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2.1. Despre fundamentele cunoașterii 

2.1.1. Conceptul general de cunoaștere 

Vom numi cu termenul de realitate orice poate pretinde un statut ontologic. Ea poate fi, deci: a) o 
realitate actuală (in actu), care a deja apărut în lume și există ca atare, sau b) o realitate potențială 
(in potentia), care nu a apărut în lume, nu există ca atare, dar este posibilă (nu este interzisă de 
legile obiective). Vom discuta rațiunea pentru care o realitate potențială (adică o realitate posibilă 
dar non-actuală) constituie, încă, realitate. Am spus mai sus că prin realitate înțelegem orice poate 
pretinde un statut ontologic, așadar am inclus deja (prin definiție1) ideea unei posibilități non-
actuale. Nu este nevoie să cerem ca această posibilitate să se actualizeze cu necesitate, 

                                                           
1 Acceptăm că definiția este un rezultat discreționar (deseori arbitrar) al unui proces arbitrar numit definire. Nici o 
definire nu este necesară, deși orice definire generează, ulterior apariției definiției, necesități logice. Dacă acestor 
necesități logice le corespund necesități empirice, cu atât mai bine pentru definiție, dacă nu, cu atât mai rău pentru 
realitate, deși, de cele mai multe ori, definițiile suferă, totuși, modificări sub imperiul empiric. De precizat, totuși, că 
existența necesității empirice corespondente necesității logice (adică necesității induse de definiție) este dependentă 
de chiar această definiție: definiția selectează, ea însăși, necesitățile empirice care sunt observate sau acceptate. 
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actualizarea poate rămâne contingentă2. Pe de altă parte, realitatea mai poate fi văzută ca fiind 
formată din: a) realitate obiectivă: realitate autonomă în raport cu subiectul3; b) realitate 
subiectivă: realitate non-autonomă în raport cu subiectul. De exemplu, lungimea de undă a unei 
radiații este autonomă în raport cu subiectul (face parte din realitatea obiectivă), în timp ce 
culoarea corespondentă acelei lungimi de undă este dependentă de subiect (face parte din 
realitatea subiectivă, este generată de creierul unui individ subiectival).  

Cunoașterea nu are semnificație decât prin raportare la un subiect. Mai mult decât atât, este 
vorba despre raportarea la un subiect cultural, adică la un subiect dotat cu conștiență4. Astfel, 
ajungem la o concluzie extrem de importantă: cunoașterea este o realitate pur subiectivă. Aceasta 
înseamnă cel puțin patru lucruri: 

a. cunoașterea există doar dacă există un subiect cultural; 

b. cunoașterea există numai pentru subiect (pentru obiecte conceptul de cunoaștere este 
lipsit de sens); 

c. realitatea obiectivă, în sine, nu are nici un predicat/proprietate, în afară de cel/cea 
ontologic/ă5; 

d. toate predicatele realității sunt conferite acesteia exclusiv de subiect.  

Fenomenologia cunoașterii se bazează, concomitent, pe senzații (accesibile simțurilor naturale6), 
percepții și construcții intelectuale (de regulă logice). Cunoașterea bazată pe senzații este o 
cunoaștere directă7 (nemijlocită). Există, însă și cunoaștere care, prin forța lucrurilor (de exemplu 
nu avem simțuri naturale adecvate, cum ar fi cele pentru perceperea radiației ultraviolete, sau 
pentru perceperea infrasunetelor) ocolește senzațiile: această cunoaștere este una indirectă 
(mijlocită de operații intelectuale). Figura 1 redă aceste precizări. 

                                                           
2 Nu dorim să asimilăm conceptul de realitate potențială, așa cum a fost introdus mai sus, cu conceptul de dat introdus 
de Heidegger. Dat-ul include, față de realitatea actuală, entități imaginate de un subiect, entități care pot semnifica și 
imposibilități (logice sau factuale). Or, noi considerăm că imposibilitățile nu pot face parte din realitate. De altfel, 
conceptul heideggerian nu include entitățile imaginare în realitate, ci doar completează realitatea, cu aceste entități 
imaginare, până la conceptul de dat (Dat = realitate + imaginare ale subiectului). 
3 La un moment dat (atunci când vom discuta despre obiectul economic) vom aduce în discuție și punctul de vedere al 
lui Frege în privința relației real-obiectiv. 
4 Prin conștiență înțelegem capacitatea unui subiect de a sesiza alteritatea în raport cu sinele său, deci implicit capabil 
să sesizeze propriul sine. Precizăm că nu ne referim nicidecum aici la conștiință, care este un concept foarte diferit de 
cel de conștiență, deși bazat pe el. Nu intrăm în detalii nici privind fenomenologia conștienței deși acceptăm, odată, de 
exemplu, cu John Searle, că aceasta are o bază fiziologic-biologică (interacțiunile dintre neuronii creierului), fără a se 
reduce la această bază, însă.  
5 Totuși, după Kant, calitatea ontologică, adică existența, nu este predicat – vezi respingerea argumentului ontologic al 
lui Anselm din Canterbury privind existența lui Dumnezeu, respingere bazată tocmai pe neacceptarea, pentru 
existență, a calității de predicat. 
6 De notat că chiar atunci când folosim proteze tehnologice (ochelari, microscoape, telescoape, camere cu ceață etc.), 
senzația apare atunci când, prin intermediu acestor proteze, sunt impresionate simțurile noastre naturale. 
7 Ceea ce Bertrand Russell numește acquaintance. Termenul a mai fost tradus în românește și prin cunoaștere de 
contact (vezi, de exemplu, Bertrand Russell, Cunoașterea lumii exterioare, Editura Humanitas, București, 2013, p. 153). 
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Figura 1. Schema abstractă a formării cunoașterii generale 

Așadar, cunoașterea, în cazul cel mai general, înseamnă formarea unui model rațional despre 
realitatea actuală. 

Există patru condiții (predicate) de suficiență pentru a exista cunoaștere în general (aceste 
predicate sunt considerate în sensul lor cel mai abstract, adică în sensul lor cel mai nespecific 
posibil). 

a. (PS1) să existe un subiect (desigur, un subiect cultural, așa cum am precizat mai sus) 

b. (PS2) subiectul să emită o opinie (model, reprezentare, propoziție etc.) despre realitate 

c. (PS3) opinia emisă să fie adevărată (aici pe baza criteriului adevărului-corespondență) 

d. (PS4) opinia să fie întemeiată 

Așadar, avem cunoaștere dacă și numai dacă sunt întrunite (adică verificate concomitent) 
condițiile (predicatele) de suficiență PS1 – PS4.  

Vom examina, pe scurt, cele patru condiții (predicate) de suficiență. 

 (PS1): cunoașterea, ca fenomen real, este condiționată de existența subiectului. Cu alte 
cuvinte, cunoașterea este o funcție de existența concomitentă a realității actuale și a 
subiectului, fiind, de fapt, o relație între subiect și realitatea actuală. Desigur, subiectul 
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însuși este o componentă a realității actuale, dar o componentă aparte, și anume acea 
componentă capabilă de sesizarea alterității; 

 (PS2) opinia reprezintă o expresie (indiferent de gradul ei de complexitate sau elaborare) 
de tip reprezentațional despre realitatea actuală. Fiind vorba despre opinii emise de 
subiecți culturali, ele trebuie să aibă, de regulă, formă verbală (adică să folosească, pentru 
reprezentarea în cauză, cuvinte dintr-un limbaj, fie el natural sau artificial). Cel mai frecvent 
caz este cel al unor enunțuri propoziționale verbale de tip asertiv; 

 (PS3) adevărul opiniei este stabilit pe baze factuale, deci se va folosi criteriul de adevăr-
corespondență. Așadar, cunoașterea este un concept care se asociază cu adevărul, și 
anume cu adevărul factual. O opinie care nu este adevărată nu are semnificație din 
perspectiva cunoașterii8. De menționat, aici, că opinia care aspiră să devină cunoaștere 
trebuie să exceadă individul care a emis-o, adică trebuie să devină publică. Publicitatea ei 
se face prin utilizarea unui cod verbal (limbaj verbal) constituit la nivel social, adică 
recunoscut de cel puțin încă un individ pe lângă emitentul opiniei, așa încât opinia să fie 
numai comunicabilă dar chiar comunicată inter-personal. Cât privește opinia „destinată” să 
rămână o simplă doxa, ea poate fi publicată, dar acest lucru nu este necesar din punct de 
vedere logic, deoarece convingerea nu se poate dovedi public, ea rămâne pur subiectivă; 

 (PS4) întemeierea opiniei implică un principiu de întemeiere. Problema principiului de 
întemeiere este dificilă, deoarece ea implică, la rândul său, identificarea celei mai primitive 
(adică mai fundamentale) baze pentru opinia în cauză. Considerăm că un asemenea 
principiu de întemeiere în chestiunea cunoașterii generale este principiul cauzalității9. 

Cunoașterea instituie o ordine în realitatea actuală10. Prin ordine înțelegem un sistem de 
inteligibilitate oarecare, adică un sistem care reușește să justifice11, în mod coerent, consistent și 
complet, structura și funcționarea realității la care se referă. Instituirea ordinii se poate face pe 
două căi alternative: a) prin descoperire: flux cognitiv dinspre realitate către subiectul emitent al 
opiniei (ipoteză inductivă); b) prin invenție: flux cognitiv dinspre subiectul emitent al opiniei către 
realitate (ipoteză deductivă). Cunoașterea poate institui12 trei tipuri de ordini în realitatea actuală: 

a. ordine naturală (ON): emergentă, analitică, predictibilă, fără subiecți, fără scop (doar 
cu finalitate), fără noutate (sau cu „noutate” complet deterministă13); 

- emergentă: apare spontan, fără intermedierea unei deliberări subiectuale (a unui 
proiect subiectual14) 

                                                           
8 În teoria cunoașterii există, de fapt, două concepte pentru a separa cunoașterea de non-cunoaștere: a) conceptul de 
epistema – care se referă la cunoaștere, adică implică evaluarea opiniei din perspectiva valorilor de adevăr adevărat-
fals; b) conceptul de doxa – care se referă la simpla convingere, neimplicând evaluări ale opiniei din perspectiva 
valorilor de adevăr. 
9 Problema adevărului, în genera, respectiv a adevărului economic va fi tratată pe larg în Capitolul 3 al prezentei 
lucrări, de aceea aici nu vom insista mai mult asupra ei.  
10 În funcție de gradul de generalitate al cunoașterii, aceasta poate institui ordini și în realitatea potențială. Mai mult 
decât atât, cel puțin în domeniu social (deci implicit în cel economic) cunoașterea (mai exact spus, limbajul utilizat în 
vehicularea cunoașterii) instituie, de facto, realitatea potențială care se actualizează ca urmare a descrierilor 
limbajului în cauză. Exemplele celor mai importanți „profeți” sociali sau morali din istoria umanității sunt peremptorii 
aici, teoriile lor pur și simplu au creat realitățile sociale pe care le-au descris (vezi impactul lui Iisus Christos, sau al lui 
Marx; asocierea numelui lui Marx de cel al lui Christos nu este forțată: din punct de vedere logic teoria marxistă este o 
teorie de tip religios – vezi, pentru unele argumente în acest sens, și lucrarea….).  
11 Justificarea este o specie de raționalizare (cum vom vedea imediat), deci ea nu implică neapărat explicația (adică 
descrierea de cauzalități). Ca urmare, forța logică a justificării este inferioară forței logice a explicației.  
12 Cel puțin aceasta este situația de pe planeta noastră, așa cum o cunoaștem în acest moment. 
13 Expresia noutate deterministă este, desigur, o contradictio in adjecto. 
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- analitică: apariția (sau structura) ordinii naturale este complet și necesar derivabilă 
logic din premisele existente (adică ordinea naturală este o tautologie15, din punct 
de vedere logic)  

- predictibilă : fiind o tautologie, ordinea naturală este perfect și complet predictibilă 

- fără subiecți: ordinea naturală conține doar obiecte 

- fără scop: neconținând subiecți, ordinea naturală nu poate avea scopuri, ci doar 
finalități16 

- fără noutate: noutatea este specifică fenomenelor/proceselor sintetice; ordinea 
naturală fiind analitică, nu poate conține noutate17. 

b. ordine cvasi-socială (OCS): emergentă, sintetică, parțial predictibilă, cu subiecți non-
culturali, fără scop, cu „noutate” parțial deterministă; 

- sintetică: apariția (sau structura) ordinii cvasi-sociale nu este complet și necesar 
derivabilă logic din premisele existente, conținând și elemente non-inferențiale; 

- subiecți non-culturali: subiecți care sunt capabili exclusiv de percepții, nu și de 
reprezentări18 

- noutate parțial deterministă: caracterul sintetic al ordinii cvasi-sociale, precum și 
existența subiecților non-culturali introduce, parțial, noutate 

c. ordine socială (OS): obiectivată, sintetică, cu subiecți (atât culturali, cât și non-
culturali), cu scop, cu noutate propriu-zisă (bazată pe liber-arbitru), impredictibilă19 

- obiectivată: apare ca efect al unei deliberări subiectuale (al unui proiect 
subiectual); această deliberare (sau proiect) nu trebuie să fie neapărat elaborat, ci 
poate funcționa și în mod instinctiv 

- subiecți culturali: subiecți capabili de reprezentare 

                                                                                                                                                                                                 
14 Desigur, aici apare dificila problemă a lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este creditat cu rolul de a fi creat lumea, deci 
inclusiv acea realitate pe care o numim aici ordine naturală, atunci caracterul emergent al acestui tip de ordine devine 
problematic. Soluția radicală este aceea de a ignora chestiunea divinității. O altă soluție (dar care creează alte 
probleme, la rândul său) este aceea de a nu-l considera pe Dumnezeu ca fiind un subiect cultural, deci de a considera 
că Dumnezeu este non-calificabil din perspectivă ontologică. Recentele declarații ale papei Francisc I – conform cărora 
Dumnezeu nu este invariabil – îl reapropie pe acesta de „statutul” de subiect cultural, dar problemele teologice care 
sunt implicate de această discuție ne împiedică s-o dezvoltăm mai departe aici și acum. 
15 Prin tautologie înțelegem o inferențialitate totală. 
16 Prin finalitate înțelegem o evoluție (adică o istorie spațio-temporală) guvernată de principii fizice (de exemplu, de 
parametrul gravitațional – NB: de la teoria generală a relativității încoace, se știe că gravitația nu este o forță, așa cum 
„decretase” Newton, ci un parametru fizic al continuum-ului spațio-temporal), în timp ce prin scop înțelegem o 
finalitate care este vehiculată de un scop (finalitatea conștientizată de un subiect cultural). 
17 În general, prin noutate înțelegem o componentă sau o formă a realității actuale (sau actualizate din realitatea 
potențială) care este impredictibilă. Cum vom vedea, condiția suficientă (dar și necesară) pentru existența noutății 
este prezența subiectului (de data aceasta, fie a subiectului cultural, fie a celui non-cultural). 
18 Percepția implică prezența in actu a obiectului perceput (inclusiv a altui subiect, deoarece orice subiect este obiect 
pentru un alt subiect – vom vedea că aceasta este valabil nu numai dintr-o simplă perspectivă ontologică, dar și dintr-
una…economică, și fără a încălca maxima lui Kant care cere ca subiectul să nu fie văzut niciodată, de alt subiect, ca 
obiect). În schimb, reprezentarea implică absența in actu a obiectului reprezentat (cititorul va observa, desigur, că nu 
am spus „reprezentarea nu implică prezența in actu…”, ci „reprezentarea implică absența in actu…”, ceea ce face 
trecerea de la pasiv la imperativ în formularea condiției). 
19 Ocupându-se de problema cauzalității în cazul fenomenelor psihice, Bergson arată că orice fenomen psihic este o 
noutate, deoarece nu poate fi repetat, sau, cu alte cuvinte, deoarece este impredictibil. Așadar, rezultă o echivalență 
logică între calitatea de a fi noutate și cea de a fi impredictibil. 
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- noutate propriu-zisă: efect al prezenței subiecților culturali și al caracterului sintetic 
al ordinii sociale, constând în apariții non-inferențiale 

- cu scop: efect al prezenței subiecților culturali, care au doar scopuri, nu și 
finalități20 

- impredictibilă: efect al prezenței aparițiilor non-inferențiale 

Cunoașterea de tip general poate fi clasificată, în principiu, în șase tipuri distincte: 

(1) formală: conștientă, comunicabilă inter-subiectiv, simbolică 

(2) intuitivă: inconștientă, incomunicabilă inter-subiectiv, simbolică 

(3) empirică: conștientă, incomunicabilă inter-subiectiv, non-simbolică 

(4) ostensivă: conștientă, comunicabilă inter-subiectiv, non-simbolică 

(5) instinctivă: inconștientă, incomunicabilă inter-subiectiv, non-simbolică 

(6) memică: inconștientă, comunicabilă inter-subiectiv, non-simbolică 

O diagramă de tip Karnaugh va evidenția riguros distincțiile operate mai sus (figura 2). Semnificația 
abrevierilor folosite este următoarea: 𝐶𝐶: cunoaștere conștientă, 𝐶𝐶̅: cunoaștere inconștientă, 
𝐶𝑆: cunoaștere simbolică, 𝐶𝑆̅: cunoaștere non-simbolică, 𝐶𝑇: cunoaștere comunicabilă inter-
subiectiv, 𝐶�̅�: cunoaștere non-comunicabilă inter-subiectiv. 

 

Figura 2. Cele șase categorii de cunoaștere generală 

Cunoașterea generală este generată de apariția problemelor21. Prin problemă înțelegem un 
fenomen real (fie obiectiv, fie subiectiv) căruia nu-i corespunde o schemă de marcare închisă. Prin 
schemă de marcare închisă înțelegem un parcurs al acelui fenomen (fie în mod reprezentațional, 
fie în mod praxiologic) care nu întâlnește imposibilități sau infinități. 

O problemă poate apărea fie în mod emergent (în mod non-deliberativ), fie în mod proiectiv22 (în 
mod deliberativ). Soluționarea unei probleme emergente poate genera alte probleme emergente, 
de aceea vom numi problemele emergente care apar pentru prima oară ca fiind probleme 
emergente de speța I, iar problemele emergente care apar ca urmare a soluționării problemelor 
emergente de speța I ca fiind probleme emergente de speța II. O schemă generală a apariției și 
soluționării problemelor în procesul cunoașterii poate fi reprezentată ca în figurile 3, 4 și 5. 

                                                           
20 Există, totuși și finalități care nu îmbracă forma scopului, cum ar fi îmbătrânirea biologică sau moartea biologică. 
21 Cu permisiunea cititorului, vom relua, pe scurt, ideile prezentate deja în primul capitol cu privire la conceptul de 
problemă și de soluție a problemei. 
22 Între proiectare și reprezentare există o diferență specifică, deși ele fac parte din același gen (și anume genul 
imaginării care implică absența in actu a obiectului reprezentat sau proiectat): în timp ce reprezentarea nu poate fi 
decât a-posteriori, proiectarea poate fi și a priori (aici conceptele de a posteriori, respectiv a priori au accepțiunea lor 
kantiană). 
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Figura 3. Generarea cunoașterii prin rezolvarea de probleme 

 

Figura 4. Imposibilitatea soluționării problemelor (marcare deschisă) 

 

Figura 5. Interdependența marcărilor deschise și a celor închise 

2.1.2. Subiect și obiect în cunoașterea generală 

În acest paragraf vom extinde, într-o oarecare măsură, sugestiile prezentate anterior cu privire la 
subiect și obiect, ca poli fundamentali în actul de cunoaștere generală.  

2.1.2.1. Subiectul cognitiv 

Prin subiect vom înțelege o entitate cu statut ontologic (ființare23) care poate sesiza alteritatea. 
Această definiție are patru consecințe logice:  

- consecința 1: subiectul se poate distinge pe sine de mediul său; această consecință este 
valabilă, se pare, și pentru subiecții non-culturali24 deși, dacă această afirmație ar fi 
adevărată, o serie întreagă de concepte de bază din psihologie (atât cognitivă, cât și 
comportamentală) ar trebui revizuite; 

                                                           
23 Expresia ființare are aici semnificația dată cu putere de Heidegger: ipostază concretă, empirică, istorică a ființei. 
24 Există observații sau chiar experimente care pare să indice că subiecți non-culturali „înțeleg” că imaginea lor din 
oglindă nu este alt individ din specie. Pentru moment este, însă, hazardat să se tragă o concluzie care ne-ar putea duce 
până la reconsiderarea definiției conștienței. 
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- consecința 2: subiectul are reactivitate contingentă (relativ impredictibilă)25: subiectul non-
cultural poate avea unele comportamente care nu sunt necesare conform naturii lui26, ci 
sunt contingente; cât privește subiectul cultural, explicația contingenței reactivității 
acestuia se bazează pe existența scopurilor, care sunt impredictibile prin definiție; 

- consecința 3: subiectul sesizează semne: atât subiecții non-culturali, cât și subiecții culturali 
sunt capabili, în opinia noastră, să sesizeze semne27, chiar dacă prima categorie de subiecți 
le „descifrează” exclusiv pe baza memoriei, pe când cea de-a doua categorie de subiecți le 
descifrează pe baza unor coduri simbolice pre-dobândite; 

- consecința 4: subiectul reflectă, iar reactivitatea sa este bazată pe reflectare: fie prin 
intermediul percepției (care nu exprimă entitatea percepută, ci forma sub care ea este 
percepută prin intermediul dispozitivelor fiziologice și psihologice ale subiectului28), în cazul 
subiecților non-culturali, fie și prin intermediul reprezentării, în cazul subiecților culturali. 

2.1.2.2.  Obiectul cognitiv 

Prin obiect vom înțelege o entitate cu statut ontologic (ființare) care nu poate sesiza alteritatea. 
Această definiție are trei consecințe logice: 

- consecința 1: obiectul nu sesizează semne, ci doar semnale: semnalul este purtătorul fizic 
al semnului; semnalul este sesizat atât de subiect cât și de obiect, doar că subiectul 
descifrează și semnul asociat, pe când obiectul rămâne la semnal; expresia sesizare a 
semnalului, folosit în legătură cu obiectul este metaforică, nu are conotații subiectuale, 
adică, în cazul obiectului nu se produce o reflectare, ci se produce doar un efect generat de 
cauzalitate; 

- consecința 2: obiectul nu reflectă, ci doar acționează/reacționează programatic: termenul 
de programatic, din nou, nu are conotații subiectuale; „programul” de acțiune/reacțiune a 
obiectului este pur obiectual, fiind generat de legile și constantele fizice (naturale) 
„programate” ale Universului în care se află obiectul în cauză; 

- consecința 3: obiectul acționează/reacționează în mod necesar (complet predictibil): 
obiectul nu are decât finalități (nu are scopuri), „comportamentul” obiectului este 
inferențiabil complet din sistemul legilor și constantelor fizice existente29. 

Deși, în ultima perioadă, sunt unele încercări de a „înnoi” epistemologia generală30, noi continuăm 
să considerăm că problema cunoașterii nu se poate fonda decât pe conceptele primitive de subiect 

                                                           
25 Ceea ce încearcă să facă modelele noastre de raționalitate este tocmai să reducă această impredictibilitate. Cum 
vom arăta pe parcursul lucrării, această speranță este, în mare măsură, nejustificată. Probabil modelele de 
raționalitate ar trebui transformate în modele de normativitate, în felul acesta gradul de predictibilitate al 
comportamentului putând crește până aproape de maximum-ul posibil. 
26 În ultimul timp s-au difuzat multe documentare științifice cu comportamente „contra naturii” ale unor animale, de 
regulă animale de pradă, ceea ce susține alegațiile noastre. 
27 Aici conceptul de semn are semnificația sa din semiotică: o entitate care stă pentru altă entitate, aceasta din urmă 
fiind numită referent, sau denotat. 
28 În această aserțiune constă fundamentul sugestiei kantiene conform căreia nu cunoaștem niciodată lucrul în sine 
(noumen-ul, Das Ding an Sich) ci doar modalitatea în care acesta este perceput prin intermediul senzației (adică 
fenomenul). 
29 Apare, aici, o problemă dificilă și anume problema obiectelor cu comportament statistic, adică al obiectelor pentru 
care legile și constantele fizice nu acționează în mod dinamic (adică în mod identic pentru fiecare dintre indivizii clasei 
de obiecte statistice), ci în mod statistic (altfel, spus, comportamentul dinamic este valabil numai pentru media 
populației din clasa de obiecte statistice în cauză). În opinia noastră, comportamentul statistic nu este un parametru 
ontologic, ci unul gnoseologic (chiar și în cazul mecanicii statistice sau în cel al mecanicii cuantice, impresia noastră 
este că faza „aleatoare” este doar o etapă în calea maturizării acestor științe, etapă care nu a rezistat „cântecului de 
sirenă” al teoriei probabilităților).  
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și obiect al cunoașterii. Desigur, pot diferi definițiile operaționale (sau cele filosofice generale), pot 
progresa metodele și tehnicile de abordare (fie științifice, fie metafizice), dar canavaua logică este 
dificil (și riscant, în același timp) de distrus. 

2.1.2.3. Sistemul 

Trebuie spus că cunoașterea nu este posibilă decât prin intermediul sistemelor. Cu alte cuvinte, 
pentru a cunoaște, obiectul cunoașterii trebuie să ne apară ca sistem. Prin sistem înțelegem un 
decupaj din realitate (de regulă, din realitatea actuală, dar el poate fi constituit și din realitatea 
potențială anticipată sau imaginată) asupra căruia se concentrează31 acțiunea cognitivă (sau/și cea 
praxiologică) a subiectului. Decupajul din realitate se poate produce prin identificarea sau 
introducerea, după caz, a unor membrane32 care să separe sistemul de mediul său. Pentru ca un 
sistem să existe, el trebuie să îndeplinească patru predicate de suficiență: 

 o mulțime de elemente componente, discernabile33 între ele: 𝐸  

 o membrană care separă, în mod casant, elementele componente de mediu: 𝑀 

 o mulțime de conexiuni34 între elementele componente (intra-membranatice): 𝐶𝐼35 

 o mulțime de conexiuni între componente și mediul acestora: 𝐶𝑀36 

O imagine abstractă a conceptului de sistem este vizualizată în figura 6. 

 

Figura 6. Schema abstractă a unui sistem 

                                                                                                                                                                                                 
30 Asemenea bravări sunt inerente într-o disciplină așa de abstractă cum este cea a teoriei cunoașterii, dar ele sunt 
semnul, în opinia noastră, al simplei dorințe de a ieși în evidență: cea mai sigură cale de a atrage atenția este să declari 
(să reușești este, desigur, mult mai dificil) că ești iconoclast în raport cu tradiția. Deseori, însă, tradiția, tocmai în 
virtutea naturii ei, este extrem de bine fundamentată. 
31 Termenul de concentrare are, aici, semnificația de intenționalitate, așa cum acest concept este utilizat de Husserl.  
32 În opinia noastră există doar trei tipuri de asemenea membrane care pot decupa sisteme în scopul cunoașterii (sau 
al acțiunii, după caz): a) membrane fizice (de exemplu, caroseria unui automobil); b) membrane instituționale (de 
exemplu, granița de stat); c) membrane logice (de exemplu, definirea referentului unui concept). Desigur, în cazuri 
concrete, mai multe tipuri de membrane se pot suprapune (coincide).  
33 Totuși, trebuie să existe cel puțin un criteriu (parametru) în funcție de care acele elemente să fie indiscernabile între 
ele, altfel nu am avea nici un motiv logic să le considerăm a forma o mulțime (în sensul teoriei matematice a 
mulțimilor). 
34 Inclusiv auto-conexiuni (bucle). 
35 𝐶𝐼 generează ceea ce numim funcționalitatea sistemului (vezi teoria ciberneticii). 
36 𝐶𝑀 generează ceea ce numim comportamentul sistemului (vezi teoria ciberneticii). 
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Modul în care am abordat chestiunea subiectului și obiectului până acum a fost unul care a vizat 
perspectiva pur cognitivă. Întrucât, așa cum am văzut, cunoașterea este declanșată de apariția de 
probleme (și, deci, de necesitatea de a le soluționa, adică de a identifica și descrie o marcare 
închisă a acelor probleme), iar problemele apar, de multe ori (sau, poate, de cele mai multe ori) 
din viața practică (mai exact, din viața praxiologică), vom spune câteva cuvinte și despre 
conceptele de subiect, respectiv obiect dintr-o perspectivă praxiologică (acțională).  

2.1.2.4. Subiectul acțional 

Prin subiect acțional înțelegem un subiect capabil de intenționalități praxiologice. Subiectul 
acțional întrunește următoarele trăsături de bază: 

- este un subiect cultural: intenționalitatea implică reprezentarea și scopul, deci cere un 
subiect cultural; 

- intenționalitatea poate fi proiectată atât în afara subiectului cât și asupra subiectului însuși 
(auto-intenționalitate); 

- obiectivarea intenționalității se poate produce asupra obiectului sau asupra subiectului 
(auto-obiectivare). 

2.1.2.5. Obiectul acțional 

Prin obiect acțional înțelegem un obiect susceptibil de a suferi obiectivarea unei intenționalități 
praxiologice. Obiectul acțional întrunește următoarele trăsături de bază: 

- obiectul acțional poate coincide cu subiectul acțional (vezi auto-obiectivarea); 

- obiectul acțional poate fi: a) obiect acțional de primă instanță: nu constituie scopul ci 
mijlocul obiectivării unei intenționalități (uneori, subiectul acțional este mijloc pentru alt 
subiect acțional); b) obiect acțional de ultimă instanță: constituie scopul obiectivării unei 
intenționalități. 

O schemă generală a modului în care subiectul și obiectul sunt implicate în procesul de cunoaștere 
generală poate fi reprezentată ca în figura 7. 

 

Figura 7. Relația generală subiect – obiect în procesul cunoașterii 
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2.1.3. Informație – cunoștință – cunoaștere 

Cunoașterea nu reprezintă o simplă acumulare de informații, deoarece informații acumulează și 
subiecții non-culturali despre care, însă, cel puțin în acest moment, nu putem spune că ajung la 
cunoaștere. Până acum am tratat cunoașterea ca proces, este însă necesar ca ea să fie tratată și în 
calitate de rezultat. Așadar, ce este cunoașterea ca rezultat al procesului de cunoaștere? Pentru a 
elucida această problemă vom examina lanțul logic (și psihologic) de dobândire a cunoașterii: 
semnal, semn, dată, informație, cunoștință, cunoaștere, adică ceea ce vom numi pentagonul 
cunoașterii (figura 8). 

 

Figura 8. Fluxul logic al dobândirii cunoașterii 

2.1.3.1. Semnal 

Orice fenomen fizic care impresionează unul sau mai multe dintre simțurile naturale37 ale 
subiectului se numește semnal. De menționat faptul că atât subiecții non-culturali, cât și cei 
culturali sunt impresionați de semnale. În principiu, trebuie acceptat că și obiectele sunt 
impresionate de semnale, cu deosebirea că ele nu prelucrează38 semnalele care le impresionează. 
O deosebire fundamentală între comportamentul subiectului și comportamentul obiectului în 
cazul în care sunt impresionați de semnale este următorul: obiectele nu înregistrează semnalul, ci 
doar reacționează (programatic, deci complet predictibil) la acțiunea39 acestuia (de exemplu, 
metalele se dilată la acțiunea de încălzire, iar această dilatare este complet predictibilă), în timp ce 
subiecții îl înregistrează40. Semnalul trebuie considerat purtătorul (vehiculul) semnului. Desigur, nu 
orice semnal poartă un semn, dar orice semn este purtat de un semnal.  

2.1.3.2. Semn 

Numim semn acel semnal care are, pentru receptorul semnalului, o semnificație. Cu alte cuvinte, 
dacă un semnal pare să stea, pentru receptorul semnalului, pentru altceva decât pentru sine 
însuși, atunci semnalul în cauză devine semn pentru acel receptor. Apare, aici, importanta 
problemă a semnificației. În accepțiunea cea mai comună, semnificația exprimă referentul 
(entitatea, lucrul, fenomenul, relația, starea, proprietatea etc.) pentru care semnul stă, adică 

                                                           
37 Nu se schimbă cu nimic lucrurile dacă simțurile naturale percep semnalul prin intermedierea unor proteze 
tehnologice. Ceea ce este important este ca aceste proteze tehnologice să poată „traduce” semnalul așa încât el să fie 
accesibil simțurilor naturale, cu parametrii lor fizici și fiziologici. 
38 A prelucra implică: a stoca, a procesa în orice fel, a memora, a integra în structuri mai extinse sau calitativ 
superioare. Excepțiile nu lipsesc, însă, nici aici: de exemplu, fenomenul de elasticitate, sau fenomenul de histerezis 
pare să indice elemente rudimentare de prelucrare a semnalului la nivelul obiectelor.  
39 Deși, în sens filosofic, numai subiecții (și anume numai subiecții culturali) exercită acțiuni, printr-o anumită licență 
verbală moștenită de la mecanica newtoniană, folosim termenul de acțiune și pentru obiecte. 
40 Subiecții non-culturali continuă înregistrarea cu memorarea și, posibil, cu formarea anumitor legături asociative 
bazate pe teoria reflexului condiționat (Pavlov), în timp ce subiecții culturali merg, desigur, cu prelucrarea semnalului 
înregistrat, până la cunoaștere. 
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referentul pe care-l înlocuiește în fața receptorului semnalului. Desigur, recunoașterea semnalului 
ca semn este o chestiune complicată (pe care nu o vom dezvolta aici) care reclamă existența unor 
coduri de simbolizare, pe baza cărora să se recunoască faptul că semnalul stă pentru altceva decât 
pentru sine însuși, și anume pentru un referent (denotat) anume. Codurile pot fi atât individuale 
(generate de experiența sau reflecția individuală) cât și sociale (generate de experiența sau 
reflecția socială) și ele reprezintă, în esență, tablouri de corespondență între semnale și referenții 
asociați prin acele coduri41. Despre competența42, respectiv performanța43 de recunoaștere a 
semnelor vehiculate de semnale nu vom discuta deloc în acest paragraf, deși acestea sunt 
chestiuni interesante, atât din perspectivă pur semiotică, cât și, mai ales, din perspectivă cognitivă 
și acțională. De exemplu, vederea fumului semnifică, pentru cel care a văzut fumul, existența 
focului (aici semnalul este fumul, iar referentul este focul: identificarea referentului transformă 
semnalul în semn)  

2.1.3.3. Dată 

Numim dată semnul care, prin trimiterea la referent, nu influențează vreo incertitudine sau vreo 
incompletitudine a celui care receptează semnul. Data are un simplu rol de confirmare sau 
consolidare a referenților (denotaților) pe care subiectul deja îi asocia cu semnul în cauză. Așadar, 
data nu aduce nimic nou, necunoscut pentru subiectul care interpretează44 semnul respectiv. 
Dacă, de exemplu, mă aflu în Gara de Nord din București, și aștept sosirea unui tren anumit la o 
oră anumită, dacă la stație se anunță sosirea acelui tren la acea oră, deși semnalul reprezintă un 
semn pentru mine (presupun că anunțul este făcut într-o limbă pe care o înțeleg), el nu-mi 
influențează (modifică, elimină, reduce) nici o incompletitudine sau incertitudine, ci îmi 
confirmă/consolidează ceea ce știam deja.  

2.1.3.4. Informație 

Prin informație vom înțelege semnul care, prin trimitere la referent (denotat) modifică, elimină sau 
reduce fie o incertitudine, fie o incompletitudine. Cu alte cuvinte, semnul poate avea două 
„destine” alternative disjunctiv pentru subiect: fie rămâne la calitatea de dată, așa cum am 
menționat mai sus, fie capătă calitatea de informație. Dacă, pentru a relua exemplul empiric 
folosit la paragraful anterior, anunțul despre trenul pe care-l aștept în Gara de Nord din București 
spune că trenul respectiv va sosi cu o întârziere de 10 minute, atunci acest semn se transformă în 
informație, deoarece modifică ceea ce știam anterior. 

2.1.3.5. Cunoștință 

Prin cunoștință înțelegem acea informație care, odată receptată ca atare, găsește în „depozitul” 
cognitiv pre-existent al subiectului receptor, o bază informațională (și de cunoștințe) care permite 
integrarea ei în mod structural. Dacă, de exemplu, primesc informația că găurile negre (black 
holes) se evaporă45, această informație devine cunoștință în cazul în care eu am deja un anumit 
bagaj cognitiv privind conceptul fizic de gaură neagră. Dacă, însă, eu sunt, să spunem, poet și nu 

                                                           
41 În istoria pre-culturală a omenirii asemenea coduri erau mai degrabă de tip natural (adică aveau, ele însele o 
justificare sau o semnificație) pe când în istoria modernă codurile sunt discreționar formate, uneori chiar arbitrar, ceea 
ce nu împiedică recunoașterea semnelor, dar implică o pregătire prealabilă pentru însușirea codurilor în cauză, ceea 
ce nu era necesar în cazul codurilor naturale. Un exemplu poate fi, aici, acordarea numelor proprii: odinioară ele 
exprimau o trăsătură de caracter sau de comportament ale individului căruia i se asocia numele în cauză, astăzi 
asemenea „rigori” nu mai funcționează (numele, inclusiv cel propriu, fie scris fie rostit, trebuie considerat un semnal).  
42 Competența înseamnă cunoașterea codului simbolic semnal – semn. Competența are, deci, grade absolute. 
43 Performanța înseamnă eficacitatea cu care este utilizată competența. Performanța are, deci, grade relative la 
competență. 
44 Avertizăm cititorul atent că termenul interpretare folosit în acest pasaj nu are nici o legătură cu conceptul de 
interpretant din semiotică (vezi, aici, Peirce sau Eco) ci are un înțeles pur hermeneutic. 
45 Evaporarea găurilor negre (care are ca efect dispariția lor) este o descoperire făcută de cunoscutul fizician 
teoretician Stephen Hawking (evaporarea Hawking, sau radiația Hawking).  
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am nici o cunoștință prealabilă despre conceptul de gaură neagră, deși receptez informația în 
cauză, ea nu va deveni cunoștință. Se pune întrebarea: cum pot accesa, la nivel cognitiv (adică, 
cum pot cunoaște) un domeniu nou, dacă nici o informație primită cu privire la acel domeniu nu 
devine cunoștință? Într-adevăr, se pare că avem aici un cerc vicios: niciodată prima informație cu 
privire la un domeniu nou nu poate deveni cunoștință conform mecanismului descris anterior. 
Opinăm că există o soluție și ea este oferită de caracteristicile psihologice, mai exact ale memoriei 
subiecților: o informație, deși nu devine cunoștință, rămâne o anumită perioadă (termen scurt) în 
memorie. Putem numi această perioadă cu termenul de interval de remanență liberă. Intervalul de 
remanență liberă joacă rolul de „depozit” cognitiv dar fără a avea un caracter permanent (sau, cel 
puțin, fără a subzista pe termen lung, așa cum se întâmplă cu „depozitul” cognitiv propriu-zis) 
Așadar, dacă o nouă informație este receptată în interiorul perioadei de remanență liberă al cel 
puțin unei informații anterioare, atunci noua informație devine cunoștință. Mai mult decât atât, 
informația anterioară, aflată în intervalul de remanență liberă, este și ea „convertită”, cu această 
ocazie, în cunoștință, constituindu-se „depozitul” cognitiv propriu-zis, cu existență  pe termen lung 
(remanență legată)46. 

Se pune și întrebarea: „depozitul” cognitiv pre-existent al subiectului receptor al informației 
trebuie să aibă o anumită dimensiune pentru a avea capacitatea de integrare a noii informații care, 
astfel să devină cunoștință? Altfel spus, există un prag sub care informația nouă nu este integrabilă 
în „depozitul” cognitiv pre-existent? Un răspuns la această întrebare nu mai poate fi de natură 
logică, el trebuie decis empiric. Evident, noi nu avem un răspuns aici. O exemplificare grafică a 
propunerilor de mai sus poate fi reprezentată ca în figura 9. 

 

Figura 9. Logica formării depozitului cognitiv la subiectul receptor de informații 

2.1.3.6. Cunoaștere 

Prin cunoaștere înțelegem ansamblul de domenii cognitive care au depozite cognitive formate 
într-un subiect. Când spunem ansamblu, înțelegem atât suma logică dintre depozitele cognitive 
luate individual, cât și sinergia generată de inter-acțiunea dintre aceste depozite cognitive. Cum 
spuneam mai sus, nu vom dezvolta aici conceptele de competență cognitivă, respectiv 
performanță cognitivă, scopul nostru fiind exclusiv acela de a clarifica conceptul de cunoaștere, 
atât ca proces, cât și ca rezultat.  

2.1.4. Teoria47  

Ca regulă, cunoașterea este condensată, sistematizată în teorii. Teoria reprezintă un set de 
enunțuri propoziționale, cu caracter descriptiv48, privind un anumit domeniu de cunoaștere49 
(figura 10).  

                                                           
46 Desigur, această soluție este una de natură logică: psihologii, îndeosebi cei specializați în psihologie cognitivă, 
trebuie să decidă dacă acest mecanism logic se suprapune sau interferează cu vreun mecanism fiziologic – psihologic 
real. 
47 Acest paragraf este preluat, în cea mai mare parte, din studiul nostru, Economia politică între economia normativă și 
economia pozitivă, elaborat în cadrul Academiei Române – Centrul de Cercetări Financiare și Monetare „Victor 
Slăvescu”, în anul 2015. 
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Figura 10. Cele două „ramuri” ale teoriei 

Se pune întrebarea dacă între predictiv și prescriptiv ar putea exista o legătură și care ar fi tipul 
acestei legături. În opinia noastră, predictivul și prescriptivul vor replica, între ele, legătura care, 
eventual, ar putea fi identificată între explicație și înțelegere. Considerăm că legătura dintre 
explicație și înțelegere ar putea fi caracterizată astfel: 

 explicația implică înțelegerea, reprezentând o obiectivare (adică o comunicare 
interpersonală) a înțelegerii; desigur, înțelegerea este suficientă sieși, atât timp cât nu este 
cazul (adică nu este nevoie, din punct de vedere social) pentru o afirmare a acestei 
înțelegeri către alți subiecți de la care se așteaptă luarea unei poziții în raport cu ea; 

 explicația este deliberativă, în timp ce înțelegerea este intuitivă; 

 explicația are nevoie de o formă discursivă50, în timp ce înțelegerea are nevoie de o formă 
non-discursivă, auto-persuasivă; 

 atât explicația cât și înțelegerea sunt dependente de limbaj; în principiu, limbajul în care 
este intuită înțelegerea nu diferă de limbajul în care este comunicată explicația. 

Afirmăm că predicatele de suficiență ale unei teorii sunt: 

 este o construcție lingvistică51 de tip discursiv; 

 are un scop cognitiv, declarat52; 

 este comunicabilă interpersonal. 

Deocamdată nu interesează dacă această teorie este sau nu de tip științific. Pentru ca o teorie, așa 
cum a fost definită prin predicatele de suficiență de mai sus, să fie de tip științific, trebuie să mai 
adăugăm un predicat de suficiență și anume:  

 falsificabilitatea53 factuală a predicțiilor făcute pe baza teoriei ori pe baza consecințelor 
logice ale teoriei 

                                                                                                                                                                                                 
48 Se înțelege că, între descriptiv și explicativ, primul este genul și al doilea este specia: orice explicativ este și 
descriptiv (de altfel, este și prescriptiv, de care nu se deosebește din punct de vedere logic), dar nu orice descriptiv 
este explicativ. Pe lângă specia de explicativ, descriptivul poate conține și specia comprehensivului. 
49 În multe cazuri, domeniul de cunoaștere coincide cu domeniul de acțiune: de exemplu domeniul de cunoaștere 
economică coincide cu domeniul de acțiune economică (avem, deci, o coincidență între cognitiv și praxiologic). Sunt și 
cazuri în care domeniul de cunoaștere nu „cere” și un domeniu de acțiune: domeniile așa-numite ale cunoașterii socio-
umane (estetica, critica literară etc.). Precizăm că, deocamdată nu vorbim despre cunoaștere științifică, ci despre 
cunoaștere în general. Acceptăm, așadar, că există specii de cunoaștere non-științifică, adică specii de cunoaștere care 
nu cer verificarea condițiilor de științificitate (de exemplu, hermeneuticile sau teologiile oferă cunoaștere, dar nu de 
tip științific). 
50 Discursivitatea este necesară pentru ca explicația să poată fi verificată de alți subiecți cognitivi. 
51 Limbajul utilizat poate fi o limbă naturală sau una artificială, dar trebuie să aibă caracteristicile unui limbaj inteligibil. 
Inteligibilitatea unui limbaj presupune existența unui vocabular, respectiv existența unui sistem de reguli de formare 
corectă a enunțurilor pe baza elementelor de vocabular. 
52 În acest sens, filosofia (fie pozitivă, fie metafizică), teologia, religia ca atare, mitologia etc. trebuie considerate, și ele, 
teorii, alături de teoriile acceptate „de la sine”, deoarece fiecare dintre cele enumerate verifică predicatele de 
suficiență menționate. 
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Prin structura unei teorii se înțelege lista componentelor de bază ale teoriei, astfel încât aceasta 
să-și îndeplinească funcția cognitivă declarată. Considerăm că structura unei teorii conține 
următoarele componente: 

 componente tari (relativ invariante): componenta A 

o un principiu de întemeiere cognitivă; 

o un set de ipoteze în cadrul cărora cunoașterea teoretică este posibilă; 

o un set de propoziții protocolare care descriu mecanismele de cunoaștere;  

 componente moi (variabile): componenta B 

o un set de conjecturi privind rezultatele cognitive; 

o un set de rezultate (concluzii, aserțiuni) cognitive probate; 

Vom da o exemplificare, extrem de simplificată (aproape de nivelul didactic), pe cazul teoriei 
economice ortodoxe54. Pe acest exemplu, structura unei teorii (fără a epuiza, desigur descrierea 
structurii în cauză, ci prezentând doar o schiță exemplificativă) poate fi descrisă astfel: 

(1) componenta A: 

- principiul de întemeiere cognitivă: comportamentul economic este generat de raritatea 
resurselor economice în raport cu nevoile economice 

- ipoteze: 

 comportamentul economic este rațional sau cel puțin de raționalitate limitată; 

 actorul economic procesează complet informațiile; 

 actorul economic este egoist; 

- propoziții protocolare: 

 la baza deciziei economice stă preferința individuală; 

 comportamentul macroeconomic reprezintă o „înfășurătoare” a 
comportamentelor microeconomice (individualismul metodologic); 

(2) Componenta B: 

- conjecturi: 

 decizia economică se ia pe baze marginale; 

- rezultate: 

 procesul economic se desfășoară ciclic; 

 parcursul oricărui fenomen economic poate fi aproximat, în plan bidimensional, în 
funcție de variabila timp, cu o traiectorie de tip logistic. 

O clasificare foarte generală a teoriilor poate fi următoarea: 

 teorii explicative: furnizează protocoale veridice (cauzale) ale domeniilor de interes 
cognitiv 

                                                                                                                                                                                                 
53 Termenul de falsificabilitate are sensul introdus de Karl Popper, adică de coroborare sau, dimpotrivă, de infirmare 
factuală.  
54 Prin teorie economică ortodoxă înțelegem modelul neoclasic al teoriei economice (inclusiv cu micile „ajustări” aduse 
de așa-numita economie comportamentală, plecând de la conceptul de raționalitate limitată al lui Herbert Simon, și 
chiar de la considerațiile de psihologie a comportamentului economic introduse încă de Keynes).  



16 
 

 teorii comprehensive: furnizează protocoale verosimile (acceptabile) ale domeniilor de 
interes cognitiv 

Interesează foarte mult (pentru partea din capitol care va trata despre fundamentele cunoașterii 
economice) problematica teoriei normative. Teoria normativă este, prin definiție, o teorie de tip 
prescriptiv, adică o teorie ale cărei propoziții corect formulate reprezintă norme. După cum se 
înțelege, normele sunt generate de comprehensiune, așadar  numai teoriile din a doua categorie 
dintre cele menționate mai sus (și anume teoriile comprehensive) pot fi numite, propriu-zis, teorii 
normative. Este bine să fie evitată confuzia, altfel destul de frecventă, prin care emiterea 
predicțiilor pe baza explicațiilor au semnificația unor norme: predicțiile spun doar ceea ce noi 
anticipăm că se va întâmpla, pe când normele spun ceea ce noi dorim (sau ne așteptăm) să se 
întâmple55. Normele pot fi considerate atât în semnificația lor standard (protocoale de 
comportament cognitiv – să numim aceste norme ca fiind norme de tip 𝛼), cât și, deseori, în sensul 
că reprezintă ținte cognitive de atins (să numim aceste norme ca fiind norme de tip 𝛽). Este foarte 
interesant de observat că între cele două tipuri de norme (ambele de tip cognitiv, desigur) există o 
legătură care ar putea fi descrisă astfel: 

- orice normă 𝛼 este emisă având în vedere o normă 𝛽: această legătură este evidentă, 
deoarece un protocol cognitiv trebuie să aibă un scop56; desigur, o normă 𝛼 poate viza mai 
multe norme 𝛽, dar și invers, o normă 𝛽 poate fi verificată prin mai multe norme 𝛼 
(condiția de compatibilitate între cele două tipuri de norme este un aspect subînțeles); 

𝛽𝑖 ← (𝛼𝑖
1, 𝛼𝑖

2, … , 𝛼𝑖
𝑛𝑖) 

𝛼𝑗 → (𝛽𝑗
1, 𝛽𝑗

2, … , 𝛽
𝑗

𝑛𝑗) 

- normele de tip 𝛽 trebuie să se afle în universul de posibilități ale normelor de tip 𝛼; aceasta 
înseamnă că norma 𝛽 trebuie să fie accesibilă, din perspectivă cognitivă, ca urmare a 
operaționalizării normei (sau normelor, după caz) de tip 𝛼:  

𝛽𝑖 ∈ 𝒰𝑖
𝛼 

unde cu 𝒰𝑖
𝛼 s-a notat universul lui 𝛼 care este compatibil cu realizarea lui 𝛽𝑖. În cazul mai multor 

norme de tip 𝛼 care asigură „fondul protocolar” de realizare a normei de tip 𝛽, compatibilitatea va 
trebui judecată la nivelul intersecției universurilor aferente normelor 𝛼 implicate: 

𝒰𝑖
𝛼 =⋂𝒰𝑖

𝛼𝑘

𝑛𝑘

𝑘=1

 

  

                                                           
55 Este bine să precizăm aici un lucru : anticipațiile sunt stabilite întotdeauna prin calcul, ele nu reprezintă 
dezirabilități, ci posibilități cu un mare grad de încredere în actualizarea lor (unii le spun probabilități, ceea ce este, 
iarăși, o confuzie între extrapolarea unei arhive și rezultatul unui calcul), pe când așteptările sunt „stabilite” prin 
„deliberări subiective”. Anticipațiile sunt specii de predicții (bazate pe explicații), pe când normele sunt specii de 
dezirabilități auto-impuse (bazate pe comprehensiuni). 
56 Evităm termenul de finalitate în favoarea celui de scop, deoarece finalitatea este genul, în timp ce scopul este 
specia: scopul este acea finalitate care nu este necesară. De exemplu, nu poți să-ți propui scopul să mori (exceptând 
cazul sinuciderii; cazul morții pentru un ideal este, din punct de vedere motivațional, tot o sinucidere), deoarece 
moartea este necesară, deci este o finalitate independentă de subiectul supus morții. 
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2.2. Despre fundamentele cunoașterii economice 

2.2.1. Revederea conceptului de economic 

Reamintim, fără a relua toate detaliile57, predicatele de suficiență ale economicului, în viziunea 
noastră: 

(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 scop). 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 
disipativ. 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). 

2.2.2. Obiectul economic 

2.2.2.1.  Conceptul de obiect economic 

Spre deosebire de obiecte în general58, obiectul economic nu poate fi un lucru ca atare, ci o relație 
între lucruri59, între proprietăți ale lucrurilor sau între lucruri și proprietăți. Această caracteristică 
definițională a obiectelor economice se va menține și în cazul conceptelor economice, în general: 
așadar, conceptele economice nu sunt concepte clasificatoare, ci concepte relaționale60. Fiind o 
relație, un obiect economic va trebui definit listând cele două (sau mai multe, după caz61) entități 

                                                           
57 Acestea au fost deja examinate în capitolul 1. 
58 Așa cum sunt ele studiate, de exemplu de fizică. 
59 Reamintim cititorului că, în general, în lume există doar trei categorii de entități reale: a) lucruri; b) proprietăți;  
c) relații (între lucruri, între lucruri și proprietăți, între proprietăți). Cum vom vedea ulterior, în economie (mai general 
în domeniul social), pot exista și relații între relații. În acest context, nouă ni se pare că putem introduce un criteriu de 
separare între obiecte fizice și obiecte sociale (care includ obiectele economice) și anume: în cazul obiectelor fizice, 
mai degrabă proprietățile determină relațiile, în timp ce, în cazul obiectelor sociale, relațiile determină proprietățile. 
Deși nu este infailibil (în sensul că admite excepții) acest criteriu poate fi de oarecare folos operațional/metodologic. 
60 În mod abstract, conceptele sunt de două categorii: a) concepte clasificatoare (sau de clasare): enumeră predicatele 
de suficiență pentru încadrarea conceptelor în cauză într-o clasă conceptuală; b) concepte relaționale (sau de 
relaționare): enumeră conceptele clasificatoare între care funcționează o relație și, uneori, definesc chiar această 
relație. De menționat faptul că, din punct de vedere epistemologic, definirea relației dintr-un concept relațional este 
de tip clasificator. Un concept care descrie o relație într-o modalitate relațională este, desigur, un concept de ordin 
superior (vom reveni asupra acestei chestiuni). 
61 De exemplu, în cazul „obiectului economic” numit imposibila trinitate, specific politicii monetare, va trebui să fie 
enumerate trei entități între care se stabilește relația menționată (cursul de schimb, circulația capitalului și inflația). 
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care inter-relaționează. Evident, cu cât obiectul economic este mai complicat62, cu atât vom avea 
fie mai multe lucruri inter-relaționate, fie, cazul cel mai frecvent, mai multe relații inter-
relaționate. O schemă sinoptică (figura 11) va oferi un cadru sugestiv pentru aceste considerații. 

 

Figura 11. „Ierarhia” obiectelor economice (la bază: entitățile economice de tip primitiv) 

Ne vom ocupa acum de o problemă de logică (inclusă, de altfel, în figura 11 de mai sus): dacă orice 
obiect economic trebuie văzut (definit, „manipulat”) ca fiind o relație, se pune problema existenței 
unor entități relaționate în modul cel mai primitiv, adică a existenței unor relate63, adică a unor 
entități care nu sunt relații, la rândul lor. Facem următoarele considerații în această chestiune: 

 relatele economice trebuie să se revendice de la cele mai simple acte economice. În 
opinia noastră, cel mai simplu act economic este actul care se manifestă pe piața 
economică: așa cum este deja adjudecat în teoria economică, pe piața economică se 
manifestă două categorii de acte distincte, deși inter-dependente: cererea și oferta; 

 pe de altă parte, deși cererea trebuie considerată autonomă, deoarece este generată de 
nevoia de supraviețuire a individului (și colectivității), oferta, în schimb, nu este 
autonomă: 

- dacă ne referim la perioada din istoria omenirii în care oferta era complet naturală, 
putem spune, cel mult, că oferta era dată, dar nu că era autonomă (de fapt, oferta 
exista doar pentru că exista cererea); 

- dacă ne referim la perioada din istoria omenirii a economiei autarhice, oferta este 
dependentă de cerere (mai corect spus, de nevoia de consum), deci nu poate fi 
considerată autonomă; 

                                                           
62 Ne ferim cu îndârjire să folosim termenul de complex (cvasi-ubicuu, din păcate, în lucrările analiștilor) pentru situații 
sau cazuri de simplă complicativitate (și asupra acestui aspect vom reveni). 
63 Prin relat (un relat, două relate) înțelegem entitatea care este relaționată în cadrul definiției unui obiect (sau 
concept) economic și care, la rândul său, nu este definibilă în termeni relaționali. Din punct de vedere logic, asta 
înseamnă să acceptăm obiecte economice primitive care nu verifică definiția obiectului economic în general. De aceea 
folosim termenul de relat, și nu termenul de obiect (sau concept) economic primitiv. 
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- dacă ne referim la perioada din istoria omenirii a economiei de piață (în care ne aflăm 
și acum), iarăși oferta nu există decât dacă și în măsura în care există cererea de 
consum; 

 în ciuda demonstrației de mai sus, oferta va fi acceptată și ea ca relat, din următoarele 
considerente logice: 

- fără ea ca relat, nici un obiect economic nu ar putea fi construit, deoarece cererea 
singură nu poate constitui un obiect economic, ci doar o entitate economică; 

- se poate construi o explicație alternativă, valabilă logic în care oferta de consum (mai 
exact, de bunuri și servicii de consum) este relat iar cererea de consum este 
dependentă de ofertă64; 

 și aici, ca și în alte domenii, apare o problemă de genul „oul sau găina”. Într-adevăr, 
cererea potențială, generată de nevoia economică, este o entitate primitivă (ea nu 
depinde de nimic…economic) dar cererea manifestă (sau cererea solvabilă, adică 
cererea „acoperită” de resurse financiare alocabile în acest scop) pare a nu mai fi o 
entitate primitivă, deoarece ea depinde de resursele financiare (de exemplu, de 
venituri). Pare că avem, aici, un cerc vicios: veniturile generează cererea solvabilă, dar 
cererea solvabilă generează veniturile (prin intermediul ofertei care trebuie să răspundă 
cererii solvabile, deci să distribuie venituri pentru producerea ofertei în cauză65). Avem 
două soluții de a ieși din acest cerc vicios: a) luăm în considerare cererea potențială și nu 
pe cea solvabilă), ca act economic primitiv, și atunci ea poate sta la baza identificării 
unui relat economic; b) ne putem „refugia” de pe piața bunurilor și serviciilor pe piața 
muncii66, unde să luăm în considerare cererea de locuri de muncă, caz în care piața 
bunurilor și serviciilor ar trebuie considerată o piață derivată din piața muncii; 

(a) această soluție ne conduce la acceptarea cererii de bunuri și servicii, în expresia 
ei potențială, adică legată strict de natura umană, deci de nevoia economică, ca 
relat economic. În acest caz, toate celelalte obiecte economice vor fi construite 
în mod logic, prin relaționarea acestui relat67; 

(b) acceptarea pieței muncii ca fiind primară în raport cu piața bunurilor și 
serviciilor ridică o serie de probleme care ne determină să respingem o 
asemenea soluție: 1) cererea de muncă nu are nici o justificare fără legătura ei 
cu cererea de bunuri și servicii; 2) oferta de muncă, la rândul ei nu poate fi 
independentă de nevoia de bunuri și servicii (ar însemna că ființa umană are o 
nevoie economică de…a munci)68; 

                                                           
64 În esență, lăsând la o parte ingredientele de „culoare”, keynesismul aspiră să demonstreze (sau să afirme, cel puțin) 
cererea ca relat și oferta ca dependentă de cerere, în timp ce monetarismul aspiră să demonstreze (sau să afirme, cel 
puțin), oferta ca relat și cererea ca dependentă de ofertă. 
65 Aici rezidă, în principiu, baza logică a celebrei legi a debușeelor (legea lui Say) care spune că oferta își creează 
propria cerere. Deși Keynes a pretins că infirmă această lege, în realitate i-a stabilit doar o limită, dată de înclinația 
spre economisire (fie medie, fie marginală).  
66 De menționat faptul că teoria economică ortodoxă consideră că piața muncii este o piață derivată, și anume o piață 
derivată dintr-o piață primară (cea a bunurilor și serviciilor): cererea de muncă depinde de cererea de bunuri (dorința 
producătorului de a crea oferta cerută). 
67 De exemplu, prețul de tranzacție (coincident sau nu cu prețul de echilibru, coincidența în cauză nu are relevanță 
pentru raționamentul nostru) va fi definit ca un obiect economic care relaționează relatele cererea și oferta de bunuri 
și servicii.  
68 Așa cum a fost definit mai sus conceptul de economic, rezultă că nevoia economică nu poate fi ancorată decât de 
nevoia de schimb entropic cu natura, mai precis de nevoia fiziologică (biologică) a individului uman de a se menține în 
viață. Este dificil de acceptat că nevoia de a munci este o nevoie economică (lăsăm, desigur, la o parte nevoia de… 
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 în continuare, vom mai face două completări: a) vom numi cererea de bunuri și servicii 
cerere de consum (ceea ce și este, de fapt); b) vom accepta și oferta de bunuri și servicii 
ca relat, în baza argumentelor prezentate mai sus 

 așadar, relatele economice fundamentale ar trebuie considerate cererea potențială 
(adică ancorată în nevoia economică, și nu în capacitatea de a o putea satisface cu 
resursele financiare existente),  respectiv oferta potențială69 existente pe piața bunurilor 
și serviciilor; această piață va avea statut de piață primară, adică de piață ale cărei acte 
economice generează relatele economice; 

 să examinăm celelalte două categorii de piețe distincte categorial (piața muncii și piața 
monetară): 

(a) despre piața muncii am discutat deja, și am arătat că, într-adevăr, ea nu poate fi 
piață economică primară: atât cererea de muncă (sau, echivalent, oferta de 
locuri de muncă), cât și oferta de muncă (sau, echivalent, cererea de locuri de 
muncă) sunt dependente de cererea, respectiv oferta de bunuri și servicii; 

(b) despre piața monetară vom spune următoarele: a) cererea de monedă este un 
efect derivat al cererii de bunuri și servicii (fie că cererea de monedă se face în 
mod direct – credit bancar sau alt tip de credit monetar – sau în mod indirect – 
ofertă de muncă; b) oferta de monedă, în schimb, pare a fi de natura unui 
relat70. Să facem o analiză mai amănunțită aici: 

- banca centrală își proiectează politica de emisiune monetară (de 
creare/distrugere de monedă centrală, adică de variație a bazei monetare) 
deseori în funcție de criterii non-economice; în orice caz, dependența 
ofertei de monedă față de obiecte economice este extrem de scăzută (de 
exemplu, dependența față de rata dobânzii este, în genere, prezumată a fi 
nulă, adică oferta de monedă este considerată a fi rigidă în raport cu rata 
dobânzii); 

- controlul băncii centrale asupra ofertei de monedă este total; chiar și 
emisiunea de monedă bancară, la nivelul sistemului bancar, prin credite 
bancare, este sub controlul – fie economic71, fie administrativ72 – al 
autorității monetare; 

                                                                                                                                                                                                 
mișcare fizică, invocată de medici pentru menținerea sănătății biologice, deci a vieții, mai ales că nu orice act de a 
munci implică mișcarea fizică, îndeosebi în societățile moderne). 
69 S-ar putea obiecta aici în felul următor: nici un producător nu produce o ofertă potențială, ci o ofertă apreciată de el 
că ar fi solvabilă, adică acoperită de o cerere solvabilă. Obiecția nu este îndreptățită din cel puțin două motive: a) nici 
un producător nu știe care este cererea solvabilă, el anticipează asupra ei și, deci, produce, de fapt, o ofertă care doar 
în mod potențial ar putea fi acoperită de cerere; b) producătorii se confruntă, deseori, fie cu deficite, fie cu excedente 
de ofertă, dovadă, din nou, că produc o ofertă potențială care nu se suprapune decât întâmplător cu cererea solvabilă 
(încercarea economiilor centralizate, inclusiv din România în perioada regimului politic de tip comunist, de a reduce 
pierderile sociale – inerente pieței libere – prin planificare macroeconomică a eșuat, dar nu din cauze tehnologice – 
cum ar fi imposibilitatea procesării informațiilor – , ci din cauze mai profunde și, de fapt, inevitabile, de natură 
psihologică și sociologică, adică ținând chiar de natura umană. Problema posibilității drenării naturii umane prin 
intermediul condiției umane depășește cu mult ambițiile studiului de față, dar ea este extrem de importantă în marja 
binomului natură-cultură). 
70 A nu se confunda oferta de monedă cu masa monetară. Când vorbim despre oferta de moneda ne referim exclusiv 
la baza monetară (numerarul existent, din moneda oficială, într-un sistem monetar). Oferta de monedă este 
controlată exclusiv de autoritatea monetară din acel sistem monetar (banca centrală), în timp ce masa monetară este 
influențată de mai mulți factori: 1) baza monetară (generată de emisiunea monetară); b) multiplicatorul bazei 
monetare (generat de existența monedei scripturale); c) multiplicatorul creditului bancar (sau creația monetară de 
monedă bancară, generată de sistemul bancar comercial). 
71 De exemplu, prin intermediul ratei dobânzii de politică monetară. 
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- tragem concluzia că putem accepta un al treilea relat economic: oferta de 
monedă 

 piața financiară (atât bancară, cât și non-bancară), piața investițională (directă, sau de 
portofoliu) trebuie considerate, din motive evidente, piețe derivate ale pieței de bunuri 
și servicii, deci nu vor produce relate economice; 

 mai există, însă, o „piață” susceptibilă de a produce relate economice: este vorba despre 
cheltuielile guvernamentale73. Într-adevăr, cheltuielile guvernamentale (mai ales 
cheltuielile bugetului de stat) pare că nu sunt dependente, cel puțin în mod nemijlocit, 
de alte relate economice; vom accepta așadar, un al patrulea relat economic și anume 
cheltuielile bugetare publice74. 

În concluzie, acceptăm existența a patru relate economice (entități economice primitive): 

 (RE1) cererea de consum (bunuri și servicii de consum); 

 (RE2) oferta de consum (bunuri și servicii de consum); 

 (RE3) oferta de monedă; 

 (RE4) cheltuielile bugetare publice75. 

Așadar, orice obiect economic va reprezenta o construcție logică bazată pe relații de diverse 
ordine între aceste patru relate economice.  

Dorim să facem, aici, o precizare fără de care credem că ar putea apărea unele confuzii. 
Identificarea celor patru relate economice care, prin relaționare, conduc la obiecte economice 
primitive și, mai departe, la obiecte economice de ordin conceptual mai înalt, nu are nici o 
legătură cu teoria economică. Cu alte cuvinte, relaționarea relatelor (și apoi, a relațiilor astfel 
constituite etc.) nu trebuie confundată cu relaționarea conceptelor economice din punctul de 
vedere al teoriei economice explicative. Deci, relaționarea relatelor nu sugerează nimic din ceea ce 
numim mecanisme de transmitere a impulsului economic (mecanisme care exprimă esența, în 
opinia noastră, a oricărei teorii economice serioase), ci pur și simplu stă la baza construcției logice 
a obiectelor economice. De exemplu, prețul de tranzacție a unui bun reprezintă o relație între 
cererea de acel bun și oferta din acel bun, iar această relație este valabilă și pentru keynesieni și 
pentru monetariști, neexprimând nimic de natură explicativă, ci doar o construcție logică de tip 
conceptual (prețul nu este explicat de relația cerere-ofertă, ci este doar generat de această 
relație76).  

                                                                                                                                                                                                 
72 De exemplu, prin intermediul ratei rezervelor minime legale obligatorii. Aici am dori să facem un comentariu: deși 
denumirea vehiculată oficial este de rată a rezervelor minime obligatorii (fără termenul legal), atragem atenția că 
rezerve monetare la bănci pot fi constituite nu numai legal, ci și statutar (ba chiar și contractual, adică la cererea 
deponenților), care sunt, și ele, obligatorii, de aceea ni se pare că, riguros vorbind, denumirea rezervelor monetare 
prevăzute de lege trebuie să conțină și predicatul legal. 
73 În categoria cheltuielilor guvernamentale includem atât cheltuielile bugetului de stat (adică cheltuielile aferente 
bunurilor publice), cât și cheltuielile bugetare ale organizațiilor economice care fac parte din domeniul privat al 
statului: regii autonome, societăți comerciale cu capital integral de stat. Cheltuielile componentelor para-bugetare din 
bugetul general consolidat (bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor de sănătate, bugetul fondului de 
șomaj etc.) nu sunt susceptibile de a constitui relate economice, din cauza violării principiului bugetar al neafectării 
veniturilor bugetare. 
74 Reamintim cititorului că avem în vedere, aici, cheltuielile bugetare propriu-zise și nu și cheltuielile para-bugetare, 
așa cum acestea au fost descrise mai sus. 
75 Veniturile bugetare publice sunt complet dependente de cheltuielile bugetare publice, deci ele nu pot constitui un 
relat economic. 
76 O explicație a prețului este dată, de exemplu de teoria marxistă a prețului, sau de teoria marginalistă a prețului.  
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2.2.2.2. Principalele determinații ale obiectului economic 

În acest paragraf vom examina predicatele sau determinațiile de bază ale obiectului economic, ca 
relație de relate sau, după caz, relație de relații. Reținem următoarele asemenea determinații. 

(1) statutul ontologic al obiectului economic este de obiectivare deliberativă a unei 
intenționalități a subiectului economic; așadar obiectul economic nu există în mod 
independent de subiectul economic, el este, pur și simplu, generat de subiect77; 

(2) urmare a primului predicat, obiectul economic are un caracter contingent: el poate să 
apară, să dispară, să se modifice ca urmare a acțiunii subiectului economic; obiectul 
economic nu are o natură necesară din punct de vedere logic; 

(3) obiectul economic este asociat cu activitatea praxiologică a subiectului, nu cu cea 
practică a acestuia (vezi figura 7); 

(4) obiectul economic este separabil:  

- este posibilă separarea obiectelor economice în spațiu (prin cele trei categorii de 
membrane) sau în timp, pe baza considerentelor de identitate; obiectele economice 
rezultate își conservă calitatea de obiecte economice; 

- separarea este posibilă atât între indivizi identici (separare cantitativă), cât și între 
indivizi diferiți (separare calitativă); 

(5) obiectul economic este compozabil:  

- compoziționalitate (agregare) structurală: obiecte economice de același tip pot fi 
agregate în obiecte compuse, care, la rândul lor, constituie obiecte economice;  

- compoziționalitate (agregare) funcțională: obiecte economice de tip diferit pot fi 
agregate în obiecte compuse, care, la rândul lor, constituie obiecte economice78; 

NB: compoziționalitatea obiectului economic generează două efecte distincte:  
a) dominanța compusului asupra părților: părțile pot fi înțelese dacă este înțeles 
compusul79; b) sinergia: generarea de predicate noi ale compusului, inexistente la 
părțile componente ale compusului; 

(6) obiectul economic poate „îmbrăca” trei ipostaze distincte (deși intercorelate): 

- ipostaza tehnologică: obiectul economic reclamă o raționalitate instrumentală 

- ipostaze politică: obiectul economic nu implică raționalitate 

- ipostaza morală: obiectul economic reclamă considerente practice  

                                                           
77 În sens general, obiectul economic intră în lumea a 3-a a lui Popper, deși Popper însuși considera lumea a 3-a ca 
incluzând doar fenomenele psihice care-și pierd caracterul privat, devenind publice (lumea conținuturilor obiective de 
gândire: de exemplu, teorii). Propunerea noastră ca obiectul economic să intre în lumea a 3-a a lui Popper se bazează 
mai mult pe o sugestie mai clară existentă la Frege care acceptă fenomene fizice reale, fenomene psihice reale și 
fenomene obiective dar nereale. În ultima categorie include construcțiile conceptuale logice (de exemplu, conceptul 
de număr). De fapt, propunerea noastră conduce la următoarea structură a „lumilor”: lumea 1 – fenomene fizice reale 
naturale; lumea 2 – fenomene psihice private; lumea 3: fenomene fizice artefactuale (obiecte economice fizice) și 
fenomene psihice publice sau publicate (obiecte economice logice), ceea ce ar putea reprezenta o combinație sui 
generis între propunerea lui Frege și propunerea lui Popper. Astfel, lumea a 3-a a lui Popper primește, în plus, 
obiectele economice fizice, iar „lumea” obiectivă dar nereală a lui Frege primește calitatea de realitate obiectivată. 
78 Din punct de vedere logic pot exista agregări funcționale ale agregărilor structurale (de exemplu, Uniunea 
Europeană), respectiv agregări structurale ale agregărilor funcționale (de exemplu, sistemul bancar).  
79 Se pare că individualismul metodologic (explicarea macroeconomicului prin microeconomic, adică un soi de 
reducționism ontologic, spre deosebire de reducționismul epistemologic practicat în modelarea economică generală) 
încalcă acest efect. 
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2.2.3. Subiectul economic 

2.2.3.1. Conceptul de subiect economic 

Numim subiect economic subiectul cultural80 care-și obiectivează intenționalitatea de a efectua, în 
ultimă instanță81, schimb entropic cu natura. Desigur, subiectul cultural obiectivează multe 
acte/acțiuni (care verifică predicatele de suficiență: ontologic, alegere, scop) dar numai acele 
obiectivări care implică schimbul entropic (fie efectiv realizat, fie intenționat) îl transformă în 
subiect economic. Conceptul nostru de economic evită apelul la definiția clasică a economicului și 
anume de alocare optimă (pe baza minimizării costului de oportunitate) a resurselor rare cu 
utilizări alternative pentru realizarea unui scop prestabilit. Considerentele noastre pentru 
respingerea unei asemenea definiții a economicului pot fi sintetizate astfel: 

- conceptul clasic implică, din punct de vedere logic, ideea de optimizare (adică de 
extremizare a unui efect prin verificarea unui sistem de restricții dat); optimizarea implică 
raționalitatea, or, în viziunea noastră, subiectul economic se comportă quasi-rațional82 ba 
chiar, în cele mai mute cazuri, după o raționalitate normativă83 care nu are nimic de-a 
face cu optimizarea; 

- alegerea pe baza costului de oportunitate este o alegere care excede domeniul 
schimbului entropic dintre individ și natură, el se întâlnește în toate domeniile în care 
există alegeri raționale (politică, sport etc.). Acceptarea definiției clasice a economicului ar 
conduce la un soi de pan-economism, ceea ce este nu numai contra-productiv din punct 
de vedere conceptual și metodologic, dar ar conduce și la dizolvarea specificului 
economicului. 

2.2.3.2. Principalele determinații ale subiectului economic 

În acest paragraf vom examina predicatele sau determinațiile de bază ale subiectului economic. 
Reținem următoarele asemenea determinații. 

(1) subiectul economic are caracter necesar: fiind un sistem disipativ84, subiectul economic 
efectuează cu necesitate logică (adică în mod inevitabil) schimb entropic cu natura; 
inevitabilitatea schimbului entropic cu natura conferă subiectului economic caracterul 
său necesar85; 

(2) subiectul economic este de cauzalitate integrală: într-adevăr, subiectul economic fiind 
subiect cultural, el convoacă toate cele patru cauze aristotelice86, spre deosebire de 
subiectul non-cultural (incapabil de scopuri87); 

                                                           
80 Calitatea de subiect cultural (capabil de reprezentări și de scopuri) este impusă de cel de-al treilea predicat de 
suficiență al calității de economic (vezi paragraful 2.2.1.). 
81 Precizarea în ultimă instanță este fundamentală aici deoarece, cel puțin în epoca modernă, sugestia schimbului 
entropic al actelor/acțiunilor economice nu mai este evidentă, ci trebuie descoperită pe cale logică (de exemplu, 
cineva care cumpără acțiuni la bursă nu pare, la prima vedere, că ar vrea să facă schimb entropic cu natura pentru a se 
menține în viață, deși, în ultimă instanță, acesta este, desigur, scopul său).  
82 Vezi, în acest sens, și studiul nostru, Q-Rationality, apărut în Œconomica, nr. 3/2015. 
83 Vezi, în acest sens, și studiul nostru, T-Rationality, apărut în Œconomica, nr. 4/2015. 
84 Un sistem disipativ este un sistem care funcționează departe de echilibru (de fapt, se află într-un dezechilibru 
perpetuu, fără ca, totuși, astfel, să fie instabil). Stabilitatea (și perpetuarea) unui asemenea sistem se bazează pe 
schimbul entropic cu mediul său, în sensul de a extrage din mediu mai multă entropie joasă decât entropie înaltă 
pompează în mediu (accelerând, prin aceasta, entropia mediului).  
85 Desigur, de aici, vom extrage, mai jos, caracterul necesar al activității economice. 
86 Reamintim cele patru cauze propuse de Aristotel: a) cauza materială (causa materialis) ; b) cauza formală (causa 
formalis) ; c) cauza eficace sau eficientă (causa eficiens) ; d) cauza finală sau scopul (causa finalis).  
87 Și ca urmare, incapabil de activitate economică, deși și el efectuează schimb entropic cu natura, fiind tot un sistem 
disipativ. 
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(3) subiectul economic este de tip praxiologic: așa cum s-a arătat în Capitolul 1 al acestui 
studiu (paragraful 1.2.1.), disciplina economică este o praxiologie, în sensul că se ocupă 
de relația subiect-obiect având ca finalitate elucidarea subiectului; calitatea de subiect 
praxiologic a subiectului economic derivă, așadar, din încadrarea generală a 
disciplinelor, așa cum a fost aceasta propusă în Capitolul 1; 

(4) subiectul economic are o natură ambivalentă: subiectul economic poate fi, fie 
concomitent, fie succesiv, obiect economic. Prezentăm două argumente în apărarea 
acestei asumpții: 

- în primul rând, să ne amintim că unul dintre relatele economice este cererea de 
consum (de bunuri și servicii de consum); or, această cerere este o manifestare 
directă a subiectului economic, deci este un relat economic care este indisolubil legat 
(în sensul unei necesități logice) de subiectul economic; 

- un subiect economic apare ca obiect economic oricărui alt subiect economic; de 
altfel, din punct de vedere logic, libertatea economică permite o violare funcțională 
(nu etică) a maximei kantiene, evocate anterior, în sensul că orice subiect economic 
va folosi orice alt subiect economic ca mijloc (deci ca obiect economic) pentru 
atingerea propriului scop. 

2.2.4. Indiscernabilitatea subiect economic – obiect economic. Pachetul so 

Pe lângă cele de mai sus privind corelația subiect economic – obiect economic, vom adăuga, în 
cadrul acestui paragraf, câteva considerații suplimentare privind chiar posibilitatea acceptării unei 
indiscernabilități subiect economic- obiect economic. 

(1) există patru raporturi sub care subiectul economic poate fi socotit indiscernabil de 
obiectul economic: 

- raportul conceptual: prin regresie ad infinitum se poate arăta că obiectul economic 
de ultimă instanță este subiectul economic (scopul ultim al oricărei activități 
economice este consumul final, deci prezervarea subiectului economic); 

- raportul structural: subiectul economic și obiectul economic sunt în mod necesar 
corelate, la nivelul cauzelor, respectiv al ipostazelor: ipostaza tehnologică a obiectului 
economic reclamă cauza eficace (eficientă) și pe cea materială ale subiectului 
economic, în timp ce ipostazele morală și politică ale obiectului economic reclamă 
cauza formală și pe cea finală ale subiectului economic; 

- raportul funcțional: subiectul economic și obiectul economic se „ascut” unul pe altul, 
prin intermediul informației, care este comună ambilor, adică se produce un 
fenomen sui-generis de evoluție în tandem (co-evoluție); 

- raportul finalității: finalitatea raportului subiect economic – obiect economic este 
prezervarea și evoluția subiectului economic, care nu se pot realiza decât prin 
prezervarea și evoluția obiectului economic; în consecință, paradigma acțională (în 
curs de cristalizare) care va asigura această indiscernabilitate sub raportul finalității 
este paradigma sustenabilității (care va înlocui paradigma optimalității, curentă). 

(2) consecințe epistemologice ale indiscernabilității subiect economic – obiect economic: 

- subiectul economic, respectiv obiectul economic sunt auto-referențiale: a) în cazul 
subiectului economic, care este un subiect cultural, autoreferențialitatea este 
evidentă; b) în cazul obiectului economic, auto-referențialitatea este indusă de 
cazurile în care subiectul economic este obiect al procesului economic; 
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- cunoașterea economică nu se poate exercita în mod distinct casant asupra 
subiectului economic sau asupra obiectului economic, ci doar concomitent asupra 
celor două entități – adică asupra pachetului „so” (subiect-obiect); avem o logică 
cognitivă de tip „și-și” în locul uneia de tip „sau-sau”; 

- există o imprecizie epistemologică în identificarea subiectului, respectiv a obiectului, 
în procesul economic: nu avem de-a face doar cu o „perturbare” ocazională a 
obiectului de către subiect (ca în mecanica cuantică – vezi imprecizia Heisenberg ), ci 
de o trecere permanentă, cu conotații ontologice (adică de tip structural), între 
subiect și obiect;  

- există o tendință funcțională ca sfera obiectului economic să se reducă în favoarea 
sferei subiectului economic: capitalul fizic se impregnează cu cunoaștere 
materializată (vezi noua economie); 

(3) consecințe metodologice ale indiscernabilității subiect economic – obiect economic: 

- imposibilitatea predicției în procesul economic: nu pentru că procesul economic este 
non-cauzal, ci pentru că această cauzalitate este de tip teleologic (cauza finală, 
motivul), venită dinspre viitor și nu dinspre trecut88; 

- descrierea dinamicii procesului economic (inclusiv din perspectiva modelării) este bi-
valentă: trebuie să combine faza teleologică a proiectării procesului economic cu faza 
eutaxiologică a acesteia; 

- insuficiența explicației în epuizarea cognitivă a procesului economic: explicația (care 
se referă la faza eutaxiologică a procesului economic) trebuie completată de 
comprehensiune (care se referă la faza teleologică a procesului economic); 

- modificarea modelului de raționalitate a procesului economic: necesitatea construirii 
unui nou model de determinism în procesul economic, inclusiv la nivel operațional 
(ex.: renunțarea la probabilități, utilizarea funcțiilor de tip reacție-difuziune, utilizarea 
funcțiilor de undă în materia predicției economice, putându-se merge până la 
inventarea unui nou formalism adecvat procesului economic89). 

Conceptul de indiscernabilitate subiect economic – obiect economic (inclusiv consecințele 
epistemologice și metodologice ale acestei indiscernabilități, menționate mai sus) ne conduce la 
necesitatea de a propune formarea unui pachet (simultan cognitiv și acțional/praxiologic), care s-
ar putea numi pachetul so (subiect-obiect). Astfel, modelarea economică ar trebui să aibă drept 
„unitate” de modelare acest pachet so și nu doar obiectele economice. Avantajele utilizării 
conceptului de pachet so sunt multiple: 

 se reintroduce subiectul economic în procesul economic, astfel fundamentându-se cu 
adevărat procesul în cauză, din moment ce obiectul economic este creat de subiect; 

 se obține o mai mare invarianță a procesului economic la nivelul pachetului so, comparativ 
cu luarea în considerare doar a obiectului economic; 

 se poate reconsidera cauzalitatea în procesul economic, incluzând teleologia; 

                                                           
88 Scopul are natură de noutate care este, prin definiție, impredictibilă. Natura de noutate a scopului rezultă din faptul 
că scopul nu este (nu poate fi) un outcome al unui model de raționalitate.  
89 În opinia noastră, unul dintre cele mai importante piedici în progresul disciplinei economice este lipsa unui 
formalism propriu (după cum se știe, formalismul utilizat actualmente în descrierea și modelarea fenomenului 
economic este importat din fizică – ecuații diferențiale, probabilități, eliminarea subiectului din modelele economice 
etc). 
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 aceste avantaje (fie de tip epistemologic, fie de tip metodologic) pot contribui la 
revitalizarea epistemologiei economice) (în Anexă se prezintă o scurtă evaluare critică a 
bazelor epistemologice curente ale economiei) 

2.2.5. Apriorism și experiență în cunoașterea economică 

2.2.5.1. Apriorismul economic 

În acest paragraf ne vom pune întrebarea și vom încerca să formulăm un răspuns în privința 
apriorismului în cunoașterea economică.  

Așa cum am văzut deja, cunoașterea economică este mijlocită de acțiunea economică. Mai mult 
decât atât, în opinia noastră, reflecția de tip economic nu are un caracter autonom în raport cu 
praxiologia90. Așa cum am văzut anterior, orice obiect economic este creat (inventat) de subiectul 
economic tocmai în încercarea de a-și desfășura schimbul entropic cu natura, în scopul prezervării 
vieții. Așadar, în domeniul economic (opinăm că, în general, în domeniul social) praxiologicul este 
logic anterior cognitivului91. Suntem, oare, îndreptățiți ca, pe această bază, să tragem concluzia că, 
în domeniul economic, cunoașterea este exclusiv a posteriori? Răspunsul nostru la această 
întrebare este afirmativ: în cunoașterea economică nu sunt necesare categorii apriorice, deoarece 
cunoașterea economică este posterioară logic experienței economice. Nu ne interesează, în acest 
studiu, să abordăm existența sau nu a categoriilor apriorice în general la subiectul cultural. 
Spunem doar că subiectul economic nu are nevoie de categorii apriorice pentru cunoașterea 
specifică de tip economic. Să examinăm două posibile obiecții: a) subiectul economic nu are nici o 
experiență economică decât posterior logic fixării unui scop: nu rezultă de aici că are nevoie de o 
categorie apriorică pentru stabilirea acelui scop?; b) subiectul economic este un subiect cultural 
integral (adică este, în orice moment, și subiect economic și subiect cultural non-economic: dacă 
acesta din urmă deține categorii apriorice (așa cum am spus, acest lucru nu îl examinăm aici) nu 
rezultă că, eo ipso, subiectul economic deține categoriile apriorice în cauză? Vom examina pe rând 
cele două posibile obiecții la „decizia” noastră că nu avem nevoie de categorii apriorice în 
cunoașterea economică. 

(a) Problema scopului 

În primul rând, să examinăm consecințele logice ale faptului că subiectul economic își fixează un 
scop de natura schimbului entropic cu natura (sau care angajează în mod necesar, în ultimă 
instanță, acest schimb entropic). Este oare evident faptul că, prin simpla stabilire a unui scop de 
acest tip92 (evident formularea publică a scopului poate avea semnificație praxiologică și 
instrumentală, de exemplu dacă este vorba despre antrenarea și a altor subiecți economici în 
atingerea unui scop comun, dar această publicare a scopului nu este relevantă pentru discuția 
noastră de aici) subiectul economic cunoaște deja ceva înainte ca acțiunea (actul praxiologic) să 
aibă loc, anume, el cunoaște (știe) că acel scop este adecvat pentru realizarea schimbului entropic, 
adică pentru satisfacerea celui mai stringent comandament al oricărei ființe, prezervarea vieții? 

                                                           
90 Deși nu se poate nega faptul, relevat de mulți filosofi ai științei, că nici o reflecție nu este posibilă (sau, în orice caz, 
nu este generată) decât în prezența unei probleme care reclamă o soluție (cu toate acestea, cel puțin logica și 
matematica se pare că pot dezvolta reflecții „gratuite”, de asemenea, în mare parte, fizica teoretică) vom spune că, în 
domeniul economic această condiție este de tip necesar, adică este imposibil ca o reflecție economică să apară în 
afara praxiologiei. Cititorul își amintește, desigur, faptul că, încă din Capitolul 1, noi am încadrat reflecția economică în 
categoria praxiologiilor.  
91 Această anterioritate logică nu trebuie neapărat dublată de o anterioritate cronologică și, în covârșitoarea 
majoritate a cazurilor, nici nu este dublată. De exemplu, stabilirea scopului (efectul) este anterioară logic acțiunii care 
conduce la atingerea scopului, cu toate acestea însă, din punct de vedere cronologic, întâi se desfășoară acțiunea și 
abia apoi se atinge scopul. 
92 Nu are relevanță, aici, dificila problemă a raportului cauzalitate – liber arbitru sau, mai bine zis, determinism – liber 
arbitru, deoarece noi vom pleca de la „linia de start” la care scopul este deja fixat. 
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Considerăm că răspunsul corecte aici este unul negativ. Dacă cumva știe despre scop, de bună 
seamă știe în virtutea experienței (fie directe, fie indirecte), de exemplu a văzut alți semeni de-ai 
lui făcând la fel93. Dar să considerăm primul subiect economic. El cum a aflat asta? În opinia 
noastră, chiar și primul subiect economic a aflat despre scop tot în urma experienței; de exemplu, 
este posibil ca acel prim subiect economic să fi și murit făcând un schimb entropic eronat (de 
exemplu, a mâncat ceva otrăvitor). Dar dacă nu a murit la fixarea primului său scop, atunci ceea ce 
a dobândit pe plan cognitiv reprezintă o cunoaștere a posteriori (care, ulterior, este multiplicată, 
fără ca, desigur, posibilitatea accidentului fatal să fie eliminată complet vreodată). Dacă dorim, cu 
tot dinadinsul, să numim această capacitate a subiectului economic de a fixa (în mod infailibil, să 
presupunem!) scopul schimbului entropic cu natura, drept categorie apriorică, vom constata 
imediat că ea este, de fapt, instinctul de conservare (prezent la orice subiect, nu numai la cel 
cultural). Dar ceea ce este instinctual nu este asociat intelectului (fie el și sensibil), deci nu poate 
aspira la statutul de categorie cognitivă apriorică. Să observăm, așadar, faptul că, deși economicul 
are caracter necesar, cunoașterea economică nu poate opera prin categorii apriorice ale 
intelectului subiectului economic. Desigur, aici ne deconspirăm poziția de a considera că aprioricul 
și necesarul  sunt echivalente logic sau, cel puțin, sunt inferabile valid una din cealaltă94). 

(b) Problema subiectului integral 

Într-adevăr, subiectul economic nu are în mod continuu (și nici permanent) calitatea de subiect 
economic. În perioadele de timp în care nu se manifestă ca subiect economic, subiectul cultural în 
cauză se poate manifesta sub alte ipostaze subiectuale (sau chiar obiectuale95), ipostaze în care 
este posibil ca cognitivul să nu mai fie, din punct de vedere logic, ulterior praxiologicului. Dar 
subiectul cultural în cauză este un individ unic, cu o identitate fundamentală care se conservă între 
perioadele în care se manifestă în ipostaze diferite, ceea ce conduce la concluzia, pertinentă, că, 
dacă în unele ipostaze subiectul deține componente (parametri) de tip apriori, nu ne putem 
aștepta să renunțe la ele (sau să devină, subit, amnezic în raport cu ele, sau pur și simplu, să nu le 
mai poată accesa) atunci când „îmbracă haina” subiectului economic. Dar aceasta ar conduce la 
concluzia că există apriorism în cunoașterea economică. Ne vedem nevoiți să respingem și această 
concluzie cu următorul argument: categoriile apriorice ale intelectului subiectului cultural nu îi 
sunt necesare în actul/acțiunea economică, chiar dacă îi sunt necesare în calitatea lui de subiect 
cultural non-economic, deoarece singurul moment logic în care aceste categorii apriorice ar trebui 
să intervină ar fi în stabilirea scopului economic (ulterior intervenind experiența, care generează 
cunoaștere a posteriori). Or, acest aspect l-am elucidat deja mai sus. 

În concluzie cunoașterea economică nu are la bază categorii apriorice, nici din perspectiva primului 
considerent examinat (prioritatea logică a praxiologicului), nici din perspectiva celui de-al doilea 
considerent (subiectul economic ca subiect integral).  

2.2.5.2. Experiența economică 

Experiența economică reprezintă ansamblul actelor/acțiunilor/activităților economice desfășurate 
de un subiect economic (individual sau colectiv96) în vederea realizării scopului pe care l-am descris 

                                                           
93 Aici poate funcționa fie cunoașterea ostensivă, fie cunoașterea memică (vezi paragraful 2.1.1.) care sunt cunoașteri 
a posteriori, desigur. 
94 Vezi, aici, de exemplu, poziția lui Saul Kripke (în lucrarea Numire și necesitate, Editura…, București, ….), dar și a lui 
Alvin Plantinga (în lucrarea Natura necesității, Editura …, București, …). Desigur, polemica se poartă doar asupra 
aprioricului sintetic, deoarece aprioricul analitic este necesar prin definiție (fiind o simplă tautologie). 
95 Avem în vedere, aici, observația anterioară că orice subiect economic este, pentru orice alt subiect economic, obiect 
economic. 
96 Din punct de vedere logic, un subiect economic colectiv este descriptibil sub termenul de clasă. Desigur, clasa este 
un construct logic, el nu este un factual (așa cum este subiectul economic individual), de aceea în raționamentele 
desfășurate prin utilizarea claselor trebuie multă atenție, pentru a nu apărea non-sensuri (o metodă de a reduce clasa 
la indivizi a fost propusă de Bertrand Russell și Alfred North Whitehead, în lucrarea comună Principia Mathematica. 
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ca fiind realizarea schimbului entropic cu natura. Oricât de sofisticată ar fi, ca proiect sau ca 
instrumentalizare, experiența economică nu este altceva decât o încercare (în sensul praxiologic, 
de conativitate) de a realiza, în ultimă instanță, schimbul entropic cu natura. Acesta este și sensul 
exact în care spunem, de obicei, că consumul final individual este scopul oricărei activități 
economice. Clasificarea experienței economice în funcție de „distanța” scopului nemijlocit față de 
schimbul entropic cu natura conduce la listarea categoriilor de activități într-o ordine de relevanță 
economică.  

În acest paragraf mai dorim doar să enumerăm, pe scurt, câteva dintre trăsăturile (predicatele) de 
bază ale experienței economice, în sensul său abstract. 

 experiența economică nu cere categorii economice apriorice; 

 experiența economică are caracter necesar, dar doar în sensul de clasă de experiențe 
îndreptate spre realizarea schimbului entropic dintre individ și natură; în ceea ce privește 
ipostazierea ei concret-istorică, aceste ipostazieri au caracter contingent, deși nu se 
încadrează neapărat în zona liberului-arbitru; 

 experiența economică este, prin excelență, de tip acțional și nu de tip cognitiv: în 
experiența economică subiectul economic este prezent în procesul economic (în cele mai 
multe cazuri există o indiscernabilitate între subiectul economic și obiectul economic (vezi 
conceptul de pachet „so”: subiect economic – obiect economic, la paragraful 2.2.4.)97; 

 experiența economică este inaptă de falsificarea predicției în sensul originar propus de 
Popper (această situație este generată de efectul Oedip sau legea efectului de anunțare)98; 

 experiența economică este imposibil de replicat în mod independent; consecință: se pare 
că rezultatul cunoașterii economice nu este de tip științific, ci de tip hermeneutic (adică nu 
livrează explicații, ci comprehensiuni, înțelegeri); 

 experiența economică nu permite cicluri circulare, ci doar cicluri evolutive; consecință: 
periodicitatea ciclurilor economice este fortuită și cu totul artificială99, nu necesară. 

2.2.6. Modelarea economică 

2.2.6.1. Conceptul de model economic 

Ca și în alte domenii, în domeniul cunoașterii economice, „vehiculul” cel mai adecvat este modelul 
economic. De fapt, în domeniul economic (mai general, în domeniul social) experimentele nici nu 
sunt posibile, posibile fiind doar experiențele100. 

                                                           
97 Dacă în științele naturii subiectul este spectator (distinct casant de obiect), în experiența economică subiectul este 
agent/actor (indiscernabil de obiect). De altfel, terminologia uzuală (agent economic, actor economic) sesizează 
această caracteristică a experienței economice în raport cu experiențe non-economice (mai general, non-sociale). 
98 La această crucială problemă a cunoașterii și acțiunii economice ne vom referi, pe larg, în Capitolul 3 al prezentului 
studiu. 
99 În opinia noastră, o soluție pentru identificarea (și utilizarea) ciclicității fenomenului economic este utilizarea, în 
formalizarea acestuia, a unui timp intern, pe care noi l-am numit timp economic (vezi lucrarea autorului, Fenomenul 
inerțial în procesul economic, Editura Economică, București, 2001. Mai mult decât atât, ne permitem să emitem și o 
conjectură economică adresată colegilor de breaslă, pe care o formulăm astfel: orice fenomen economic măsurat cu 
timpul propriu (sau timpul intern, sau timpul economic) este liniar. Dacă conjectura s-ar dovedi adevărată, rezolvarea 
problemei predicției în economie ar fi substanțial ușurată. 
100 Principala deosebire dintre a experimenta și a experia este că experimentul se desfășoară în tip de laborator 
(accelerat), în tip ce experiența se desfășoară în timpul fizic real. O altă deosebire, specifică domeniului economic (mai 
larg, domeniului social) este aceea că nici un experiment nu poate fi reprodus (cu alte cuvinte, în economie avem 
sincronicitate, adică fenomene singulare, irepetabile în identitatea lor). Ca urmare, experiența economică este 
apropiată de experimentul economic exclusiv prin intermediul modelării. 
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În general, prin modelare101, înțelegem un artefact, având drept scop cunoașterea realității 
economice (sistemului economic) modelat fără a desfășura experiențele economice reclamate de 
această cunoaștere. Ca și teoria (cu care are multe în comun, uneori până la echivalență) modelul 
economic este o construcție intelectuală (nu este nevoie să aibă o reprezentare fizică, de 
exemplu). Modelul economic reține, din sistemul modelat aspectele (predicatele, parametrii) care 
sunt definitorii pentru acel sistem, ignorând accidentele102. De asemenea, modelul economic 
trebuie să fie reproductibil, în mod independent, de alți subiecți cognitivi din domeniul economic.  

Una dintre problemele-cheie în chestiunea modelului economic (de fapt, a modelului, în general) 
este următoarea: cum se împacă funcția de cunoaștere a modelului cu faptul că, pentru a-l 
construi, trebuie să cunoaștem deja sistemul economic (sau fenomenul economic ) modelat? 
Pentru clarificarea acestei aparente contradicții logice, facem următoarele observații: 

 este adevărat că modelul este construit pe baza cunoașterii prealabile a sistemului 
economic real modelat, dar asta nu înseamnă că sistemul economic real trebuie cunoscut 
în toate detaliile sale structural-funcționale, ci doar în coordonatele sale principale, adică în 
ceea ce am numit anterior, în ceea ce privește clasa de care aparține103; 

 în plus, de foarte multe ori, modelele economice, în mod deliberat, nici nu pleacă de la 
prea multe date concrete ale sistemelor economice reale, tocmai pentru a nu fi grevate de 
particularități neesențiale (care se pot „strecura” în modelul logic întocmit) și care pentru 
face ca modelul în cauză să nu fie reprezentativ pentru clasa de sisteme economice reale 
vizate. În acest caz, se procedează abductiv: se preiau câteva elemente de bază ale 
sistemului economic real, considerate a fi relevante pentru clasa de sisteme economice 
reale în cauză, se generalizează până la obținerea clasei de apartenență a acelor sisteme 
economice reale, apoi se construiește modelul „în orb”; 

 ambele argumente prezentate mai sus elimină contradicția aparentă între aspirația 
modelului de a folosi la cunoașterea sistemului economic real și necesitatea prealabilă, 
pentru asta, de a cunoaște deja sistemul economic real modelat. 

2.2.6.2. Predicatele de suficiență ale unui model economic 

După ce am văzut ce înțelegem prin model economic, vom trece acum la identificarea predicatelor 
de suficiență ca un construct care respectă cele de mai sus, să reprezinte, într-adevăr, un model 
economic. Considerăm că aceste predicate de suficiență ale unui model economic sunt 
următoarele: 

 izomorfism structural: modelul e un decupaj intelectual din realitate, așa încât, indiferent 
de instrumentul utilizat pentru modelare, acesta trebuie să replice structura decupajului 
real 

                                                           
101 Atragem atenția cititorului că atunci când vorbim despre modelare ne gândim la modelare logică, adică în sensul 
său cel mai abstract, nicidecum la vreo formalizare cantitativă (de tipul econometric, de exemplu).  
102 În alți termeni, am spune că modelul economic modelează clasa de fenomene economice în cauză, și nu vreun 
fenomen economic individualizat, particularizat, al acelei clase. 
103 Menționăm, pentru cititorul interesat de o vedere mai largă asupra acestei probleme de „incompletitudine”, că 
această problemă apare și în materia cauzalității. În principiu, nici o cauză nu este repetabilă (nici măcar în natură, și, 
evident, cu atât mai puțin în domeniul economic, mai general, în domeniul social), deci nici un efect nu este predictibil 
luând în considerare o cauză dată (adică experiată cel puțin o dată). Dar nici nu este nevoie de o asemenea acuratețe 
în predicție (uneori nici măcar în domeniul natural, și, evident cu atât mai puțin în domeniul economic, mai general, în 
domeniu social). De aceea, ceea ce este important în materia cauzalității este să se identifice și să se folosească 
invarianța dintre clasa de cauze și clasa de efecte asociate (fie prin inducție, fie prin deducție). Singura relație 
constantă și de interes științific este această relație între clase de cauze-efecte, și nu între cauze-efecte. În mod analog 
se pune problema și în materia modelării economice, discutate aici. 
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 analogie cauzală: modelul reproduce cauzalitatea reală104: deci, întrucât cunoaștem ex 
ante cauzalitatea, modelul pare că nu este o metodă de cunoaștere ci doar una de testare a 
unei cunoașteri preexistente (de fapt, a unei cunoașteri ipotetice), dar, în același timp, 
având în vedere incertitudinea considerabilă cu privire la relația de cauzalitate introdusă 
prin inducție, modelul capătă marjă de aport cognitiv; 

 stabilitate funcțională: modelul poate susține sesiuni repetate de utilizare, fără a-și 
deteriora performanța: această condiție logică asigură și caracterul public al modelului, 
ceea ce conferă potențialul acestuia de a fi reprodus (verificat, testat) de subiecți cognitivi 
independenți; 

 simplitate epistemologică:  modelul este mai puțin complicat decât decupajul real modelat 
(ex.: o clonă nu este un model, deoarece are același grad de complicativitate ca sistemul 
modelat): de menționat că aceasta este o condiție de minimizare din genul briciului lui 
Occam; 

 retroversiunea rezultatului: există modalități operaționale prin care rezultatele obținute în 
model pot fi aplicate în realitatea modelată: aceasta este o condiție de tip praxiologic, mai 
degrabă, dar o reținem ca pe un predicat de suficiență a modelului economic, mai ales că 
există numeroși analiști care cer ca pe lângă explicație, teoriile noastre să fie capabile și de 
predicții105. 

2.2.6.3. Meta-modelul economic 

Deseori, modelele economice fundamentale (cu ar fi, de exemplu o teorie economică) trebuie 
supuse unor testări de tip meta, în scopul verificării solidității și, în ultimă instanță, a validității 
logice a acestora. Conceptul de meta- modelare economică  se referă, așadar, la elaborarea unui 
model al modelului economic. Meta-modelul, fiind un model, va trebui să respecte (verifice) 
aceleași predicate de suficiență ca în cazul modelului economic modelat. 

În principiu, un meta-model economic ar putea verifica trei aspecte importante ale modelului 
economic: 

a) non-contradictorialitatea modelului economic, prin: 1) verificare sintactică: în modelul 
economic nu se poate deduce o formulă 𝐴 împreună cu negația sa106; 2) verificare 
semantică: în modelul economic nu se poate interpreta o formulă 𝐴 așa încât ea să devină 
adevărată împreună cu contradictoria sa; 

                                                           
104 Aici se poate accepta și o condiție mai relaxată, sugerată de Hume, și anume ca modelul să reproducă acea 
cauzalitate pe care subiecții o consideră ca atare din observarea, pe o perioadă suficient de lungă, a alăturării 
constante a ceea ce ei numesc cauză cu ceea ce ei numesc efect. Evident că nici o inducție din lume nu poate garanta 
repetarea a ceea ce s-a observat în trecut, dar este o modalitate de încercare și eroare și mulți analiști consideră că 
nici nu avem altă cale la îndemână.. 
105 Nu comentăm aici confuzia care se face, în cazul acestor analiști, între explicație (ca descriere ex post a cauzalității) 
și predicție (ca descriere ex ante a cauzalității). După, cum se vede, explicația și predicația sunt echivalente din punct 
de vedere logic, chiar și în cazul (pentru a preîntâmpina o posibilă obiecție aici) în care sistemele evoluează ca procese 
(ca în cazul economiei) și nu ca simple traiectorii (ca în domeniul natural). Vom reveni în altă parte a studiului asupra 
acestei chestiuni importante. 
106 De menționat faptul că recentele dezvoltări ale logicilor para-consistente s-au făcut tocmai prin admiterea unei 
asemenea posibilități, adică prin acceptarea principiului contradicției. Deși au deja unele aplicații în unele sectoare 
limitate ale activității umane, este hazardat de spus acum dacă aceste logici sunt mai mult decât un exercițiu 
intelectual ingenios (totuși, să nu uităm că la fel s-au petrecut lucrurile și cu geometriile non-euclidiene, sau cu teoria 
algebrică a grupurilor, ambele dovedindu-se ulterior ca fiind intrinseci structurii Universului nostru).  
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b) validitatea107 modelului economic (a valorii de adevăr a propozițiilor din modelul 
economic), prin falsificare factuală: testarea corespondenței conținutului propozițional din 
modelul economic despre un fapt cu conținutul propozițional empiric despre acel fapt; 

c) completitudinea modelului economic (în modelul economic nu există propoziții 
indecidabile cu privire la valoarea lor de adevăr – vezi, aici, și teoremele lui Gödel), prin: 1) 
verificare sintactică: anexarea unei variabile propoziționale la teoremele modelului 
economic îl face contradictoriu; 2) verificare semantică: toate formulele adevărate prin 
interpretare din modelul economic sunt fie axiome fie teoreme în modelul economic în 
cauză. 

2.2.6.4. Model economic – teorie economică 

Spuneam, la începutul acestui paragraf, că un model economic poate avea anvergura unei 
adevărate teorii economice. Vom face câteva remarci suplimentare în această chestiune. 

 în sensul cel mai general al sintagmei model economic, acesta este echivalent cu teoria 
economică:  

- o teorie economică oferă o descriere logică a unui decupaj din realitatea economică 
(deseori a realității economice integrale, circumscrisă de o membrană oarecare – de ex.: 
granița economică națională), adică oferă un model economic;  

- reciproc, un model economic este echivalent cu o teorie economică: un model economic 
trebuie să reproducă, la nivelul logic, funcționarea unui decupaj din realitatea 
economică, adică trebuie să reproducă cauzalități reale, adică oferă o teorie economică; 

 într-un sens restrâns al sintagmei model economic, relația lui cu teoria economică poate fi 
descrisă astfel: 

- o teorie economică generează (fundamentează) o mulțime de modele economice, care 
referă decupaje distincte din realitatea economică, după criterii pre-stabilite108; 

- modelul economic, la rândul său, generează modificări interne ale teoriei economice109; 
este vorba despre un feed-back de ajustare dinspre model spre teorie. 

Figura 12 indică o imagine sinoptică a relației model economic – teorie economică: 

 
                                                           
107 Aici, cuvântul validitate nu are sensul de corectitudine logică (de exemplu, cum este în cazul validității unei 
inferențe din premise), ci are sensul extra-logic (mai exact, empiric) din teoria falsificabilității al lui Karl Popper.  
108 În acest sens, teoria economică se comportă într-un mod similar cu paradigma lui Thomas Kuhn: selectează chiar 
modelele economice care vor fi realizate în marja teoriei (așa cum paradigma lui Kuhn selectează problemele de 
cercetare, uneori chiar și rezultatele științific obținute, în așa fel încât acestea să concorde cu canoanele științei 
normale. 
109 Prin modificări interne ale teoriei economice înțelegem modificări care nu schimbă nucleul dur al principiilor 
teoretice (axiome), ci doar ajustează teoremele. 
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Figura 12. Raporturile model economic – teorie economică 

2.2.6.5. Clase de modele economice 

Cu titlu exemplificativ, prezentăm o succintă clasificare a modelelor economice generice, după 
două criterii de bază. 

 după scop:  

(1) modele de descoperire 

 examinează/investighează/interoghează obiectul cunoașterii fără a exista o țintă 
prestabilită a demersului cognitiv (aici apare, de regulă, serendipitatea); 

 modelul este deschis, adică sensibil la orice rezultat depistat (fără ca asta să implice 
incoerență); 

(2) modele de confirmare 

 examinează/investighează/interoghează obiectul cunoașterii urmărind, într-o 
modalitate pozitivă, o țintă prestabilită a demersului cognitiv; 

 modelul este închis (relativ „orb” sau relativ insensibil la posibile rezultate care ar 
putea fi relevante dar care nu se suprapun peste rezultatul căutat sau în marja 
apropiată a sa110); 

(3) modele de refutare 

 examinează/investighează/interoghează obiectul cunoașterii urmărind, într-o 
modalitate negativă, o țintă prestabilită a demersului cognitiv; 

 modelul este închis (relativ „orb” sau relativ insensibil la posibile rezultate care ar 
putea fi relevante dar care nu se suprapun peste rezultatul căutat sau în marja 
apropiată a sa). 

 după mod: 

(1) modele  opace (black-box) 

 reconstituie  variația ieșirilor ca funcție de variația intrărilor și a stărilor  

yi
k(t) = fi

wi (xi
1(t),  xi

2(t),  … , xi
mi(t); si

1(t),  si
2(t),  … , si

ni(t)); 𝑦: ieșiri, 𝑥: 

intrări, 𝑠: stări 

(2) modele funcționale (de evoluție) 

 reconstituie variația stărilor ca funcție de variația intrărilor și a ieșirilor 

si
k(t) = hi

qi (xi
1(t),  xi

2(t),  … , xi
mi(t); yi

1(t),  yi
2(t),  … , yi

pi(t)) 

(3) modele comportamentale (de impact) 

 reconstituie variația intrărilor ca funcție de variația ieșirilor și a mediului 

xi
k(t) = gi

qi (yi
1(t),  yi

2(t),  … , yi
pi(t); zi

1(t),  zi
2(t),  … , zi

di(t)) ;  𝑧: zgomot 

(perturbări) 

(4) modele  decizionale (de alegere) 

                                                           
110 Adică exact ceea ce face, cel puțin ca intenție metodologică, paradigma kuhniană. 
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 reconstituie variația intrărilor ca funcție de variația ieșirii și a scopului 

(comenzii) 

xi
k(t) = vi

qi (yi
1(t),  yi

2(t),  … , yi
pi(t); ei

1(t),  ei
2(t),  … , ei

bi(t)); e: scop 

(obiectiv) 

Figura 13 sintetizează clasele de modele economice după criteriul mod: 

 

Figura 13. Cele patru clase de modele economice după criteriul mod 

2.2.6.6. Limbaj și modelare economică 

Vom introduce câteva noțiuni care să ne ajute să facem o legătură între folosirea limbajului și 
modelarea economică. 

1. notații: 

 𝐿𝑂: limbaj obiect, limbajul în care este descriptibil un model 

 𝐴: o mulțime finită de semne primare, cvasi-arbitrare, distincte între ele, numită alfabet 

𝐴 = {𝑎1,  𝑎2,  … ,  𝑎𝑛}, 𝑛 ∈ 𝑁 și este finit 

 𝐶𝐺: o mulțime finită de reguli de combinare a semnelor primare, numită calcul 
generativ 

𝐶𝐺 = {𝑟1,  𝑟2,  … ,  𝑟𝑞}, 𝑞 ∈ 𝑁 și este finit 

 𝐹: o mulțime infinită numărabilă111 de semne secundare (derivate din semnele primare), 
cvasi-arbitrare și cvasi-distincte între ele, rezultate ale aplicării calcului generativ asupra 
semnelor primare, numită fond lingvistic (cuvinte) 

                                                           
111 O mulțime infinită numărabilă este o mulțime ale cărei elemente pot fi puse în relație de corespondență bijectivă 
cu mulțimea numerelor naturale. Deși cardinalul unei asemenea mulțimi nu poate fi stabilit prin numărare efectivă, 
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𝐹 = {𝑓1,  𝑓2,  … ,  𝑓𝑠, … } 

 𝐺: o mulțime finită de reguli de combinare a semnelor secundare, numită gramatică 

𝐺 = {𝑔1,  𝑔2,  … ,  𝑔𝑚}, 𝑚 ∈ 𝑁 și este finit 

 𝑃: o mulțime infinită de rezultate ale aplicării gramaticii asupra semnelor secundare, 
numită propoziții (fond propozițional) 

𝑃 = {𝑝1,  𝑝2,  … ,  𝑝𝑘,  …} 

 𝐶𝑃: o mulțime finită de reguli de combinare a propozițiilor, numită calcul propozițional 

𝐶𝑃 = {𝑐1,  𝑐2,  … ,  𝑐𝑡}, 𝑡 ∈ 𝑁 și este finit 

2. definiție a 𝐿𝑂: 

𝐿𝑂 = {𝐴, 𝐶𝐺, 𝐹, 𝐺,  𝑃,  𝐶𝑃} 

Figura 14 indică mecanismul general al legăturii dintre limbaj și modelarea economică. 

 

Figura 14. Schema utilizării limbajului în elaborarea modelelor economice 

Sintetizăm aspectele semiotice de bază implicate în modelarea economică folosind limbajul obiect. 

1. definiții: 

 (𝑆) semn (representamen): o entitate care stă în locul unei alte entități (absentă, dar care 
poate fi și prezentă) 

 (𝑅) referent (obiect): entitatea pentru care stă semnul 

 (𝐼) interpretant: starea subiectivă (meaning) generată de semn cu privire la referent112 

2. componentele semioticii 

 semantica: relația dintre semn și referent 

 sintaxa: relația dintre semne 

                                                                                                                                                                                                 
relația bijectivă menționată ne asigură că ea este numărabilă, adică între oricare două elemente ordonate după un 
criteriu oarecare (pentru a putea fi puse în corespondență cu numerele naturale, care sunt ordonate, la rândul lor, 
după regula: numărul care este obținut din precedentul imediat prin adăugarea lui „1” se situează la dreapta 
numărului din care s-a obținut) nu se mai află nici un alt element.  
112 Interpretantul poate fi, el însuși, un semn (Charles Peirce) deși trebuie stabilit un criteriu oarecare de oprire a unui 
proces de tip ad infinitum (Umberto Eco). 
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 pragmatica: relația dintre semn și utilizatorul său 

3. componentele semnului: 

 denotația: ceea ce semnifică semnul în mod primar și indirect (clasa referenților-proprii); 
NB: indică extensiunea semnului (este o relație între semn și referent, mediată de 
interpretant): se mai numește semnificație; 

 conotația: ceea ce semnifică semnul în mod secundar și indirect (clasa referenților-
umbră)113; NB: indică intensiunea semnului (este o relație între semn și interpretant 
mediată de obiect): se mai numește sens;114 

 enotația: ceea ce semnifică semnul în mod primar și direct (clasa referenților-imediați); 
NB: indică (este o relație între interpretant și referent, mediată de semn) 

În figura 15 se explicitează toate aceste definiții. 

 

Figura 15. Semnificație și sens în limbaj 

Vom analiza folosirea limbajului în modelarea economică din perspectiva celor trei componente 
ale semioticii. 

(1)  Perspectiva semantică a modelării economice 

Perechea denotativă în modelarea economică este referentul (𝑅) care reprezintă realitatea 
economică modelată (𝑅𝐸𝑡) unde cu 𝑡 s-a notat momentul realizării modelului economic, și semnul 
(𝑆) care reprezintă limbajul-obiect în care se realizează modelarea în cauză (𝐿𝑂)115 (figura 16). 

                                                           
113 În concepția lui Umberto Eco conotația este acea denotație care trimite nu la referent, ci la o altă denotație. 
Desigur, și aici poate apărea o infinitate de niveluri ale conotației, deși în practică o asemene situație este cvasi-
imposibilă. 
114 În marja acestei terminologii, limbajul științific ar trebui să cuprindă exclusiv semnificații, așa încât toți utilizatorii 
acelui limbaj să acceadă la același referent (adică limbajul să fie lipsit de sens), în timp ce limbajul artistic ar trebui să 
cuprindă exclusiv sensuri (adică să fie lipsit de semnificații), așa încât doi indivizi care accesează acel limbaj să 
experieze semnificații diferite. 
115 Pentru simplificarea expunerii, vom considera că limbajul obiect în care este descriptibilă realitatea economică 
modelată (𝐿𝑂) și limbajul în care este efectiv modelată acea realitate (𝐿𝑀𝑡) sunt identice (𝐿𝑂 ≡ 𝐿𝑀𝑡). 
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Figura 16. Semantica modelării economice 

Vom face, în continuare câteva precizări privind aspectul semantic al modelării economice: 

 modelul economic poate fi considerat un semn în sine: semnificația (denotatul) modelului: 
va fi sistemul economic modelat, ca un tot; NB: această ipoteză de lucru este 
recomandabilă doar în cazul sistemelor economice cu un grad mic de complexitate 
(sisteme economice simple) 

 modelul economic (care este echivalent cu limbajul obiect) poate fi considerat și un sistem 
de semne 

- sistemul de semne reprezintă componentele structurale ale modelului, iar 
componentele structurale ale modelului sunt componente structurale ale limbajului 
obiect; 

- fiecare semn va avea semnificația (denotatul) lui 

- semnele care conțin cea mai mică unitate semnificativă le vom numi modeme116; 

- unitățile semnificative la care se referă modemele sunt sub-sistemele sistemului 
economic modelat, așa încât fiecărui sub-sistem din sistemul modelat îi corespunde, 
printr-o relație algebrică bijectivă, o modemă; 

- criteriile de identificare a subsistemelor: criterii de ne-decompozabilitate funcțională 
(existența unei funcții ne-decompozabile în sub-funcții)117; 

- acoperirea sistemului economic cu sub-sisteme, respectiv acoperirea limbajului-obiect 
cu modeme trebuie să se facă, sub aspect topologic, complet (figura 17). 

                                                           
116 O modemă, două modeme, prin analogie cu: foneme, respectiv grafeme etc. 
117 De exemplu, o întreprindere (ca sistem) poate fi descompusă în secții (ca sub-sisteme), secțiile în ateliere (ca sub-
sub-sisteme), iar atelierele în locuri de muncă (ca sub-sub-sub-sisteme). Se observă că, prin prisma interesului de 
cunoaștere economică, decompoziția în continuare a locurilor de muncă (de exemplu, în capital fix – utilaj, forță de 
muncă – muncitor) face ca noul sub-sub-sub-sub-sistem să nu mai aibă relevanță pentru modelarea economică în 
cauză (deși, pentru un alt scop al modelării, tocmi această ultimă decompoziție să aibă cea mai mare relevanță). Forța 
maximă a acestui criteriu se aplică la modelarea analogă (prin analogie) – limbaj analog.  
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Figura 17. Rolul modemelor în verificare predicatului de suficiență al modelării: izomorfismul structural 

(2)  Perspectiva sintactică a modelării economice 

Sintaxa modelării economice implică doar semnul (𝑆), adică limbajul obiect (𝐿𝑂) și se referă la 
concatenarea modemelor identificate în cadrul modelării de ordin 0 din perspectiva semantică a 
modelării. Sintaxa modelării economice constituie ceea ce propunem să numim discursul 
modematic. 

Sintaxa modelării economice (cu alte cuvinte gramatica modelării economice) poate fi analizată 
din două perspective, la rândul său: 

 perspectiva modalităților sintactice ale modelării economice (figura 18): 

- concatenare serială (lineară): modemele sunt concatenate succesiv 

- concatenare paralelă (ciorchine): modemele sunt concatenate concomitent 

- concatenare mixtă: serie de ciorchini sau ciorchine de serii 
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Figura 18. Formele discursului modematic în modelarea economică 

 perspectiva formelor sintactice ale modelării economice: 

- cuvinte: prin aplicarea calcului generativ asupra modemelor (se generează fondul 
lingvistic al modelului economic) 

- propoziții: prin aplicarea gramaticii asupra fondului lingvistic (se generează fondul 
propozițional al modelului economic) 

- fraze: prin aplicarea calcului propozițional asupra fondului propozițional (se generează 
fondul discursiv al modelului economic) 

(3)  Perspectiva pragmatică a modelării economice 

Perechea pragmatică în modelarea economică este semnul (𝑆), care reprezintă limbajul obiect 
(𝐿𝑂 ≡ 𝐿𝑀𝑡) și interpretantul (𝐼) (figura 19). 

 

Figura 19. Pragmatica modelării economice 
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Vom face, în continuare câteva precizări privind aspectul pragmatic al modelării economice: 

 pentru utilizator (unde este și „sediul” interpretantului), sensul unui model economic poate 
fi generat de: 

- scopul modelării economice (de descoperire, de confirmare, de refutare – vezi 
paragraful 2.2.6.5.) 

- „distanța” modelului economic față de realitatea economică modelată: model de ordin 
0 (limbaj despre selectarea modemelor), model de ordinul 1 (limbaj-obiect, model 
despre realitatea economică), model de ordin 2 (1-meta-limbaj, adică limbaj despre 
limbajul-obiect), model de ordin 3 (2-meta-limbaj, adică limbaj despre 1-meta-limbaj 
etc.) 

- modul de utilizare a modelului: a) ca interfață de cercetare în raport cu sistemul 
economic modelat (modelul economic este utilizat temporar, pentru obținerea 
rezultatelor cercetării, după care se revine la „utilizarea” directă a sistemului economic 
în cauză)118; b) ca substitut al sistemului economic modelat (rezultatele obținute se 
transferă unui alt utilizator, așa încât utilizatorul modelului economic se confruntă 
exclusiv și permanent cu modelul economic, niciodată cu sistemul economic modelat)119 

 

 
 

 

  

                                                           
118 De exemplu, activitatea unui politician. 
119 De exemplu, activitatea unui cercetător în domeniul cercetării economie fundamentale. 
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Anexă. Scurtă evaluare critică a bazelor epistemologice curente ale economiei120 

I. Ştiinţa economică ortodoxă rămâne, încă, prizoniera paradigmei mecaniciste 

a. procesul economic este considerat un proces mecanicist: 

 un proces complet cauzal; 

 cauzalitatea procesului economic este de tip eutaxiologic (ordinea observabilă are o cauză 
eficientă); de notat faptul că, în cauzalitatea teleologică, ordinea observabilă are un scop 
(cauză finală); 

 timpul şi spaţiul care „localizează” procesul economic sunt considerate absolute 
(independente de procesul economic însuşi121); 

 subiectul economic este considerat o maşină sui-generis de optimizat decizii; el este situat 
exogen în raport cu procesul economic; 

 valorile, iraţionalitatea, lipsa interesului direct, intuiţia nu sunt considerate variabile valabile 
ale procesului economic; 

 neliniarităţile, bifurcaţiile, punctele singulare nu sunt considerate atribute ale procesului 
economic ortodox122; 

b. ca urmare, modelarea ortodoxă a procesului economic are următoarele atribute: 

 se bazează pe ipoteza optimalităţii (extremizarea unei funcţii-obiectiv într-un sistem de 
restricţii date); 

 se bazează pe ecuaţii de tip dinamic (chiar dacă se produce o anumită relaxare a caracteristicii 
dinamice prin introducerea variabilelor aleatorii de tip statistic); 

 se bazează pe natura exogenă a subiectului uman (în calitate de decident şi de participant la 
procesul economic), ceea ce ignoră efectul Oedip (efectul Oedip este cel care modifică 
condiţiile iniţiale123); 

 se bazează pe invariabilitatea condiţiilor iniţiale (sau finale, după caz) ale procesului economic. 

II. Ştiinţa economică ortodoxă este, încă, prizoniera cauzalităţii eutaxiologice 

c. ordinea economică de tip hayekian (mai precis, ordinea catalactică) este o ordine generată 
eutaxiologic, care: 

 se bazează pe patru invarianţe metodologice esenţiale: 

− invarianţa legii în raport cu condiţiile iniţiale (universalitatea); 

− invarianţa legii în raport cu săgeata timpului (reversibilitatea); 

− invarianţa legii în raport cu acumulările cantitative (proporţionalitatea); 

− invarianţa legii în raport cu cauzele finale (impersonalitatea sau neteleologicitatea); 

                                                           
120 Acest paragraf reprezintă, în mare parte, o preluare, cu mici ajustări, a considerațiilor noastre din lucrarea Studii de 
economie. Contribuții de analiză logică, epistemologică și metodologică, Editura Economică, București, 2009, Capitolul 
1. Lucrarea menționată a fost tradusă în limba engleză (adăugându-i-se, ca un ultim capitol, și cea mai mare parte din 
teza de doctorat a autorului – Fenomenul inerțial în procesul economic) și publicată sub denumirea Rebuilding 
Economics. A Logical, Epistemological, and Methodological Approach, la Editura Lambert Academic Publishing, 
Saarsbrucken, Germania, 2012. 
121 Timpul şi spaţiul economic nu sunt influenţate (sub aspectul vitezei, acceleraţiei, densităţii, „curburii” economice 
etc.) de proprietăţile procesului economic pe care-l măsoară. 
122 Încercările din ultimul timp de utilizare a teoriei haosului (neliniarității) în modelarea procesului economic se 
mărginesc la nivelul instrumental (fiind mai degrabă curiozități generate de dexterități matematice), nereușindu-se, în 
opinia noastră, o modificare de paradigmă în această materie. 
123 Sau condiţiile finale, fiind uşor de observat faptul că, din punct de vedere logic, condiţiile iniţiale sunt echivalente 
cu condiţiile finale. 
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 respinge ideea conform căreia cauzele eficiente ale procesului economic sunt efecte ale 
cauzelor finale; 

 consideră principiul antropic ca fiind un principiu a posteriori: 

- ca urmare, viitorul nu poate fi construit normativ, ci doar previzionat cauzal; 

- modelarea procesului economic oferă doar posibilitatea unei alegeri exogene, dintr-o listă 
de opţiuni generate morfologic, fără posibilitatea invenţiei (lumile posibile sunt date 
deja124); 

d. omul (ca individ şi/sau ca societate) este plasat în exteriorul procesului economic (fie el proces 
real, proiecţie dezirabilă sau evaluare ex post): 

 această ipoteză implicită a cauzalităţii eutaxiologice este nerealistă sub raport conceptual: 

- omul influenţează din interior procesul economic (efectul Oedip – adică variaţia condiţiilor 
iniţiale), introducând imprecizii de tip Heisenberg (cu ajustările de rigoare125); 

- predicţia în procesul economic depinde de trei factori: 1) condiţiile iniţiale;  
2) legea de mişcare; 3) evaluarea permanentă a dezirabilităţii contextuale (cauzalitatea 
eutaxiologică neglijează cel de-al treilea factor); 

- ignorarea efectului Oedip este echivalentă cu respingerea teleologiei procesului economic 
(dar procesul economic este un artefact, deci el este, prin natura sa, teleologic); 

 această ipoteză implicită a cauzalităţii eutaxiologice este perturbatoare sub raport 
metodologic: 

- în funcţiile matematice care descriu procesul economic, omul nu este considerat una  
dintre variabilele independente decât sub specia „factorului de producţie”. 

 

 

                                                           
124 Să observăm faptul că şi în mecanica cuantică se petrece acelaşi lucru în spaţiul fazelor. 
125 Imprecizia de tip Heisenberg din mecanica cuantică este efectul unei interacțiuni exterioare a subiectului 
observator cu obiectul observat, în timp ce, în procesul economic, interacțiunea subiect-obiect este interioară, 
subiectul fiind plasat în interiorul procesului economic. Imprecizia Heisenberg ortodoxă este un efect al unei 
interacțiuni funcționale subiect-obiect, în timp ce, în procesul economic această interacțiune este de tip structural. 


