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A.  PREAMBUL 

Ştiinţa economică, despre care cele mai autorizate voci în materia filosofiei ştiinţei afirmă că nu 
este o ştiinţă teoretică1 (iar noi vom încerca să arătăm, în prezentul referat, că nici nu poate fi, 
principial, o ştiinţă teoretică) este punctul de confluenţă a două imperialisme intelectuale: unul 
suferit de ştiinţa economică din partea mecanicii newtoniene (caracterul absolut al spaţiului şi 
timpului economic, izotropia spaţiului şi timpului, caracterul dinamic al ecuaţiilor de 
transformare, conservarea energetică în procesul economic etc.) şi altul, subsecvent, exercitat 
de ştiinţa economică asupra altor ştiinţe sociale2 (modelarea economică a comportamentului 
individual în domenii sociale eminamente non-economice – sociologie, politologie, psihologie, 
justiţie etc.). Pe baza acestor procese, voi încerca să pun la îndoială caracterul genuin al ştiinţei 
economice, aşa cum o cunoaştem şi o practicăm astăzi şi, pe cale de consecinţă, voi face câteva 
propuneri de natură conceptuală şi epistemologică cu scopul de a contribui, sper, la regăsirea 
(sau la reconstruirea intelectuală) a genuinităţii unei ştiinţe care stă, evident, la baza celor mai 
importante (în orice caz, primordiale, în sensul propriu al termenului) activităţi şi acţiuni umane 
(fie ele individuale sau sociale). 

Referatul nu ambiţionează la mai mult decât la a stârni o dezbatere teoretică şi filosofică asupra 
subiectului propus dar, în opinia noastră, un text ştiinţific care este capabil a atinge acest 
obiectiv îşi câştigă, deja, dreptul la „cetăţenie intelectuală”. Aşadar, mă aştept la un imens 
câştig în planul ideatic, cu privire la propria mea lămurire, în primul rând, relativă la tema 
deschisă. Dacă, în plus, alţi colegi vor considera că această temă poate aspira la o câtime din 
timpul domniilor lor de meditaţie ştiinţifică, atunci succesul demersului meu va fi fost, fără nici 
o îndoială, deplin. 

B.  TEZELE 

Voi enunţa cele două teze pe care doresc să le susţin în prezentul referat: 

� Teza 1: Ştiinţa economică dominantă3 nu este o ştiinţă genuină 

Eu văd lipsa de genuinitate a ştiinţei economice din cel puţin patru perspective: 

a. ştiinţa economică nu este genuină din punct de vedere etimologic 

- într-adevăr, etimologic, termenul de economie vine de la noţiunile din limba greacă, 
oikos (gospodărie4), respectiv nomos (regulă, normă). Cu alte cuvinte, ştiinţa 
economică presupune un ansamblu de norme care reglementează activitatea în 
gospodărie, adică o activitate administrativă, referitoare, în primul rând, la 
asigurarea mijloacelor de trai. Având în vedere, însă, faptul că, la nivelul 

                                                
1 Vezi, pentru ilustrare, două dintre cele mai remarcabile autorităţi ale domeniului: Karl Popper şi Nicholas 
Georgescu-Roegen. 
2 Aceste două procese care, de fapt, nu sunt decât unul singur (ştiinţa economică nereprezentând decât un canal de 
transmitere indirectă a impactului mecanicii newtoniene asupra celorlalte ştiinţe sociale, caz în care ştiinţa 
economică a funcţionat ca o curea de transmitere) vor fi analizate de autor ceva mai detaliat într-o comunicare care 
va fi prezentată la prima Conferinţă naţională privind imperialismul economic. 
3 Pentru mai multă limpezime, precizez faptul că mă refer tot timpul la aşa-numita ştiinţă economică pozitivă sau 
pozitivistă (alţii vor spune neoclasică, dar, în fond e acelaşi lucru). Cu alte cuvinte, nu am în vedere nici analiza şi 
nici critica ştiinţei economice normative (de altfel, foarte timid dezvoltată şi cu foarte importante – şi vizibile – 
sechele ale pozitivismului economic). Deşi unele direcţii recente – cum ar fi economia evolutivă sau economia 
instituţională – încearcă să depăşească îngustimea epistemologică a pozitivismului economic, în opinia mea nici 
ele nu au vreo şansă reală în demersul întreprins, dacă nu acceptă metafizica gândirii şi acţiunii economice (mai 
general, a gândirii şi acţiunii sociale). Şi, apoi, nu am spus încă nimic despre limbaj (aici pozitivismul logic al 
Cercului de la Viena ne va furniza multă...muniţie, dar despre această chestiune, care depăşeşte scopul 
prezentului referat, voi vorbi cu alt prilej). 
4 Menaj, în terminologia actuală. 
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gospodăriei, obiectivele privind asigurarea mijloacelor de trai sunt obiective comune 
ale tuturor constituenţilor gospodăriei, ştiinţa economică reglementează doar 
activităţile care sunt orientate în mod convergent spre un scop comun. Or, odată cu 
dispariţia elementelor autarhice şi apariţia pieţei în lume, obiectivele diferitelor 
„gospodării” (în limbaj modern, ale diferitelor sectoare instituţionale) au devenit 
divergente. Chiar dacă imensa majoritate a economiştilor (atât clasici cât şi moderni) 
insistă asupra complementarităţii acestor obiective (ceea ce, desigur, nu poate fi 
contestat), în orice caz, ele nu mai sunt aceleaşi pentru toţi actorii. Ca urmare, din 
acest punct de vedere, termenul de economie sau de ştiinţă economică nu mai 
exprimă starea de fapt5; 

b. ştiinţa economică nu este genuină din punct de vedere conceptual 

- ştiinţa economică dominantă este o ştiinţă predominant structurală. Aceasta 
înseamnă că ştiinţa economică nu acordă subiectului acţional – omul, ca individ sau 
ca grup social – o poziţie privilegiată în raport cu ceilalţi „factori de producţie”6. 
Structuralismul are marele avantaj al omogenizării conceptuale7 dar marele neajuns 
al lipsei de calitate al elementelor omogenizate. Or, este evident faptul că omul este 
de o calitate distinctă de toţi ceilalţi factori de producţie, el fiind cel care 
proiectează, iniţiază, conduce şi pilotează procesul economic în care este, din punct 
de vedere structural, parte. Structuralismul ştiinţei economice dominante 
(pozitiviste) este, în opinia mea, un neajuns epistemologic, deci unul fundamental; 

c. ştiinţa economică nu este genuină din punct de vedere metodologic 

- metodologia de bază a ştiinţei economice pozitiviste este o metodologie de tip 
mecanic (şi anume de tipul mecanicii newtoniene). Din această perspectivă, nimic 
fundamental nu s-a schimbat în domeniu, chiar dacă în perioada recentă econometria 
a încercat să introducă evaluarea de tip statistic atât la nivelul fundamentării 
deciziilor cât, mai ales, la nivelul proiectării comportamentelor şi al predicţiilor. În 
opinia mea, atât ecuaţiile dinamice originare ale fenomenologiei economice cât şi 
variabilele aleatoare actuale nu reuşesc decât să mimeze, mai mult sau mai puţin 
complicat, adevăratul proces economic (atât de gândire cât şi de acţiune). Motivul 
pentru care susţin această poziţie constă în ignorarea completă sau aproape 
completă, în cadrul actualei metodologii dominante din ştiinţa economică,  a 
cauzalităţii primare a comportamentului de tip social (comportamentul economic 
nefiind altceva decât o specie de comportament social) şi anume valorile. Valenţa 
axiologică a individului (şi, desigur, a grupului social generic8) este de departe, 
matricea de formulare a obiectivelor, de structurare a comportamentelor şi chiar de 
validare a „eficienţei”. Cântecul de sirenă al fundamentalismului cantitativist în 
ştiinţa economică a eliminat exact ceea ce este esenţial în cauzalitatea economică 

                                                
5 Este de remarcat faptul că Hayek propunea un termen care să exprime tocmai această divergenţă de scopuri 
(obiective) ale actorilor economici în condiţiile pieţei – este vorba despre termenul de catalaxie (sau catalactica) 
(din grecescul katallattein – a transforma un inamic într-un prieten). Deşi, pe fond, acest termen nu este mai 
academic (adică mai ezoteric) decât termenul de economie, nici ştiinţa şi nici practica nu a reţinut această 
propunere. 
6 Deşi există şi excepţii notabile – vezi teoria economică marxistă, în care omul este considerat principalul factor 
de producţie, cu toate că nici Marx nu scoate omul din sfera factorilor de producţie (din motive metodologice). 
7 Recenta paradigmă a reţelei este, evident, o paradigmă de tip structural. Reţeaua se defineşte, în mod esenţial, 
tocmai prin absenţa poziţiilor sau funcţiilor privilegiate în cadrul unui sistem (vezi şi modelul matricial din 
managementul microeconomic, care tinde să înlocuiască modelul ierarhic). 
8 Nu ignorăm aici, desigur, efectele de sinergie ale grupului social în raport cu indivizii „atomici”, dar, în ultimă 
instanţă, tot despre o condiţionalitate axiologică este vorba. 
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(dar, desigur, necuantificabil în mod newtonian) şi anume aspiraţia, visul, obiectivul 
inefabil sau neclar, abia întrezărit dar dorit, plin de posibile efecte adverse dar care 
sunt ignorate în mod programatic etc.9; 

- ştiinţa economică ia în calcul trei premise metodologice extrem de discutabile:  
a) raţionalitatea individului10 (precum şi o raţionalitate...agregată a grupului social); 
b)  ideea că ancora metodologică în ştiinţa economică este eficienţa11 globală 
(minimizarea costului de oportunitate); c) ideea că procesul economic trebuie 
îndreptat, cel puţin ca tendinţă, spre echilibru12. Să observăm în primul rând, 
puternica funcţie sistematizatoare a acestor premise (cu puţin efort, ele ar putea sta 
la baza unei eventuale teorii în materie, adică a proiectării α -mulţimii de axiome13). 
Să observăm, însă, în al doilea rând, faptul că ele tratează individul nu ca pe un 
individ istoric (contingent) ci ca pe unul generic, a-contextual. De fapt, în ştiinţa 
economică dominantă, individul nu este nimic mai mult (deşi, nici mai puţin) decât 
o maşină de optimizat, ceea ce reprezintă, în mod evident, o simplificare 
inacceptabilă, nu din considerente morale (care ar putea fi calificate drept 
considerente metafizice, adică incompatibile cu pozitivismul economic) ci chiar din 
considerente praxiologice; 

d. ştiinţa economică nu este genuină din punct de vedere teleologic 

- ştiinţa economică dominantă consideră ca pe o axiomă faptul că individul  (sau 
grupul) urmăresc, în mod esenţial, permanent şi continuu, profitul – maxima 
diferenţă dintre efect şi efort. Nici psihologia, nici sociologia şi nici istoria empirică 
nu coroborează o asemenea ipoteză. Actuala etapă a capitalismului reprezintă, pur şi 
simplu, o propunere non-naturală a comportamentului uman (individual şi colectiv), 
comportament care este, în cea mai mare parte, artificial şi, cum vom încerca să 
arătăm în continuare, nesustenabil. De altfel, nu este greu de observat chiar 
inconsistenţa dintre paradigma optimalităţii raţionale, propusă, impusă şi hrănită de 
capitalismul contemporan, pe de o parte şi sustenabilitatea necesară a creşterii 
economice, pe de altă parte, inconsistenţă care este fie eludată, fie minimalizată de 
către susţinătorii zilei în materie (majoritatea dintre aceştia, laureaţi ai premiului 
Nobel pentru economie). Aşadar, sub aspectul scopului ultim al acţiunii umane (şi în 
conformitate cu natura umană), funcţia-obiectiv atât de rafinată instrumental de către 
laureaţii menţionaţi mai sus, nu este nicidecum maximizarea avantajului net14. Pe 
cale de consecinţă, ştiinţa economică dominantă nu este, nici în această privinţă, 
genuină. Va fi o sarcină extrem de laborioasă de a sistematiza toate probele pentru 
demonstrarea erorii epistemologice15 făcute de ştiinţa economică dominantă. 

                                                
9 Nu aş vrea ca cititorul atent să creadă că am ignorat instituţiile şi rolul lor în explicaţia şi discursul ştiinţific din 
economie dar, în opinia mea, instituţionalismul nu ia în calcul decât inefabilul codificat (codificarea fiind tot un fel 
de cuantificare dar de tip normativ, spre deosebire de cuantificarea de tip metodologic) şi nu tot ansamblul 
axiologic care stă la baza deciziei de alegere economică. 
10 Vezi „crima epistemologică” comisă de către economistul Gary Becker (de altfel...laureat al premiului Nobel 
pentru economie), asupra căreia trebuie efectuate...investigaţii teoretice şi filosofice serioase pentru a o neutraliza. 
11 Vezi ingeniosul dar simplistul benchmark propus de către Pareto. 
12 Să ne amintim teribilul duş rece pe care teoria entropiei (magistral instrumentată de Nicholas Georgescu-
Roegen) îl administrează acestei ipoteze. 
13 În terminologia lui Nicholas Georgescu-Roegen. 
14 Să ne amintim numai jenanta teorie a ”alegerii” între timpul afectat muncii şi cel afectat timpului liber. Probabil 
că chiar şi numai această „teorie” ar fi trebuit să aibă potenţialul de a-i avertiza pe susţinătorii ei (dacă aceştia ar fi 
fost suficient de oneşti intelectual) asupra direcţiei greşite pe care se dezvoltă ştiinţa lor. 
15 Parafrazând un filosof şi om politic celebru, se poate spune că ştiinţa economică dominantă a făptuit mai mult 
decât o crimă epistemologică, a făptuit o...eroare epistemologică. 
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Consider că „soarta” economiei pozitiviste va fi crudă, ea va reprezenta doar un 
experiment cu pretenţii ştiinţifice, dar, de fapt, o mostră despre inabilitatea holistică 
a epistemologiei sectoriale promovate de această ştiinţă; 

� Teza 2: Ştiinţa sinnomică16 este ştiinţa genuină a acţiunii umane practice 

a. conceptul de sinnomie
17

 

- conceptul de sinnomie înlocuieşte particula eco (de la oikos = gospodărie) cu 
particula sin (de la sin = împreună, globalitate, totalitate), aşa încât sinnomie ar 
denumi ştiinţa care se ocupă de descrierea regulilor care guvernează activitatea 
praxiologică a individului (sau societăţii) pe baza integralităţii personalităţii 
individuale (sau de grup social, după caz). Acest concept aspiră să denumească o 
ştiinţă (sau o preocupare ştiinţifică) aptă să ia în considerare 
cauzalitatea/condiţionalitatea de ultimă instanţă a individului (societăţii) şi anume 
valorile, matricea axiologică. Pentru a prezenta cu oarecare claritate acest concept, îl 
vom contrapune familiei de concepte uzuale astăzi în legătură ci dimensiunea 
praxiologică umană: 

i. relaţia cu termenul de valoare: sinnomia tratează activitatea praxiologică a omului 
în strânsă corelare cu dimensiunea sa axiologică; 

ii. relaţia cu termenul de economie: sinnomia include activităţile praxiologice 
caracterizate de scopuri comune sau convergente (ceea ce face, etimologic, şi 
economia); deci, sinnomia include toate atributele economiei; 

iii. relaţia cu termenul de catalaxie: după cum se ştie, catalaxia nu rezolvă decât una 
dintre problemele semantice (şi, desigur, pe cale de consecinţă, sintactice18 şi 
pragmatice19) ale termenului de economie şi anume problema convergenţei (sau 
unicităţii) obiectivului praxiologic, în sensul că se referă numai la activităţile de tip 
praxiologic care acceptă obiective diferenţiate, divergente sau chiar concurente; 
deci, sinnomia include toate atributele catalaxiei; 

iv. relaţia cu termenul de praxiologie: praxiologia, în sensul său sectorial, non-
filosofic, referă acţiunea umană eficientă20. Este clar faptul că, din această 
perspectivă, praxiologia este mai aproape de economie decât oricare dintre 
ştiinţele sociale. Ca urmare, sinnomia va avea cu praxiologia o relaţie de dialog 
intelectual dar sinnomia nu va integra praxiologia21; 

v. relaţia sinnomiei cu ecologia: termenul de ecologie este extrem de asemănător, din 
punct de vedere semantic, cu termenul de economie (oikos + logos, adică teoria 
gospodăriei). De data aceasta, însă, semnificaţia particulei „eco”, adică denotatul 
ei, este întregul mediu înconjurător în care se desfăşoară viaţa şi activitatea umană. 

                                                
16 De fapt, aceasta va putea însemna o veritabilă reconstrucţie conceptuală în planul epistemologic. Consider că 
sunt „coapte” condiţiile culturale pentru elaborarea unei epistemologii a sinnomiei (sinnomics epistemology). 
17 În engleză ar fi sinnomics (ca ştiinţă), iar în franceză sinnomie. 
18 Adică explicaţia. 
19 Adică acţiunea. 
20 Vezi lucrarea originară a lui Kotarbinski „Tratat despre lucrul bine făcut”, precum şi nenumăratele lucrări 
dedicate normei care asigură acţiunea eficientă (de exemplu, lucrările lui von Wright). La noi în ţară, profesorul 
Cornel Popa (unul dintre membrii Seminarului Nicholas Georgescu-Roegen) are lucrări notabile în domeniul 
praxiologiei ca teorie a acţiunii eficiente. În acest context, de altfel, praxiologia mai este numită şi meta-economie. 
21 Motivele profunde pentru această evaluare vor fi prezentate mai jos. 
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În acest context, sinnomia încorporează ecologia cu o „forţă” egală cu cea cu care 
se disociază de praxiologie în sensul sectorial, non-filosofic al acesteia din urmă22; 

- globalizarea acţiunii practice a repus în „drepturi” conceptul de economie în locul 
celui de catalactică (termen corect până la apariţia procesului de globalizare, deşi 
nu a fost folosit decât la nivel academic sau polemic); aici este vorba, însă, doar de 
o globalizare pe orizontală; dacă luăm în calcul şi o globalizare pe verticală, atunci 
termenul de economie trebuie înlocuit, la rândul său, cu cel de sinnomie23; 

b. consecinţe ale conceptului de sinnomie şi de ştiinţă sinnomică 

- sinnomia nu exclude piaţa, ca regulator impersonal şi proporţional al acţiunii 
praxiologice a omului (ca individ sau ca societate), dar propune o „listă” de bunuri 
sinnomice care nu trebuie să fie realizate înăuntrul logicii pieţei ci în afara acestei 
logici24. Această listă trebuie să fie rezultatul unei reflecţii de tip axiologic care va 
încorpora, însă, şi experienţa istorică a omenirii în legătură cu piaţa. 

o consecinţă epistemologică: logica pieţei25 va fi limitată la obţinerea acelor 
bunuri care pot face, din punct de vedere cultural, obiectul producţiei şi 
consumului competitiv26; 

o consecinţă practică: bunurile publice (în sensul general al termenului) rămân în 
afara logicii pieţei; statul îşi va intensifica dublul său rol: de producător şi 
distribuitor al bunurilor publice, pe de o parte şi de reglementator al producţiei, 
distribuţiei şi consumului bunurilor private27, pe de altă parte. Aşadar, sinnomia 

                                                
22 După cum voi arăta în continuare, paradigma sistemelor logic vii (care este necesară în relaţia cu sinnomia) este 
complet consistentă cu ecologia (vezi şi invarianţa sumei dintre complexitatea internă şi complexitatea ecologică a 
sistemelor logic vii, tratată în prezentarea mea de la ediţia a treia a Seminarului Nicholas Georgescu-Roegen). 
23 Globalizarea pe orizontală este o globalizare praxiologică, pe când globalizarea pe verticală este o globalizare 
epistemologică. 
24 Această listă va cuprinde acele bunuri generice (obiecte ale schimbului substanţial/informaţional/energetic ale 
omului cu natura) care sunt legate în mod nemijlocit de natura umană: dreptatea, politica, sănătatea, 
cultura/învăţământul/cercetarea fundamentală, morala, demnitatea umană etc. Producerea, distribuţia şi consumul 
acestor bunuri va trebui să se facă în afara pieţei. Impactul acestei poziţii asupra dimensiunii, locului şi rolului 
statului în societate este demn de a fi luat în considerare în modul cel mai serios, responsabil şi neinhibat posibil. 
25 Nu trebuie uitate două lucruri: a) faptul că reglarea realizată de piaţă implică cele mai mari costuri, dar datorită 
modului impersonal în care repartizează aceste costuri între actorii economici, piaţa a putut să „pozeze” în sistemul 
cel mai eficient de reglare a activităţii practice a omului; b) faptul că globalizarea a obturat piaţa, în sensul că 
masca pieţei este purtată acum de marile companii transnaţionale care, în realitate, prin diferite mijloace (de 
exemplu, prin celebrele preţuri de transfer) impun, ele însele, conform intereselor proprii, mărimile variabilelor 
care ar trebui să se formeze din logica pieţei. Această pseudo-piaţă (sau, cu puţină bunăvoinţă, cvasi-piaţă) nu mai 
reprezintă, de fapt, nimic din conceptul de piaţă vehiculat de specialiştii naivi sau obsedaţi de rămânerea în cadrul 
rigorii de tip newtonian a ştiinţei lor. Din păcate, companiile transnaţionale înlocuiesc piaţa tot în interiorul 
paradigmei optimalităţii, ceea ce este de două ori mai rău: odată pentru că ele conservă costurile de reglare, prin 
menţinerea paradigmei optimalităţii (reducerea costurilor de reglare prin reducerea concurenţei este compensată de 
creşterea costurilor de reglare prin creşterea externalităţilor – este vorba tot despre trecerea externalităţilor în costul 
social, vezi teorema lui Coase – dar la o scară mai mare) şi, în al doilea rând pentru că reduc capacitatea de 
autoreglare pe care piaţa „clasică” o avea în mod intrinsec. 
26 Aici termenul competitiv nu are sensul de performant ci pe acela de supus concurenţei, adică supus disputării 
exclusiviste. Să nu uităm faptul că producerea de către sectorul privat a bunurilor care sunt, prin natura lor, 
publice, este principala cauză structurală a corupţiei. Prin urmare, separarea clară, discretă (în sensul lui Nicholas 
Georgescu-Roegen al termenului „discret”) a bunurilor private de bunurile publice, ar putea să reprezinte şi o 
terapie sustenabilă împotriva flagelului corupţiei. 
27 Prin bunuri private înţeleg bunurile produse în interiorul logicii pieţei, ceea ce înseamnă renunţarea, din punct de 
vedere epistemologic, la diferitele grade de bunuri publice şi păstrarea unei clasificări nenuanţate: bunuri publice 
(pure) vs bunuri private (pure). Orice grad intermediar între bunuri publice pure şi bunuri private pure constituie 
fisuri metodologice prin care se strecoară logica pieţei în domeniul bunurilor care nu trebuie supuse producţiei, 
distribuţiei şi consumului competitiv. 
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presupune o reevaluare (chiar o revigorare) a statului care nu va mai rămâne un 
simplu regulator al pieţei (statul keynesian) ci se va transforma în producătorul 
externalităţilor pozitive (bunurilor publice), pe de o parte şi în administratorul 
externalităţilor negative care însoţesc producerea, distribuţia şi consumul 
bunurilor private, pe de altă parte; 

- sinnomia este consistentă, mai degrabă, cu social-democraţia, ca filozofie politică, 
decât cu liberalismul. Evident, pe cale de consecinţă, economia nu are nici o 
relevanţă asupra alegerii filosofiei sociale, pe când catalactica este consistentă mai 
degrabă cu liberalismul. Acest aspect trebuie, desigur, să fie discutat separat, datorită 
complexităţii lui şi impactului considerabil asupra organizării şi funcţionării 
societăţii, dar concluzia este deja evidentă: extragerea unei părţi din lista de bunuri 
produse şi consumate de om şi societate prin intermediul logicii pieţei şi plasarea ei 
într-un mecanism situat în afara logicii pieţei implică dezvoltarea unei funcţii sociale 
care să asigure, cu caracter de continuitate şi certitudine, aceste clase de bunuri. 

o consecinţă epistemologică: în condiţiile globalizării (adică ale reunirii omenirii, 
din nou, în aceeaşi „gospodărie”) bunurile publice redevin o necesitate 
inalienabilă; 

o consecinţă practică: un nou tip de stat va trebui justificat filosofic şi edificat 
instituţional; nu este vorba nici despre statul minimal, nici despre statul-
regulator, nici despre statul-providenţă, ci despre ceea ce aş numi statul-suport28; 

- sinnomia este consistentă cu sustenabilitatea, deoarece este consistentă cu 
conceptul de sistem logic viu. Conceptul de sistem logic viu, a cărui natură nu mai 
este optimizarea (sau, cel puţin eficienţa) ci sustenabilitatea. Să observăm că 
economia este, şi ea, consistentă cu sustenabilitatea, în timp ce catalactica este 
inconsistentă cu sustenabilitatea. Globalizarea induce şi noua paradigmă, cea a 
sustenabilităţii, iar sinnomia nu face decât să conceptualizeze această stare de fapt şi, 
ar trebui să spunem, stare de urgenţă în care se află omenirea (stare de urgenţă pe 
care, deocamdată, o conştientizează doar filosofii sau sociologii).  

o consecinţă epistemologică: integrarea naturii, a omului şi a instituţiilor sociale 
într-un singur sistem, sistemul logic viu. Această nouă structură funcţională va 
constitui componenta elementară a paradigmei sustenabilităţii. În acest context, 
toate ştiinţele sociale, precum şi ştiinţele cognitive (ba chiar şi ştiinţele naturale, 
într-o anumită măsură, şi anume în măsura în care au impact instrumental) va 
trebui să fie revizuite din perspectiva sustenabilităţii pe care ele o prescriu în 
cadrul acţiunii umane; 

o consecinţă practică: obiectivele macro (dar şi cele micro, pe cale de consecinţă) 
va trebui să fie descrise prin indicatori sau atribute calitative care au ca 
principală caracteristică pe aceea de a fi caracterizate de sustenabilitate29; 

                                                
28 Conceptul de stat-suport ar trebui, cred, dezvoltat pe linia (prezentată mai jos) a sustenabilităţii, ca paradigmă 
necesară a noii etape în care a intrat omenirea, împreună cu natura. În fond, statul-suport este statul care asigură, 
cum s-a spus mai sus, producerea şi distribuirea bunurile publice, pe de o parte, şi administrarea externalităţilor 
negative asociate producţiei, distribuţiei şi consumului de bunuri private, pe de altă parte. 
29 Reamintim participanţilor constanţi la Seminarul Nicholas Georgescu-Roegen faptul că sustenabilitatea 
implică, printre altele: repetabilitatea ciclică, redundanţa funcţională, auto-organizarea şi auto-(re)generarea şi nu 
implică, printre altele: extremizarea. Deşi este posibil ca anumite extremizări contingente să fie consistente cu 
atributele sustenabilităţii, extremizarea în sine nu este consistentă cu sustenabilitatea (afară de cazul, care este o 
forţare epistemologică, de a considera optimizarea perpetuă ca pe o specie de sustenabilitate). 
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- sinnomia generează anumite „pierderi” care, în cadrul economiei (de fapt, corect 
ar fi, în cadrul catalacticii) constituiau, cel puţin aparent sau la nivelul credinţei 
majoritare, avantaje: 

1. sinnomia nu mai permite predicţia punctuală. Explicaţia constă în faptul că, aşa 
cum a fost definită, sinnomia ia în considerare omul în două ipostaze30: a) în 
ipostaza de subiect acţional al sistemului logic viu în care trăieşte; b) în ipostaza 
de proiectant al acţiunii sistemului logic viu în cauză. Aşa cum se ştie, în 
realitate, nici catalactica nu era capabilă să realizeze predicţii punctuale din 
cauza efectului Oedip31, dar acest lucru nu este uşor de recunoscut de către 
econometricieni32; 

o consecinţă epistemologică: sinnomia va trebui să recunoască faptul că nu 
poate genera un determinism individual sau statistic33 cu privire la obiective 
sau comportamente acţionale; 

o consecinţă practică: neutralizarea efectului Oedip pentru aproprierea 
obiectivelor stabilite va trebui să se bazeze pe un anumit grad de 
netransparenţă a prognozelor şi strategiilor (îndeosebi ale celor publice); 

2. sinnomia (ca şi economia sau catalactica, de altfel) nu este o ştiinţă teoretică ci o 
ştiinţă empirică. Aceasta înseamnă că nu există nici o şansă de a construi o 
mulţime de enunţuri evidente, cu un cardinal mic, din care să fie derivate, pe 
baza unor reguli stabilite, o mulţime de propoziţii logice, cu cardinal oricât de 
mare (în principiu, infinit). Explicaţia acestei imposibilităţi de teoreticitate a 
sinnomiei constă în faptul că luarea în considerare a valorilor (inclusiv a celor 
morale care, în cea mai mare parte, nu sunt codificate şi nici codificabile) în 
cadrul fundamentării deciziei şi acţiunii sinnomice, împiedică în mod principial 
formularea unui sistem finit şi complet de enunţuri axiomatice ale sinnomiei. 

o consecinţă epistemologică: aspiraţia de a transforma sinnomia într-o ştiinţă 
teoretică este sortită eşecului. Sinnomia nu poate construi un sistem complet 
şi finit (de preferat, într-un număr mic) de propoziţii independente şi 
consistente două câte două, care să genereze orice enunţ sinnomic posibil, 
deschis refutabilităţii prin practică; 

                                                
30 Această schizofrenie epistemologică a sinnomiei este un fapt cu totul remarcabil, comparabil, poate, cu efectul 
Heisenberg din mecanica cuantică. 
31 Efectul Oedip se referă la posibilitatea ca subiectul acţional care a făcut o predicţie, să-şi modifice 
comportamentul, pe orizontul temporal al predicţiei, pentru a verifica sau, dimpotrivă, pentru a rata predicţia (după 
caz). Aceasta înseamnă că, de fapt, predicţia este instabilă din punctul de vedere al sistemului pentru care s-a făcut 
predicţia, iar această instabilitate este una principială (nu este cauzată nici de incapabilităţi cognitive, nici de 
incapabilităţi manageriale). După cum se poate observa, efectul Oedip este replica, în domeniul sinnomiei, al 
efectul Heisenberg din mecanica cuantică (şi acest din urmă efect este unul principial şi nu este cauzat de 
incapabilităţi cognitive sau experimentale). 
32 Încercările de a ameliora această imposibilitate principială a predicţiei (luarea în considerare a anticipaţiilor – 
raţionale, ori adaptive, după caz – luarea în considerare a trecerilor la limită – de exemplu, orizonturi de optimizare 
infinite –, luarea în considerare a raţionalităţii statistice – o imposibilitate epistemologică, de altfel – etc.) nu au 
făcut decât să atragă şi mai serios atenţia asupra imposibilităţii principiale a predicţiei în condiţiile în care omul 
este integrat în dublă ipostază în sistemul logic viu. Cel puţin, sinnomia probează onestitate intelectuală 
recunoscând că, în principiu, predicţia (cel puţin cea punctuală, cantitativă) este imposibilă. Desigur, asta nu 
înseamnă că orice predicţie este, principial, imposibilă, dar această chestiune necesită deja mult mai multe 
consideraţii pe care nu sunt pregătit, acum, să le fac. De fapt, trebuie spus că predicţia, în cadrul catalacticii, a avut 
„succes” doar prin ignorarea, incorectă ştiinţific, a efectului Oedip (cu toate acestea, în realitate, efectul Oedip. 
33 Nu insistăm asupra contradicţiei in terminis a expresiei „determinism statistic”. 
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o consecinţă practică: sinnomia (ca şi economia sau catalactica, de altfel) 
trebuie să-şi dezvolte, pur şi simplu, o bancă de propoziţii empirice care să 
fie supuse, în permanenţă, refutabilităţii, de către faptele acţionale. Evident, 
în acest caz, refutarea unei propoziţii empirice nu va antrena refutarea 
întregii ştiinţe, aşa cum s-ar întâmpla dacă sinnomia ar fi o ştiinţă teoretică. 
Deci, dezavantajul de a nu putea asigura o economie de gândire (aşa cum 
face o ştiinţă teoretică) este „compensat” de faptul că pierderile cognitive 
cauzate de refutaţiile practice sunt şi pot fi rapid înlocuite prin noi propoziţii 
empirice; 

3. sinnomia va trebui dezvoltată nu prin creşterea analiticităţii ci prin creşterea 
sinteticităţii. Spre deosebire de ştiinţele naturii, în cadrul cărora gradul de 
înţelegere este direct proporţional cu gradul de analiticitate (granularitate) al 
ştiinţelor în cauză, în ştiinţele sociale în general, şi în cazul sinnomiei, în special, 
gradul de înţelegere este invers proporţional cu gradul de analiticitate34. 

o consecinţă epistemologică: nu adâncirea morfologică a analizei sinnomice 
este importantă, ci adâncirea metodologică35 a acesteia; 

o consecinţă practică: evaluarea şi chiar predicţia sinnomică se vor referi mai 
degrabă la tendinţe sau la modificări structurale decât la valori numerice 
punctuale sau la distribuţii de probabilitate ale acestor valori numerice. 
Predicţia sinnomică va fi, calitativ, altceva decât ceea ce ştim astăzi despre 
predicţie şi va fi, probabil, o funcţie de tip axiologic. 

C.  POST – PROPOS 

Construirea unei epistemologii genuine a ştiinţei sinnomice este un comandament intelectual 
important şi urgent. Ştiinţa economică dominantă a rătăcit destul de mult timp pe căi 
neadecvate pentru propria sa natură şi pentru propriul său rol în sprijinirea vieţii omului. Toate 
aceste experimente trebuie să înceteze şi sinnomia să înceapă să descrie şi să formuleze 
explicaţii şi prescripţii, pe cât cu putinţă, pentru omul integral – concomitent subiect şi obiect al 
practicii sociale – şi să reproiecteze structura de bunuri şi de acţiuni care este consistentă cu 
natura culturală a omului şi societăţii. 

Bazele filosofice ale unui asemenea demers există, chiar dacă risipite, bazele istorice ale lui, de 
asemenea există, chiar dacă trebuie interpretate pe baza noilor principii avute în vedere. 
Globalizarea, paradigma sustenabilităţii, conceptul de sistem logic viu precum şi eşecul evident 
al ştiinţei economice pozitiviste sunt tot atâtea fundamente pe care s-ar putea edifica noua 
epistemologie a sinnomiei. 

                                                
34 Să ne amintim de încercarea, reuşită, a lui Keynes, de a trata sintetic procesul economic, prin punerea accentului 
pe variabilele macroeconomice în detrimentul celor microeconomice. Actuala tendinţă de a fundamenta 
microeconomic macroeconomia este, în opinia mea, o direcţie greşită, care atentează la înseşi bazele 
epistemologice ale procesului economic, sintetic şi global (adică...sinnomic) prin excelenţă. 
35 Aşa cum am menţionat mai sus, poate este timpul pentru o încercare de a edifica o epistemologie a sinnomiei. 
Deşi sinnomia, aşa cum a fost introdusă conceptual, pare a se suprapune (sau, oricum, a „captura” din) peste 
sociologie, axiologie, praxiologie etc., în realitate, ea va trebui să reprezinte o „tăietură” epistemologică a tuturor 
acestora (şi, desigur, şi a achiziţiilor catalacticii sau ale economiei) dintr-o perspectivă acţională generică. 


