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REZUMAT:  Inteligenţa spirituală (SQ) are 

capacitatea de a schimba vechile moduri de gândire 

caracterizate de un accent prea mare sau exclusiv pus 

pe capitalul material, în detrimentul considerării 

componentelor mentale şi spirituale ale vieţii umane 

ca şi componente cel puţin la fel de importante. Scopul 

principal al lucrării de faţă este de a arăta că 

folosirea inteligenţei spirituale in analiza economică 

este nu doar o posibilitate, ci chiar o condiţie pentru 

ca diagnosticul pus de analist să poată să fie unul 

corect. Este, totodată, subliniat şi riscul parazitării 

inteligenţei spirituale în demersul de analiză 

economică. 

 

CUVINTE CHEIE: Inteligenţă spirituală; Analiză 

economică; Parabola geamului spart 

 

ABSTRACT:  Spiritual intelligence (SQ) has the 

ability to change the old ways of thinking that were 

characterized by excessive or exclusive emphasis 

placed on material capital, at the expense of 

considering the mental and spiritual components of 

human life as being at least of equal importance. The 

main purpose of this paper is to show that the use of 

spiritual intelligence in economic analysis is not only a 

possibility, but even a condition for the diagnosis made 

by the analyst may be a correct one. It is also 

highlighted the risk of parasitization on spiritual 

intelligence in making the economic analysis. 
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1. INTRODUCERE 

 

Criza economică actuală este considerată 

deseori ca fiind una fără precedent în istoria 

omenirii. Argumentele în sprijinul unor astfel 

de poziţii pornesc cel mai des de la amploarea 

deosebită a acestei crize. Este avută însă în 

vedere, chiar dacă mai rar, şi complexitatea 

aparte a acestei crize. Părerile sunt însă foarte 

împărţite atunci când se dezbat, pe de-o parte, 

cauzele acestei crize, iar pe de altă parte, 

soluţiile propuse pentru depăşirea ei. Analiştii 

economici  ajung  deseori  să  îmbrăţişeze 

viziuni total opuse, făcând cu atât mai dificilă 

găsirea răspunsurilor potrivite la întrebările 

îngrijorătoare care se ivesc în asemenea 

situaţii. 

În 2004, compania Petrom a fost vândută  

austriecilor de la OMV. În anul vânzării, ca şi 

în anii anteriori, Petrom înregistra pierderi 

uriaşe. După vânzare, această companie a 

ajuns să înregistreze profituri la fel de mari, 

marjele de profitabilitate fiind comparabile cu 

valorile cele mai ridicate înregistrate la nivel 

1. INTRODUCTION 

 

The current economic crisis is often 

considered as one without precedent in 

human history. Arguments in support of this 

position most often start from the particular 

great extent of this crisis. It is also 

considered, even if rather rarely, the 

particular complexity of this particular crisis. 

However, opinions are very divided when are 

to be discussed, on the one hand, the causes 

of this crisis, and on the other hand, the 

proposed solutions to overcome it. Economic  

or  business  analysts  often come to embrace 

totally opposite views, making it more 

difficult to find suitable answers for the 

troubling questions that arise in such 

situations. 

In 2004, the romanian company Petrom was 

sold to the austrian group OMV. In that year, 

as in previous years, Petrom recorded huge 

losses. For the years following the sale, the 

company managed to record equally high 

profits, yielding margins comparable with the 
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mondial. 

Din nou, părerile analiştilor economici au fost 

şi sunt foarte diferite. Cei mai mulţi analişti 

consideră vânzarea Petrom ca fiind cea mai 

proastă afacere a României [1, 2]. Sunt însă şi 

analişti care s-au grăbit să evidenţieze 

avantajele deosebite ale acestei decizii pentru 

statul român [3]. 

Astfel de situaţii ilustrează foarte bine ce se 

întâmplă atunci când gândirea economică 

veritabilă este înlocuită de o gândire “ego-

nomică”, limitată prin orientarea ei 

preponderent în funcţie de interese proprii, 

egoiste. 

Etimologic, economia înseamnă 

administrarea unei gospodării (din termenii 

greceşti „oikos” = casă, gospodărie sau 

familie şi „nomos” = guvernare, administrare, 

management, [4]. Având în vedere faptul că 

primul termen face trimitere la o comunitate 

de persoane [5, 6] şi, deci, de interese, 

înseamnă că gândirea economică veritabilă 

nu poate fi decât una care are în vedere 

armonia la nivelul diferitelor interesele ale 

membrilor unei colectivităţi. Desigur, pentru 

o lume caracterizată de o atomizare şi 

polarizare tot mai profunde, aceasta este o 

sarcină tot mai dificilă, însă cu atât mai 

necesară. Nu este totuşi o sarcină imposibilă, 

cu condiţia esenţială de a reuni cele trei 

niveluri fundamentale: spiritual, moral şi 

economic, iar singura cale pentru aceasta  

este de (re-)considerare a acestora strict în 

această ordine ierarhică „deoarece  elementul  

spiritual,  împreună cu  cel  moral, trebuie  să 

fie suportul elementului economic” [7]. 

Este adevărat, gândirea economică poate 

profita de gândirea praxeologică, definită ca 

una care are în vedere specificul acţiunii 

umane, izvorât din calitatea fiinţei umane de 

a-şi fixa în mod conştient şi liber scopuri 

ultime [8]. Însă, ea nu trebuie limitată la 

aceasta, întrucât acest fapt ar fi echivalent cu 

situaţia menţionată mai sus, i.e. transformarea 

gândirii economice într-o gândire “ego-

nomică”, conform căreia menirea 

economiştilor ar trebui să se restrângă la 

highest values recorded worldwide. 

Again, the views of economic analysts have 

been very different. The most analysts 

consider the sale of Petrom as the worst deal 

of Romania [1, 2]. There are also analysts 

which were quick to highlight the specific 

benefits of this decision for the Romanian 

state [3]. 

Such cases illustrate very well what happens 

when the genuine economic thinking is 

actually replaced by an "ego-nomic" thinking, 

limited by the fact of being primarily directed 

by personal, selfish interests. 

Etymologically, „economy” means a 

household administration (from the greek 

terms „oikos" = house, household or family 

and „nomos" = government, administration, 

management, [4]. Given the fact that the first 

term refers to a community of people [5, 6] 

and, therefore, of interest, means that genuine 

economic thinking can only be one that takes 

into account the harmony between interests of 

the different members of a community. Of 

course, in a world characterized by ever more 

profound atomization and polarization, this is 

an increasingly difficult task, however the 

more necessary one. 

There is still not an impossible task, provided 

the essential prerequisite of bringing together 

the three fundamental levels: spiritual, moral 

and economic, and the only way to do this is 

to strictly (re-)consider them in this 

hierarchical order "because the spiritual 

element, in cooperation with the moral 

element, has to support the economic 

element” [7]. 

It is true that the economic thinking can take 

advantage of praxeological thinking, defined 

as one that takes into account the specificity 

of human action, sprang from the human 

being quality to consciously and freely set 

ultimate ends [8]. However, it should not be 

limited to it, as this would be equivalent to 

the situation abovementioned, i.e. 

transformation of economic thinking in an 

"ego-nomic" thinking, that claims that 

economists should restrict to the description 
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descrierea faptelor economice, fără a se 

implica pe plan normativ [9], fie el de natură 

morală sau, mai mult, spirituală. 

Investigaţiile din ultimii ani asupra a ceea ce 

a primit numele de „inteligenţă spirituală” au 

avut la bază constatarea faptului că pentru 

creierul uman sunt posibile trei tipuri de 

gândire [10]: 

- gândirea în serie (rezultatele ei sunt 

măsurate cu ajutorul IQ); 

- gândirea asociativă (rezultatele ei sunt 

măsurate cu ajutorul EQ); 

- gândirea unitivă (este gândirea aflată în 

relaţie cu inteligenţa spirituală, SQ). 

Aşa cum au arătat Danah Zohar şi Ian 

Marshall, „nici IQ şi nici EQ, luate separat 

sau împreună, nu reuşesc să explice în 

totalitate complexitatea inteligenţei umane 

[...]”. Mai mult decât atât, omul nu excelează 

în acestea: „Computerele au IQ ridicat: 

cunosc regulile şi le pot urma fără a face 

greşeli. Animalele au deseori un EQ ridicat: 

pentru fiecare situaţie în care se află simt care 

este răspunsul adecvat. Dar nici computerele 

şi nici animalele nu se întreabă de ce există 

aceste reguli sau situaţii. Ele acţionează în 

interiorul unor graniţe, jucând un << joc finit 

>>” [11]. Spre deosebire de ele, noi avem 

acces la gândirea spirituală (aceiaşi autori fac 

apel la dovezi ştiinţifice în sprijinul afirmaţiei 

conform căreia creierul uman este chiar 

construit pentru a putea fi folosit la 

închegarea unei  gândiri  spirituale  [12]), 

care ne permite să fim creativi, să mutăm 

graniţele, să schimbăm regulile, adică să 

participăm la un „joc infinit” [11]. 

Această  capacitate a omului este în legătură 

cu calitatea sa de fiinţă înzestrată cu abilităţi 

spirituale. 

Scopul principal al lucrării de faţă este acela 

de a arăta că gândirea economică veritabilă 

este nu doar facilitată, ci chiar condiţionată de 

folosirea inteligenţei spirituale (SQ), ca şi 

formă de inteligenţă specific umană. 

 

 

 

of economic facts, without getting involved 

on the normative level [9], be it a moral or, 

moreover, a spiritual one. 

Researches carried out in recent years on 

what was called "spiritual intelligence" was 

based on the finding the fact that for the 

human brain there are possible three types of 

thinking [10]: 

- serial thinking (its results are measured 

with IQ); 

- associative thinking (its results are 

measured using EQ); 

- unitive thinking (thinking that is in relation 

to spiritual intelligence, SQ). 

As shown by Danah Zohar and Ian Marshall, 

„neither IQ nor EQ, separately or in 

combination, is enough to explain the full 

complexity of human intelligence [...]”. 

Moreover, man does not excel in these: 

„Computers have high IQ, they know what 

the rules are and can follow them without 

making mistakes. Animals often have high 

EQ. They have a sense of the situation they 

are in and know how to respond 

appropriately. But neither computers nor 

animals ask why we have these rules or this 

situation. They work within boundaries, 

playing a << finite >> game” [11]. Unlike 

them, we have access to spiritual thinking 

(the same authors call for scientific evidence 

to support the claim that the human brain is 

really built to be used to coagulate spiritual 

thinking [12]), which allows us to be creative, 

to move the borders, to change the rules, that 

is to participate in an "infinite game" [11]. 

This human capacity is related to his capacity 

of being endowed with spiritual abilities. 

The main purpose of this paper is to show 

that the genuine economic thinking is not 

only facilitated by, but actually conditioned 

by the use of spiritual intelligence (SQ), as a 

form of intelligence that is specifically 

human. 
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2. UN PUNCT DE PORNIRE: 

„PARABOLA GEAMULUI SPART” A 

LUI FRÉDÉRIC BASTIAT 

 

Economistul francez Claude Frédéric Bastiat 

a devenit celebru în literatura economică 

pentru aşa-numita „parabolă a geamului 

spart”, care a devenit mai apoi cunoscută ca 

sofismul geamului spart [13]. Aşa cum voi 

arăta mai jos, această parabolă ne poate ajuta 

în evidenţierea necesităţii folosirii inteligenţei 

spirituale în gândirea economică în general, 

în analiza economică în particular. 

Parabola geamului spart este povestea unui 

mic negustor anonim. Bun cetăţean al 

oraşului său, acesta are un fiu care îi sparge 

într-o zi un geam (mi-am permis să-l rog pe 

fiul meu să-şi închipuie întâmplarea cu 

pricina...). 

2. A STARTING POINT: THE 

FRÉDÉRIC BASTIAT'S „PARABLE OF 

THE BROKEN WINDOW” 

 

The French economist Claude Frédéric 

Bastiat became famous in the economic 

literature for the so-called „parable of the 

broken window," which later became known 

as the broken window fallacy [13]. As I will 

show below, this parable may help us in 

highlighting the need to use spiritual 

intelligence in the economic thinking in 

general, in economic analysis in particular. 

The broken window parable is the story of an 

anonymous shopkeeper. Good citizen of his 

city, he has a son who someday happened to 

break him a pane of glass (I took the liberty 

to ask my son to imagine the incident...). 

 

 

 

În faţa acestui regretabil accident, spune 

Frédéric Bastiat, se va găsi întotdeauna o 

majoritate de martori  care să-l  consoleze  

Confronted with this unfortunate accident, 

says Frédéric Bastiat, always will be found a 

majority of witnesses     pe nefericitul 

proprietar cu  observaţia  că întâmplarea 

nefericită pentru el are şi următoarea parte 

bună: geamul spart trebuie  înlocuit, ceea ce 

poate însemna o oportunitate  economică  

pentru un geamgiu,  or, nu-i aşa, „şi geamgii 

trebuie să trăiască!”. 

Banii pe care acesta îi va primi pentru 

reparaţia geamului vor însemna o încurajare 

pentru afacerea sa. 

Dacă se manifestă, consolarea negustorului 

este una spirituală: supărarea provocată de 

paguba suferită este acoperită de bucuria 

pentru binele altuia (al geamgiului). 

considerarea a doar doi agenţi economici: 

negustorul şi geamgiul. Pe lângă aceştia, a 

arătat Bastiat, trebuie considerat şi cel de-al 

treilea agent sau grup de agenţi economici (în 

presupunerea noastră, breslele  editorilor şi  

librarilor),  care  

willing to comfort the unfortunate owner with 

the remark that the unfortunate accident also 

has a good side: the broken window must be 

replaced, which could mean  an  economic 

opportunity  for a glazier, but eh, „also the 

glaziers ought to earn a livelihood!". 

The money he will receive for the glass repair 

will mean an incentive for his business. 

If it occurs, the merchant’s consolation will 

be a spiritual one: the grief caused by the 

undergone damage will be offset by the joy 

for the good of another (the glazier). 

Bastiat agrees that we can see this possible 
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Bastiat este de acord că putem vedea această 

posibilă parte bună a întâmplării. 

Unii se vor arăta dispuşi însă să tragă de aici 

concluzia că este un lucru bun acela de a 

sparge geamuri, întrucât aceasta  face ca banii 

să circule şi, astfel, încurajează industria în 

general. Acest raţionament este respins de 

Bastiat, de vreme ce el nu ţine cont de un 

aspect care „nu se vede” (parabola deschide 

eseul intitulat „Ceea ce se vede şi ceea ce nu 

se vede”, publicat de Bastiat în 1850). 

Ceea ce nu se vede, arată Bastiat, este faptul 

că banii pe care negustorul trebuie să-i 

plătească geamgiului nu-i mai poate folosi 

pentru cumpărarea unui alt bun, indiferent 

care ar fi acela, fapt care ar fi încurajat 

activitatea economică a producerii acelui alt 

bun. 

Astfel, stimularea afacerii geamgiului are loc 

în paralel cu descurajarea unei alte activităţi 

economice (cu banii cheltuiţi pentru repararea 

geamului negustorul ar fi putut, de pildă, să 

cumpere nişte cărţi, ceea ce ar fi  însemnat  

stimularea  econo- 

mică a breslelor editorilor şi librarilor).  

Aşadar, analiza economică a situaţiei 

determinate de spargerea geamului nu poate 

fi corectă dacă se limitează la can not be 

correct if limited to consideration of only two 

businesses: shopkeeper and glazier. Apart 

from them, says Bastiat, one must also 

consider the third trader or group of traders 

(in our assumption, it is about publishers and  

este, însă, deseori ignorat în raţionamentele 

economice (în termenii lui Bastiat, acest al 

treilea agent economic este cel care „nu se 

vede”). 

Parabola lui Bastiat  poate  părea uşor 

excentrică. Totuşi, erori de natura celei 

semnalate de către el se strecoară mai mereu 

în analizele economice întreprinse nu doar pe 

vremea lui Bastiat, ci şi în zilele noastre. 

Aşa se întâmplă, bunăoară, atunci când lideri 

sindicalişti cer mărirea salariilor uneia sau 

alteia dintre categoriile de bugetari, aducând, 

printre altele, argumentul că o astfel de 

măsură ar stimula economia. Este adevărat, 

good side of this experience. 

Some will however be willing to draw from 

this the conclusion that it is a good thing to 

break windows, as it makes money to flow 

and thus encourages the industry in general. 

This argument is rejected by Bastiat. He 

pointed that it does not consider an issue that 

is „not seen" (parabola open the essay entitled 

„What is seen and what is not seen" 

published by Bastiat in 1850). 

What is not seen, says Bastiat, is that money 

that the merchant must pay to glazier can not 

be used for the purchase of another good, 

whatever that be, which would have been 

encouraged the economic activity of 

production of this other good.  

Thus, stimulating the business of glazier 

occurs along with discouraging of another 

business (for example, with the money spent 

for the repairing of the window, the 

shopkeeper could have purchased some 

books. which would have meant economic 

stimulation of publishers and booksellers 

guilds). 

Therefore, the economic analysis of the 

situation caused by breaking the window 

Bastiat), nereuşind să se poziţioneze într-un 

context mai larg, care să-i ofere o perspectivă 

mai cuprinzătoare. 

În exemplul oferit de Bastiat, un asemenea  

context  este  cel  al economiei naţionale. 

booksellers guilds), which is, however, often 

ignored in economic judgements (in Bastiat’s 

words, this third trader is one who "can not 

be seen"). 

Bastiat's    parable    may   seem   slightly 

whimsical. However, errors like the ones 

reported  by  him almost always insi-nuate 

into economic inquiries carried on not only in 

the Bastiat's days, but also today. 

This is what happens, for instance, when 

union leaders demand wage increase for some 

state employees, bringing, among others, the 

argument that such a measure would foster 

the economy. Indeed, higher wage for those 

state employees may result into future growth 

in demand in the economy. On the other 
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salariile mai mari ale bugetarilor respectivi se 

vor putea traduce într-o creştere viitoare a 

cererii în economie. Pe de altă parte însă, 

ceea ce nu se vede într-un astfel de 

raţionament economic limitat, este faptul  că 

salariile mai mari ale acelor bugetari 

presupun taxe mai mari către stat, care vor 

avea un efect exact contrar celui menţionat 

anterior: taxe mai mari se traduc în scăderea 

puterii de cumpărare a celor taxaţi şi, astfel, 

în descurajarea cererii în economie. 

 

3. FOLOSIREA INTELI-GENŢEI 

SPIRITUALE ÎN PARABOLA 

GEAMULUI SPART. UN POSIBIL RISC: 

PARAZITAREA LOGICII SPIRITUALE 

 

 

Dificultatea de a-l lua în considerare şi pe cel 

de-al treilea agent sau grup de agenţi 

economici dintr-o situaţie descrisă de 

parabola lui Bastiat, provine din faptul că 

analistul se limitează la perspectiva unor 

afaceri individuale (cele ale negustorului şi 

ale geamgiului în exemplul oferit de 

Bastiat), failing to place himself into a 

broader context that would provide a more 

comprehensive perspective. 

In the Bastiat’s example, such a context is 

that of the national economy. 

Din perspectiva afacerii geamgiului, 

întâmplarea spargerii geamului apare ca fiind 

una profitabilă. 

Dintr-o perspectivă  mai  amplă însă, cum 

este cea  a economiei naţionale, întâmplarea 

cu pricina nu este deloc una profitabilă, ci 

este chiar păguboasă, precum a arătat Bastiat. 

Astfel, dintre cei 3 agenţi, doar unul 

(geamgiul) înregistrează o creştere a 

veniturilor, în timp ce ceilalţi doi 

înregistrează fiecare, în aceeaşi măsură, o 

pierdere (unul, printr-o creştere a cheltuielilor 

iar altul, cel „care nu se vede”, printr-o 

scădere a veniturilor); prin urmare, la nivelul 

economiei naţionale doar cheltuielile vor 

creşte (prin creşterea cheltuielilor 

negustorului), veniturile menţinându-se la 

hand, what is not seen in such a limited 

economic judgement is that higher wages of 

those state employees require higher taxes to 

the state, which will have an impact that 

would be exactly the opposite to the 

abovementioned: higher taxes result into 

lower purchasing power of those charged and 

thus discourage the demand in the economy. 

 

 

 

 

3. USING THE SPIRITUAL 

INTELLIGENCE IN THE PARABLE OF 

THE BROKEN WINDOW. A POSSIBLE 

RISK: PARASITIZING THE SPIRI-

TUAL REASONING 

 

The difficulty of taking into account the third 

trader or group of traders in a situation 

described by Bastiat's parable comes from the 

fact that the analyst is limited to the 

perspective of individual businesses (those of 

shopkeeper and glazier in the example 

offered by prin aceasta supărarea pricinuită 

de pierderea personală. 

A susţine însă că spargerea geamurilor este 

bună pentru stimularea economiei în 

ansamblul ei echivalează  cu  o parazitare  

From the glazier’s business perspective, the 

incident of breaking the shopekeeper’s 

window appears to be a profitable one. 

From a broader perspective, however, as is  

that  of national economy, the incident in 

question is hardly a profitable one, but it is 

even counterproductive, as Bastiat pointed 

out. 

Thus, of the three agents, only one (the 

glazier) enjoys an increase in income, while 

the other two ones equally suffer a loss (one 

of them, by increasing his expenses and 

another, the "not seen" one, by his income 

decline), therefore, at the national economy 

level only the expenses will increase (by 

increasing the shopkeeper expenses), 

revenues remaining at the same level 

(glazier’s revenue increase is offset  by  the 
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acelaşi nivel (creşterea veniturilor geamgiului 

este contrabalan-sată de scăderea veniturilor 

celui „care nu se vede”). 

Abilitatea de a vedea contextul mai larg al 

unei anumite situaţii este înainte de toate una 

spirituală, întrucât ea presupune depăşirea 

limitelor proprii, adică o anumită 

„transcendenţă”. „A fi spiritual înseamnă a fi 

în contact cu întregul” [14] „Inteligenţa 

spirituală îi face capabili pe oameni să pună 

preţ pe stabilirea unor idealuri şi semnificaţii 

pentru viaţa lor, pentru ca apoi să se poată 

orienta spre ţinte care sunt semnificative pe 

plan personal. Ea ajută la concentrarea 

atenţiei asupra unei <<imaginii mai de 

ansamblu>> şi plasarea conştientă a 

activităţilor într-un context mai larg.” [15]. 

De o asemenea abilitate spirituală are nevoie 

negustorul din parabola lui Bastiat, pentru a 

se putea consola în urma întâmplării 

nefericite a spargerii geamului său, întrucât 

aceasta îl poate ajuta să vadă binele pe care 

un semen de-al său îl află chiar de pe urma 

necazului pe care el l-a suferit şi să-şi 

depăşească However, to support the view 

that breaking windows is good for fostering 

the economy as a whole amounts to 

parasitizing this spiritual reasoning. 

a acestei logici spirituale. 

 

4. CONCLUZII 

  

Din cele arătate rezultă că folosirea inteli-

genţei spirituale în analiza economică este nu 

doar o posibilitate, ci chiar o condiţie pentru 

ca diagnosticul pus de analist să poată să fie 

unul corect. Aceasta deoarece gândirea 

economică veritabilă nu poate fi ruptă de 

fundamentele ei morale şi, mai ales, 

spirituale, căci aşa n-ar mai fi decât o gândire 

ego-nomică. 

Nu trebuie însă scăpat din vedere riscul 

parazitării logicii spirituale cu raţionamente 

pseudo-economice, cu atât mai mult cu cât 

acest lucru se întâmplă, din păcate, destul de 

des în câmpul bătăliilor politice pe plan 

economic. 

decrease of the revenues of the "not seen" 

one). 

The ability to see the broader context of a 

particular situation is above all a spiritual 

one, because it involves going beyond their 

limits, namely a certain "transcendence". „To 

be 'spiritual' is to be in touch with 

wholeness.” [14] „Spiritual intelligence 

provides general basis for individuals to be 

able to consider their quest for goals and 

meaning in their lives, and to move toward 

the goals which are personally meaningful. It 

aids individuals to direct their attentions to 

the 'bigger picture'  and  to  focus,  

consciously,  their activities within a broader 

context.” [15]. Such a spiritual skill needs the 

shopkeeper from Bastiat's parable in order to 

be able to comfort after the unfortunate 

incident of breaking his window, given the 

fact that it can help him to see the good that a 

fellow man enjoys even following the distress 

that he has suffered, and thus to overcome the 

grief caused by his personal loss. 

Referitor la cazul Petrom, se poate constata 

că analiştii economici care afirmă că vânzarea 

Petrom a fost o afacere bună pentru România, 

susţin, de fapt, în spiritul sofismului geamului 

spart  

 

 

4. CONCLUSIONS 

 

It follows now that the use of spiritual 

intelligence in economic analysis is not only 

a possibility, but even a condition for the 

diagnosis made by the analyst may be a 

correct one. 

This is because the genuine economic 

thinking can not be divorced from its moral, 

and especially spiritual, foundations, because 

otherwise it would only be an ego-nomic 

thinking. 

One should not however overlook the risk of 

parasitizing the spiritual reasoning by 

pseudo-economic judgements, especially 

since this happens, unfortunately, quite often 

in political battles on the economic field. 
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Este, cu siguranţă, şi cazul celor mai multe 

dezbateri şi acţiuni privitoare la criza 

economică contemporană, precum şi cazul 

vănzării Petrom din 2004, la care am făcut 

trimitere în partea introductivă a lucrării. 

De exemplu, în ce priveşte criza economico-

financiară contemporană, este interesant 

faptul că între principalele cauze ale crizei 

financiare şi economice din SUA identificate 

în Raportul Final al Comisiei Naţionale 

însărcinată cu studierea acestora a fost 

identificată şi aceea a „creativităţii 

financiare” [16, 17], adică tot o formă de 

parazitare a calităţilor spirituale ale gândirii 

umane. Din păcate, la capitolul „creativităţii 

financiare” însăşi banca centrală a SUA  

(FED) este o campioană, mai ales prin desele 

măsuri, uneori chiar agresive [18], de 

„stimulare financiară” a economiei prin 

injectarea de bani în cantităţi impresionante. 

În realitate, se stimulează realizarea de 

investiţii sortite eşecului [19]. 

Regarding Petrom sale case, one can see that 

economic analysts who claim that it was a 

good deal for Romania, actually argue, in the 

spirit of the broken window fallacy found in 

the Bastiat’s parable, that  

din parabola lui Bastiat, că şi investitorii 

austrieci „trebuie să trăiască”... „Geamul” a 

fost spart, în acest caz, atunci când rezervele 

de petrol ale României au fost, ani de-a 

rândul, „căpuşate”. 
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