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REZUMAT 

 

 Cercetarea prezentă se concentrează în jurul identificării elementelor de gândire economică 

în cadrul Doctrinei Sociale a Bisericii Catolice, teza constituindu-se într-o abordare la nivel de 

epistemologie a științei economice în contextul gândirii sociale de sorginte catolică. În acest 

context, elementele de gândire economică care s-au exprimat de-a lungul timpului, fie de către 

economiști creștin - democrați, fie prin mesajele și preocupările social-economice ale Bisericii de 

la Vatican au fost puse sub sfera conceptuală a termenului de ecomenie. 

Preocuparea constantă a liderilor spirituali ai bisericii catolice în legătură cu progresul 

industrial, tehnologic, al noilor sisteme de organizare socială și al dezvoltării pieței globale 

începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea, a culminat în anul 1991 cu stabilirea Doctrinei Sociale 

a Bisericii Catolice (DSBC). Această magna charta socială a Bisericii enunță motivații, justificări, 

drepturi și obligații, prin care Vaticanul poate interveni în sfera social economică, în mod direct – 

în calitate de stat, instituție de cult internațională - sau indirect, prin credincioșii ei, care aderă la 

învățăturile acesteia. Sub aspectul dinamicilor sociale și economice, un atare demers dă naștere 

unei provocări metodologice interdisciplinare, în acest sens, prezenta teză recurgând la abordări 

ale științelor filosofice - logică, epistemologie, metafizică, hermeneutică, filosofia religioasă - 

pentru a se realiza o punere în acord a DSBC cu raționamentele gândirii economice. 

În urma acestei cercetări, teza aduce în discuție oportunitatea unei gândiri ecomenice în 

cadrul științei economice; în fapt, este vorba despre o gândire ușor diferită de aceea a unor sisteme 

economice, care par să transforme subiectul economic în obiect material sau ideologic, eliminând 

aspecte de individualitate sau de sustenabilitate a resurselor naturale din cadrul calculului 

economic. În acest sens, o soluție posibilă rezidă în discernământul economic, concretizat printr-

o înculturare economică. Pentru că se pune problema aplicabilității unei doctrine, teza prezintă 

contextul Economiei de Comuniune - o abordare a afacerilor construită pe baza antreprenoriatului 

clasic și a celui social – care își află rădăcinile în discernământul economic propus de Doctrina 

Socială a Bisericii Catolice. 
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ELEMENTE DE GÂNDIRE ECONOMICĂ DIN DOCTRINA SOCIALĂ A 

BISERICII CATOLICE 

- SINTEZĂ-  

 

Cercetarea de față are ca principal obiectiv descoperirea elementelor de gândire economică 

din Doctrina Socială a Bisericii Catolice (DSBC). Aceasta reprezintă o abordare științifică la nivel 

de doctrine, teorii sau paradigme economice, mai exact la nivel de epistemologia științei 

economice. Toate elementele de gândire economică care s-au descoperit, de către doctorand, în 

urma interferențelor mesajelor, acțiunilor și preocupărilor Bisericii de la Vatican cu evoluția 

științei economice au fost puse sub sfera conceptuală a termenului de ecomenie ((P.C. Bradu, S.V. 

Petre, 2016). Acest concept pătrunde în domeniul științelor economice prin dimensiunea 

cercetărilor culturale economice la nivel mondial, dată și de „cerința inter - disciplinarității în 

specificul cunoașterii, cercetării și practicii în domeniul social și umanistic” (E. Dinga, 2016b). 

Acceptarea etimologică a conceptului la nivel științific a fost de ordin gnoseologic în baza unei 

ontologii conceptuale logice. Iar prin raționamente deductive și prin anumite forme de analogie se 

dezvoltă o hermeneutică în această teorie economică, care solicită un dialog, o comuniune, o 

colaborare între curentele de gândire economice în baza filosofiei științelor economice (cf. A.A. 

Popovici, 2014a și 2014b). 

Preocuparea liderilor spirituali catolici asupra progresului industrial, tehnologic al omului 

în noi sisteme sociale și al dezvoltării pieței globale începând cu sfârșitul secolului al XIX-lea s-a 

concretizat până în anul cheie 1991 în Doctrina Socială a Bisericii Catolice. Această magna charta 

socială a Bisericii reprezintă justificări, motivări, drepturi și obligații prin care Vaticanul poate 

interveni direct ca stat, organizație de cult internațională sau indirect prin credincioșii ei, care aderă 

la învățăturile ei în sfera socială, dar cu interferențe și în domeniul politic, dar și al științei 

economice, cum se va încerca în următoarele rânduri să se prezinte. 

Având în vedere că această cercetare reprezintă și o provocare metodologică inter- și trans-

disciplinară, prezenta teză recurge la anumite rezultate a științelor filosofice, cum ar fi 

epistemologie, metafizica, hermeneutică, filosofia religioasă, gnoseologia, ontologia pentru a se 

realiza conjecturi, interferențe, raționamente a gândirii economice. 

Metodologia acestei teze va trece treptat de la o metodă dialectică constructivă a elaborării 

unei meta-teorii economice, prin analize și metode logice, către o metodologie descriptivă care să 

urmărească anumite rezultate ultime în fenomenele economice. Această abordare se dorește să 



conducă și la fapte, acțiuni concrete economice, cum este aplicarea proiectul mondial economic, 

al Economiei de Comuniune în ultimul sfert de secol, chiar dacă această teză va fi la nivel de 

argumente necesare teoretice, cum este eșafodajul doctrinar al Ecomeniei. 

Calea către o doctrină economică care să mențină un echilibru între viziunile liberale și 

sociale extreme a fost consolidată în ultimele două secole prin evenimentele istorice, dar și prin 

cercetări care au un trend către viziunea ecomenică propusă în această teză. Multe studii și 

activități economice au menținut principiul egoismului ca stimul principal al lui homo 

oeconomicus, dar cu condiția că prin activitatea lui să nu mai afectează alți subiecți și mediul 

ecologic, ci dimpotrivă să se inițieze afaceri și sisteme economice, care să faciliteze tot ce 

presupune spectrul sustenabilității. 

Viziunea creștină asupra științelor economice, în speță cea a Doctrinei Sociale a Bisericii 

Catolice, care s-a dezvoltat în ultimul secol, motivează o implicare a laicilor în viața economică și 

politică (cf. CV II, 1999, Lumen gentium1). Chiar dacă își asumă un risc în care lideri catolici s-au 

implicat sau nu în momente de criză socială, dovadă fiind istoria sa privind implicarea în sfera 

societății, cazul fascismului spaniol, portughez, și chiar în țările Est în perioada comunistă. Totuși 

succesul proiectului Uniunii Europene, din ultimul secol, la bazele căruia au stat ingrediente 

sociale creștine, motivează o preocupare a Bisericii Catolice prin Doctrina sa Socială în sfera 

economiei mondiale. Rezultatele economice ale direcțiilor sale, prin studiul de caz al proiectului 

mondial Economia de Comuniune și a prescripțiilor social-economice reprezintă obiectul cercetării 

prezente în vedere consolidării unei paradigme economice, descoperită de autor cu numele de 

Ecomenie în 2016. 

Ulterior în 2017 doctorandul în cercetările efectuale prin articole și studii internaționale a 

descoperit că această perspectivă de utilizare a conceptului de ecomenic a mai fost abordată în 

contextul economic brazilian de Armando Dias Mendes, în 1993 într-un capitol, „Breve itineràrio 

dos ecossistemas à ecopoesia: Achegas para o seu traçado”2 dintr-un volum de gândire economică 

cuprins în trei părți sub titlul „Para pensar o desenvolvimento sustentàvel”3 (M. Bursztyn, 1993) 

și pe care a dezvoltat-o într-o lucrare proprie ulterior cu titlul „A casa e suas raízes: ensaios em 

economia, ecologia e ecomenia”4  (A. D. Mendes, 1996). Din paradigma acestuia s-a dezvoltat în 

ambientul economic sud-american câteva perspective bioeconomice și de ecologie economică 

evidențiate în recenta cercetare „Innovation under the Bioeconomy context in Brazil”5 (A. L. Leao 

et al., 2017: 97 - 116) și într-un eseu norvegian de filosofie naturală care îi citează opera sa 

                                                           
1 „lumina neamurilor” (LG, 1999: art. 1) 
2 „Scurt itinerar al ecosistemelor către ecopoesia:  Sprijiniri pentru acest traseu”  t.a. 
3 „A gândi o dezvoltare sustenabilă”  t.a. 
4 "House and its Roots: Essays in Economic Studies, Ecology and Ecosmology" t.a. 
5 „Inovația în contextul bioeconomic din Brazilia” t.a. 



„Besinnelse”6 (H. Kolstad, 2007). Totuși toate aceste perspective ale autorilor menționați în 

ultimul paragraf sunt în concordanță cu valorile și perspectivele ecologice - economice emise și 

de către DSBC în ultimul secol și nefiind excluse din această sferă conceptuală, dar acest concept 

al ecomeniei în viziunea doctorandului ar depăși dimensiunea ecologică, de social – ambientală, 

propusă de autorul brazilian. AD Mendes nu a reușit să-l dezvolte și să-l promoveze în mediul 

academic internațional, decât recent așa cum s-a menționat, în 2017, când alți cercetători brazilieni 

care îi menționează acest concept, pe care doresc să i-l dezvolte, afirmând că prin aceasta ar trebui 

să fie calea economiei prin ecologie (AL Leao, I. Cesarino, S. Narine, M. Sain, 2017: 11). Mendes 

pornește construirea conceptuală de etimologia greacă oikos, similară celei a științei economice și 

ecologice care înseamnă la bază cuvântul „casă” și menes care îi dă interpretarea de cărare, potecă 

din greacă și astfel el conchide că ecomenia ar reprezenta „calea casei mediului înconjurător” 

(A.D. Mendes, 1996 în A.L. Leao et all, ibidem). 

Pentru justificarea logică a conceptului doctrinar propus în această teză, ecomenic, se poate 

apela la raționamentului principiului prim, care prin acest concept argumentează că cauza primă a 

activități economice umane nu poate fi profitul, capitalul, ci ceva care le transcende pe acestea din 

urmă, și anume aspectul teleologic. Deci scopul prin care subiectul economic se utilizează de profit 

sau orice formă de capital, pentru bunăstarea căminului de unde persoana provine și unde se 

întoarce cu capitalul obținut. 

Conceptele reprezintă ultima realitate logică, tot ceea ce reprezintă dincolo de ele sau cum 

se creează nu ține de realitatea logică (cf. N. Ionescu, 1993: 225), ci de aspecte filosofice, mai 

exact de cele metafizice sau hermeneutice. Astfel conceptul de ecomenie se va verifica prin 

instrumente logice dacă are contact direct cu realitatea și dacă are o aplicabilitate în sfera 

economică. Acest concept s-a realizat la un nivel metafizic inspirat din dimensiunea Doctrinal 

Socială a Bisericii Catolice. Iar prin intermediul Hermeneuticii se va realiza o interpretarea 

economică la nivel doctrinar economic. Mai departe prin diferite raționamente logice și 

instrumente economice se poate realiza conexiuni cu realitatea macroeconomică. 

Abordarea logică dă un caracter științific semnificativ acestei cercetări deoarece aceasta 

prezintă o perspectivă obiectivă asupra realității . Mai exact dacă se ajunge la o cunoștință logică 

aceasta se dobândește ca semn permanent pentru toți subiecții și pentru totdeauna. Totuși este 

cunoscut aspectul că realitățile conceptuale sunt relative (adică se pot schimba în timp în urma 

altor abordări sau descoperii științifice), dar în momentul în care se operează cu ele trebuie să aibă 

această abordare funcțională de permanență (cf. ibidem: 226). Dacă nu are acest calitate 

funcțională iese din sfera logică, implicit cea științifică. 

                                                           
6 „Sobrietatea” t.a. 



Prin silogisme și nu prin raționamente inductive, se vor cunoaște anumite calități ale 

obiectelor ce se vor fi cuprinse în sfera acestui concept (cf. ibidem: 194). S-a menționat că se va 

evita metodologia prin inducție, deoarece este un procedeu metodologic anevoios de a pleca de la 

obiecte sau accidente pentru a găsi conceptul. Inducția este specifică științelor empirice, care 

pornesc de la experiment, observație și accidente din natură pentru a găsi explicații conceptuale. 

În plus este constatată deja relativitatea inducției deoarece poate fi raportată la o experiență 

probabilă și la una prezentă (cf. ibidem: 201). Totuși acest aspect nu reprezintă un inconvenient în 

analizele științifice riguroase care au la bază experimentul. Se mai întâmplă și în domeniul social, 

economic, dar acestea pot produce apanaje ideologice. 

Știința Economică în contextul actual global cu un sistem multicultural impresionant și 

complex prin modelul economic al ecomeniei se întrevede necesitatea unei înculturări a principilor 

din cercetările de logică și cunoaștere metodologică economică în diferite sisteme sociale (P. C. 

Bradu, I. E. Alexandru, A. Tașnadi, 2017). Astfel meta-teoria economică și modelul economic 

propuse în această teză, „ecomenia” și, respectiv, „Economiei de comuniune” reprezintă rezultate 

ale elementelor de gândire economică provenite din acest fenomen de „înculturare” al Doctrinei 

Sociale a Bisericii Catolice în activitățile de cercetare științifică economică, dar și asupra 

fenomenelor de politici economice mondiale. 

Conceptul propus în această teză de ecomenia poate fi o meta-teorie bazată și pe 

hermeneutica etimologică a acestui cuvânt, care pune omul capitalist actual în mediul său natural 

redându-i perspectiva teleologică a acțiunilor sale economice atunci când și-a părăsit căminul. 

Dimensiunea bio-economică a lui oikos - casă de la care a evoluat omul, conform ideii 

preluate de la J. Antonio Garcia SJ, are două dimensiuni: prima căminul, comuniunea familială nu 

doar a rudelor, dar și a prietenilor și a comunității; și respectiv, gospodăria, atelierul din fața 

căminului (J. A. Garcia, 1985). În limba engleză este ceva similar house  - casă, home - acasă sau 

cămin și household - gospodărie. Conform meta-teoriei ecomenice hermeneutic „căminul” ar 

trebui să fie aspectul teleologic al fiecărei acțiuni economice a subiectului din „gospodărie”.  

Leon al XIII-a are o frază exprimată în enciclica Rerum novarum7 care va fi reprezentat o 

perspectivă mobilizatoare în vederea constituirii viitoarei Doctrine Sociale a Bisericii și anume 

„fiecare familie este parte din Commonwealth8” (Leon XII, 1891, art. 14 în www.vatican.va). Deci 

însăși familia reprezintă, în perspectiva unei noi bio-economii, lansate de Roegen secolul trecut, 

resursa primă umană și cauza primă pentru obținerea de capital. Deci în perspectiva ecomeniei 

                                                           
7 „lucrurile noi” t.a. 
8 Papa folosește acest termen din spațiul anglo-saxon, care înseamnă avuția comună, folosit în economiile politice 

liberale, bine-conturat și de A. Smith în principala sa operă, „Avuția Națiunilor” prin ,,care desemnează statul, ca o 

societate politică suverană, nu ca entitate situată deasupra şi în afara societății indivizilor. Statul, în această viziune, 

este de fapt o formă de asociere a indivizilor în vederea unei bunăstări comune. Termenul se situează în tradiția 

conceptului politic grecesc de polis şi al celui roman de res publica” (F. Sia în A. Smith, 2011:  64); 



indiferent de interesele economice, politice și sociale pentru obținerea diferitelor forme de capital, 

aceasta nu trebuie să sacrifice nicio familie de pe acest glob, deoarece vor avea costuri de 

oportunitate inestimabile și punere în pericol a bunului mers și a securității propriei societăți. 

Migrația, refugiații și terorismul reprezintă o reacție bio-economică în hermeneutica ecomeniei la 

anumite cauze de interes politic, economic și social al marilor puteri sau o ineficientă, injustă 

gestionarea a avuției comune la nivel global, care au distrus familii din mediul lor unde erau de 

atâtea generații. 

Este evident faptul că mediul procesului economic face parte din mediul natural care este 

inclus în aceasta, fiind generat și întreținut de acesta. Iar sustenabilitatea economiei in genere 

reprezintă de fapt „integrarea structural - funcțională a mediului economic în mediul natural” (E. 

Dinga, 2009: 102). Iar actorul economic, conform viziuni ecomeniei, coordonator al procesului 

economic nu ar trebui să permită prin acesta degradarea sa, a oricărui alt subiect ori a mediului. 

Cum s-ar putea face aceasta? Spre exemplu poate să fie următorul model economic ușor 

complex și pus în practică de actori care își însușesc spiritul ecomenic: După caracteristicile 

obținerii profitului care să nu afecteze principiul sustenabilității, profitul conform modelului să se 

dividă 10% pentru refacerea mediului, sau acțiuni ecologice; 10% investiții, educație 

antreprenorială, civică, științifică, dezvoltarea personală, 10% acțiuni sociale pentru combaterea 

sărăciei, ONG-uri, asociații, organizații de cult care au astfel de activități. Iar restul profitului 

rămânând la scopul antreprenorului pentru propria afacere sau interes personal. Această parte 

procentuală crește nivelul de încredere la nivel societate și afacere. Nivelul de încredere, rezultat 

din preocuparea pentru celălalt membru al societății și mediul unde această se dezvoltă,  așa cum 

a arătat Arianna Dina într-un model economic prezentat la Universitatea Bocconi din Milano în 

cadrul cercetării sale de dizertație în economie socială, este cel care stă la baza dezvoltării 

economiei civile în cadrul unei societăți și în care poate implica aproape toți membrii acesteia, 

indiferent de abilitățile, competențele și mediul de proveniență din afara comunității (cf. A. Dina, 

2010). Acesta reducere corupția, datorită nivelului de transparență, reduce nivelul de criminalitate. 

Din cercetarea realizată a rezultat și o definire a conceptului de Ecomenie: teorie 

economică cu elemente de gândire social creștine care promovează un spirit capitalism 

concentrat pe combaterea sărăciei cu ajutorul educației și a unui Antreprenoriat în mod 

sustenabil într-un mediu protejat ecologic. 

Limita unei atitudini raționale a spiritului capitalist, analizat și de Weber, este dată de faptul 

că cei care sunt cuprinși de acest spirit sunt așa de angrenați în activitățile antreprenoriale încât 

dau un scop vieții lor că „omul este făcut pentru afaceri și nu afacerile pentru om” (M. Weber, 



2003: 56). În dezacord ușor cu această viziune Ioan Paul al II-lea în enciclica Laborem exercens9, 

afirmă că „deși este adevărat că omul este destinat și chemat la muncă, munca este întâi de toate 

⟪pentru om⟫, și nu omul ⟪pentru muncă⟫” (I. Paul II, 2008: 114). Dar și economistul german este 

de acord că această este o atitudine mai degrabă nerațională, în special mai ales în rândul celor 

care au succes permanent, și sunt atrași de acest „farmec”. Pentru că acest succes le dă o anumită 

încredere în sine, statut social, spirit de învingător (cf. M. Weber, ibidem). 

Această supremație a omului în defavoarea activității întreprinse, ca afacere sau 

întreprindere, ori ca o activitate de muncă, este parte importantă în viziunea Ecomeniei. Adică 

afacerea sau munca în sine nu trebuie să există ca scop, ci ca mijloc. Apoi pentru a se realiza, în 

perspectivă ecomenică, o conjectură între viziunea economică capitalistă și cea a doctrinei sociale 

catolice putem admite următoarea aserțiune: Subiectul economic poate deveni obiect economic 

pentru un alt subiect, atât timp cât acesta din urmă îi respectă toate calitățile specifice de subiect. 

În urma acestei cercetări poate fi extrasă această gândire ecomenică a științei economice, 

care nu este a treia cale între capitalism și socialism, cum ar fi considerată economia socială de 

piață propusă de economiștii germani, ci o teorie economică de regularizare a apanajelor 

sistemelor economice, care transformă subiectul economic în obiect material sau ideologic, 

eliminând alții subiecți sau resursele naturale pentru consacrarea acestor teorii. O soluție propusă 

prin teoria ecomenică este necesitatea unui discernământ economic, nu doar rațional, ci și cu 

ingrediente de intenționalitate sau voluntarism. Acest discernământ este de folos și în cazul 

situației în care se dorește extinderea unui sistem economic care funcționează eficient în anumite 

societăți, astfel un rezultat al acestui mod de abordare subiectiv economic se poate concretiza 

efectiv printr-o înculturare economică . 

Doctorandul în această cercetare a descoperit un model economic la nivel global care 

concretizează această paradigmă ecomenică de mai bine de un sfert de secol, numit Economia de 

Comuniune, fiind influențat în sustenabilitatea sa atât de perspectivele social catolice, cât și de 

rezultatele științei economice, punând în aplicare importanța oricărui subiect economic să fie 

integrat și extras din diferitele forme de sărăciei de oriunde din lume, realizat cu un discernământ 

economic în vederea în vederea înculturării economice mai ales în țările slab dezvoltate, care să 

țină cont de cerințele ecologice chiar dacă presupun investiți mai ridicate. Raportările Economiei 

de Comuniune din 2016, la 25 de ani de la implementare, au consacrat faptul că acest model 

economic este în dimensiunea metodologică de aplicare a paradigmei ecomenice, fiind inspirat și 

inițiat din dimensiunea socială a Bisericii Catolice cu o preocupare către binele comun mondial, 

cu aplicarea principiilor solidarității, subsidiarității și protejării casei comune a umanității. 

                                                           
9 „exercitarea muncii” t.a. 


