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La cursul de economie   la facul
tatea de drept din   celebru eco

 Emile de Laveley ne pomenea ades de 
Luigi Cossa ca de «o adevărată minune de erudiţie 

  în ale sale   
 la  prefeţei, spune  slujit 

la facerea acestei  de tratatele elemen
tare ale  multor autori şi  cu seamă de 
al  Luigi Cossa ale  definiţii precise  

 cercetări iscusite şi  dovedesc o 
rară  a  

 cărticica de  care a ajuns la 
a opta ediţie în  a fost  acum 
tradusă în şapte limbi şi  franceză, en
gleză, germană,  poloneză, spaniolă şi 
portugheză. 

Marele  succes se  calităţilor cu 
care e înzestrată şi pe care d. Charles Gide, 
profesor de economie politică la facultatea de 
drept de la  şi autor el însuşi al 
uneia dintre cărţile elementare cele  bune 
asupra acestei materii, le descrie după cum 
urmează  introducere cu care însoţeşte 
ediţia franceză  

«Nu suntem, bine înţeles, doritori să încu-
 obiceiurile rele de lene ce împing pe 

studenţi să aleagă tot  între două  
pe cel mai uşor. Dar, de oarece  putem vin
deca cu totul de obiceiul acesta şi pentru că  
tem  înşine oare cât răspunzători de  
stare de lucruri  programele cu cari îi 
cărcăm, mai bine  mulţumim  un 
rezumat ca acesta scris de un maestru. In el 



  

 de nu însăşi   puţin  
principiile sale esenţiale  în cel mai mic 
volum şi sperăm că din această doză homeopa
tică vor prinde ceva. De  nu   
creadă cine-va că această carte e făcută numai 
pentru leneşi  din potrivă ea e menită să aducă 
cele mai mari servicii studenţilor muncitori 

 în ajunul examenelor un rezumat, fă
cut după o metodă cu totul ştiinţifică, de tot 
ce  auzit la curs or învăţat  cărţi. 
Şi dacă, ceea ce se poate întîmpla, învăţătura 
le a lăsat  minte noţiuni ore cât încurcate or 
chiar potrivnice, cartea  Cossa va fi tocmai 
ce le trebue spre lămurirea acestei încurcături 
dându-le prin înlănţuirea principiilor şi limpe
zimea definiţiilor impresia or cel puţin iluzia 
unei ştiinţe desăvîrşite. Credem chiar că prin
tre profesorii de economie politică cei cari vor 
lua în seamă acest rezumat vor putea găsi în 
el un cadru minunat spre a  face planul lec
ţiilor lor. 

«Această carte are drept ţintă să slujească 
fie pentru a pregăti, fie pentru a rezuma alte 
citiri mai amănunţite.» 

Dar pricina care mai cu seamă ne-a îndem
nat să traducem această cărticică este credinţa 
că am putea aduce un serviciu cât de neînsem
nat mulţimii de cititori noi ce se ivesc pe  
ce merge, cititori cari de cele mai multe ori 
înţeleg foarte puţin din cele ce citesc, fie cărţi 
fie articole de ziare, pentru că nu  o instrucţie 
mai complectă care să le fi dat cunoştinţele nea
părat trebuincioase spre a lor bună  
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CAPITOLUL I. 
     

Obiectul şi marginile Economiei politice. 

 adică  bunurilor materiale şi 
 se pot  e obiectul a două grupe 

deosebite de  o parte technologia 
care o studiază din punctul de vedere fizic 
descriind chipurile    
de altă parte  economice care o studiază 
din punct de vedere moral. 

Economia politică (publică, civilă, naţională, 
a popoarelor şi a Statelor, etc), este  

 sociale a bogăţiilor. 
Ea se deosibeşte de economia privată care 

studiază bogăţia fie în legătură cu familia (eco
nomia domestică) fie în legătură cu  în
treprindere (economia industrială). 

Economia politică face două  cerce
tează firea şi  bogăţiei sociale şi   
principiile care trebue să  acţiunea eco
nomică a  publice. 

De aci naşte deosebirea între economia po
litică curată  şi cea aplicată   
toate că  amândouă aceeaşi  să 
nească prosperitatea  
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Practica (acţiunea) se deosibeşte de teorie (care 
coprinde şi ştiinţa şi  ea se slujeşte de ade

 ştiinţei şi de principiile artei şi le în
tăreşte cu ajutorul celor ce  din experienţa 

 
 artă, practică, toate se  

una pe alta, şi cine crede că una poate înlocui 
pe cealaltă, greşeşte. 

Ştiinţa desluşeşte, lămureşte, arta  
şi călăuzeşte cu ajutorul regulilor  
practica pune în lucru. 

Cine nesocoteşte unul or altul din elementele 
 spre a face din ideea economică un 

 act, cade în utopie. 
Toate  economiei politice care o 

socotesc ca  civilizaţiei, a ce e folositor, 
a intereselor materiale, a industriei, a bogăţiei 
(în deobşte), a schimbului, a valorii, greşesc fie 
că  dau un obiect prea fără margini or prea 
mărginit, fie că nu pun în lumină adevărata 
privelişte sub care trebue să vedem acest obiect. 
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