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Abordarea istorică 
 
Abordarea istorică a economiei va fi, în cele de mai jos, semnificativă din 

cel puţin două puncte de vedere. Mai întâi, această ştiinţă va fi definită ca parte 
a ştiinţelor economice. În al doilea rând, vor fi enumerate concepte generale ale 
ariei acestora (dintâi şi din urmă).  

 
1. Perioade, dezvoltări, concepte   
 
Cuvântul economie are, pentru noi, cel puţin trei înţelesuri, respectiv 

activitate, ştiinţă şi politică. De aici, posibile confuzii în operarea cu aceşti 
termeni, o situaţie de care limba engleză, spre exemplu, se apără deja prin 
departajarea între « economy » (activitate economică etc.) şi „economics” 
(ştiinţă, studiu şi gândire de natură economică). Oricum, însă, există şi un 
numitor comun semantic al celor trei termeni, anume: „ folosirea resurselor 
limitate pentru a satisface nevoi şi utilităţi de arie mai largă (decât cea a 
resurselor)”.  Concomitent, se cere subliniat că studiul economiei (economics) 
nu este descrierea activităţilor economice. Că, de asemenea, aria politicilor 
economice nu este – ca pentru alte ştiinţe, cu precădere cele exacte – văzută ca 
o simplă aplicare-experimentare a concluziilor şi tezelor gândirii economice.   

Vorbim aşadar tot atât de “numitorul comun” al termenilor de mai sus, cât 
vorbim şi de ceea ce le diferenţiază între ele. Ca atare, o exemplificare 
complexă şi la îndemână revine între activitate şi gândirea economică prin 
prisma istorică: cele două istorii economice rămân îndeajuns diferite (Blaug, 
1997), punctual chiar perioadele de criză şi turbulenţe pentru istoria economică 
sunt de obicei perioade destul de active şi de progres în aria gândirii economice, 
şi este uşor de înţeles acest lucru. În fine, trecând peste alte multe aspecte(1), 
istoria gândirii economice se regăseşte în trei mari perioade (le-am spune chiar 
epoci sau „ere”): (i) cea antică şi medievală; (ii) epoca „tratatelor”; (iii) epoca 
specialităţilor economice.     

 
1.1 Epoca anticomedievală: Aristotel şi conceptul de valoare  

(de la antichitatea greacă la ultima jumătate a secolului al XVIII-lea) 
 
Antichitatea greco-latină (europeană) este, cred, cel mai adecvat „leagăn” 

al gândirii economice, aşa cum arată ea astăzi. Dar în locul detalierilor, prefer 
să sar direct pe exemplul lui Aristotel, cu a sa „Politika”(2), unde autorul 
urmăreşte conceptul care avea să fie preluat mult mai târziu de Karl Marx – am 
numit fireşte valoarea. Putem vorbi chiar de o similaritate izbitoare între 
expresiile celor doi autori, atât de despărţiţi în timp şi timpuri: şi pentru 
filozoful antic, valoarea era „munca materializată în producerea bunurilor 
individuale” (Aristotel, 1924).  
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Karl Marx este cu siguranţă mult mai aproape de timpurile noastre şi 
evenimentele pe care le-am trăit şi le trăim, decât ar mai fi cazul încă al lui 
Aristotel, iar vecinătatea ideologiilor proletare se făcea iminentă mai repede 
acum decât în antichitate. Căci, de cealaltă parte, cu tot respectul şi admiraţia pe 
care le datorăm filozofului antic, acesta rămânea întotdeauna omul vremeii sale 
– printre altele, considera sclavia „rea, dar necesară” societăţii care îl înconjura. 
Conceptul de valoare, preluat de Marx în opera sa „capitală”, păstrează serioase 
rădăcini aristotelice. De la „valoarea-muncă” în optică antică, filiera trece pe la 
„scriitorii italieni” ai secolului al XV-lea renascentist, din jurul lui Toma de 
Aquino, după care în sfârşit era preluat de Marx şi de şcoala sa de gândire în a 
doua jumătate a veacului al XIX-lea.   

De aceeaşi vârstă cu marxismul şi pe baricade opuse revenea 
marginalismul, cu valoarea-utilitate – alături de raritatea bunurilor. Socialismul 
extrem, de o parte, dar şi liberalismul, asemenea, se năşteau absolut concomitent 
în gândirea economică, într-un fel de „ideologie germană” sui generis: 
marginalismul se afirma când al doilea volum al „Capitalului” mergea la tipar.  

Interesant este de remarcat de asemenea diferenţa dintre cele două şcoli 
de gândire nu numai ca una în jurul conceptului de valoare, ci şi ca structură de 
formare: marxismul avea să devină un curent care aduna „urmaşii unui 
maestru”, în vreme ce marginalismul cunoştea aproape concomitent trei sub-
curente din Europa acelor vremuri(3). 

Mai detaliat, marxismul vede valoarea ca formată şi localizată în procesul 
de producţie şi, mai precis, la nivelul unui singur factor (exogenă) al acesteia 
(care este munca), în vreme ce marginalismul o vede în spaţiul pieţei – de 
întâlnire a producţiei cu consumul şi cu consumatorul – şi astfel mai aproape de 
consumator. Ambele şcoli abordează curajos un concept atât de dificil, dar tot 
ambele termină prin a greşi: de o parte, prin limitarea sursei valorii la sfera 
producţiei, împotriva celei a consumului, şi la un singur factor de producţie, pe 
care îl poate înţelege şi la două niveluri diferite de manifestare a valorii (după 
situarea în afara, versus în interiorul procesului de producţie(4)); de cealaltă, prin 
lăsarea conceptului la îndemâna sau referinţa consumatorului, în jurul căruia se 
regăsesc atâtea însemne ale iraţionalităţii economice, în vreme ce 
comportamentul producţiei este totuşi mult diferit, din acest punct de vedere.  

În astfel de condiţii, secolul al XIX-lea avea să sfârşească printr-un fel de 
„meci egal” între cele două gândiri. Numai că nu avea să se întâmple aici ca în 
cazurile altor polemici ale vremurilor, adică trecerea acesteia în arhive. Secolul 
următor avea să preia această polemică direct pe teren, în activitatea economică. 
Marxismul avea să îşi găsească un alt „titan” în generaţia următoare – l-am 
numit desigur pe Vladimir Ilici Lenin – în tumultul unor stări revoluţionare care 
şi provocau marea revoluţie socialistă din 1917, în Rusia. Marxismul era deja 
bine copt, ieşea din stadiul filozofic, ajuta mişcările socialiste şi reuşea crearea 
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sistemului economic „alternativ” faţă de economia de piaţă. Era un succes al 
momentului: marea criză din 1929-1933 nu avea să atingă Uniunea Sovietică, 
abia creată pe ruinele ţaratului rus (Rothermund, 1996), după care, ceva mai 
târziu, în al doilea război mondial „poporul rus” avea să îşi apere noua 
orânduire recâştigată.  

Sistemul economic alternativ pieţei libere avea să fie o realitate coexistentă 
pentru câteva bune decenii, iar specialiştii de toate părţile fie considerau astfel 
ambele sisteme capabile să producă alocarea resurselor corespunzătoare cerinţelor 
secolului al XX-lea, fie în lumea occidentală se şi năşteau idei de felul 
„convergenţei celor două sisteme economice” (Calhoun, 2002)(5). Numai anul 1989 
avea să ia puternic prin surprindere o astfel de inerţie comodă a gândirii 
economice. Şi într-adevăr, sistemul de piaţă a câştigat lupta cu una dintre realele 
sale alternative, iar preceptele clasico-marginaliste se fac reconsiderate peste tot de 
atunci, cum era şi de aşteptat. Dintr-un alt punct de vedere, dar tot despre „sisteme 
economice alternative”, discuţia rămâne şi ea ca un punct de vedere mai larg decât 
a fi pretins o astfel de chestiune ca obligatoriu obţinută pe căi revoluţionare şi/sau 
violente (Duquesne de la Vinelle, 1989). 

Iar într-un final aproape trecut neobservat, conceptul de „valoare”, 
altădată „în focul luptei” ideologice, a rămas unul părăsit de orice dezbatere sau 
manual de economie şi poate greu de reconsiderat. Despre viitorul său, cu atât 
mai puţin.     

 
1.2. Epoca tratatelor: sfârşitul secolului al XVIII-lea – secolul al XX-lea 
 
A fost o perioadă în care gândirea economică a câştigat o nouă identitate: de 

la paragrafe şi reflecţii de specialitate în interiorul operelor filozofice sau de altă 
natură la volume scrise exclusiv pe chestiuni economice. Tratatele mai erau şi 
cuprinzătoare în materie, astfel deveneau adevărate enciclopedii ale epocii şi 
reprezentative pentru ceea ce, în termeni aproximativi, gândea o generaţie şi 
veneau să consolideze curentele şi şcolile de gândire de care pomeneam mai sus.  

Ceea ce reprezentau tratatele se poate ilustra într-un alt detaliu de 
astădată „bio-bibliografic”, ca să spunem şi aşa. Primul autor de tratate, 
englezul Adam Smith, un fost profesor de filozofie şi morală în tinereţea sa 
(devenit apoi economist şi autorul primului tratat de economie), a scris şi 
publicat Avuţia Naţiunilor în 1776, când avea 53 de ani, avea să moară în 1790, 
dar biografii subliniază faptul că a fost autorul unei singure cărţi (într-o viaţă). 
Nici această carte nu fusese una oarecare, dar nici autorul, ca economist, nu a 
mai avut – semnificativ aspect – de adăugat faţă de ea.    

Despre „Avuţia Naţiunilor”, dintr-un alt punct de vedere, un prieten al lui 
Adam Smith – l-am numit pe filozoful şi moralistul David Hume, cunoscut şi 
pentru opera sa în materie de economie, la rândul lui – declara la apariţia ei că 
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ar fi o carte relativ greoaie pentru citit şi pentru înţelegerea termenilor(6), dar nu 
a avut dreptate: cartea se citeşte şi astăzi foarte bine şi poate şi pentru că lumea 
economică a lui Smith şi Hume se dovedea mult mai simplă decât avea să se 
întâmple şi să evolueze în istoria de mai târziu.    

Autori ca David Ricardo, tot englez, din generaţia următoare lui A. Smith 
şi cu o biografie destul de diferită(7), mai târziu Karl Marx, german, economist, 
filozof şi ideolog care marca cotitura socialistă din a doua jumătate a secolului 
al XIX-lea(8), nu însă fără a se fi inspirat adânc în prealabil din operele lui Smith 
şi mai ales Ricardo, apoi Alfred Marshall, în a doua jumătate a aceluiaşi secol, 
un prim neoclassic(9) reprezentativ, au scris de asemenea tratate de economie 
fiecare pentru timpul şi mediul său. O poveste ce avea să dureze aproximativ un 
secol şi jumătate.  

Ce mai trebuie înţeles despre această perioadă a gândirii economice(10) 
este însă şi că cele numai câteva tratate de economie nu ar fi acoperit vreodată 
chiar toată gândirea economică a unui secol şi jumătate. A continuat şi vechiul 
fenomen de scurte reflecţii în contextul altor opere. S-au scris studii scurte şi 
chiar cărţi fără întrunirea condiţiilor de tratate – şi am da exemplul bazelor 
macroeconomiei, puse încă din vecinătatea primului tratat de francezii Jean 
Baptiste Say şi respectiv François Quesnay. Dar să vedem în context ce avea să 
însemne numelui unui „alt clasic”, tot britanic, l-am numit aici pe faimosul 
Robert Thomas Malthus, care nu a fost autor de tratate, dar a reuşit să şocheze 
lumea academică a vremii sale prin publicaţia sa intitulată „Eseu Asupra 
Populaţiei”, prima lucrare de economie care prevedea vreodată nu dezvoltarea 
economică ce avea să îşi facă loc în deceniile următoare – ca la David Ricardo , 
ci dimpotrivă, subdezvoltarea şi foametea, ce aveau să vină cam un secol mai 
târziu(11). Şocul intelectual se atribuia  fireşte şi unei perioade cu mai puţină 
literatură economică, dar şi unei epoci în care încă se gândea că economia 
aparţine unei naturi care nu ar fi condamnat pe omul sau societatea care 
eventual îi respectă legităţile şi i se adaptează(12).    

 
1.2. Epoca specialităţilor de economie: secolul al XX-lea şi după el 
 
Urma secolul al XX-lea(13). Identitatea scrierilor economice recâştigată la 

nivelul tratatelor era şi ea depăşită – în sensul în care cărţile de economie nu 
mai puteau cuprinde, ca în tratatul lui Adam Smith, şi piaţă şi concurenţă, şi 
calcule de eficienţă şi profitabilitate ale firmei, şi fiscalitate, şi dimensiunea 
economică a statului. Acum, în secolul al XX-lea, subiectele distincte ale 
domeniului îşi cereau aceeaşi autonomie pe care aria ştiinţifică le dobândise 
cândva. Urma deci subîmpărţirea domeniului economiei în componente, fireşte 
după criterii diferite, ca în cele de mai jos.  
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  Primul criteriu ar putea fi cel de scară, după care rezultă de îndată: 
microeconomia – studiul entităţilor cu activitate economică individuală –, 
macroeconomia – studiul grupurilor de entităţi asemenea, cu activităţi 
asemănătoare, dar şi diferite, intrând aici firme, bănci, asigurări, unităţi de 
business şi chiar indivizii; astfel de formaţiuni alcătuind un mediu economic 
propriu, integrat, respectiv pieţe (pentru clasici-neoclasici) sau fluxuri autonome 
(pentru curentele adiacente gândirii keynesiste), toate regăsite în arii naţionale 
şi/sau federale –, şi economia internaţională – studiul fluxurilor economico-
financiare dintre frontierele naţiunilor, astfel cu un alt specific.   

Un al doilea criteriu ar privi individualizarea tipurilor de activităţi 
economice sau industriilor, transcendente firmelor cu acelaşi fel de activitate şi 
de bunuri-servicii rezultate – zonă numită uneori „mezo-economie” 
(Kozuharov, 2011), şi revenind oarecum şi în completarea criteriului de scară, 
respectiv între entităţile autonome dintre scara activităţii individuale şi aceea a 
ansamblului integrat. Pe acest criteriu, industriile individuale îşi aduc propriul 
specific: cererea-oferta, fizionomia bunurilor finale, profitabilitatea-eficienţa, 
contabilitatea şi încă altele specifice. Activităţile de tip industrial se vor deosebi 
astfel de agricultură, transporturi, comerţ, servicii diferite etc., dar acestea nu 
se autonomizează între ele precum firmele şi macrosistemul.   

După un al treilea  criteriu rezultă specialităţile economice propriu-zise: 
monedă, finanţe sau contabilitate, fiecare aprofundând aria economică în felul 
propriu. Moneda-băncile studiază economia „monetară”, funcţiile banilor şi 
specificul activităţii bancare – aceasta tot ca după criteriul „mezo-”, descris deja 
aici. Finanţele studiază resursele de natură financiară, fluxurile formate şi uzul 
acestora în economia reală şi în domeniul investiţiilor. La rândul lor, finanţele 
se subîmpart după aferenţa lor sau nu la proprietatea statului şi la economia 
publică în publice şi private, din nou, fiecare cu specificul propriu.  

Cât despre contabilitate, povestea este din nou alta. Ea este astăzi o 
specialitate sau un domeniu economic, fără doar şi poate, cu specific la fel de 
bine definit şi conturat ca celelalte domenii, enumerate mai sus. Ceea ce diferă 
în plus pentru contabilitate revine tot în dimensiunea istorică, pe care 
contabilitatea apare mai vârstnică cu trei secole faţă de epoca tratatelor. 
Maestrul disciplinei, aşa cum o citim şi practicăm astăzi, este italianul Luca 
Pacioli (sau Bacioli), un personaj realmente renascentist atât prin epocă, cât şi 
prin felul cum a trăit(14). Dar se spune şi că odată lui Pacioli i-a fost comandat 
de către un patron un sistem de control şi evidenţă asupra patrimoniului pe care 
îl deţinea şi îl folosea pentru serviciile firmei, iar ideea executantului ar fi fost 
aceea ca, pentru prima oară în lume, să identifice bunurile de patrimoniu într-o 
manieră „dublă”, respectiv drept componentă individuală a patrimoniului, dar şi 
după sursa de provenienţă.     

De la Pacioli/Bacioli acest principiu s-a păstrat pentru contabilitatea 
modernă de astăzi: bilanţul sau balanţa contabilă evidenţiază în unităţi 
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monetare trei componente: activele (A) – averea firmei, mijloacele ei materiale 
sau direct băneşti – şi resursele – la rândul lor clasificate în proprii (RP) şi 
atrase (RA), neproprii, aparţinând altora sub forma datoriilor şi tuturor 
resurselor participând permanent sau temporar activităţii firmei. Rezultă asupra 
bilanţului, aşa-numita ecuaţie contabilă de bază:    

A = RP + RA  
în care recunoaştem în membrul stâng ceea ce se regăseşte în folosinţa firmei la 
momentul dat, iar în membrul drept sursele acestei averi, ca după principiul lui 
Pacioli. Oricare ar fi deci perioada sau condiţiile activităţii, oricare ar fi chiar 
activitatea firmei şi operaţiunile materiale sau scriptice, ecuaţia de bază se va 
regăsi în orice moment, deşi re-inventarierea revine uzual numai la finele 
perioadelor semnificative. De la ecuaţia de bază şi bilanţul contabil însă, pentru 
iureşul activităţii fiecare componentă dintre cele trei se vor subîmpărţi în 
subcomponente, capitole contabile şi conturi, pentru care individual sunt 
elaborate reguli de funcţionare de-a lungul activităţii. Ecuaţia de bază, plus 
totalitatea regulilor vin să scrie disciplina contabilităţii, dezvoltată pe raţiunea 
dintâi a capacităţii limitate a contabilităţii de a rezolva toate problemele firmei 
şi manageriatului ei, ca şi pe aceea că mecanismul contabil dispune totuşi şi de 
capacitatea de îmbunătăţire şi adaptare la realitate.    

Dar cred că merită să mai insistăm asupra a ceea ce imortalizează 
realmente contribuţia atribuită lui Pacioli la ştiinţa modernă. Iată două motive. 
Primul ar fi, desigur, fundamentul managerial exponenţial îmbunătăţit de la data 
aplicării sistemului încoace, şi nu mai insistăm. Există şi un al doilea motiv de 
detaliu, care trimite mai mult către evoluţia economiei în zilele noastre, decât ar 
fi rămas în realitatea zilei de atunci, din secolul al XV-lea: în membrul drept al 
ecuaţiei, separaţia între averea firmei şi contribuţia patronului (proprietarului) la 
aceasta, în orice condiţii, apare ca distinctă, deşi în acele vremuri alternativele 
firmei la formula ei primitivă, „one man business”, erau aproape inexistente(15).     

Alt criteriu de identificare a disciplinelor economice pe componente este cel 
ce desparte substanţa „pur economică” de aceea considerată „de graniţă” – cu alte 
discipline, de naturi tot mai diferite decât cea economică şi amintind de capacitatea 
acestei discipline de a-şi păstra deschiderea către cele dintâi. Or, destule condiţii au 
venit să pună presiune pe disciplina şi aplicaţiile economiei în acest sens. Astfel, 
prima „graniţă” a economiei revine în dreptul merceologiei, o disciplină cu 
cunoştinţe tehnice privind producţia, păstrarea, comercializarea şi serviciile de 
executat asupra produsului. O a doua învecinează economia cu decizia la nivelul 
fiecărui fel de entitate economică, respectiv managementul.  

Dintr-un punct de vedere mult diferit, relaţia economiei cu matematica 
revine cel puţin în dreptul a două discipline, precum statistica şi econometria. 
Prima exprimă indicatori (inclusiv indici etc.) economici de aşa-zisă sinteză 
statistică – adică provenind din ansambluri de date cifrice şi formule 
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reprezentative din zona specifică, analizată, tot mai sofisticate; de considerat şi 
faptul că disciplina statisticii priveşte şi alte domenii decât economia –, cea de a 
doua lucrează direct cu statistica, preluând date, şi cu economia generală, 
preluând raţionamente, legităţi, dar şi teorii pentru a desprinde tendinţe şi alte 
caracteristici ale unor fenomene şi procese de natură economică (Jula, 2003). 
Econometria construieşte practic modele matematice (econometrice) care 
reflectă cercetări empirice ale fenomenelor – aceste modele se deosebesc 
calitativ de modelele economice, pentru uzul economiei generale şi în sprijinul 
teoriilor alcătuind partea covârşitoare a studiului economiei.   

 
1.3  Dar ce (mai) este economia generală astăzi?  
 
Nu facem decât să continuăm ideea de mai sus, dar e nevoie să reamintim 

şi de o epocă a tratatelor, în care lucrurile erau mai simple şi de neconfundat: 
totul în materia economică era cuprins între paginile acestora. Odată ce această 
ştiinţă se extinde dincolo de capacitatea şi paginaţia tratatului, ca unitate de 
măsură, manualul de economie ia locul tratatului de altădată. Or, chestiunea de 
principiu, care se ridică automat aici, este dacă economia generală, împreună cu 
manualul ei, chiar rămâne o existenţă peremptorie, pentru că mai întâi necesară. 
În linii generale, tratatul rămâne, în partea lui, un concept încă uzitat astăzi şi 
încă netrecut între arhaisme sau expresii livreşti – îl întâlnim, simptomatic, asupra 
noilor arii de studiu, pe capitole de disciplină tot mai înguste. Dar economia 
generală… nu ar trebui ea să se retragă, împreună cu tratatele ei de altădată? Sau 
poate nu, poate, dimpotrivă, avem motive să o considerăm necesară şi 
omniprezentă. Dar cum se prezintă ea astăzi, care îi sunt mutaţiile „anatomo-
fiziologice” sau, altfel spus, ce a devenit ştiinţa economică generală astăzi?    

Avem un răspuns pozitiv şi o sumă (e drept, nu foarte mare) de motive 
pentru care afirmăm şi existenţa, dar mai cu seamă nevoia de economie, ca 
gândire şi ştiinţă  economică la timpul prezent. Motivul didactic este unul dintre 
ele, dar de departe nu cel mai important. Am spune că, dimpotrivă, „contracţia” 
economiei-ştiinţă a şi revenit, din secolul al XX-lea, una benefică şi către esenţa 
proprie, întru „purificarea” propriei substanţe – obiect, metodă etc. – de 
„umpluturi” trecute deja în aria altor discipline de specialitate. În context, unul 
dintre motivele pentru care păstrăm încă economia generală este chiar 
incapacitatea celorlalte discipline economice de a prelua şi controla ansamblul a 
ceea ce este economie şi o reprezintă pe aceasta, ca deopotrivă gândire 
economică şi, nu mai puţin, ca activitate.    

Alt motiv ar fi legat de chiar modesta definiţie (de manual), care se 
rezervă economiei generale, la această oră, anume: câteva legături între 
fenomene şi procese de natură economică(16) (Hardwick, 1992) – înţelegem aici 
de la concepte la fapte şi evenimente proprii prezentului, în termeni economici. 
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Se întâmplă astăzi, ca şi mai totdeauna în trecut, ca atenţia să fie captată, în 
interiorul unei perioade, de numai unele aspecte, sub forma fenomenelor şi 
proceselor economice – astăzi avem să ne ocupăm de: ciclul de afaceri, inflaţia, 
şomajul, creşterea economică, stabilitatea monedei, economia deschisă, dar şi 
de producţie, costuri, cerere-ofertă şi utilitate, bunăstare, acestea din urmă mai 
stabile în atenţia generaţiilor. Și iată că înţelegem încă o dată cum conceptul 
valorii rămâne, în context, mai puţin căutat, deşi şi motivaţia acestei absenţe 
rămâne încă insuficient exprimată, şi viitorul în materie, cum bine menţionam 
mai sus, rămâne neclar. Iar dacă activitatea economică îşi schimbă fizionomia 
semnificativ în medie pe durata unui deceniu, gândirea economică revine şi ea 
supusă adaptărilor în ritm dacă nu similar, oricum corespunzător.  

Dar tot nu am răspuns la întrebarea „Ce a devenit economia generală, 
astăzi?” Sunt de părere, recunosc, fără să fi dezbătut prea îndelung asupra 
acestei întrebări şi cu alţii, că economia generală – după ce a trecut oarecum 
testul necesităţii-existenţei ei – a devenit realmente ea-însăşi o disciplină de 
graniţă, de astădată o graniţă interioară, între arii specifice şi mai întâi 
recâştigate ale domeniului economiei, respectiv între specialităţi economice.  

  
Economie, versus ştiinţe exacte 

 
Ce este economia generală? Sau, mai precis, ce este aceasta, comparativ 

cu alte ştiinţe? Răspunsul potrivit poate fi dat şi ca mai sus, într-o prezentare 
generală, recunoscut şi incompletă, dar şi ca mai jos, printr-o comparaţie poate 
inedită cu o altă ramură a ştiinţei, dintre cele exacte. Sarcina noastră ar putea fi 
uşurată aici de tocmai deschiderea arătată asupra economiei, căreia „îi place” să 
„împrumute” în materie de metodologii din alte domenii (vezi, din matematici, 
fizică, biologii, dar mai ales din ştiinţe sociale).   

Revine încă ceva de menţionat asupra abordării care urmează: 
conţinuturile celor două domenii ştiinţifice vor fi aprofundate la detaliul 
postulatului individual fireşte, de ambele părţi. Avem astfel economia versus 
fizica, explicate fiecare la nivelul câte unui postulat ales la întâmplare şi 
comparate pentru concluzii care ne-ar servi de astădată asimetric caracterizării 
condiţiilor specifice ştiinţei economice. 

Să adăugăm şi că postulatele examinate aici sunt cunoscute şi simplu de 
descris matematic, astfel accesibile oricui. Este vorba despre:   

 (A) legea atracţiei universale, din fizică (tabelul 1); 
 (B) teoria cantitativă a banilor, din economie (tabelul 2), 

iar acestea vor putea fi aranjate structural şi formal pe două grupuri de coloane, 
reuşind astfel mai întâi o similaritate interesantă a structurilor celor două enunţuri, 
altfel calitativ mult diferite între ele, cum vom vedea în analiza de mai jos. 
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A. Fizică: legea atracţiei universale (a gravitaţiei) 
Iată, așadar, datele de scris în tabelul 1. 

Tabelul 1 
Fizică 

Nr. Capitol Explicaţii
1 Titlu Legea atracţiei universale
2 Autor(i) Isaac Newton
3 
 

Enunţ 
 

Oricare corp în spaţiu (atras) este atras de alt corp (atrăgător) cu o forţă 
proporţională cu masa sa (masa corpului atras).  

4 Expresie matematică G(m) = mg
  unde: 
  G = forţa de atracţie, exercitată de corpul atrăgător (gravitaţională); 
  m = masa corpului atras;
  g = acceleraţia gravitaţională, componentă a forţei de atracţie (G). 
5 
 

Ipoteze şi restricţii 
metodologice (1) niciunul dintre corpurile concurente nu este microscopic sau subatomic, 

  
(2) dar diferenţa de masă dintre cele două corpuri este semnificativă şi în 
favoarea atrăgătorului. 

         (…) 

Iată şi alte detalii de completat asupra datelor de pornire: 
 Avem de a face cu o lege universal acceptată şi aplicabilă, dovedită în 

laborator şi experimentată. 
 Acest lucru îndreptăţind legea să îşi ocupe locul în patrimonial 

universal al ştiinţelor. 
 Din punct de vedere matematic, aceeaşi lege se exprimă cu formula 

funcţională cea mai simplă: ecuaţia de gradul unu, fără termen liber, 
sau de tip y (x) = ax.  

  Tot matematic, membrul drept al egalităţii conţine m, parte atribuită 
corpului atras şi exogena funcţiei gravitaţionale, şi respectiv g, parte 
atribuită corpului atrăgător şi coeficient (parametru) al ecuaţiei.  

B. Economie: teoria cantitativă a banilor 
În aceeaşi ordine ca mai sus, avem datele din tabelul 2. 

Tabelul 2          
Economie 

Nr. Capitol Explicaţii
1 Titlu Teoria cantitativă a banilor
2 Autor(i) (…), Alfred Marshall, Irving Fisher, Albert Aftalion, J.M. Keynes, Don Patinkin(…)(17) 
3 
 

Enunţ 
 

Nivelul preţurilor este direct dependent de masa monetară (oferta de monedă) din 
economie. 

4 Expresie matematică MV = PT , respectiv: P(M) = M x V/T
  unde: 
  M = masa monetară (oferta de monedă);
  V = viteza de rotaţie a banilor;
  P = nivelul general (agregat) al preţurilor;
  T = volumul tranzacţiilor încheiate şi operaţionale.
5 
 

Ipoteze şi restricţii 
metodologice 

Formulate şi aduse de diversele abordări şi dezvoltări ale teoriei (vezi mai jos, în 
text). 
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Este însă nevoie de ceva mai multe precizări, explicaţii şi detalii 
suplimentare, ca în cele de mai jos:   

I. Acesta nu este un postulat de calitatea ştiinţifică a celui precedent, din 
fizică – este doar una dintre cele mai „mari” şi importante teorii din economie; 
dar numai o teorie. Cea din urmă nu are valoarea unei descoperiri ştiinţifice, în 
sensul uzual al ştiinţelor exacte – or, enunţul newtonian din primul caz este o 
descoperire ştiinţifică dintre cele mai importante ale tuturor timpurilor. Regula 
generală, chiar, este aceea că postulatele de felul ştiinţelor exacte nu prea sunt 
sau sunt destul de rare în ştiinţa economică – teoriile şi judecăţile de ordin 
general suplinesc lipsa descoperirilor pentru aceasta din urmă.  

Totuşi, nici teoriile din economie (ca şi din alte ştiinţe) nu sunt tocmai 
demne de a fi subestimate – vezi exemplele asupra „găurilor negre” sau „big-
bang”-ului din astronomie, care sunt la rândul lor teorii; „evoluţionismul” lui 
Charles Darwin, versus „creaţionismul”, în biologie, sunt tot teorii. Exemplul 
astronomiei este de fapt cel al unei ştiinţe formate din două părţi comparabile, 
una atribuită legităţilor exacte şi descoperirilor, cealaltă tot teoriilor. Dar nici 
fizica, de care este vorba şi aici, iar dominanta părţii exacte în cazul ei nu poate 
fi pusă în discuţie, ci este chiar una tipică şi reprezentativă, nu este nici ea cu 
totul lipsită de teorii. Economia apare la extremitatea cealaltă, ca domeniul în 
care teoriile domină categoric, iar aici intervin mai multe cauze, dintre care:    

 economia nu are unităţi proprii de măsură, laborator şi experiment; 
 o altă percepţie a timpului şi schimbări de situaţii şi percepţii 

intervenind pe termene relative mai scurte în viaţa societăţii (amintim 
faptul că legile fizicii se exercită universal şi nici nu ţin seama de 
schimbările din societatea omenească etc.); 

 un număr relativ ridicat de exogene ale fenomenelor şi proceselor 
economice, respectiv un mediu ambiant mai încărcat de factori etc.   

 Mai evidente decât cauzele specificului economiei-ştiinţă sunt însă 
consecinţele a ceea ce constatăm, dintre care:   

 teoriile – în locul postulatelor – aduc cu ele dezbatere, astfel susţinători 
şi adversari, conturarea rolului curentelor şi şcolilor de gândire 
implicate, ca un aspect realmente esenţial;  

 iar dacă astfel nici economia nu poate fi concepută ca ştiinţă fără 
satisfacerea cerinţei adevărului ştiinţific unic, acesta se decantează 
totuşi altfel, respectiv mai complicat decât în cazul ştiinţelor exacte; 

 interesant  este însă şi ceea ce se întâmplă cu condiţia matematicii 
aplicate în economie, din nou diferit decât în ştiinţele exacte.      

Iar astfel de lucruri încă rămân să fie lămurite în cele de mai jos. Aici, 
deocamdată, putem conclude că, spre deosebire de cele întâmplate cu 
rezultatele postulatelor din fizică şi din ştiinţele exacte, în economie rămânem 
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deocamdată departe de aşa ceva, practic în economie desfăşurările, în loc să se 
încheie în această fază, dimpotrivă, ele abia încep.  

 
II. Această istorie nu va fi dezvoltată aici în detaliu. Prefer să imaginăm 

doar ce se întâmplă de acum încolo teoriei ce tocmai era (este) enunţată de 
autor. Simplificând, putem porni, pentru teoria cantitativă, de la ambele expresii 
ale modelului ei matematic din tabelul 2:   

(a) forma numită implicită:  
MV = PT 
(b) forma explicită: 
P(M) = M x V/T 

în care avem clarificarea şi respectiv departajarea poziţiilor între endogenă 
(nivelul preţurilor/P) şi exogenă (Masa monetară/M).   

 
1) Mai întâi, ar fi de reconsiderat membrul stâng al formei implicite, ca 

pentru o economie dezvoltată şi avansată, cel puţin din punct de vedere monetar 
şi financiar – aceea în care banii îşi extind condiţia de la forma lor efectivă, 
iniţială şi primitivă, la conturi bancare, depozite, carduri, obligaţiuni şi alte 
hârtii de valoare. Măcar principial, membrul stâng al formei implicite a ecuaţiei 
cantitative a banilor se va dezvolta astfel:   

M1V1 + M2V2 + M3V3 + … = PT   
adică după individualizarea componentelor monetare (Mi= M1, M2, M3, …), 
cu propriile velocităţi (Vi=V1, V2, V3, …) 

2) În mod simetric, dezvoltarea ecuaţiei primare poate reveni şi pe 
membrul drept –  economia reală, cu preţuri şi tranzacţii care aici se detaliază 
pe componente ale producţiei, fiecare cu segmental ei de piaţă, cu ciclul şi toate 
cele care fac produsele-bunurile realmente specifice – într-un cuvânt, 
comportamentul monetar specific:  

MV = P1T1+P2T2+P3T3+…+PnTn 
unde, fireşte, fiecare monom PiTi priveşte practic fiecare industrie în parte – 
acest tip de dezvoltare este aceea de tip Fisher (1911).  

 
Or, ne putem opri pentru a reflecta asupra primului fel de dezvoltare a 

modelului şi astfel a teoriei cantitative înseşi. Prin comparaţie, postulatul 
newtonian rămâne unic şi intangibil. Teoriile din economie se dezvoltă pe 
partea ei matematică aparent fără jena de fi sfidat astfel însuşi enunţul teoriei – 
aparent, acest enunţ, dimpotrivă, „se dezvoltă” şi se aprofundează. Interogaţia 
este totuşi aceea dacă economia poate sau este principial (moral) îndreptăţită să 
îşi modifice redactările matematice, respectiv care dintre acestea poate fi 
considerată cea adevărată, în astfel de condiţii?  
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Unul dintre răspunsuri ar putea veni de la condiţia economiei reale (a 
activităţii economice), care ea însăşi se dezvoltă – pretinzând, măcar indirect, 
modificări şi evoluţii corespunzătoare în reflectările şi reflecţia asupra ei. Astfel, 
devine de înţeles felul cum formulele primare rămân depăşite de-a lungul timpului 
în care percepţia asupra economiei se adaptează dezvoltărilor ei faptice.  

Înţelegem, în această ordine chiar, şi adevărul după care, contrar 
percepţiei iniţiale, tocmai astfel deosebim între ele „marile” de mai „micile” 
teorii – încă o dată, o mare teorie nu este o mare descoperire, ci un enunţ 
principial care rezistă realităţii în schimbare(18) – de ce nu prin refacerea şi 
dezvoltarea formulelor, şi/sau prin reconsiderarea exogenelor? Şi iată şi 
exemplul unei alte teorii tot din zona monetară, una al cărui enunţ se dezintegra 
odată cu condiţiile care o făceau cândva foarte aplicabilă – am numit aici vestita 
„regulă Gresham”: „moneda rea o alungă pe cea bună” (Mundell, 1998).            

 
Or, chestiunea este numai aparent una simplă, iar teoria nu face decât să ia în seamă 

aparenţele unei fenomenologii complexe dintre secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea. Regula 
s-ar referi la sistemul monetar bimetalist, care preceda cândva sistemul monetar al 
etalonului aur dintre secolele al XIX-lea şi al XX-lea, de astădată. Acesta din urmă avea să 
controleze piaţa lumii dinainte de marea criză chiar şi atunci când monedele de argint 
păreau să ia locul celor de aur în cadrul schimburilor. Argintul ar fi fost şi el un etalon 
bănesc în Europa Evului Mediu, iar mai târziu numai în Orient şi Asia, când zona euro-
americană prefera aurul, şi chiar bimetalismul păstra controlul aurului asupra pieţelor. 
Aurul numai părea să se retragă şi să intre în declin din această calitate monetară, în 
realitate şi revenirea sa avea loc pe această poziţie după 1800, şi valoarea sa de piaţă avea 
să crească aproape neîncetat până în zilele noastre. Nici măcar căderea în sfârşit a 
sistemului etalon aur în anii treizeci nu avea să oprească acest trend. Subliniind 
complexitatea chestiunii, autorii de azi se întreabă, de fapt, care etalon bănesc metalic a 
rămas astăzi să fie privit ca „rău” sau „bun”, atâta vreme cât argintul beneficia cândva doar 
temporar de sistemul bimetalist pentru a se infiltra pe piaţă în locul aurului, iar aurul, 
departe de a fi fost detronat de argint de pe piaţă, a revenit să fie adevăratul „stăpân” al 
schimburilor la finalul poveştii, adică după o perioadă semnificativ mai lungă. În termeni 
mai serioşi, bimetalismul este redescoperit astăzi ca un sistem monetar primitiv, substitutul 
dezvoltărilor moderne de mai târziu în materie monetară şi financiară, cu bănci şi sisteme 
bancare, cu obligaţiuni, alte hârtii de valoare şi cu pieţe financiare organizate în burse de 
valori. El rezolva în felul său şi coexistenţa pe piaţă a preţurilor joase şi ridicate, atribuindu-
le respectiv monedelor de argint şi de aur concurente (vezi şi Macleod, 1858, Redish, 2000, 
pentru alte descrieri detaliate).    

  
Fireşte, urmărim aici imaginea unor exemplificări care să ofere ceva 

despre viaţa teoriilor economice – bineînţeles, realitatea economică este primul 
obstacol de trecut, prima ameninţare, primul test de viabilitate; dar nici măcar 
nu este singurul. Iată şi alte aspecte în continuare.  
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3) Dezvoltările teoriei cantitative pot fi considerate şi de la forma de 
astădată explicită a ecuaţiei funcţionale de bază, şi dintr-un alt punct de vedere. 
Iată un aspect delicat din punct de vedere matematic pentru rescrierea ecuaţiei 
în felul: 

P(M) = M x (V/T) 
în care se pune problema că variaţia ar putea fi atribuită nu numai M şi P, 
considerate exogena şi respectiv endogena, ci şi mărimilor V (viteza de rotaţie a 
banilor) şi T (volumul tranzacţiilor). Or, despre ce matematică mai vorbim în 
cazul de faţă? 

 
Pot reveni aici cel puţin două răspunsuri. Primul răspuns revine din partea 

unora dintre adepţii teoriei, care pretind că raportul V/T este unul constant (=k), 
după un principiu care ar face numărătorul şi numitorul să varieze în exact 
aceeaşi măsură. Această nouă teorie(19) produce şi efecte în practica studiilor în 
care valoarea acestui „k” creşte pentru economiile mai puţin dezvoltate 
financiar, identificându-se la aceşti teoreticieni cu o parte a venitului nominal 
(PY) şi automat a masei monetare – aceea care nu este folosită în tranzacţii, ci 
(men)ţinută la purtător pentru confortul şi siguranţa acestuia (or, aceasta 
aparţine cu atât mai mult societăţilor insuficient dezvoltate financiar şi bancar).   

Dar şi aşa „handicapul matematic” rezistă: ecuaţia funcţională nu permite, 
din principiu, alte corelaţii în interiorul ei, decât este cazul celei dintre exogenă 
(M) şi endogenă (P).  Subliniem deci încă o dată că turnura lui „k” în favoarea 
teoriei cantitative, adăugând aici şi câştigul său practic în diferenţierea 
economiilor naţionale după criteriul dezvoltării monetar-financiare, se face 
controversată până la inacceptabil, în sensul surpării bazei matematice a 
aceleiaşi teorii. Corespunzător, pe terenul ştiinţelor exacte, am putea imagina pe 
postul lui „k” formula neomologată a unui tratament medical sau a oricărei 
reţete de fabricaţie de masă.    

Un al doilea răspuns – practic o a doua manieră de a răspunde – la 
întrebarea de mai sus aparţine, din nou, lui J.M. Keynes, şi tot pentru perioada 
sa dinainte de „Teoria Generală…”, când rămânea în tabăra clasicilor. Acesta 
vine să înlocuiască controversa de mai sus asupra lui „k” pe două paliere. Mai 
întâi, în loc să pretindă raportul V/T drept constant din principiu, dimpotrivă, 
caută condiţiile specifice în care acesta chiar ar putea deveni constant; în al 
doilea rând, înţelege constanta k nu ca urmare unei variaţii concomitente a lui V 
şi a lui T, ci prin constanta (fixarea) lor tot concomitentă. Autorul face astfel să 
îi rămână de răspuns la dubla întrebare: Când şi în ce condiţii cele două mărimi 
ar fi constante? De la bun început, deci, autorul repoziţionează enunţul teoriei 
cantitative clasice într-un context restrictiv (Wennerlind, 2005). 

Metodologic, apoi, volumul tranzacţiilor (T) este echivalat cu cel al 
producţiei (Q) tranzacţionate, deci la nivel macroeconomic chiar venitului 
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naţional (Y) sau PIB (acesta din urmă, în limbaj post-keynesist). Atunci 
numărătorul (V) poate rămâne constant numai pe termene scurte, iar producţia 
(vezi numitorul) pe termene scurte poate rămâne invariabilă (creşterea 
economică este oprită) la epuizarea factorilor variabili, pe scurt când dispare 
şomajul sau avem de a face cu starea de „full employment”. Problema apare 
astfel rezolvată, anume masa monetară  (M) revine în favoarea creşterii 
preţurilor  (M P) exclusiv: (i) pe termen scurt şi (ii) în condiţii de „full 
employment”; altfel, aceeaşi masă monetară ar putea influenţa (pozitiv) mai 
degrabă nivelul producţiei, prin valorificarea factorilor disponibili ai acesteia pe 
acelaşi termen scurt. Poate fi recunoscut în această contribuţie a tânărului 
Keynes chiar fundamentul viitoarelor teorii privind relaţia inflaţie-şomaj şi 
creşterea economică.   

Teoria cantitativă, asemeni altor teorii, avea să se dezvolte şi prin 
adăugarea de noi variabile (Don Patinkin, 1954), dar observându-i evoluţia 
calitativă se poate observa în final chiar „diminuarea exogenităţii” lui M, 
concomitent cu aceea a „endogenităţii” factorului contrar, P, atât de facto, cât şi 
pe partea principiilor.     

 
III. Am mai spus-o deja mai sus, ne-am putea  referi la încă multe alte 

dezvoltări ale teoriei, iar literatura de specialitate este destul de încărcată aici. In 
ce mă priveşte însă, mă pot opri acolo unde avem deja o idee formată despre 
ceea ce înseamnă viaţa unei teorii economice şi bineînţeles că era de 
exemplificat pe una dintre marile teorii, ca reprezentativă. Putem recapitula, 
deci, câte ceva din cele de mai sus:      

(i) dezvoltările matematice, în economie, nu demonstrează, ci se opresc 
la a descrie şi explica, cu mijloacele proprii; 

(ii) ele se subordonează, deci, teoriilor (enunţurilor), lăsând acestora 
dezbaterea fundamentală; 

(iii) iar dacă putem vorbi de dezbatere pur matematică, aceasta îşi 
restrânge desfăşurarea între adepţii aceleiaşi teorii; 

(iv) de ce nu am vedea aici chiar „umilirea” matematicii aplicate în 
economie, atâta vreme cât acest corolar ar mai cuprinde chiar situaţii în care 
(cum bine am văzut mai sus) teoria economică poate avansa, în special în 
practicarea ei, chiar împotriva propriei redactări matematice.  

Dacă mai adăugăm aici implicarea în corpul matematic al teoriei a unor 
mărimi pur „teoretice”, respectiv necuprinse în statistici – de felul chiar al P, ca 
nivel agregat al preţurilor, sau V, imposibil de comensurat altfel decât prin a 
resimţi variaţiile sale în economie (dar este exact ceea ce ne interesează aici mai 
puţin) – avem încă un element care îndepărtează teoriile de terenul şi de 
controlul realităţii, ca şi astfel de similarităţile cu ştiinţele exacte.  
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Concluziile asupra teoriilor din economie îşi recâştigă conturul. Am 
pornit mai sus de acolo de unde ele se confruntă cu realitatea economiei. Se mai 
confruntă şi între ele, în ciuda situaţiei că nu astfel ar fi concepute, tot ca 
principiu. Am luat exemplul unei teorii atât de consistente, ca cea cantitativă, 
dar ea încă nu acoperă tot ceea ce rămâne de afirmat şi de dezbătut asupra 
banilor – vizavi, rămân teoriile aşa-zis „noncantitative”, sau „calitative”, unele 
dintre ele „psihologice” etc. Şi, cum am afirmat aici, nu ar fi fost de aşteptat ca 
adepţii acestora din urmă să poată polemiza cu cei ai teoriei cantitative pe 
variabilele şi pe dezvoltările arătate – dar nici contradicţiile între aceşti 
teoreticieni nu subminează natura şi structura celor postulate iniţial de către 
fiecare dintre ei, după un principiu revenind tocmai de la filozofii greci antici, 
cum că o idee validă nu dărâmă niciodată complet o altă idee validă.     

Am plecat şi de la posibilitatea ca teoria să avanseze, în substanţa ei 
economică şi în adevărul faptelor, chiar împotriva dezvoltărilor matematice 
proprii. Şi am putea vedea acest lucru chiar într-o fotografie mai largă: teoriile 
pot avansa prin a-şi ameninţa chiar propriile formulări iniţiale, vezi enunţurile şi 
dezvoltările matematice, elaborate în momente diferite.  

În prealabil concluziilor, revin în detaliu întrebări precum: Ce realizează o 
teorie la fiecare dintre dezvoltările sale de facto? Bunînţeles, progresează prin 
adaptarea sa la noi condiţii, astfel se întăreşte. Dar ce s-a întâmplat de facto 
înainte de o presupusă nouă dezvoltare? – şi este de precizat că este de astă dată 
vorba şi de teorie, ca şi de teoreticianul care a intervenit ultima dată. Dar 
răspunsul poate fi unul oarecum neaşteptat: teoreticianul a reconsiderat 
dezbaterea teoretică, altfel spus a pus teoria în chestiune – adică, pe şleau, în 
reală primejdie. Unele teorii au rezistat asalturilor succesive, au oferit din 
propriile resorturi răspunsuri la noile întrebări, iar cercetătorii care le investigau 
li s-au alăturat ca noi adepţi(20). Mai puţin au rezistat altele – iar aici revenim la 
exemplul „teoriei lui Gresham”, tot asupra banilor, dar rămasă validă în 
interiorul epocilor monedei pe baze metalice şi mai ales a bimetalismului 
dinaintea secolului al XIX-lea. Încă o dată, ar fi de găsit valoarea ştiinţifică a 
unei teorii în numărul de adepţi, de autori şi contribuţii care i se alătură. 

        
Încă o concluzie 
 
Am încercat în cele de faţă să vedem situaţia unei (sau unor) ştiinţe direct 

şi concret pe exemplul unei componente a acesteia (acestora), considerată 
reprezentativă. Condiţii în care am „descoperit” că economia nu este, precum 
ştiinţele exacte şi practice, o ştiinţă a descoperirilor spectaculoase de şi în 
laborator, ci tocmai pentru că nu face aşa ceva ea se confruntă permanent cu 
ceea ce o pune în cauză – e ca un luptător care îşi pune permanent în joc centura 
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odată câştigată. Unele dintre postulările sale chiar se pierd în acest joc. Se pot şi 
naşte altele, dar nici altă perspectivă nu este exclusă: aceea ca întreaga sa luptă, 
teorie cu teorie, să fie cândva pierdută în totalitate şi, de ce nu, definitiv. Poate 
doar reîmprospătarea conţinutului să rămână resortul supravieţuirii.   
 
 
 

Note 
	
(1) Incluzând aici istoria curentelor de gândire economică, de care istoria gândirii economice 

mai degrabă nu se poate lipsi, dar noi o facem aici din motive cel puţin de spaţiu. 
(2) E vorba de cartea majoră a filozofului, în nu mai puţin de opt volume şi bănuită a fi fost 

scrisă pe mai toată durata vieţii sale. A fost tradusă în româneşte de Ştefan Bezdechi şi 
publicată în anul 1924 de Editura „Cultura Naţională”.   

(3) Vezi şcoala germană şi austriacă, reprezentată de Wieser şi Bohm-Bowerk, cea elveţiană şi 
francofonă, reprezentată de Léon Walras şi Vilfredo Pareto, şi cea britanică, a lui William 
Stanley Jevons şi Alfred Marshall (Hardwick et al. 1992). 

(4) Bran (1995) critică aici o adevărată sfidare a  „bunului-simţ al legii entropiei” din fizică, 
după care unul şi acelaşi corp îşi păstrează aceleaşi dimensiuni, independent de sistemul de 
referinţă în care acestea s-ar măsura. 

(5) Era în anii cincizeci şi şaizeci, în jurul unor nume ca Raymond Aron, John Kenneth 
Galbraith sau Jan Tinbergen. Pe scurt, societatea tehnologică avansată, de perspectivă, avea 
să depăşească realităţile sociale de detaliu, capitaliste versus socialiste, şi să aducă şi o 
economie mixtă, şi o meritocraţie capabilă să o conducă pe aceasta. Calhoun (2002) scrie la 
pagina 93 că astfel de reflecţii ar fi continuat şi în ultimul deceniu al secolului trecut, chiar 
în ciuda celor întâmplate cu lumea comunistă.     

(6) Biografii lui Hume observă că acesta murea chiar în anul apariţiei tratatului lui Smith. Cel 
din urmă avea să publice şi o scrisoare cu această tristă ocazie, un text în care răzbăteau 
atâtea lucruri pe care cei doi le păstrau în comun pe tărâmul filozofiei, moralei şi politicii. 
Se întâmplase să se întâlnească pe vremea în care Smith nu se afirmase ca economist. Opera 
economică a lui Hume rămânea de asemenea oarecum în umbra celorlalte încercări ale 
scrierilor sale (The concise Encyclopedia of economics/Online).  

(7) Un foarte tânăr om de afaceri reuşind de la numai 12 ani să acumuleze o bunăstare 
semnificativă, mai târziu autodidact şi descoperindu-şi chemarea către studiul economiei şi 
scrisul tratatelor de specialitate.  

(8) De la aşa-zisa fază a socialismului numit „utopic”.  
(9) După Smith, Ricardo sau William Petty autorii reprezentativi ai curentului creat de aceştia 

se autointitulau, unul după altul, „neoclasici”, care neoclasici aveau să revină astfel din mai 
multe generaţii.     

(10) Pe lângă curentele de gândire, de care nu ne ocupăm aici. 
(11) Cartea a fost tradusă în româneşte în 1992 de Victor Vasiloiu şi Elena Angelescu şi 

publicată de „Editura Ştiinţifică” (Malthus, 1992).  
(12) Un detaliu biografic interesant revine acolo unde însuşi autorul „Eseului…” se lăsa 

„absorbit” de şocul pe care îl crease. S-a simţit obligat să revină ca să „repare” ceva, astfel a 
scris o altă carte, „Noi Principii de Economie”, care însă urma să fie lipsită de impactul 
„Eseului…”.   

(13) Cu cuceriri ştiinţifice semnificative cvasi-concomitente, ca cinematograful, radioul, apoi 
zborul în spaţiu (The Concise Encyclopedia of Economics/ Online).  
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(14) Luca Bartolomes Pacioli/Bacioli, numit şi „fratele”, un titlu de registru religios, se năştea în 
1445 la Borgo San Sepulcro, în Toscana, şi urma să acumuleze un volum uriaş de cunoştinţe 
de-a lungul vieţii sale, în domenii ca: tehnică, religie, afaceri, ştiinţe militare, matematici, 
medicină, arte, muzică, drept şi limbi străine. Credea, de fapt, în interdependenţa acestor 
cunoştinţe şi bineînţeles în semnificaţia acesteia – vezi exemplul alăturării între matematici 
şi contabilitate în scopul ideii de echilibru (balanţă) al însăşi vieţii. A fost ajutat de prietenul 
său, Leonardo Da Vinci, să îşi pregătească lucrarea numită „Divina Proportione”; în 
schimb, Pacioli îi ajuta marelui artist la calculul cantităţii de bronz necesară uriaşei statui a 
Ducelui Lodovico Sforza din Milano. (Canham Rogers/Chartered Accountatnts-
Management Consultants/Online). 

(15) În altă ordine, se spune că Pacioli însuşi şi-ar fi negat  paternitatea asupra sistemului 
contabil al „partidei duble”, care i se atribuie(Canham Rogers/Chartered Accountatnts-
Management Consultants/Online). 

(16) De explicat cum, de la definiţia cea mai largă a înţelesului de economie – satisfacerea unei 
arii de utilităţi mai largi decât aceea a resurselor limitate – odată cu specialităţile, fiecare 
dintre acestea urma să îşi atribuie şi o altă definiţie proprie, specifică.  

(17) În textul de mai jos avem o enumerare a autorilor, care nici nu este una completă, după cum 
această lucrare nu urmăreşte, de fapt, prezentarea – descrierea exhaustivă a teoriei 
cantitative.  

(18) Şi vom reveni la acest aspect în finalul lucrării. 
(19) Asociată „Şcolii de la Cambridge”, cu nume ca Alfred Marshall, A.C. Pigou şi chiar  

J.M. Keynes, în perioada sa de dinaintea „Teoriei generale…” 
(20) Şi iată aici justificarea seriei de nume de autori din tabelul 2 de mai sus.  
 
 
 
 

Bibliografie 
	
Aristotel (1924). Politica, Editura „Cultura Națională”, Bucureşti 
Blaug, M. (1997). Economic theory in retrospect, Cambridge University Press 
Bran, P. (1995). Economia Valorii, Editura Economică, Bucureşti 
Calhoun, C. (2002). Dictionary of the Social Sciences, Oxford University Press, p. 93 
Dolan, E.D., David, E.L. (1988). Economics, The Dryden Press, Chicago  
Duquesne de la Vinelle, L. (1989). Une Theorie des Systemes Economiques, Editions de la 

Librairie Encyclopedique, Luxembourg 
Fisher, I. (1911). The Purchasing Power of Money, McMillan & Co. Ltd. 
Frois, G.A. (1988). Economie Politique, Economica, Paris 
Hardwick, P., Bahadur, K., Langmead, J. (1992). An Introduction to Modern Economics, 

London-New York. Editura Langman 
Jula, D.  (2003). Introducere în econometrie, Editura „Professional Consulting”, Bucureşti 
Kozuharov, S. (2011). Mezzo Economics Analitycal Approach As The Propulsive Part Of 

Managerial Economics In Tourism, UTMS Journal of Economics, University of Tourism 
and Management, Skopje, Macedonia 

Malthus, R.T. (1992). Eseu asupra principiului populației, Editura Științifică, București 
Marx, K. (1958). Contribution à la critique de l’économie politique, Paris 
Macleod, H.D. (1858). Elements of Politica Economy, London, Longmans, Green & Co.  
Mundell, R. (1998). Uses and Abuses of Gresham's Law in the History of Money, Columbia 

university, August, Internet  



Economie: prima lecţie de la catedra de astăzi 

	

53
	

53

Patinkin, D. (1954).  Keynesian Economics and the Quantity Theory, in Kurihara, editor,  
Post-Keynesian Economics 

Redish, Angela (2000). Bimetallism: An Economic and Historical Analysis, New York: 
Cambridge University Press 

Rothermund, D. (1996). The Global Impact of the Great Depression, 1929-1939, London: 
Routledge, Extensive treatment of the Third World Tinbergen, J. (1954). International 
Economic Integration, Amsterdam, Elsevier 

Wennerlind, C. (2005). “David Hume's monetary theory revisited”, Journal of Political 
Economy, 113 (1), pp. 233-237 

 


