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Specificul metodologic al domeniului social/economic (1/2)

• izolarea unui sistem ca obiect cognitiv „rupe” relații de neignorat între sistemul „decupat” și 
mediul care se formează în jurul acestui sistem

 aceste relații acoperă tot spectrul relațional: sunt de tip cauzal, de tip structural, de tip funcțional

 sistemul izolat din punct de vedere cognitiv este co-existent cu mediul său: schimbarea sistemului 
inter-acționează cu schimbarea mediului, într-o rețea complexă de influențe mutuale (co-evoluție)

NB: vezi eroarea de compoziție (ex: paradoxul economisirii), critica lui Lucas, imposibilitatea agregării 
ierarhiilor (Arrow), imposibilitatea agregării indicatorilor (Păun)

• condițiile inițiale ale oricărui sistem social/economic sunt în mod necesar non-invariante

 necesitatea rezultă din liberul arbitru (care nu există în domeniul natural)

• inducția este imposibilă în domeniul social-economic

 orice rezultat inductiv are o valabilitate exclusiv locală (atât în timp, cât și în spațiu)

 or, științificitatea unui rezultat cognitiv implică de-contextualizarea sa (cel puțin la nivelul 
generalității, dar de dorit ar fi atingerea universalității)

NB: vezi paradoxul găinii al lui Russell sau paradoxul corbilor al lui Hempel

• invarianții (formali sau simplu euristici) sunt foarte greu de identificat

 or, științificitatea înseamnă, în ultimă (și cea mai înaltă) instanță, identificarea/construirea de 
invarianți
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Specificul metodologic al domeniului social/economic (2/2)

• dominanța covârșitoare a invenției euristice în raport cu descoperirea

 „necesarul” de imaginație și de curaj intelectual este mult mai mare decât în domeniul natural

 ca urmare, riscul unei direcții greșite de cercetare este mai mare decât în cazul domeniului natural

• subiectul social/economic este parte din obiectul social/economic (este indiscernabil de 

obiect)

• „legea de mișcare” nu este invariantă (mai exact, nu există legi în sensul tare)

• adevărul și testarea sa sunt în mod necesar contextuale, și nu generale

 adică, depind de valori, ceea ce transformă cunoașterea socială/economică într-o hermeneutică

• în domeniul social/economic, de cele mai multe ori efectul precede cauza

 deoarece efectul este de tip scop (iar scopul este o specie de cauză - causa finalis a lui Aristotel), 

care apare înaintea acțiunii sociale/economice (aceasta din urmă fiind cauza eficientă)

• în disciplinele sociale/economice, explicația, ca descriere a cauzalității, are un proxy mai 

accesibil și, în același timp, suficient: înțelegerea

• logica socială/economică nu este întotdeauna de tip bivalent (terț exclus)

 Ex: în procesul social, subiectul este, parțial și obiect (deci în loc de 𝑨⋁ 𝑨, avem 𝑨⋀ 𝑨)
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O „paradigmă” în cercetarea științifică economică (1/6)

• conceptul de paradigmă de cunoaștere (în sensul lui Kuhn): vom numi acest concept k-paradigmă

 constelație de valori, atitudini, reguli și proceduri de abordare a obiectului cercetării, împărtășite de o 

comunitate științifică preocupată de un domeniu distinct de cunoaștere/cercetare

 k-paradigma (și nu teoria, care poate, eventual, impune o paradigmă) este unitatea fundamentală de 

cunoaștere

 k-paradigma rigidizează (și eficientizează) cercetarea în cadrul științei normale (rezolvarea de probleme 

puzzle, non-inovative)

 funcțiile k-paradigmei:

 selectează subiectele/temele de cercetare (prin ignorarea celor care nu se „încadrează” în paradigmă)

 favorizează aplicarea anumitor modele/reguli/proceduri de cunoaștere

 rezolvă probleme puzzle (cunoscute, cu rezultate așteptate sau îndeplinind anumite condiții)

 adică  desfășoară știință (cercetare) normală

 „pune sub preș” (până la un punct) anomaliile descoperite în rezolvarea problemelor puzzle 

 nu există, încă, delimitări larg acceptate ale evoluției k-paradigmatice în domeniul social/economic

 aceasta este o sarcină urgentă a cercetării metodologice în domeniul social/economic, care trebuie să 

se bazeze inclusiv pe studiul istoric al acestui domeniu

 o cale promițătoare ar fi evaluarea și sinteza doctrinală a „școlilor” din domeniul social-economic
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O „paradigmă” în cercetarea științifică economică (2/6)

• conceptul de paradigmă a cercetării de excelență doctorală și post-doctorală este un concept impropriu 

(atunci când este confruntat cu conceptul kuhn-ian de paradigmă)

 paradigma kuhn-iană (k-paradigma) se referă la o comunitate științifică preocupată de același domeniu de 

interes științific, în timp ce „paradigma” intenționată aici se referă la o anumită categorie de cercetători care 

poate fi distribuită în mai multe domenii de cunoaștere (posibil, fără legătură între ele)

 făcând abstracție de această diferență, se poate construi un concept pe care putem să-l denumim d-paradigmă

(„d” vine de la doctorat) care să „ordoneze”, din punct de vedere paradigmatic, cercetarea doctorală și post-

doctorală, indiferent de domeniul de interes științific abordat

• asemănări între conceptul de k-paradigmă și cel de d-paradigmă:

 ambele asigură un cadru omogen de realizare a activității de cercetare, prin constituirea „cercetării normale”

 ambele sugerează reguli, proceduri, modalități și instrumente comune de cercetare pentru comunitățile 

științifice pe care le descriu (deci ambele au caracter prescriptiv)

• deosebiri între conceptul de k-paradigmă și cel de d-paradigmă:

 k-paradigma se referă la o comunitate științifică omogenă, pe când d-paradigma se referă la un standing

omogen de cercetare care poate cuprinde mai multe comunități științifice, non-omogene între ele ca tematică 

de cercetare

 k-paradigma „prescrie” ce și cum să se cerceteze, d-paradigma „prescrie” performanța cerută cercetării
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O „paradigmă” în cercetarea științifică economică (3/6)
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O „paradigmă” în cercetarea științifică economică (4/6)

• mecanismul e-paradigmei:

 valori:

 abordarea la nivel fundamental (principii, categorii)

 abordarea inter-disciplinară (care nu este posibilă în cadrul k-paradigmei)

 abordarea problematică (NB: prin abordare problematică se înțelege epuizarea potențialului 
interogativ al unei teme științifice date – vezi careul interogativ al problematizării, infra)

 atitudini:

 eliminarea resortului utilitate din metodologia de cercetare

 dominantă trebuie să fie logica internă a cercetării în raport cu „cererea” externă (socială) 
de cercetare

 eliminarea resortului puzzle (obligatoriu în k-paradigmă) din metodologia de cercetare

 fracturile (dis-continuitățile) în selectarea problemelor de cercetare devin regula și nu 
excepția 

 reguli/proceduri:

 conduita metodologică dominantă de cercetare : „vânarea” anomaliilor (aici, conceptul de 
anomalie este tot în sensul k-paradigmei) 

 inclusiv (și, mai ales) valorificarea rezolvării anomaliilor pentru tranziția inter-paradigmatică

 procedura metodologică dominantă de cercetare: verificarea de concordanță

 spre deosebire de  verificarea de corespondență, dominantă în k-paradigmă

 prioritară este consistența între e-paradigmă și rezultatul științific, nu între acesta din urmă 
și factuali (impact: punerea sub semnul întrebării a falsificării popperiene)
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O „paradigmă” în cercetarea științifică economică (5/6)
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O „paradigmă” în cercetarea științifică economică (6/6)

• logica e-paradigmei:

 impulsul de cercetare:

 anomaliile masive, persistente și stranii generate de cercetarea normală din fiecare k-
paradigmă

 logica internă a e-paradigmei (care nu se revendică de la logicile interne, normale, ale 
fiecărei k-paradigme)

 interferența k-paradigmelor în cadrul e-paradigmei: 

 într-o e-paradigmă pot interfera mai multe k-paradigme, specifice fiecăreia dintre 
comunitățile științifice omogene (cu tematici comune) care desfășoară cercetare 
științifică

 interferența k-paradigmelor sectoriale (domeniale) nu se supune logicii tranziției între 
paradigme succesive (și care sunt reciproc incomensurabile – Kuhn), deoarece ele nu 
intră în competiție între ele

 criteriul de validare:

 nu este de natura falsificării factuale (Popper)  

 constă în compararea rezultatului științific cu standardele de științificitate ale e-
paradigmei

 nu se supune „teritorialității” nici unei k-paradigme din cadrul e-paradigmei
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Clase de abordări metodologice în cercetarea economică (1/4)

• (A1) abordarea de coroborare (sprijinire)

 are în vedere doar abordările factuale (empirice)

 constituie componenta cea mai redusă (din punct de vedere cantitativ) a CEDpD

 este utilizată pentru cazurile care sunt catalogate drept cruciale (experimentum crucis)

 Exemple din științele naturii: a) experimentul Michelson-Morley; b) măsurarea devierii traiectoriei 
luminii în apropierea soarelui

 Exemplu din științele sociale: testarea comportamentului rațional în luarea deciziilor privind 
comportamentul social 

 impact: eliminarea cazurilor susceptibile de a produce infirmări 

 mărește probabilitatea ca rezultatele științifice deja obținute să fie valabile din 
perspectiva adevărului

• (A2): abordarea de infirmare (refutare)

 are în vedere doar abordările factuale (empirice)

 constituie o componentă importantă (din punct de vedere cantitativ) a CEDpD

 este singura abordare care conservă (provizoriu, temporar) valabilitatea deterministă a 
rezultatelor științifice

 atunci când nu se produce o infirmare (refutare)

 impact: este singura abordare care invalidează definitiv ipoteza/teoria testată

 este suficientă o singură infirmare factuală
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Clase de abordări metodologice în cercetarea economică (2/4)

• (A3): abordarea de completitudine (închidere)

 nu are de-a face cu factualii (nu are în vedere criteriul corespondență al adevărului)

 constituie componenta cea mai importantă, cantitativ, a cercetării economice

 reprezintă o analiză de tip Gödel: verificarea teoretică a exhaustivității concluziilor (teoreme, leme  etc.) 
derivate, care sunt „cerute” de o teorie sau model explicativ

 are drept finalitate identificarea anomaliilor potențiale în cadrul e-paradigmei

 „lista” anomaliilor va fundamenta, apoi, direcțiile de cercetare prioritare

 impact: furnizarea, pentru fiecare dintre k-paradigmele sectoriale din cadrul e-paradigmei, a îndoielilor 
generate de anomaliile specifice

• (A4): abordarea de consistență internă (non-contradictorialitate)

 nu are de-a face cu factualii (nu are în vedere criteriul corespondență al adevărului)

 reprezintă o analiză de tip semiotic (îndeosebi semantic și sintactic)

 latura pragmatică a semioticii nu este abordată

 are drept finalitatea asigurarea formării corecte, logice și gramaticale, a enunțurilor din cadrul e-
paradigmei

 fără tarele pozitivismului logic (în sensul că sunt acceptate și concepte metafizice în „economia” 
propozițiilor/enunțurilor)

 impact: furnizează criterii de tip „sanitar” pentru evaluarea formulării teoremelor, lemelor și 
consecințelor

 Ex: evitarea paradoxurilor propoziționale (îndeosebi a celor auto-referențiale)
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Clase de abordări metodologice în cercetarea economică (3/4)

• (A5) abordarea de coerență (convergență)

 nu are de-a face cu factualii (nu are în vedere criteriul corespondență al adevărului)

 constituie o componentă importantă, calitativ, a cercetării economice

 examinează  rezultatele deja obținute, în scopul consolidării lor reciproce

 consolidarea reciprocă  a rezultatelor curente este evaluată din perspectiva realizării finalității e-
paradigmei

 evaluarea coerenței se face prin identificarea (și măsurarea, dacă este posibil) a valorii adăugate, prin 
intermediul fiecărui rezultat obținut, la „imaginea” e-paradigmei

 impact: obținerea unui efect sinergic al rezultatelor obținute în direcția implementării plenare a e-
paradigmei

• (A6) abordarea de generalizare (de-contextualizare)

 nu are de-a face cu factualii (nu are în vedere criteriul corespondență al adevărului)

 constituie componenta cea mai importantă, calitativ, a cercetării economice

 examinează premisele/asumpțiile   ipotezelor emise și utilizate în cadrul e-paradigmei, în scopul 
eliminării localităților

 relaxează, din punct de vedere conceptual, premisele/asumpțiile  și reobține rezultatele științifice 
vizate, într-o formă cu un grad superior de abstractizare/generalizare

 construiește noi formalisme/limbaje  care să agrege „speciile” de rezultate în genuri de rezultate, iar 
genurile de rezultate în categorii de rezultate

 impact: creșterea gradului de apropiere de forma axiomatizată a domeniilor din k-paradigmele 
implicate în e-paradigmă
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Clase de abordări metodologice în cercetarea economică (4/4)

• (A7) abordarea de consistență externă (concordanță)

 utilizează și factualul, ocazional

 verifică, în general, sistemul de axiome/principii/categorii  care conduc cercetarea

 verifică, în special, dacă rezultatele obținute verifică axiomele întemeietoare (fondatoare) 

ale teoriei

 la nivel ridicat de abstractizare, verificarea concordanței poate fi un substitut pentru 

verificarea adevărului-corespondență (prin utilizarea proprietății de tranzitivitate)

(𝑻𝒌 → 𝑳𝒋)⋀(𝑭𝒊 ⋈ 𝑳𝒋) → 𝑭𝒊 ⋈ 𝑻𝒌

unde: 𝑻𝒌 este teorema „k”; 𝑳𝒋 este lema „j”; 𝑭𝒊 este factualul „i”; ⋈ este constanta

logică „verifică”; → este constanta logică „implică”

 demonstrează conjecturile emise în domeniile specifice k-paradigmelor din e-paradigmă 

 sau, după caz, demonstrează imposibilitatea demonstrării conjecturilor în cauză

 impact: reduce riscul unor dezvoltări conceptuale, metodologice sau instrumentale care să 

fie contradictorii cu fundamentele filosofice ale teoriilor implicate în k-paradigmele din e-

paradigmă
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Trei profiluri de cercetător în economie (1/4)
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Trei profiluri de cercetător în economie (2/4)

Profilul APOLINIC – PA

• dominanța modelării raționale

 (Def) modelare rațională: modelare (logică sau cantitativă) care verifică criteriile unui 
model de raționalitate

 (Def) model de raționalitate: model logic de întemeiere (inteligibilitate bazată pe credință)

• factualitatea ca criteriu suveran (de ultimă instanță) de testare a adevărului

 adevărul este exclusiv de tip corespondență (aristotelic)

• dominanța abordării deductive

 în cazuri excepționale: acceptarea abducției

• exclusivitatea propozițiilor (enunțurilor) pozitiviste în descrierea fenomenologică

 enunțurile formale (non-verbale) au exclusiv referenți (denotați) pozitiviști (testabili 
factual)

• dominanța explicației în inteligibilizarea obiectului cunoașterii

 (Def) explicație: descriere univocă a cauzalității

• caracter cvasi-general al modelelor explicative

 limitate la subiecți culturali (la Dasein-ul heideggerian)
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Trei profiluri de cercetător în economie (3/4)

Profilul DIONISIAC – PD

• dominanța modelării lingvistice

 (Def) modelare lingvistică: modelare (logică sau cantitativă) care verifică criteriile unui joc 
de limbaj 

 (Def) joc de limbaj (Wittgenstein): un dispozitiv verbal (construit axiomatic) generator de 
semnificaţii

• „democrație” în privința coexistenței cauzalității și a inteligibilității, ca principii de 
întemeiere a cunoașterii

 (Def) inteligibilitate: formă de fenomenalism (dat – Heidegger) care creează convingeri, 
nu certitudini

 (Def) dat: fenomen care completează realul (obiectiv sau subiectiv) cu imaginarul

• „democrație” în privința coexistenței explicației și a comprehensiunii

 (Def) comprehensiune: descriere univocă (în formă verbală sau non-verbală) a 
inteligibilității

• tolerarea metafizicii în enunţurile propoziţionale despre obiecte

 testarea adevărului nu mai este instanțiată de factual, ci de logică

• acceptă abordarea inductivă ca generatoare de ipoteze și conjecturi

 cu luarea „măsurilor” de evitare a paradoxurilor logice care însoțesc, de regulă, 
generalizarea inductivă

• menținerea caracterului cvasi-general al modelelor explicativ-comprehensive
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Trei profiluri de cercetător în economie (4/4)

Profilul PROMETEIC – PP

• dominanța  examinării fundamentelor filosofice ale modelării cognitive

 construcții și reconstrucții conceptuale  de tip sistemic, care depășesc simpla modelare 
sectorială

• interes major pentru omogenitatea problemelor de cercetare abordate

 identificarea problemelor de cercetare se face prin interogarea „potrivirii” lor cu bazele 
logice și filosofice ale k-paradigmelor din e-paradigmă

 NB: avem, aici, o anumită tendință spre prezervarea științei normale (în sensul k-
paradigmei – Kuhn)

• dominanța efortului de de-contextualizare (de-localizare) atât a cercetării, cât și a 
rezultatelor de cercetare

 orice rezultat local este considerat sub-dezvoltat și destinat a fi reluat în cercetare

 rezultatele locale sunt considerate simple indicii privind rezultatul autentic, care trebuie 
să fie nelocal

• absența cvasi-completă a abordării inductive

 deși empiricul continuă să inspire, ocazional, formularea ipotezelor cognitive, această 
filieră de cunoaștere devine minoră

• tendința funciară spre construcții teoretice trans-disciplinare  

 prin „combinarea morfologică” a k-paradigmelor implicate în e-paradigmă
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VĂ   MULȚUMESC   PENTRU    
ATENȚIE !


