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1.1. Cogniția 

Cogniția (cunoașterea) reprezintă o stare a unui subiect cultural caracterizată de existența unei 
percepții/reprezentări validate inter-subiectiv (deci presupune existența a cel puțin doi subiecți, 
culturali sau non-culturali1, contemporani sau nu) despre realitate (subiectivă sau obiectivă)2. În 
principiu, posibilitatea cogniției presupune verificarea a patru predicate de suficiență: 

 (SC) existența unui subiect cognitiv (cultural sau non-cultural) 

- în cazul subiectului cultural: capabil de percepții și reprezentări 

- în cazul subiectului non-cultural: capabil de percepții 

 (O) existența unei opinii a subiectului cognitiv despre realitate (de regulă, despre un 
segment spațio-temporal și criterial  - SPTC - de realitate, și nu despre realitate ca întreg3) 

- în cazul subiectului cultural: opinia este semnalizată altor subiecți pe baza unui cod 
dobândit formal 

                                                           
1
 Subiectul cultural este subiectul capabil de percepții (sesizarea alterității exclusiv în prezența sursei percepției) și de 

reprezentări (sesizarea alterității inclusiv în absența sursei percepției), în timp ce subiectul non-cultural este capabil 
doar de percepții. Percepția reprezintă forma subiectivă a senzației. Senzația este impresionarea organelor de simț 
naturale ale subiectului, sursa senzației fiind în realitatea subiectivă sau obiectivă. 
2
 După cum se știe, există și un concept mai larg privind existentul, și anume dat-ul, care conține, pe lângă realitate 

(subiectivă sau obiectivă) și imaginarul generat de subiecții culturali (vezi și poziția lui Heidegger în materie). 
3
 Totuși, o opinie despre realitatea ca întreg nu este prohibită: astfel, toate metafizicile (inclusiv miturile religioase) 

reprezintă opinii despre tot. 
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- în cazul subiectului non-cultural: opinia este semnalizată altor subiecți pe baza unui cod 
dobândit empiric 

 (AO) adevărul opiniei 

- în cazul subiectului cultural: verificare logică (non-penalizatoare) sau practică 
(penalizatoare)  

- în cazul subiectului non-cultural: verificare practică (penalizatoare) 

 (PI) invocarea unui principiu de întemeiere a opiniei 

- în cazul subiectului cultural: principiu bazat pe raționalitate/inteligibilitate (a priori) 

- în cazul subiectului non-cultural: principiu bazat pe testul de supraviețuire fizică (a 
posteriori) 

Așadar, din punct de vedere formal, cogniția (cunoașterea) poate fi definită astfel : 

                     

1.2. Științificitatea 

1.2.1. Conceptul de științificitate 

Științificitatea este un predicat, adică o proprietate  a ceva: lucru sau relație între lucruri. În acest 
paragraf de față vom cerceta acest predicat în modul cel mai abstract cu putință, așa încât să-l 
putem aplica la cât mai multe lucruri de interes, de preferat tuturor lucrurilor imaginabile. În 
legătură cu predicatul de științificitate vom stabili, mai întâi câteva coordonate pe care se va 
desfășura cercetarea specifică. 

(a) în primul rând, științificitatea vizează doar aspectul teoretic al acțiunii (sau activității) 
umane. Așadar, nu vom căuta identificarea acestui predicat nici în acțiunea hermeneutică, 
nici în cea practică4 a omului (sau a grupului social). Cum a mai rămas doar un singur tip 
distinct de acțiune umană, înseamnă că științificitatea se referă la acțiunea teoretică a 
omului (în figura 1 este redată structura abstractă a acțiunii umane). Aceasta înseamnă că 
științificitatea poate fi (sau, după caz, poate să nu fie) o proprietate doar dacă este asociată 
acelui tip de activitate umană care se adresează relației obiect-obiect5. În celelalte două 
tipuri de activitate umană, însăși invocarea științificității (indiferent dacă proprietatea în 
cauză este sau nu depistată) este lipsită de sens. Această poziție nu ar trebui să fie 
interpretată în sensul unui pozitivism (nici absolut, nici relativ), deoarece nu am invocat nici 
testabilitatea factuală a propozițiilor care descriu proprietatea în cauză, nici validitatea (fie 
logică, fie gramaticală) formării propozițiilor în cauză; 

 

 

                                                           
4
 Distingem între acțiunea practică și acțiunea praxiologică: în timp ce acțiunea practică se referă la acțiunea care 

vizează raporturi subiect-subiect (de exemplu, acțiunea politică sau cea religioasă), acțiunea praxiologică vizează 
acțiuni care vizează producerea de schimbare în lume (adică modificări de stare în lume). Desigur, există unele 
suprapuneri semantice: de exemplu, o modificare de stare a lumii intenționate prin dezvoltarea de raporturi subiect-
subiect (adică o acțiune practică) este, în același timp, și una praxiologică. Totuși, pot fi acțiuni practice (în accepțiunea 
reținută aici) care nu sunt de natură praxiologică (de exemplu, raporturile de dragoste sublunare). 
5
 Subînțelegem, așadar, faptul că activitatea umană în legătură cu relația obiect-obiect se desfășoară în așa-numitele 

condiții von Newmann, adică acțiunea teoretică (cognitivă) a subiectului nu perturbă nici obiectul supus examinării, 
nici relația acestuia cu alte obiect. Situația specială din mecanica cuantică (relația de imprecizie a lui Heisenberg) este 
probabil, o relație intrinsecă relației obiect-obiect, chiar dacă este relevată doar prin efectuarea unui experiment de 
măsurare, deci nu poate fi considerată o perturbare a obiectului de către subiect. 
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                     Relația 
Vizează 

Obiect-obiect (O-O)  Subiect-obiect (S-O) Subiect-subiect (S-S) 

Obiectul 

Științe  
- fizică 
- biologie 
- cosmologie 
- chimie 

Arte 
- muzică 
- pictură 
- sculptură 
- beletristică 
- arhitectură 

Hermeneutici 
- critică 
- politică 
- istorie 

Subiectul 

Logici  
- contabilitate 
- matematică 
- lingvistică 

Praxiologii 
- economie 
- sociologie 
- psihologie 
- filozofie teoretică 

Etici 
- religie 
- morală 
- filozofie socială 

Figura 1. Științificitatea este un predicat al relației obiect-obiect care vizează obiectul 

(b) în al doilea rând, științificitatea este o proprietate asignabilă doar fenomenelor non-
singulare, adică este o proprietate contradictorie cu cea de sincronicitate6. Cu alte cuvinte, 
repetabilitatea fenomenelor (fie periodică, fie non-periodică) este o condiție sine qua non 
pentru ca examinarea științificității să aibă sens. Această „condiționare” a sferei de 
semnificație a proprietății de științificitate de non-sincronicitatea fenomenelor este 
crucială pentru discuția care urmează în acest studiu, deoarece, așa cum vom vedea, 
identitatea diferitelor versiuni temporale sau spațiale ale unor fenomene economice (mai 
general, sociale) este extrem de problematică; 

(c) în al treilea rând, științificitatea este o proprietate asignabilă doar fenomenelor observabile 
public și în mod independent de observator. Aceste două condiții restrictive sunt deosebit 
de importante pentru tratarea riguroasă, completă și necontradictorie a parametrului de 
științificitate. Prin fenomene observabile public se înțelege acele fenomene7 care pot fi 
observate, înregistrate, experiențiate de cel puțin doi subiecți culturali. Fenomenele care 
fac obiectul experienței unui singur subiect nu intră sub incidența științificității. De 
exemplu, o experiență religioasă reprezintă o trăire singularizată la un singur subiect, la fel 
o experiență artistică. Câți subiecți experiențează asemenea fenomene, atâtea fenomene 
distincte există, dar punerea problemei științificității lor este un demers lipsit de sens8. Prin 
fenomene observabile în mod independent se înțelege acele fenomene în care observarea 
lor de către un subiect nu condiționează observarea lor de către un al alt subiect, nici în 
sensul provocării observării, nici în cel al împiedicării observării. Dacă luăm tot un exemplu 
din experiențele de tip artistic, atunci presupunând o capacitate empatică perfectă a unui 

                                                           
6
 Sincronicitatea este proprietatea esențială a fenomenelor care se produc o singură dată (fie în mod necesar, fie în 

mod contingent). Unicitatea producerii unui fenomen îl scoate, așadar, pe acesta din sfera științificității, așa încât este 
la fel de lipsit de sens să vorbim despre științificitate (fie prin acceptarea, fie prin respingerea ei) în legătură cu un 
asemenea fenomen, pe cât este de lipsit de sens să vorbim despre științificitate în cazul fenomenelor care nu se referă 
strict la un raport obiect-obiect. 
7
 Folosim termenul de fenomen într-un sens generic, înțelegând prin el : lucruri, evenimente, procese etc., așadar 

orice schimbare petrecută în lume. 
8
 Vom accepta, așadar, că avem fenomene în afara științificității ori de câte ori putem concepe o relație bijectivă între 

mulțimea fenomenelor în cauză și mulțimea subiecților care experiențiază acele fenomene. Și, desigur, invers, dacă 
avem un fenomen care poate fi asociat cu cel puțin doi subiecți care le experiențiază, atunci acel fenomen va fi 
„decretat” ca pasibil de o analiză de științificitate. De reținut că, din punct de vedere logic, nu este necesară 
simultaneitatea (și nici măcar contemporaneitatea) experiențierii unui același fenomen de către doi subiecți. 
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creator de artă, adică presupunând că receptorul acelei opere de artă va avea aceleași trăiri 
interne cu cele ale creatorului, adică va experienția același fenomen, încă nu putem vorbi 
despre științificitate, deoarece receptorul de artă a experiențiat fenomenul artistic în cauză 
într-un mod dependent de creator9.  

(d) în al patrulea rând, științificitatea este o proprietate asignabilă doar fenomenelor în 
legătură cu care pot fi emise propoziții (în formă verbală10) comunicabile interpersonal. 
Posibilitatea comunicării interpersonale (fie între persoane contemporane între ele, fie 
între persoane necontemporane între ele, în acest din urmă caz într-un fel, desigur, 
impropriu, din moment ce posibilitatea replicii este anihilată) este o condiție de suficiență a 
existenței proprietății de științificitate11 (de exemplu, trăirile emoționale – cum ar fi cele 
religioase sau chiar artistice – nu sunt comunicabile interpersonal, cel puțin nu în versiunea 
lor originară, deci nu pot fi considerate sub raportul științificității).  

Prin urmare, dacă notăm:  

   : predicatul de suficiență al științificității numit „tip cognitiv” 

   : predicatul de suficiență al științificității numit „tip non-singular” 

    : predicatul de suficiență al științificității „public și independent” 

   : predicatul de suficiență al științificității „exprimabil propozițional” 

Atunci științificitatea, ca parametru (predicat compus) poate fi descrisă logic ca:  

                       (unde     este constanta logică a conjuncției) 

Sub forma unei diagrame, științificitatea poate fi reprezentată astfel (figura 2): 

                                                           
9
 Aici apare o problemă spinoasă legată de mecanica cuantică, mai exact de relația de imprecizie a lui Heisenberg. 

Există unele interpretări, este drept, mai vechi, conform cărora această imprecizie în măsurarea infinitezimalelor este 
produsă de însăși acțiunea de măsurare, adică de observator. Așadar, nefiind vorba despre o observare independentă 
(chiar dacă dependența este produsă de același subiect, adică avem o auto-dependență) nu putem vorbi despre 
științificitate. Totuși, există și opinii care susțin că această imprecizie este de natură obiectivă, ceea ce ar salva 
științificitatea mecanicii cuantice (NB : cum putem demonstra, în mod factual, această obiectivitate a impreciziei, din 
moment ce, pentru aceasta, avem nevoie de producerea unei observări). 
10

 Forma verbală a unei propoziții poate fi atât de tipul limbajului natural, cât și de tipul unor limbaje artificiale (de 
exemplu, un limbaj matematic sau logic), deoarece în ambele cazuri avem componentele suficiente ale unui limbaj:  
a) un set de „litere”; b) un set de reguli sintactice de formare a semnelor și ansamblurilor de semne (propoziții); c) un 
set de corespondențe semantice (între referențial și semn). În cele mai multe cazuri există și un set de reguli de 
corespondențe pragmatice (între utilizator și semn).  
11

 În opinia noastră, recomandarea lui Wittgenstein de a nu se vorbi despre lucrurile despre care nu se poate vorbi, se 
referă, în esență, la această condiție de suficiență a științificității. Consecința este că noi nu putem vorbi, în mod 
propriu-zis, decât despre lucruri care permit asignarea proprietății de științificitate. Despre celelalte lucruri, de fapt, nu 
vorbim, ci emitem opinii care nu sunt susceptibile nici de critici, nici de revizuiri, fiind un fel de monologuri rostite cu 
glas tare. Desigur, nu este lipsit de interes să examinăm impactul acestor altfel de „vorbiri”, adică să cercetăm dacă 
emiterea de opinii despre aceste celelalte lucruri are sau nu impact asupra celorlalte persoane (contemporane sau 
nu). Celelalte astfel de lucruri se referă, desigur, în terminologia de față, la activitățile hermeneutice, respectiv la 
activitățile practice. 
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Figura 2. Științificitatea implică conjuncția a patru predicate de suficiență 

De fapt, putem avea o științificitate tare, respectiv o științificitate slabă. Fiecare dintre cele două 
categorii de științificitate se caracterizează printr-o serie de trăsături. Aceste trăsături se referă, pe 
de o parte, la demersul cognitiv în sine, iar, pe de altă parte, la rezultatul obținut în urma acestui 
demers cognitiv.  

1.2.2. Câteva concepte utile privind științificitatea 

Descrierea operațională a conceptului de științificitate necesită introducerea și descrierea unor 
concepte suplimentare. 

(a) teoreticitate: gradul de economisire a gândirii într-un demers cognitiv. Există: 

- teoreticitate tare: teoreticitatea în care mulțimea axiomelor (mulțimea  ) are cardinalul 

mult mai mic decât cel al mulțimii teoremelor (mulțimea  ) derivate din axiome 

- teoreticitate slabă: teoreticitatea în care mulțimea axiomelor (mulțimea  ) nu are 

cardinalul mult mai mic (deși este mai mic) decât cel al mulțimii teoremelor (mulțimea 

 ) derivate din axiome 

(b) analiticitate: rezultatul obținut în urma demersului cognitiv este aplicabil, în mod 
echivalent, oricărui individ din clasa respectivă de indivizi care formează obiectul cognitiv12 

(c) replicabilitate: posibilitatea repetării, în mod independent și în aceleși condiții de 
certitudine și performanță, a metodologiei/metodei de obținere a unui rezultat dat. Ea 
poate fi: 

- replicabilitate tare: presupune, concomitent: 1) caracterul repetabil al metodei de 
cercetare; 2) caracterul stabil al metodei de cercetare; 3) caracterul public (observabil) 
al metodei de cercetare; 4) caracterul accesibil (controlabil) al metodei de cercetare 

- replicabilitate slabă: presupune, concomitent: 1) caracterul cvasi-repetabil al metodei 
de cercetare; 2) caracterul cvasi-stabil al metodei de cercetare; 3) caracterul public 
(observabil) al metodei de cercetare; 4) caracterul accesibil (controlabil) al metodei de 
cercetare 

(d) testabilitatea : rezultatul obținut în urma demersului cognitiv trebuie să poată fi supus 
coroborării/infirmării factuale. Pot exista: 

- testabilitate tare: infirmările factuale ale ipotezelor/conjecturilor sunt definitive 

                                                           
12

 Aici termenul de analiticitate nu se referă nici la accepțiunea kantiană de analitic (adică la tautologii), nici la 
accepțiunea carteziană de analitic (adică la de-compozabilitate). Conceptul de analitic utilizat aici este antonimul 
conceptului de statistic. 
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- testabilitate slabă: informările factuale ale ipotezelor/conjecturilor pot fi revocate în 
anumite circumstanțe care se referă la hermeneuticile de interpretare a rezultatelor 
falsificărilor factuale. 

1.2.3. Conceptul de științificitate tare 

Științificitatea poate fi atât o științificitate tare, cât și una slabă. Le vom descrie, pe scurt, în cele ce 
urmează. Mai întâi, caracteristicile științificității tari: 

1.2.3.1. Privind demersul cognitiv 

Predicatele de suficiență ale demersului cognitiv în cazul științificității tari sunt următoarele: 

(a) acceptarea exclusivă a principiului cauzalității eutaxiologice13 (posibilitatea generală a unei 
marcări deschise ne-teleologice14) 

(b) acceptarea principiului obiectivității (distincția casantă – imposibilitatea interacțiunii – 
dintre subiect și obiect) 

(c) exclusivitatea (sau dominanța severă) metodei ipotetico-deductive în formularea ipotezelor 
sau conjecturilor 

1.2.3.2. Privind rezultatul cognitiv 

- teoreticitate tare 

- analiticitate 

- replicabilitate tare 

- testabilitate tare 

 

 

Figura 3. Științificitatea tare 

1.2.4. Conceptul de științificitate slabă 

1.2.4.1. Privind demersul cognitiv 

Predicatele de suficiență ale demersului cognitiv în cazul științificității slabe sunt următoarele: 

                                                           
13

 Prin cauzalitate eutaxiologică se înțelege convocarea celor trei cauze aristotelice, cu excepția cauzei finale, adică: 
cauza materială, cauza formală, cauza eficace (sau eficientă) 
14

 Prin marcare deschisă se înțelege procesul de parcurgere a unei probleme, fie în mod reprezentațional (în cazul 
subiecților culturali), fie în mod praxiologic (în cazul subiecților non-culturali), așa încât această parcurgere să nu 
întâlnească infinități sau imposibilități. Orice marcare deschisă înseamnă rezolvarea problemei în cauză. O marcare 
care nu este deschisă înseamnă că problema rămâne nesoluționată. 
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(a) acceptarea atât a principiului cauzalității eutaxiologice cât și a principiului cauzalității 
teleologice15) 

(b) respingerea principiului obiectivității 

(c) exclusivitatea (sau dominanța severă) metodei abductive în formularea ipotezelor sau 
conjecturilor 

1.2.4.2. Privind rezultatul cognitiv 

- teoreticitate slabă 

- non-analiticitate (statisticitate16) 

- replicabilitate slabă 

- testabilitate slabă 

1.3. Cogniția științifică 

Cogniția (cunoașterea) științifică este o specie a cogniției (cunoașterii). Diferența specifică a 
cogniției științifice față de cogniție constă în trei caracteristici: 

(1) caracter formal: cogniția științifică este exprimată în limbaj verbal. De fapt, în cea mai 
mare parte a cazurilor, acest limbaj verbal este un jargon, adică este un limbaj verbal 
specializat pentru (cum vom vedea mai jos) un anumit domeniu sau aspect al unui 
obiect cognitiv 

- consecința 1: cunoașterea științifică implică exclusiv subiecți culturali 

- consecința 2: cunoașterea științifică implică folosirea unui limbaj simbolic 

(2) caracter non-ambiguu: cogniția științifică presupune ca opinia să fie mono-
semnificativă. De fapt, jargonul asigură tocmai această evitare a poli-semnificației, ca 
urmare a faptului că jargonul este aprobat „public”, sub aspectul semnificației (adică al 
relației semn – referent) în interiorul comunității științifice de profil 

- consecința 1: cunoașterea științifică este exclusiv (sau predominant) denotativă 

- consecința 2: semnificația cunoașterii științifice este aceeași pentru orice subiect 
cultural (contemporan sau nu cu subiectul cultural emitent al opiniei) 

(3) caracter falsificabil factual: opinia emisă este coroborată sau, după caz, infirmată, 
exclusiv pe baze factuale. Mecanismul de falsificare este următorul: 

Să notăm cu       (     ) o predicție despre un fenomen dat, unde cu    s-a notat vectorul 

condițiilor inițiale ale unui fenomen   (sau starea sa inițială), unde componentele vectorului (adică 
condițiile individuale inițiale propriu-zise) sunt:       

    
      

  , și cu                 

legea de schimbare a fenomenului, unde    (         ̅̅ ̅̅̅) reprezintă cauzele individuale, 
distincte ale fenomenului. O condiție importantă aici este ca predicția să se refere la factuali, adică 
la stări verificabile empiric ale fenomenului predictat. Vom presupune că această condiție este 
îndeplinită. De fapt, putem să considerăm predicția ca fiind reprezentată de o propoziție (de 
exemplu, în formă verbală și într-un limbaj accesibil participanților la verificarea predicției) despre 
starea fenomenului   la momentul    (     ). Să notăm această propoziție cu       . La 

                                                           
15

 Cauzalitatea teleologică convoacă cea de-a patra cauză aristotelică: scopul (cauza finală). 
16

 Prin statisticitate a unui rezultat înțelegem proprietatea acelui rezultat de a nu se aplica în mod echivalent tuturor 
individ din clasa de indivizi constitutivi ai obiectului cognitiv în cauză, deci proprietatea de a se aplica în mod diferit (de 
regulă, în mod imprevizibil) indivizilor diferiți. În cele mai multe cazuri, de fapt, rezultatul nu se aplică nici unui individ 
ca atare, ci doar mediei statistice a clasei de indivizi. 



8 
 

momentul    se va verifica starea fenomenului și se va emite o propoziție descriptivă privind 
această stare,       . Dacă propoziția predictivă        are același denotat cu propoziția 

descriptivă       , atunci, în virtutea criteriului de adevăr de tip corespondență17, vom spune că 

predicția este adevărată, adică a fost coroborată18 de propoziția descriptivă, deci        

      . 

- consecința 1: cunoașterea științifică este negociabilă public (validarea cunoașterii 
științifice se face prin „votul” comunității științifice) 

- consecința 2: validitatea cunoașterii științifice  este non-categorică, deci 
condițională (cenzura celor trei „O” ai factualității: oricând, oriunde, orice factual 
poate respinge cunoașterea științifică – criteriul Popper) 

Cogniția (cunoașterea) științifică necesită o specificare a celor patru predicate de suficiență 
discutate la conceptul de cogniție, și anume: 

 (SCS) cu privire la subiectul cognitiv științific 

- subiectul cognitiv științific este exclusiv subiect cultural 

 (OS) cu privire la existența opiniei științifice 

- opinia științifică este exprimată în limbaj simbolic 

- opinia științifică este opozabilă oricărui subiect care înțelege limbajul folosit 

- opinia științifică transcende subiectul emitent primar al opiniei, devenind opinie publică 
(sau, cel puțin, a unei comunități sociale – comunitatea științifică) 

- opinia științifică este formulată într-o modalitate pozitivistă (testabilă) 

 (AOS) cu privire la adevărul opiniei științifice 

- adevărul opiniei științifice este aprioric (altfel, am avea o simplă tautologie cu factualul) 

- adevărul opiniei științifice este falsificabil (infirmabil factual) 

 (PIS) cu privire la întemeierea opiniei științifice 

- principiul de întemeiere este principiul cauzalității19 

Așadar, din punct de vedere formal, cogniția (cunoașterea) poate fi definită astfel : 

                     

1.4. Problema și cogniția științifică 

Cogniția științifică este generată întotdeauna de apariția unei probleme științifice. Prin problemă 
științifică se înțelege o problemă care necesită formularea unei explicații, adică o descriere non-
ambiguă a unei cauzalități.  

                                                           
17

 Deși există, teoretic, trei criterii de adevăr, adevărul de tip corespondență este cel cerut de falsificarea Popperiană 
și-l vom folosi și noi aici. 
18

 Menționăm, în acest punct al discuției, faptul că predicțiile (la fel ca teoriile sau ipotezele) nu sunt (și nu pot fi) 
niciodată confirmate, ci doar încă neinfirmate (nefalsificate) încă. Orice non-infirmare reprezintă, așadar, o 
coroborare, și nu o confirmare. Doar în cazul în care am avea certitudinea că am verificat toate posibilitățile de 
infirmare, iar această infirmare nu s-a actualizat, avem „dreptul” să spunem că predicția (sau teoria, sau ipoteza) este 
confirmată. Confirmarea este, așadar, ca și infirmarea (falsificarea), definitivă, în timp ce coroborarea este temporară 
sau sectorială (locală). 
19

 Principiul cauzalității este versiunea culturală (specifică subiectului cultural) a principiului inteligibilității, care este 
principiul de întemeiere a cogniției în general. 
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În general, problema este un fenomen real căruia nu-i corespunde (încă) o schemă de marcare 
deschisă. Prin marcare deschisă se înțelege identificarea unui parcurs complet (realizat fie empiric, 
fie reprezentațional) al fenomenului asociat problemei, care să nu conțină infinități sau 
imposibilități. Parcursul empiric este specific atât subiecților non-culturali, cât și celor culturali, iar 
parcursul reprezentațional20 este specific subiecților culturali21. Unii filosofi ai științei (ex. Karl 
Popper) consideră că nici o cunoaștere nu este posibilă în absența unei probleme de soluționat. 
Dacă se poate identifica o schemă de marcare deschisă, această schemă este (sau livrează) soluția 
la problemă, dacă nu, problema rămâne în „portofoliul” de probleme, adică rămâne nesoluționată. 
Soluționarea unei probleme este echivalentă cu „ștergerea” problemei din „portofoliul” de 
probleme. 

Rezolvarea problemelor (adică identificarea unei scheme de marcare deschise) are două 
consecințe distincte:  

- creșterea stocului de cunoaștere (dacă problemele sunt generale sau abstracte crește 
stocul public de cunoaștere); rezolvarea negativă a unor probleme este, încă, o soluție a 
acelor probleme; 

- generarea unor probleme noi, fie „de urmărire” (follow-up), fie conexe; aceste probleme 
noi, generate de soluționarea unor probleme anterioare, se numesc probleme emergente 
de speța II (spre deosebire de problemele originare, care sunt probleme emergente de 
speța I); 

- problemele de speța I pot fi fie probleme emergente22, fie probleme proiectate. 

 

Figura 4. Tipologia problemelor ca sursă a cunoașterii 

 

Figura 5. Fenomen și numen în cunoaștere, în relație cu soluționarea problemelor 

                                                           
20

 Parcursul reprezentațional nu poate lua forma elaborării unui model, deoarece modelul nu produce cunoaștere; or, 
a rezolva o problemă înseamnă a obține cunoaștere. 
21

 Problemele de natură socială nu sunt compatibile cu procedura parcursului complet de tip reprezentațional, ci doar 
cu parcursul complet empiric (ex. parcursul teoriei sociale a comunismului, care a trebuit să fie implementată în timp 
și spațiu istoric, și nu în timp de laborator, ceea ce ar fi implicat un parcurs reprezentațional) 
22

 Prin emergență se înțelege o apariție nedeliberată, neplanificată, neanticipată în vreun fel anume, a unui fenomen 
oarecare. 
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1.5. Problematizarea 

Strâns legat de conceptul de problemă este conceptul de problematizare. Pentru a ajunge la 
conceptul de problematizare trebuie să introducem conceptul de interogație (întrebare) a 
obiectului cognitiv. Prin interogație (întrebare) înțelegem una sau mai multe componente ale 
careului interogativ (figura 6): 

 

Figura 6. Careul interogativ în problematizare 

Astfel, putem avea următoarele interogații de bază (iar prin combinarea lor multiplă pot rezulta, 
desigur, și alte interogații, în funcție de necesitățile de cunoaștere ale obiectului cognitiv în cauză): 

 (interogare privind structura – interogare de tip S): urmărește evaluarea in-completitudinii, 
prin căutarea uneia sau a mai multor absențe structurale; interogarea de tip S se 
interesează de ontologie; 

 (interogare privind contradictorialitatea – interogare de tip C): urmărește evaluarea in-
consistenței, prin verificarea principiului non-contradicției (în logica acceptată23; 
interogarea de tip C se interesează de cauzalitate; 

 (interogare privind coerența – interogare de tip F): urmărește evaluarea in-coerenței, prin 
verificarea validității formării propozițiilor în conformitate cu setul de reguli acceptat 
(sintaxă); interogarea de tip F se interesează de inteligibilitate; 

 (interogare privind valoarea – interogare de tip V): urmărește evaluarea i-relevanței, prin 
verificarea absenței semnificației particulare; interogarea de tip V se interesează de 
justificare. 

Prin combinarea, două câte două, a interogațiilor atomare, se obțin 6 (  
   interogații moleculare 

(compuse), după cum urmează (laturile careului interogativ din figura 6):  

 interogare S-C: interogare de existență 

 interogare S-F: interogare de viabilitate 

 interogare S-V: interogare de adecvare 

 interogare C-F: interogare de funcționare 

 interogare C-V: interogare de  fundamentare 

 interogare F-V: interogare de legitimare 

                                                           
23

 De regulă, logica acceptată este logica bi-valentă. 
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Prin problematizare vom înțelege tocmai epuizarea listei întrebărilor pertinente adresabile unui 
obiect cognitiv dat. Prin întrebare pertinentă înțelegem o întrebare (interogare) care reprezintă fie 
un colț al careului interogataiv, fie o combinație de 2 colțuri adiacente ale careului interogativ, fie 
combinațiile date de cele două diagonale ale careului interogativ. Lista completă a interogațiilor 
adresabile unui obiect cognitiv dat este deci, de 10 (decalog interogativ).  

Funcția problematizării se referă la epuizarea potențialului de cunoaștere a unui obiect cognitiv 
aflat în curs de examinare, iar utilitatea problematizării se referă la asigurarea logicii interne, auto-
catalizatoare, a cunoașterii24. 

O tipologie a problematizării ar putea fi următoarea: 

 problematizare pre-cercetare: soluționarea problemei este precedată de întocmirea listei 
exhaustive a întrebărilor pertinente; 

 problematizare intra-cercetare: întrebările sunt formulate în procesul de soluționare a 
problemei; 

 problematizare post-cercetare: întrebările sunt formulare în marja soluției identificate, în 
scopul identificării problemelor emergente de speța II. 

1.6. Disciplinaritatea 

Pentru a ajunge la conceptul de disciplină cognitivă, trebuie să tratăm, mai întâi, conceptul de 
disciplinaritate în cunoaștere. Prin disciplinaritate înțelegem un parametru al unui demers cognitiv 
care menține cunoașterea într-un cadru teoretic unitar și omogen, dat (prestabilit), atât sub 
aspectul conceptul, cât și sub cel metodologic. Prin cadru teoretic înțelegem ansamblul ipotezelor 
(de ex., al principiilor, axiomelor etc.) care constrâng explicațiile furnizate strict la acel ansamblu 
generator de cunoaștere. Considerăm că termenii disciplinaritate, respectiv abordare disciplinară 
stau pentru același concept, adică, din punct de vedere semantic (al semnificației), sunt 
echivalenți, deci substituibili în cadrul discursului propozițional. Astfel cum am definit 
disciplinaritatea, avem câteva consecințe logice ale ei. 

În primul rând, rezultatele cunoașterii sunt închise teoretic, adică sunt valabile (furnizează 
explicații acceptabile) doar în acel cadru teoretic25. Această consecință trebuie acceptată nu ca o 
constrângere sau ca o deficiență, ci pur și simplu ca o condiție de coerență și consistență a 
cunoașterii. 

În al doilea rând, disciplinaritatea are cea mai puternică forță de pătrundere cognitivă a obiectului 
cunoașterii, generată de „specializarea” sa pe aspectul oferit de cadrul său teoretic. De multe ori, 
de dragul așa-zisei abordări inter-disciplinare26, se renunță, din păcate, la exploatarea maximă a 
resurselor abordării disciplinare. 

În al treilea rând, disciplinaritatea este prima formă, obligatorie, în ordine logică și cronologică, de 
abordare a obiectului cunoașterii (orice obiect cognitiv este elucidat, în primă instanță, disciplinar). 

                                                           
24

 De precizat faptul că logica internă a cunoașterii este mult mai importantă în cercetarea fundamentală decât în 
cercetarea aplicativă sau chiar în cea de dezvoltare. Acest fapt are o consecință importantă, și anume că alegerea 
programelor (tematicilor, subiectelor) de cercetare fundamentală ar trebui lăsată la dispoziția cercetătorilor înșiși, 
care sunt singurii capabili de problematizare. 
25

 Conceptul de închidere teoretică poate fi găsit, de exemplu, în lucrarea lui Heisenberg, Pași peste granițe, Editura 
Politică (Colecția ”Idei contemporane”), București, 1977. 
26

 Nu mai vorbim despre faptul că, și aici, moda își face simțită prezența: de cele mai multe ori, aceste așa-numite 
abordări inter-disciplinare sunt simple abordări multi (pluri) disciplinare. Abordarea multi-disciplinară își are, desigur, 
valențele ei cognitive (mai ales pe planul metodologic), dar o abordare multidisciplinară care folosește parțial, 
incomplet și incoerent resursele abordărilor disciplinare implicate, poate fi mai puțin performantă decât o abordare 
disciplinară dusă cu profesionalism până la capăt, adică până la ultimele ei consecințe cognitive. 
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Desigur, care anume disciplinaritate (sau, cum vom vedea imediat, care anume disciplină, de fapt) 
este aplicată la început, presupunând că mai multe asemenea disciplinarități sunt concurente 
întrucât, de exemplu, par la fel de adecvate pentru această „prioritate”, este un fapt arbitrar, la 
dispoziția subiectului cognitiv. Aici poate funcționa fie intuiția, fie experiența, fie…norocul.  

Uneori, prin disciplinaritate se înțelege studierea unui anumit segment decupat27 în realitate, din 
perspectiva interesului cognitiv: noi considerăm că această accepțiune este eronată, deoarece ar 
însemna să favorizăm particularul, care nu furnizează niciodată cunoaștere autentică, ci doar 
cunoaștere pragmatică, instrumentală (din cauza contextualității necesar ridicate a oricărui 
particular). Așadar, din perspectiva disciplinarității interesează nu acest decupaj în realitate, ci 
perspectiva oferită de cadrul teoretic selectat asupra realității constituite în obiect al cunoașterii. 
Cu alte cuvinte, decupajul cognitiv în realitate nu este anterior aplicării disciplinarității, ci posterior 
acestei aplicări. Dacă trebuie acceptat un arbitrar în această chestiune, atunci el trebuie asociat 
selectării disciplinarității, nu decupajului obiectului cunoașterii. Această distincție teoretică este 
reprezentată, mai jos, în figura 3. 

De fapt, atunci când discutăm despre disciplinaritate, înțelegem mono-disciplinaritate (sau uni-
disciplinaritate). Pentru a avea uni-disciplinaritate într-o abordare cognitivă trebuie îndeplinite 
următoarele patru condiții (predicate) de suficiență: 

 (UD1) bijectivitatea intenționalitate disciplinară – aspect cognitiv: fiecare aspect al 
obiectului cognitiv, care urmează a fi supus cercetării/cunoașterii reprezintă obiectul de 
cercetare al aplicării unei disciplinarități și invers;  

 (UD2) succesivitatea abordării cognitive: fiecare dintre aspectele cognitive ale domeniului 
de interes trebuie abordate în mod succesiv, chiar dacă sunt cercetate, până la urmă, mai 
multe asemenea  aspecte sau, după câte se pare, toate aspectele cognitive; 

 (UD3) independența disciplinarităților: în cazul în care mai multe disciplinarități desfășoară 
activități cognitive (succesive, conform condiției anterioare de suficiență a disciplinarității) 
asupra aspectelor unui obiect cognitiv (aceleași aspecte sau aspecte diferite), fiecare 
disciplinaritate în cauză cercetează aspectele asociate în condiții de autonomie față de alte 
disciplinarități care desfășoară demersuri cognitive similare28; 

 (UD4) non-coincidența și independența subiecților cognitivi: subiecții cognitivi care 
desfășoară cercetările succesive, în cadrul unor disciplinarități diferite, trebuie să fie 
distincți și independenți între ei. 

Într-o scriere formală, uni-disciplinaritatea este „produsă” de coincidența celor patru predicate de 
suficiență:                           . Prezența, în această definiție formală, a 
negației unui singur predicat de suficiență, face ca existența uni-disciplinarității să fie compromisă. 

Așadar, un demers cognitiv care verifică simultan cele patru condiții (predicate) de suficiență 
menționate trebuie calificat ca reprezentând un demers cognitiv disciplinar (sau uni-disciplinar). 
Despre modul în care disciplinaritatea trece în multi-disciplinaritate, aceasta în inter-
disciplinaritate și oricare dintre ele în trans-disciplinaritate se va discuta în altă parte în cadrul 
acestui studiu.  

1.7. Disciplina cognitivă 

Pe baza conceptului de disciplinaritate (echivalent: abordare disciplinară sau abordare uni-
disciplinară) putem trece acum la fixarea conceptului de disciplină (uni-disciplină sau mono-

                                                           
27

 Acest decupaj în realitate (fie ea obiectivă sau subiectivă) este un decupaj logic. 
28

 Desigur, aspectele cercetate de disciplinarități diferite nu trebuie să fie independente între ele (adică, pot fi fie 
dependente, fie independente între ele). 
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disciplină) cognitivă. Vom spune că avem de-a face cu o disciplină cognitivă dacă ne aflăm în fața 
unui dispozitiv cognitiv caracterizat de următoarele predicate de suficiență: 

- (DC1) dispozitivul cognitiv vizează o activitate umană (adică o activitate a a unui subiect 
cultural) care este îndreptată intențional spre dobândirea de cunoaștere, așa cum a fost 
aceasta definită mai sus (cu cele patru predicate de suficiență); 

- (DC2) activitatea umană în cauză nu este absolut idiosincratică29, adică ea poate fi 
înfăptuită de cel puțin încă un subiect cultural, independent de primul subiect cultural 
care o realizează; această capacitate a cel puțin unui alt subiect cultural trebuie să fie o 
capacitate necesară, nu contingentă; 

- (DC3) dispozitivul cognitiv deține parametrul disciplinarității (deci verifică cele patru 
predicate de suficiență care califică disciplinaritatea). 

Într-o scriere formală vom avea:  

                                                        . 

Ca și în cazul precedent, dacă în această formulă se găsește negația unui singur predicat de 
suficiență, nu avem de-a face cu o disciplină cognitivă. 

Deci, disciplina cognitivă este acel dispozitiv cognitiv care vizează relația obiect-obiect, poate fi 
operaționalizat în mod independent de cel puțin doi subiecți culturali și deține parametrul 
disciplinarității. 

 

Figura 7. Uni-disciplinaritatea (disciplina cognitivă) „iluminează” un singur aspect al obiectului cognitiv (deși poate 
străbate mai multe domenii – D1-D9 – ale acestuia). Suprapunerile de „iluminare” nu comunică între ele, sunt 

independente 

1.8. Disciplina științifică (știința) 

Următorul pas în demersul nostru este să definim disciplina științifică. Din punct de vedere 
terminologic, disciplina științifică va fi considerată echivalentă cu știința30, nu ca termen generic, ci 
ca termen arondat unui anumit domeniu din obiectul cunoașterii. Cum avem deja conceptele de 
științificitate, respectiv de disciplină cognitivă, definirea disciplinei științifice (științei) se va face, 
simplu, prin combinarea celor două achiziții deja realizate.  

                                                           
29

 Prin absolut idiosincratic înțelegem o proprietate asociabilă unui singur subiect cultural, care nu poate fi împărtășită 
decât cu totul accidental (deci în mod non-necesar) de un alt subiect cultural; de exemplu, capacitatea de a trece prin 
obiecte fizice opace, sau de a auzi sunete în afara capacității auditive generice a subiecților culturali. 
30

 De exemplu, știința economiei, știința biologiei etc. 
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Așadar, prin disciplină științifică (știință) înțelegem acea disciplină cognitivă care deține parametrul 
științificității. Din punct de vedere formal, disciplina științifică (știința) se definește astfel:  

                                                   
                                                           

Conform definiției de mai sus, o disciplină științifică (o știință) este întotdeauna uni-disciplinară. Pe 
de altă parte, nu are relevanță, deocamdată, nici obiectul cognitiv, nici domeniul sau aspectul 
cognitiv din obiectul cognitiv asupra căruia știința în cauză se concentrează (își manifestă 
intenționalitatea). Aceste detalii, o dată elucidate, vor distinge între științe particulare diferite. Așa 
vom proceda mai jos, atunci când va trebui să definim disciplina (știința?) economică. 

Se pune întrebarea: cum calificăm o disciplină cognitivă care nu verifică predicatele de suficiență 
ale științificității? Conform sugestiilor conținute în figura 1, putem avea fie hermeneutici (relații 
subiect-obiect), fie practici (relații subiect-subiect). Așadar, și în cazul în care problema 
științificității nu se pune (sau punerea ei este fără sens), avem, încă, cunoaștere, dar această 
cunoaștere nu este de tip științific (adică nu este de tip teoretic31). 

1.9. Metoda științifică 

Cunoașterea științifică se realizează printr-un vehicul specific, numit metoda științifică. În general, 
metoda asigură desfășurarea procesului de cercetare al cărei rezultat este cunoașterea științifică. 
Prin cercetare înțelegem un ansamblu coerent de acțiuni/activități de examinare a unei probleme 
(sub forma problematizării) în vederea soluționării teoretice a acesteia. Prin soluționare teoretică 
a unei probleme înțelegem o soluționare cu minimum de dependență de context (la limită, o 
soluționare a-contextuală). Metodologia de cercetare este un ansamblu de principii (precepte) 
filosofice cu privire la calea de examinare a unei probleme formulate teoretic. Există patru 
categorii de asemenea principii (precepte): 

 principii (precepte) privind formularea întrebărilor 

- întrebarea este formulată în marja problemei de soluționat 

 principii (precepte) privind interpretarea „răspunsurilor” primite la întrebări 

- „traducerea” din codul obiectului-cercetat  în codul subiectului-cercetător 

 principii (precepte) privind formularea rezultatelor obținute 

- formularea rezultatelor: „traducerea” din codul subiectului-cercetător în codul public 

 principii (precepte) de formulare a noi probleme ca urmare a soluționării 

- generalizare, particularizare, conexare, colateralizare, transdisciplinarizare etc. 

 

                                                           
31

 A rezultat, sperăm, în măsură suficientă, din cele de mai sus, că singura activitate umană de tip cognitiv este 
activitatea teoretică (desigur, în interiorul semnificației date aici conceptului de teoretic). Așadar, nu avem în vedere 
aici nici semnificația originară a conceptului de teoretic (theoria – contemplare), nici semnificația „civilă”, curentă în 
limbajul uzual, a acestuia (teorie – abordare non-empirică). În viziunea noastră, activitatea teoretică poate fi fie de tip 
empiric, fie de tip non-empiric, în timp ce, de exemplu, abordarea relației subiect-subiect nu poate fi niciodată 
teoretică (așadar, o psihologie a comunicării inter-personale se situează în afara teoreticului). 
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Figura 8. Logica generală a metodologiei de cercetare 

Metodologia științifică de cercetare reprezintă ansamblul de principii (precepte) filosofice cu 
privire la calea generală de obținere a unei soluții științifice la o problemă dată. Prin soluție 
științifică înțelegem o soluție care verifică cele patru criterii ale științificității tari: teoreticitate, 
analiticitate, replicabilitate, testabilitate). În sensul său cel mai general, metodologia științifică este 
o epistemologie circumscrisă la mijloace. O epistemologie are două componente: a) o 
epistemologie care examinează posibilitatea și condițiile cunoașterii din domeniu; b) o 
epistemologie care examinează căile (mijloacele) de obținere a cunoașterii din domeniu. Există 
două căi fundamentale de cercetare științifică: a) calea inductivă: în acest caz factualul generează 
conceptualul (există un primat logic al obiectului cunoașterii); b) calea deductivă: în acest caz, 
conceptualul generează factualul (există un primat logic al subiectului cunoașterii). În realitate, nu 
se folosește nici calea inductivă pură, nici calea deductivă pură, ci calea abductivă, care este o 
combinație de inductiv și deductiv, singura noutate adusă din punct de vedere metodologic fiind 
iterativitatea (dar iterativitatea nu este o condiție de necesitate ci doar una de adecvare sau de 
acuratețe). 

 

Figura 9. Inducție, deducție și abducție în metoda științifică 

Abducția este recomandabilă nu numai din punct de vedere practic (inducția nu va putea niciodată 

epuiza particularul, pentru a extrage generalitatea, iar deducția nu va putea niciodată cuprinde 

toate particularele), dar și ca urmare a unor vulnerabilități necesare atât ale inducției, cât și ale 

deducției. Astfel, inducția se confruntă cu următoarele probleme: a) generează failibilități 

necesare ale cunoașterii (ex.: găina lui Russell); b) generează paradoxuri logice (ex:. corbii lui 

Hempel); c) prezintă riscul tautologic direct (teoria ne spune despre factual ceea ce știm deja), iar 

deducția se confruntă cu următoarele probleme: a) riscul tautologic invers (creează însăși lumea 

pe care aspirăm s-o cunoaștem); b) generează failibilități contingente ale cunoașterii 

(falsificabilitatea factuală popperiană).  

Din punct de vedere conceptual, metoda științifică reprezintă tehnica individuală de aplicare a 

metodologiei. În legătură cu metoda științifică dorim să enunțăm următoarele teze: 

 metoda anunță (prefigurează) rezultatul: cercetătorul cercetătorul cercetează întotdeauna 
numai ceea ce știe deja, în sensul că întrevede ținta la care va ajunge în urma aplicării 
metodei; 
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 metoda condiționează rezultatul: rezultatul (pozitiv sau negativ) este obținut sau nu în 
funcție de eficacitatea metodei utilizate în cursul cercetării; 

 metoda întemeiază rezultatul: alegerea metodei se bazează pe credința cercetătorului în 
existența rezultatului; credința în rezultat nu este una extrasă dintr-un model de 
raționalitate, ci se situează în afara oricărui asemenea model de raționalitate32; 

 metoda validează rezultatul: rezultatul științific este validat numai inter-subiectiv (prin 
repetarea cercetării de cercetători independenți); în acest scop, prezentarea rezultatului 
științific trebuie însoțită de prezentarea metodei științifice prin care s-a ajuns la acel 
rezultat. 

Principalele caracteristici ale metodei științifice sunt următoarele: 

 este de natură preponderent abductivă: metoda este relativ „oarbă” factual, din 

factualitate extrăgând doar indicii care „iluminează” formularea ipotezei generalizatoare; 

 ipotezele generatoare sunt întemeiate pe credință (metoda este negociabilă): o ipoteză 

este elaborată doar într-un cadru bazat pe credință (de exemplu, într-un cadru 

axiomatic33); 

 este reproductibilă în mod independent (metoda are relevanță publică): metoda poate fi 

aplicată de cel puțin un alt cercetător, în mod independent de primul cercetător care a 

aplicat-o 

 transcende fenomenul (prin abducție, vizează numenul): orice metodă științifică vizează să 

descrie lucrurile așa cum sunt. Deși filosofia teoretică arată (de exemplu, Kant) că nu 

putem cunoaște decât prin prisma teoriilor și ipotezelor noastre, deci nu putem cunoaște 

decât fenomene (adică versiuni particulare, intermediate de teorii și ipoteze, ale lucrului în 

sine, numen – Das Ding an sich), metoda științifică, tocmai prin caracterul ei public și 

verificabil atinge un anumit grad de obiectivitate, înțeles ca acord inter-subiectiv cu o 

anumită descriere a fenomenului; 

 este non-computațională (nu poate fi algoritmizată): metoda științifică poate avea sub-

rutine computaționale, desigur, dar, în partea ei cea mai subtilă, nu este computațională, ci 

se bazează pe intuiție, pe scurtături, pe fortuit; 

 poate fi de natură fondatoare (nu descoperă ceva pre-existent, ci inventează ceva in-

existent): în multe cazuri, metoda științifică procedează la crearea de ficțiuni euristice, 

adică procedează prin invenție. Invenția poate conduce la descoperire sau, uneori, se 

substituie descoperirii34. 

Caracteristicile necesare ale rezultatului aplicării metodei științifice sunt:  

 este contextualizat/închis teoretic (este valabil doar în interiorul teoriei/ipotezei 

fondatoare); 

                                                           
32

 Exemplul cel mai bun aici îl reprezintă conjecturile.  
33

 Axiomele nu se mai formulează pe baza bunului-simț (ceea ce atrăgea bine-cunoscuta lipsă a nevoii de 
demonstrabilitate a lor), de cele mai multe ori ele sunt absolut contra-intuitive, singurele condiții logice de formulare a 
lor fiind consistența și independența dintre ele, precum și completitudinea asigurării cunoașterii în domeniul 
considerat. Așa cum am arătat anterior, sistemul de axiome realizează închiderea teoretică a rezultatelor obținute. 
34

 De exemplu, în cazul metodei științifice aplicate în domeniul social (cum ar fi domeniul economic, ca specie a 
socialului), se pare că invenția euristică este dominantă în raport cu alte tehnici de cercetare. 
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 este non-contextualizat factual (are independență spațio-temporală); 

 este comunicabil inter-personal (de regulă, sub formă verbal/propozițională); 

 se adresează intelectului (este de tip rațional, nu hermeneutic sau afectiv). 

Întrucât ficțiunea euristică este o categorie foarte importantă în chestiunea metodei științifice, 

vom face câteva precizări suplimentare cu privire la acest concept. 

Prin ficțiune euristică înțelegem un termen operațional, asociat unui fenomen distinct (sau clasă 

de fenomene distinctă), în scopul stabilirii conceptului vizat în legătură cu acel fenomen. Ficțiunea 

euristică se definește ca fiind „ca și cum”-ul conceptului vizat (engl: as if). Există două tipuri de 

bază de ficțiuni euristice: 

 după rol: a) ficțiuni euristice conceptuale (ex: muncă abstractă, ecosistem); b) ficțiuni 
euristice metodologice (ex: cauzalitate în sens Granger, probabilități); 

 după mod: a) ficțiuni euristice teoretice (ex: teoriile/ipotezele științifice); b) ficțiuni 
euristice empirice (ex: decupajele factuale – formarea de mulțimi empirice) 

Modul în care operează o ficțiune euristică se bazează pe următoarele caracteristici ale sale: 

 ficțiunea euristică este de natura invenției: implică imaginație, deci creativitate, nu 
raționalitatea (nici un model de raționalitate nu poate formula ficțiuni euristice, formularea 
de ficțiuni euristice nu poate fi computațională, algoritmizată, automatizată35); 

 implică intuiția, nu judecata (deci, cu atât mai puțin raționamentul), iar credința joacă un 
rol important (ex: Kepler, Newton, homo œconomicus); 

 este arbitrară în raport cu fenomenul referit (are referent, dar nu are semnificație), adică 
urmează logica atribuirii de nume (numirea este non-semnificantă în sine); 

 creează, din punct de vedere cognitiv, un model al fenomenului referit, ceea ce înseamnă 
că geneza ficțiunii euristice este, predominant, deductivă (din ipoteză); 

 obținerea conceptului, prin aplicarea ficțiunii euristice, urmează o cale inductivă intensivă; 
inducție extensivă: generalizarea localului, în același spațiu cognitiv; inducție intensivă: 
„mutarea” concluziei inductive într-un spațiu cognitiv cu mai multe dimensiuni (mai multe 
coordonate sau mai mulți parametri descriptivi). 

Unul dintre exemplele cele mai la îndemână de ficțiune euristică este cea numită ceteris paribus. 
Conținutul semantic al ficțiunii ceteris paribus este că, în formularea ficțiunii euristice, sunt omiși 
unii factori (cauzali, condiționali) sau, ceea ce este același lucru, factorii omiși sunt considerați 
invarianți, deși, în realitate, nu sunt. Ceteris paribus este de tipul ficțiunii euristice metodologice 
(FEM). Ficțiunea euristică metodologică se poate clasifica astfel: 

- după efectul metodologic: a) FEM de reducere (FEM-R) (ex: orice FEM de reducționism), 
care are drept efecte fie reducerea gradului de de-contextualizare a cercetării, fie 
reducerea ne-localității cercetării; b) FEM de extindere (FEM-E) (ex: orice FEM de 
generalizare), care are drept efect fie creșterea gradului de de-contextualizare a cercetării, 
fie pe cel creștere a ne-localității cercetării; 

- după rolul metodologic: a) FEM de sinteză (FEM-S) (ex: orice FEM privind holismul 
metodologic), care combină două sau mai multe FEM, conjuncte exclusiv; b) FEM de analiză 

                                                           
35

 Inteligența artificială nu poate inventa, ci doar descoperi prin combinație morfologică. 
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(FEM-A) (ex: orice FEM privind individualismul metodologic), care descompune o FEM în 
două sau mai multe, disjuncte exclusiv 

Ceteris paribus este o FEM variabilă: este construită ad hoc, în funcție de scopul cercetării. De fapt, 
este vorba despre realizarea unei tăieturi metodologice, deoarece prin aplicarea ceteris paribus  se 
reduce numărul de dimensiuni ale fenomenului studiat exact cu numărul de condiții (de regulă, 
factori cauzali) omise. Aceasta înseamnă că, prin aplicarea ceteris paribus se studiază, de fapt, o 
proiecție a fenomenului originar pe un spațiu cu numărul de dimensiuni egal cu numărul condițiilor 
reținute din numărul total de condiții ale fenomenului în cauză. 

Există unele deosebiri între aplicarea condiției ceteris paribus în cazul domeniului natural, 
comparativ cu cazul aplicării sale în cazul domeniului social (al economiei, în cazul de față). 

 domeniul natural se referă la domenii care nu conțin subiecți culturali (dotați cu conștiență, 
deci cu liber-arbitru): aceste domenii sunt dominate de necesitate. Ca urmare, în acest caz, 
ficțiunea metodologică ceteris paribus este reversibilă: după obținerea conceptului căutat, 
condițiile omise pot fi recuperate, fără o compromitere a conceptului deja obținut;  

 domeniul social (inclusiv domeniul umanist) se referă domenii care conțin subiecți culturali: 
aceste domenii sunt dominate de contingență. Ca urmare, ficțiunea metodologică ceteris 
paribus este ireversibilă: după obținerea conceptului căutat, condițiile omise nu mai pot fi 
recuperate, fără o compromitere a conceptului deja obținut. 

 

Figura 10. Diferența de funcționare a condiției ceteris paribus în domeniul natural, respectiv în domeniul social  

Geneza condiției ceteris paribus constă în existența (sau emiterea) unei ipoteze sau, după caz, a 

unei conjecturi. Prin ipoteză înțelegem descrierea unei cauzalități care generează un rezultat 

cunoscut/acceptat (pe baza paradigmei – în sensul lui Kuhn – domeniului în cauză). Prin conjectură 

înțelegem o ipoteză care se reduce la enunțarea unui rezultat, fără descrierea cauzalității 

implicate. Este evident că ipoteze diferite (dar privind același rezultat) reclamă condiții ceteris 

paribus diferite, iar de aici rezultă caracterul ad hoc al condiției ceteris paribus. De fapt, ipoteza 

joacă, față de condiția ceteris paribus, rolul unui model de raționalitate (fără a fi, propriu-zis, un 

model de raționalitate), în sensul că condiția ceteris paribus rezultă cu necesitate logică din 

ipoteză.  

Utilitatea folosirii condiției ceteris paribus în cadrul metodei științifice constă în următoarele: 

- crește acuratețea testării metodologice, prin eliminarea (sau, cel puțin, limitarea) 
explicațiilor alternative, care ar fi putut să se „ascundă” în factorii cauzali omiși;  
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- simplifică identificarea („descoperirea”) conceptului asociat fenomenului, prin probarea 
cauzalității „de bază” (dominante, conducătoare) implicate de factorii cauzali reținuți; 

- schițează modelarea posibilă a fenomenului, întrucât modelul unui fenomen trebuie să fie, 
prin definiție, mai simplu epistemologic decât fenomenul modelat. 

Utilizarea condiției ceteris paribus în cadrul metodei științifice implică o serie de riscuri: 

- extinde spectrul interpretativ al testării metodologice: coroborarea sau falsificarea de tip 
Popper devine mai problematică (mai contestabilă), deoarece avocații și adversarii ipotezei 
care a generat condiția ceteris paribus nu vor cădea de acord asupra justificării alegerii 
factorilor cauzali omiși; de asemenea, nu vor cădea de acord asupra relevanței testării 
factuale, tot pe baza semnificării diferite pe care ei o acordă factorilor cauzali omiși; 

- „rupe”, în mod ireversibil, țesătura cauzală și condițională a fenomenului studiat. De fapt, 
prin aplicarea condiției ceteris paribus, se cercetează, pur și simplu, un alt fenomen decât 
cel intenționat (sau, în cel mai bun caz, o versiune ireductibilă a acestuia)36; 

- generează, în mod contingent, o inducție sui generis, problematică pentru cunoaștere, 
deoarece aplicarea repetată a condiției ceteris paribus conduce la generalizări „ilegale”; 

- distruge simetria dintre explicație și predicție, adică rezultatul obținut prin aplicarea 
condiției ceteris paribus nu este unul proiectabil37 (or, non-proiectabilitatea compromite 
predicția) 

O formalizare a conceptului de ficțiune euristică de tip metodologic, așa cum este condiția ceteris 

paribus, este dată mai jos. 

Fie un fenomen  , care depinde cauzal de un număr de   factori,   , cu      ̅̅ ̅̅ ̅. Fie o 

ipoteză/conjectură cu privire la o anumită stare a lui   (adică cu privire la un rezultat de 

cunoaștere privind  ),  . Fie un număr   de factori cauzali pe care ipoteza/conjectura îi consideră 

constanți, deci de natură a nu intra în cauzalitatea „de bază” a fenomenului  . Atunci, condiția 

ceteris paribus asociată ipotezei/conjecturii este                      , după o reordonare a 

factorilor cauzali rămași după omiterea celor   factori. Fie  (       ) rezultatul „prezis” de 

ipoteza   și obținut prin aplicarea condiției      ; evident  (       )   (              ). 

Să presupunem că, după obținerea rezultatului  (       ), se recuperează factorii cauzali omiși. 

Atunci,       ̅(                                  ), iar       (       )  

 (                      ) în domeniul natural, respectiv       (       ) în domeniul 

social. 

1.10. Disciplina economică 

Pe baza precizărilor și conceptualizărilor prezentate anterior, în acest paragraf vom încerca să 
stabilim (descriem, definim) specificul disciplinei economice. Vom face aceasta prin verificarea 
diferitelor predicate de suficiență pe care disciplina economică le verifică (sau nu) dintre cele 
propuse mai sus. 

                                                           

36 Există, aici, o sugestie interesantă de entropie sui generis (am putea s-o numim entropie metodologică), a condiției 

ceteris paribus. 
 

37
 Un rezultat este proiectabil dacă este o bază sigură pentru inducția „de bun simț” (vezi și comentariile lui Goodman 

și Quine în această chestiune a proiectabilității, în lucrarea….) 
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1.10.1. Ce este economicul? 

Desigur, mai întâi trebuie să lămurim ce se înțelege prin economic. „Proprietatea” de economic nu 
trebuie confundată cu ceea ce cea mai mare parte dintre luările de poziție în materie susțin despre 
disciplina economică: disciplina care se ocupă de alocarea resurselor rare cu utilizări alternative. S-
ar putea înțelege de aici că economicul are drept referent mulțimea resurselor rare cu utilizări 
alternative. Acest sens al economicului este inacceptabil de larg, deoarece, de exemplu, el s-ar 
putea referi la orice activitatea umană care realizează alocări de resurse rare cu utilizări 
alternative: activități politice, culturale, sportive etc., ceea ce ar dilua până la dispariție specificul 
proprietății de economic. Cum am putea distinge, în acest caz, o activitate sportivă, de exemplu, 
de una de producție de bunuri de consum? Din punct de vedere logic, nu am putea face o 
asemenea distincție. În primul rând, avem aici o confuzie între obiectivul de cunoașterea al unei 
discipline (alocarea resurselor rare cu utilizări alternative) și obiectul cognitiv al acelei discipline. 
De fapt, prin formularea menționată nu se definește conceptul de economic, ci se definește 
tocmai acest obiectiv al disciplinei. În al doilea rând, ce putem spune despre situația în care 
resursele își pierd…raritatea? Prin raritate înțelegem o relație între nevoi și resurse, deci raritatea 
resurselor înseamnă insuficiența acestora în raport cu nevoile adresabile lor. Care nevoi: 
potențiale sau actuale? Și dacă, la un moment dat, o anumită nevoie dispare, resursele mai rămân 
rare? Din perspectiva celos spuse până acum, resursele nu mai sunt rare, sunt chiar supra-
abundente. Deci economicul dispare?  

În literatura de specialitate se întâlnesc definiții ale economicului care pot fi sistematizate pe două 
categorii mari: 

(a) definiții universale: alocarea optimă a obiectelor rare cu utilizări alternative 

• denotat: subiecți (fie non-culturali, fie culturali) care au facultatea de a alege (fie în 
mod conștient, fie în mod instinctiv) 

• fundament logic: conceptul de cost al oportunității (al șansei) – avantajul maxim la 
care se renunță atunci când se face o alegere: competiție a resurselor 

• vulnerabilitate: orice decizie (inclusiv de natură afectivă – vezi „contribuțiile” lui Gary 
Becker –, sportivă, politică, estetică etc.) poate fi considerată de natură economică 

• NB: definiția nu se referă la conceptul de „economic” ci la cel de „economicos”, ca 
reflex al principiului minimei acțiuni (principiul lui Maupertuis) 

(b) definiții generale: satisfacerea nevoilor individuale care condiționează existența biologică 

• denotat: subiecți individuali condiționați (fie non-cultural, fie cultural) de supraviețuire 
biologică (componenta primitivă a piramidei nevoilor a lui Maslow) 

• fundament logic: instinctul de supraviețuire: competiție a subiecților 

• vulnerabilitate: orice subiect (inclusiv unul non-cultural) este prezumat a fi subiect 
acțional (deci a desfășura activitate economică), deoarece este condiționat de 
supraviețuire 

• NB: se elimină aspecte ale nevoilor de supraviețuire condiționate social (ex.: 
cheltuielile bugetare nu ar reprezenta o activitate economică) 

În opinia noastră, conceptul (proprietatea) de economic trebuie definită prin intermediul 
identificării predicatelor sale de suficiență. Considerăm că următoarele patru predicate de 
suficiență, prin verificarea lor simultană, definesc economicul: 



21 
 

(1) ontologicul: economicul (proprietatea de a fi un lucru economic) trebuie să aibă statut 
ontologic (ex.: nedeterminarea Heisenberg nu este „ceva” economic, pentru că se referă 
exclusiv la cunoaștere și nu la existență) 

(2) alegerea: economicul implică o alegere, adică o opțiune pentru una dintre cel puțin două 
alternative (ex.: deplasarea luminii pe geodezica spațiu-timp nu este „ceva” economic, 
deși este vorba despre un aspect de existență, deci verifică primul predicat de suficiență, 
pe cel privind ontologicul) 

(3) scopul: alegerea trebuie să se bazeze pe un scop, simpla finalitate nu este de ajuns pentru 
a putea vorbi despre economic (ex.: selecția naturală nu este „ceva” economic, deși are și 
statut ontologic și implică și alegerea, deoarece se caracterizează prin finalitate fără scop) 

(4) schimbul entropic pozitiv cu natura: schimbul entropic cu natura (de tip substanțial, 
energetic sau informațional) este crucial pentru a putea vorbi despre economic  (ex.: 
căsătoria nu este „ceva” economic, deși are statut ontologic, implică o alegere și există și 
un scop38). Sintagma „schimb entropic pozitiv” semnifică faptul că entitatea economică va 
extrage mai puțină entropie joasă (neg-entropie) din natură decât cantitatea de entropie 
înaltă pe care o deversează în natură. Acest bilanț pozitiv descrie, de fapt, sistemul 
disipativ39. Așadar, un sistem disipativ accelerează entropia globală prin simplul fapt că 
există ca atare și atât timp cât se menține ca atare (ca sistem disipativ). 

În opinia noastră, orice entitate (lucru sau relație între lucruri) care verifică în mod conjunctiv 
aceste predicate de suficiență trebuie să fie considerată o entitate de natură economică. De 
asemenea, orice artefact (instituție, organizație, mecanism etc.) care implică o entitate economică 
în orice fel trebuie considerat, la rândul său, o entitate de natură economică. De exemplu 
Ministerul Finanțelor Publice trebuie considerată o instituție economică, deoarece activitatea sa 
este destinată reglementării instituționale a unor entități economice (de exemplu, contribuabili). 
Desigur, o normă de natură penală, sau una de natură morală nu va fi considerată o entitate 
economică, deoarece nu reglementează vreo entitate economică.  

 

Figura 11. Logica identificării atributului de economic  

1.10.2. Actul/acțiunea/activitatea economică 

Un bilanț pozitiv al schimbului entropic cu natura nu poate realiza decât un sistem prevăzut cu 
subiecți (culturali sau non-culturali), adică un sistem disipativ, adică un sistem care se opune 
degradării entropice universale stipulate de principul al doilea al teromodinamicii. Să numim 
exteriorizare a unui subiect orice alterare a mediului acelui subiect (în paragraful imediat următor 
vom dezvolta ideea de alterare a unei identități, în general, pentru a extrage toate speciile posibile 
de schimbare). Dacă exteriorizarea este generată de o intenționalitate40, atunci vom spune că 

                                                           
38

 Aici, desigur, dl Gary Becker are o cu totul altă părere (vezi și lucrarea acestui autor exuberant, Comportamentul 
uman, Editura  …….) 
39

 Sistemul disipativ este acel sistem care se caracterizează pirntr-o viteză de creștere a entropiei în interiorul 
membranei sale mai mică decât viteza de creștere a entropiei în mediul său (exteriorul membranei sale). 
40

 Intenționalitatea unui subiect cultural poate fi : a) cognitivă ; b) afectivă ; c) acțională (praxiologică). 
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avem de-a face cu subiecți culturali, iar exteriorizarea însăși, generată de intenționalitate, o vom 
numi act41. Numim act economic acel act care implică o entitate economică. Plecând de la 
conceptul de act economic, vom spune că acțiunea economică reprezintă o concatenare coerentă, 
logică și cronologică, de acte economice, în direcția săgeții timpului. Plecând de la conceptul de 
acțiune economică, vom spune că activitatea economică reprezintă o concatenare coerentă, logică 
și cronologică de acțiuni economice, în direcția săgeții timpului. 

 

Figura 12. De la subiect la activitate în domeniul economic 

1.10.3. Ce este procesul economic? 

Prin proces înțelegem, în sensul cel mai general, o alterare42 a unui fenomen. Așadar, procesul nu 
are, de la sine, nici un sens preferențial al alterării fenomenului, el înseamnă, pur și simplu, o 
modificare de identitate a acelui fenomen. Sensul preferențial este dat doar de judecățile de 
valoare emise de subiectul observator generic43 cu privire la procesul dat (evident, subiecți diferiți 
pot emite judecăti de valoare diferite, la limită, opuse, despre același proces; acesta este, de 
exemplu, sensul în care există teorii alternative cu privire la același proces, și asta nu numai în 
domeniul economic ci în toate domeniile din zona socio-umanului). 

Procesul economic va fi definit, așadar, ca o alterare a unui fenomen economic, iar fenomenul 
economic este, desigur, orice fenomen care implică economicul, așa cum acesta a fost introdus 
mai sus, prin cele patru predicate de suficiență.  

Avem câteva consecințe logice ale acestei definiri a procesului economic: 

(1) procesul economic implică prezența subiectului, ca parte structurală a procesului, deoarece 
schimbul entropic pozitiv implică un subiect; 

(2) procesul economic implică numai subiecți culturali (indivizi, grupuri, sau societatea umană 
ca întreg); această consecință logică rezultă din predicatul de suficiență numit scop; 

(3) din consecințele (1) și (2) rezultă că prezența subiectului cultural (omul) în procesul 
economic este una necesară, nu contingentă (deși procesul economic în sine este o 
emergență contingentă, nu necesară); cu alte cuvinte, orice proces economic este „dotat”, 
în mod structural, cu subiecți culturali (oameni); 

                                                           
41

 Este evident că în lumea non-umană (ne-vie sau vie) nu există acte. 
42

 Desigur, termenul de alterare se referă la orice schimbare a unei identități. 
43

 Se pare că, în domeniul disciplinelor care se ocupă de domeniul natural, există consens între subiecții observatori cu 
privire la procesele în cauză, cu alte cuvinte, judecățile de valoare în cazul acestor discipline nu au nici o relevanță sau,  
mai degrabă, nici nu sunt emise. Această relativă (sunt și excepții: de exemplu, în privința dezvoltării armelor nucleare, 
sau în cea a ingineriei genetice) neutralitate axiologică a proceselor din domeniul natural este pierdută în cazul 
domeniului social, unde este omniprezentă. 
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(4) procesul economic este evaluabil în mod preferențial: subiecții culturali din interiorul 
procesului economic evaluează semnificația alterării generate de schimbarea identității 
fenomenului din fundalul ontologic al acelui proces. 

În general, procesul economic poate suferi următoarele schimbări (alterări ale identității): 

(1) schimbare de ordinul 1 (de posibilitate generală): 

 modificare: alterarea identității cantitative 

– mișcare: alterarea identității spațiale (deplasare în spațiu) 

– creștere: alterarea identității dimensionale (variația dimensiunii) 

 evoluție: alterarea identității calitative (structurale, funcționale) 

 dezvoltare: evoluție generată de creștere (saltul calitativ generat de acumularea 
cantitativă) 

(2) schimbare de ordinul 2 (de posibilitate locală, adică numai în prezența subiectului cultural) 

 transformare: evoluție generată de scop 

 progres: evoluție generată de valori 

 

Figura 12. Tipologia schimbării (alterării identității)  

Așadar, procesul economic, întrucât conține subiecți culturali, este rezultatul unui act economic 
(sau al derivatelor acestuia: acțiune economică, activitate economică). Procesul economic nu este, 
așadar un proces natural pur, deși natura participă la apariția procesului economic. Procesul 
economic implică, concomitent, un obiect și un subiect (subiectul cultural care inițiază un act). 
Întrucât acel act este de natură economică, adică întrucât el verifică predicatele de suficiență ale 
economicului, actul în cauză generează un proces economic.  

1.10.4. Ce este disciplina economică? 

O disciplină care se ocupă de entități economice va fi considerată o disciplină economică44. 
Entitatea economică pe care o avem în vedere în acest paragraf este procesul economic, astfel 
cum a fost definit acesta mai sus. Așadar, există o disciplină economică în ansamblul disciplinelor 
performate de om.  

1.11. Este disciplina economică o disciplină cognitivă? 

Se pune întrebarea dacă disciplina economică este o disciplină cognitivă. Se observă imediat că 
predicatele de suficiență ale unei cunoașteri (cele patru predicate de suficiență analizate la 
începutul acestui capitol) sunt verificate de actul economic, act care stă la baza generării 

                                                           
44

 Nu interesează, deocamdată, multitudinea de sub-discipline care s-au dezvoltat în zona economicului. Vom trata 
disciplina economică în sensul unei discipline generice, fără a ne preocupa de diversele ramuri specializate în care se 
poate diversifica. 
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procesului economic. Concluzia logică este că disciplina economică este o disciplină care produce 
cunoaștere, adică este o disciplină cognitivă.  

1.12. Este disciplina economică o disciplină științifică? 

Pentru a putea răspunde la această întrebare, trebuie să combinăm tot ceea ce am spus despre 
disciplina economică până acum, cu clasificarea activităților umane prezentată în figura 1 din acest 
capitol, precum și cu conceptul de științificitate. Cum științificitatea implică teoreticitatea, iar 
teoreticitatea implică relația exclusivă obiect-obiect, iar disciplina economică implică relația 
subiect-obiect, concluzia logică este că disciplina economică nu ar trebui considerată o disciplină 
științifică (adică o știință), ci o praxiologie. De altfel, inițierea formulării disciplinei economice într-
o formă sistematică, așa cum este considerată propunerea lui Adam Smith, s-a făcut în maniera pe 
care astăzi o numim economie politică, iar multe curente de dezvoltare a disciplinei economice au 
mers pe această linie de tip praxiologic. Nu este nevoie să aducem nici un argument de autoritate 
în favoarea neconsiderării disciplinei economice (ca, de altfel, a tuturor disciplinelor sociale) ca 
fiind o disciplină științifică45, deoarece, dacă suntem consecvenți cu ceea ce am afirmat până acum 
în acest capitol, această concluzie se impune de la sine. Cealaltă direcție principală de dezvoltare a 
disciplinei economice (raport cu economia politică), așa numita economie pozitivă46 se bazează pe 
o mistificare (mai bine zis, pe o reificare) a subiectului prezent structural în procesul economic: pur 
și simplu, acesta este tratat ca un factor de producție oarecare, deși el nu este deloc egal cu 
celălalt factor de producție (reprezentând natura antropizată) și anume capitalul. Golirea 
subiectului economic de toate prerogativele sale de subiect47 face ca economics-ul să pară o 
abordare teoretică, adică cu valențe de științificitate, din moment ce pare că tratează despre 
relația obiect-obiect. Un alt argument în favoarea neconsiderării disciplinei economice ca fiind o 
disciplină științifică vine dinspre scopul vizat de studierea relației subiect-obiect: acest scop este 
reprezentat de subiect (am văzut că studierea relației subiect-obiect cu vizarea drept scop a 
obiectului se referă la arte). Așadar, din tot ceea ce s-a prezentat și argumentat mai sus, rezultă că 
disciplina economică reprezintă o activitatea umană de tip praxiologic. Deși ea produce 
cunoaștere, această cunoaștere nu este de tip științific, în sensul conceptului de științificitate avut 
în vedere în studiul de față. Această calificare a disciplinei economice, ca nefiind propriu zis o 
știință, nu reduce nici din importanța sa, nici din semnificația sa pentru individul și societatea 
umană. Dimpotrivă, evită o confuzie terminologică de natură să deformeze analizele în materie și 
să amestece preocupări umane fără nici o ordine criterială.  

Este de discutat și formularea disciplinei economice ca economie politică. Am văzut că politica se 
ocupă de relația subiect-subiect, în timp ce economia se ocupă de relația subiect-obiect. Așadar, 
formularea economie politică nu are nimic de-a face cu conceptul de politică, ci cu conceptul de 
normă. Orice praxiologie, așa cum și disciplina economică credem că este, analizează sau 
formulează norme. Dar aceste norme nu vizează relația subiect-subiect (ca în cazul politicii), ci 
relația subiect-obiect. În consecință, considerăm că denumirea de economie politică ar trebui 
înlocuită cu denumirea de economie normativă.  

                                                           
45

 Cum este, de exemplu, poziția exprimată de Durkheim. 
46

 Economics, în terminologia de limbă engleză. 
47

 Subiectul economic este, din punct de vedere metodologic, despărțit în două ipostaze distincte în mod casant între 
ele: a) subiectul care decide asupra acțiunii economice, dar care nu este implicat în obiectivarea deciziei; b) subiectul 
care este implicat în obiectivarea deciziei, dar care nu „participă” la decizie (este un factor pasiv, alături de celălalt 
factor, în funcția de producție construită din punct de vedere metodologic). În felul acesta, se creează impresia că, în 
procesul economic, avem de-a face cu relația obiect-obiect, adică avem teoreticitate, deci disciplina economică ar fi de 
tip științific. Așadar, aparenta pozitivitate a abordării procesului economic de către economics se bazează pe o 
schizofrenie metodologică.  


