenilor, la economişti 
acesta fiind mai apropiat de coerenţă.  
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Concentrându-se pe direcţia destul de îngustă a sensului de coerenţă, 
economiştii n-au analizat prea mult în istorie corelaţia dintre ceea ce fac 
indivizii şi ceea ce dă naştere la fericire sau la un sentiment de bine. 

Practic, cercetările din ultimii zeci de ani au arătat că indivizii acţionează 
coerent, dar într-un mod care nu poate fi previzionat cu ajutorul modelului 
standard al raţionalităţii. Se vorbeşte astfel de un tip nou, iraţional în mod 
previzibil. 

Dacă ne bazăm pe teoria economică standard în încercarea de a explica 
pieţele, mai mult ca sigur, vom eşua. În cartea sa, „Iraţional în mod previzibil”, 
Dan Ariely susţine faptul că greşelile pe care le facem cu toţii nu sunt la 
întâmplare, ci reprezintă o componentă a condiţiei umane. Greşelile de judecată 
se pot agrega în piaţă, conducând poate la scenarii impredictibile. Astfel, în 
contextul crizei, am înţeles cu toţii, dacă mai exista vreun dubiu, că studiul 
greşelilor la scară mică nu reprezintă o sursă de amuzament. Criza economico-
financiară mondială a creat noi oportunităţi pentru economia comportamentală 
şi pentru cei care sunt dispuşi să înveţe şi să-şi modifice modul în care gândesc 
şi în care se comportă. 

Modelele din ştiinţa economică au presupus, în mod fantezist, că indivizii 
sunt nu doar raţionali, ci superraţionali. S-a crezut că, pe baza unor statistici din 
ce în ce mai pretenţioase, pe baza datelor din trecut se vor realiza predicţii 
aproape infailibile pentru viitor. Realitatea a arătat însă că predicţiile n-au fost 
prea aproape de realitate. Economiştii în cauză şi nimeni, în speţă, nu a fost în 
stare să prevadă balonul speculativ în continuă creştere şi, mai mult decât atât, 
nici măcar în momentul în care acesta s-a spart, nu au putut să întrevadă 
efectele ce avea să le aibă asupra economiei. Practic, datele esenţiale au fost 
ignorate în mod iraţional şi tot în mod iraţional au crezut în pieţe raţionale, fără 
baloane speculative, capabile de o autoreglare eficientă. 

Un alt principiu al raţionalităţii este acela conform căruia nu trebuie să ne 
cantonăm în trecut. Indivizii trebuie întotdeauna să privească spre viitor. Din 
acest punct de vedere, indivizii nu sunt raţionali. 

Din punct de vedere economic, raţionalitatea nu înseamnă că indivizii 
trebuie să acţioneze în concordanţă cu ceea ce îi face fericiţi. Astfel, americanii 
afirmă despre ei înşişi că muncesc din greu pentru familia lor, cu toate acestea, 
unii muncesc atât de mult, încât nu mai găsesc timp şi pentru familie. 

Psihologii au arătat într-o serie de studii despre fericire că multe dintre 
alegerile indivizilor şi multe dintre schimbările economice nu determină 
neapărat amplificarea sentimentului de fericire. 

Încă de la Aristotel se cunoaşte scopul individului: să fie fericit. Practic, 
indiferent de ce anume ne dorim, vrem asta ca să ne facă fericiţi. Pornind de la 
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acest aspect fundamental, se pune întrebarea: Ce poate face o societate pentru 
ca indivizii săi să fie mai fericiţi?  

În cartea sa, „Hapiness: Lessons from a New Science”, Richard Layard 
menţionează șapte factori care au cea mai mare pondere în determinarea fericirii 
oamenilor: relaţiile familiale, situaţia financiară, munca, comunitatea şi 
prietenii, sănătatea, libertatea personală şi valorile personale. 

Se spune că, în general, evenimentele marcante ne obligă la o reevaluare a 
priorităţilor şi valorilor. Economia globală, care tocmai a trecut printr-o 
asemenea experienţă, şi-a scos la iveală defectele din modelul economic 
predominant. Pe lângă acestea, au ieşit la iveală şi alte defectele ale societăţii 
noastre.  

Într-o ţară budistă din Himalaya, Bhutan, regele Jigme Singye 
Wangchuck a decretat că „fericirea naţională brută este mai importantă decât 
produsul naţional brut, deoarece fericirea are întâietate în faţa prosperităţii 
economice în procesul de dezvoltare naţională”. Este adevărat că anumite 
aspecte precum valorile spirituale nu pot fi şi nici nu ar trebui sa fie 
cuantificate, dar sunt altele care pot fi, de exemplu comuniunea socială. Însă 
chiar fără a avea acest lucru în vedere, simplul fapt de concentrare a atenţiei pe 
astfel de valori evidenţiază un mod diferit de dirijare a economiei şi a societăţii 
la care ar trebui, poate, să  reflectăm ceva mai mult.  

Există economişti care sunt convinşi că din ce în ce mai multe ţări vor 
ajunge să aibă astfel de abordări. În ciuda faptului ca ne-am obişnuit cu aceeaşi 
cultură occidentală materialistă care ne-a făcut fericiţi în ultimii zeci de ani, 
consumerismul din ce în ce mai crescut va determina într-un final schimbarea 
viziunii. Fericirea nu va mai veni din tot mai multe bunuri achiziţionate, ci din 
calitatea timpului petrecut alături de prieteni, familie, comunitate şi din 
capacitate sporită de a ne bucura de compania lor. Aici ar trebui să se focuseze 
societatea viitorului. 

Keynes era de părere că investitorii sunt motivaţi de „spirite animale” – 
impulsul de a face ceva, mai degrabă decât a nu face nimic, şi nu ca rezultat al 
unei medii ponderate de beneficii cantitative înmulţite cu probabilităţi 
cantitative.  

Dacă avem acest lucru în vedere şi dacă am încerca să modificăm spiritele 
animale ale vremurilor poate că am reuşi să redresăm economia din starea de 
depresie în care se găseşte în prezent şi poate am reuşi s-o tragem într-una de 
speranţă având în vedere că ce-a fost mai rău a trecut deja. 

Aşteptările au un rol foarte important asupra actelor de comportament: 
convingerile pot să influenţeze realitatea. Economiştii au construit modele cu 
mai multe tipuri de echilibru, fiecare cu propriile aşteptări autovalidante şi, într-
adevăr, s-a ajuns la concluzia că există influenţe sugerate. De exemplu, dacă 
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participanţii la piaţă cred că vor exista numeroase falimente, ei vor percepe 
dobânzi mai mari, pentru a-şi compensa pierderile, astfel, din cauza dobânzilor 
mari, vor exista în fapt multe falimente. Dacă participanţii la piaţă cred că nu 
vor apărea prea multe falimente, dobânzile percepute vor fi reduse, iar când 
dobânzile sunt mici, în fapt nu vor exista decât puţine falimente. 

Astăzi trăim un moment diferit, pe care ar trebui să-l dedicăm cugetării şi 
reflecţiei. S-a constatat că, odată cu deficitul financiar, a ieşit la suprafaţă şi un 
„deficit moral”. Atunci când banii reprezintă scopul suprem al vieţii, limitele cu 
privire la ceea ce înseamnă comportament admisibil sunt depăşite, mergând 
până la pierderea încrederii. 

Pictogramele chineze cu care se scrie cuvântul criză înseamnă atât 
„pericol”, cât şi „ocazie favorabilă”. Până acum am asistat la pericol. Întrebarea 
care se pune de acum înainte este: Vom fi capabili să profităm de ocazia de a ne 
recăpăta simţul echilibrului între piaţă şi stat, între om şi natură, între mijloace 
şi scopuri? Acum avem ocazia să creăm un nou sistem financiar care să facă 
lucrurile de care au nevoie oamenii de la un sistem financiar, să creăm un nou 
sistem economic care să genereze locuri de muncă unde cei ce vor să 
muncească să poată avea parte de satisfacţie profesională şi de un câștig decent, 
care să diminueze discrepanţa actuală dintre bogaţi şi săraci şi să creăm o nouă 
societate în care orice individ să aibă posibilitatea de a-şi împlini aspiraţiile şi 
de a-şi valorifica potenţialul, în care să fim educaţi cetăţeni dispuşi să trăiască la 
înălţimea unor idealuri şi valori comune şi în care să alcătuim o comunitate care 
tratează planeta cu respectul meritat şi pe care în mod sigur aceasta îl va cere pe 
termen lung. Acestea sunt ocazii favorabile, iar adevăratul pericol constă acum 
în riscul ca noi să nu le fructificăm.  

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”. 

Individul nu reacționează în mod mecanic, având determinante de natură 
fizică sau morală, ci este, în mod autonom, activ şi creator. 

Dacă paradigma individualistă are în vedere individul ca acţionând în 
primul rând ca individ, paradigma holistă vizează acţiunile indivizilor în raport 
cu integralitatea socială şi culturală în cadrul căreia se dezvoltă. 

Conflictul dintre cele două paradigme este de ordin teoretic, explicativ şi 
normativ. Din punct de vedere normativ, hiba individualismului constă în faptul 
că individul nu poate fi sursă a normelor colective, în timp ce holismul greşeşte 
în justificarea normelor doar din punctul de vedere al colectivităţilor. 

Dacă luăm ca exemplu fericirea, ea are sens, înainte de toate, la nivel 
individual. O societate nu poate fi fericită şi prosperă dacă membrii săi sunt 
nefericiţi şi săraci. 
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În acest moment, la nivel mondial, doctrina dominantă prevede o serie de 
concepte cheie esenţiale precum: întâietatea individului, statul minimal, 
societatea ca reţea de tranzacţii economice interindividuale cu scopul 
schimbului de bunuri şi servicii, aptitudini şi cunoştinţe, inclusiv timp – resursa 
economică fundamentală, având drept scop maximizarea profiturilor şi 
satisfacţia individuală. Relaţiile interindividuale complexe care se armonizează 
şi se optimizează reciproc constituie specificul pieţei libere. Societatea devenită 
astfel o societate de piaţă asigură egalitatea şanselor, încurajând iniţiativa şi 
libera concurenţă între indivizi. Nu mai vorbim de garantarea dreptului la 
muncă, ci de fiecare individ în parte care trebuie să demonstreze că este util prin 
munca sa. Tocmai de aceea, formarea permanentă are un rol fundamental, statul 
trebuind să asigure accesul tuturor la educaţie pentru asigurarea echităţii 
sociale. 

Întreprinderea privată, creatoare de valoare adăugată este un alt element al 
noii ortodoxii politico-economice, fiind în acelaşi timp principalul beneficiar al 
regulilor curente ale jocurilor economice prin dirijarea tranzacţiilor şi 
redistribuirea costurilor şi profiturilor la nivel mondial. 

Capitalul, în special cel financiar, precum şi toate componentele 
sistemului economic – oameni, bunuri sau servicii – sunt apreciate după 
contribuţia lor la rentabilitatea capitalului social. 

Astfel, asistăm la un proces de reconstrucţie economică şi politică, la o 
redefinire a identităţilor individuale şi colective. 

Astăzi avem nefericirea de a trăi într-o epocă ciudată, caracterizată de 
pierderea sensului şi de necesitatea unui nou model de societate, societatea 
cunoaşterii. 

Cunoaşterea devine din ce în ce mai mult principala sursă de putere, 
criteriul de bază în separarea şi ierarhizarea oamenilor. 

Cunoştinţele, spre deosebire de orice alte bunuri, au câteva caracteristici 
ireductibile.  

În primul rând, acestea au caracter public – în măsura în care nu sunt 
secretizate, de ele beneficiază întreaga comunitate.  

În al doilea rând, din momentul în care au devenit  publice, cunoştinţele 
sunt nonexclusive, adică se distribuie fără să se împartă. Practic, ele nu 
încetează să aparţină celui ce le deţine nici după ce acesta le-a împărtăşit altor 
persoane. Odată ce o cunoştinţă a devenit publică nu se mai poate exercita un 
control privat asupra folosirii ei, reglementările vizând doar 
drepturile de proprietate intelectuală.  

În al treilea rând, spre deosebire de orice alte bunuri, cunoştinţele sunt o 
resursă inepuizabilă, în sensul că ele nu se uzează în timp prin utilizarea lor, 
fiind consumabile la infinit. Folosirea unei cunoştinţe publice de către un agent 
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economic nu presupune producerea ei în prealabil special pentru acest agent. 
Aceasta înseamnă că agenţii economici nu intră în competiţie unii cu alţii în 
legătură cu consumul unor cunoştinţe făcute deja publice.  

O altă proprietate specifică a cunoştinţelor ţine de caracterul lor 
cumulativ, în special în raport cu utilizările lor economice, în sensul noilor 
cunoştinţe care se adaugă celor deja existente, formând o tradiţie de cercetare şi 
inovare ce le conferă autenticitate.  

Înţelese ca resurse economice imateriale, cunoştinţele pot fi analizate în 
diverse contexte disciplinare şi interdisciplinare. Astfel, de cercetarea surselor 
sau a formelor cunoaşterii se ocupă epistemologia, o analiză a specificului 
cunoaşterii ştiinţifice este realizată de filosofia ştiinţei şi, mai nou, ştiinţele 
cognitive îşi propun o cercetare integrată asupra diverselor procese de 
cunoaştere.  

Problema fundamentală a economiei cunoaşterii este analiza relaţiei dintre
 creşterea cunoaşterii şi creşterea economică, dependenţă pozitivă din care 
reiese faptul că este eficient să cheltuieşti mai mult pentru învăţământ şi 
cercetare. 

În concluzie, trebuie să admitem că este nevoie de o nouă ordine care să 
se instaureze pe baza virtuţilor fundamentale ale individului, pieţei şi libertăţii.  

Valorile de azi în care trebuie să începem să credem cu tărie sunt 
întâietatea individului, piaţa liberă, justiţia socială, întreprinderea privată.  

Aşa cum am mai spus, criza actuală nu este doar o criză economică, ci o 
criză a civilizaţiei şi o criză de conştiinţă, tocmai de aceea, noua eră trebuie să 
determine o schimbare fundamentală a modului nostru de a produce şi a 
consuma, a modului nostru de a trăi, dacă vrem ca o schimbare adevărată să se 
producă. 
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