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As an answer to social and economic models that failed across history, Churches
have formulated direct or indirectly orientations towards an authentic economy which
should truly serve the community welfare. On the basis of the papal social encyclical
Rerum novarum, an alternative model emerged: the distributism, seeking to recapitalize
the small entrepreneurs. On the other side, the German sociologist Max Weber identified
the Protestantism as source of the capitalism. Considering work a sign of duty, a virtue,
a source of personal satisfaction, the economic behaviour earns an obvious religious
significance. In the Orthodox Church, a model that suits today’s organizational model
is the social and supportive economy, as the non-profit organizations and the monastic
communities show.
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Preliminarii

Dezechilibrele înregistrate în plan economic la nivel mondial au adus
în discuţie interogaţia cu privire la legitimitatea şi eficienţa unui model a cărui
superioritate până de curând nu îndrăznea nimeni să o conteste. Analiştii
economici nu au contenit să sugereze corective care mai de care mai drastice
pentru situaţia cetăţeanului de rând. Mai poate fi însă vorba de reajustări
sau este nevoie de înlocuirea modelului? Disfuncţiile sociale resimţite în
urma celor economice au atras atenţia organismelor cu vocaţie umanitară şi
în particular Bisericilor. Mai mult decât atât, Bisericile creştine, în acord cu
învăţătura de credinţă au formulat direcţii de care orice model economic ar
trebui să ţină cont dacă doreşte să slujească cu adevărat binelui colectivităţii.
Articolul de faţă încearcă într-o primă fază să identifice care este rolul
economiei în societate, iar într-o a doua etapă se concentrează cu precădere
asupra a ceea ce reprezintă doctrina socială a creştinismului în raport cu pro
blematica economică. În mod succint am prezentat şi două modele economice
care au la bază o concepţie apropiată de cea creştină, concepţie ce priveşte
dimensiunea economică a vieţii umane.

