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Natura ambivalentă a globalizării (1/2)

• Problema: globalizarea este un proces emergent sau unul deliberativ?

– (def) proces emergent: proces a cărui manifestare nu este efectul unui proiect 

cultural

– (def) proces deliberativ: proces a cărui manifestare este efectul unui proiect 

cultural

– (def) manifestare: concatenarea (logică și cronologică) a patru obiectivări

• apariție (geneză)

• dezvoltare

• conservare (replicare)

• dispariție (extincție) (NB: dispariția implică și transformarea în altceva)

• Răspuns: globalizarea este un proces ambivalent:

– apariția/geneza globalizării este o emergență

– dezvoltarea este o combinație între emergență și proiect (planificare, deliberativitate)

– conservarea (replicarea) este deliberativă

– dispariția/extincția/transformarea este o combinație între emergență și planificare
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Natura ambivalentă a globalizării (2/2)
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Conceptul de paradigmă

• conceptul de paradigmă

– (def) paradigma este un model de raționalitate (sau de raționalizare)

– structura paradigmei (modelul VNFL al paradigmei)

valoarea (V)

– (def) întemeierea finalității paradigmei

– ex: completa raționalitate a subiectului (pentru cazul nucleului modelului homo œconomicus)

• nucleul (N)

– (def) principiul prim (primitiv, primar, fundamental) al paradigmei

– NB: pot fi și mai multe principii prime, dar trebuie asigurată independența între ele

– ex: egoismul (pentru cazul modelului de raționalitate homo œconomicus)

• funcția (F)

– (def) finalitatea paradigmei

– ex: minimizarea dezavantajului alternativ/minimizarea costului de oportunitate (pentru cazul 
nucleului modelului homo œconomicus)

• logica (L)

– (def) principiile de raționalizare admise de paradigmă

– ex: individualismul metodologic (pentru cazul nucleului modelului homo œconomicus)
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O tipologie a paradigmelor (1/4)

• pot exista trei tipuri de paradigme

– paradigme cognitive: descriu activitatea umană de tip teoretic

– paradigme comprehensive: descriu activitatea umană de tip hermeneutic

– paradigme acționale (praxiologice): descriu activitatea umană de tip practic

• paradigma cognitivă

– structură generală: NL (nucleu – logică)

– comentariu: paradigma cognitivă nu are nevoie de funcție (logica internă a 
cunoașterii, de exemplu, nu oferă nici o funcție – cunoașterea este ceva…gratuit) 
și nici nu trebuie să se întemeieze pe o valoare

• paradigma comprehensivă

– structură generală: VNL (valoare – nucleu – logică)

– comentariu: paradigma comprehensivă nu are nevoie de funcție (înțelegerea lumii 
și a eului sunt comandamente sine qua non ale subiectului cultural)

• paradigma acțională/praxiologică

– structură generală: VNFL (valoare – nucleu – funcție – logică)

– comentariu: paradigma acțională este completă
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O tipologie a paradigmelor (2/4) 

paradigma cognitivă                                           paradigma comprehensivă
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O tipologie a paradigmelor (3/4) 
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O tipologie a paradigmelor (4/4) 
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Patru paradigme praxiologice (PP) (1/2)

• Clasificarea paradigmelor praxiologice trebuie făcută după finalitatea lor

– deși acțiunea umană individuală este condusă de scop, la nivel societal 
combinarea scopurilor – inclusiv sinergia – conduce la finalitate (în care scopurile 
individuale nu mai pot fi regăsite în forma lor genuină)

• Pe baza acestui criteriu, în istoria umanității există patru paradigme acționale
diferite:

– (1) paradigma staționarității: 

• finalitate: satisfacerea nevoilor economice curente, în afara oricărui model de 
raționalitate

• stadiu: depășită (cu excepția unor grupuri umane închise sau izolate, de tip tribal)

• componenta morală: non-necesară

– (2) paradigma optimalității: 

• finalitate: satisfacerea nevoilor economice curente, cu optimizarea rezultatului (optimul 
este un extrem – minim sau maxim – obținut cu referire la un sistem de restricții) – first
best

• stadiu: generalizată în societatea contemporană

• componenta morală: irelevantă
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Patru paradigme praxiologice (PP) (1/2)

– (3) paradigma sustenabilității: 

• finalitate: satisfacerea nevoilor economice curente și viitoare, fără optimizarea 
rezultatului – second best

• stadiu: incipient

• componenta morală: importantă dar opțională

– (4) paradigma viabilității: 

• finalitate: satisfacerea nevoilor economice curente și viitoare, fără optimizarea 
rezultatului – second best

• stadiu: incipient

• componenta morală: fundamentală și obligatorie

• procesul de globalizare afectează trecerea de la paradigma optimalității la 
paradigma sustenabilității

• dar emergența globalizării se produce doar la trecerea de la paradigma 
optimalității la paradigma sustenabilității

– generalizarea paradigmei sustenabilității coincide cu sfârșitul procesului de 
globalizare (adică, cu definitivarea acestuia)
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Logica trecerii de la staționaritate la optimalitate

 cauza: apariția rarității resurselor

 vehiculul: modele de raționalitate instrumentală (îndeosebi știința pozitivă) –
raționalitatea capitalului

 impact crucial: creșterea exponențială a eficacității instrumentale a omului

- dominația omului asupra naturii

 externalitate pozitivă fundamentală: creșterea calității vieții din perspectivă 
cantitativă (materială)

 externalitate pozitivă consecințională: declanșarea globalizării

 externalitate negativă principală de tip teoretic: amenințarea epuizării 
resurselor

 externalitate negativă principală de tip practic: regresul moral (consumismul)
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Logica trecerii de la optimalitate la sustenabilitate (1/3)

 cauza: globalizarea

 vehiculul: modele de raționalitate practică (îndeosebi științele umaniste și 
filosofia)

 impact crucial: subordonarea eficacității instrumentale față de semnificația 
morală

- simbioză om-natură la nivelul ecologiei

- simbioză inter-generațională la nivelul societății

 externalitate pozitivă fundamentală: creșterea calității vieții din perspectivă 
calitativă (socială)

 externalitate pozitivă consecințională: comunitarismul global 

 externalitate negativă principală de tip teoretic: constrângeri de tip non-
economic în modelele de raționalitate praxiologică

 externalitate negativă principală de tip practic: nu există
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Logica trecerii de la optimalitate la sustenabilitate (2/3)

05.06.2018 Emil Dinga - Aspecte logice ale emergenței globalizării 14



Logica trecerii de la optimalitate la sustenabilitate (3/3)
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