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Rezumat. Lucrarea noastră îşi propune o analiză critică, bazată pe 

criterii de consistenţă, a unor concepte fundamentale care stau la baza 
descrierii comprehensive a procesului economic, şi anume: timpul, 
contextul şi cauzalitatea. Problematica acestui demers întreprins de noi 
derivă din existenţa faptului că apariţia noilor paradigme, pe fondul 
complexităţii naturii economice, trebuie să cuprindă elemente de natură 
teoretică, instrumentală şi metodologică. Mai mult decât atât, ştiinţa 
economică dominantă, la această oră (pozitivistă), este supusă unui 
imperialism epistemologic exercitat de mecanica newtoniană, fără a avea 
o epistemologie proprie. În ceea ce priveşte cauzalitatea care stă la baza 
explicării procesului economic, constatăm faptul că, încă la această oră, 
aceasta este una singulară şi eficientă (în sens aristotelic), şi nu una 
teleologică, adică ne punem întrebarea dacă nu cumva cauzalitatea finală 
(sub forma scopului) poate să explice mai bine completitudinea procesului 
economic şi, în acest sens, conturarea noilor paradigme plecând de la alte 
premise decât cele existente în înţelegerea procesului economic. 
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Introducere 

Lucrarea noastră îşi propune o analiză critică, bazată pe criterii de 
consistenţă, a unor concepte fundamentale care stau la baza descrierii 
comprehensive a procesului economic, şi anume: timpul, contextul şi 
cauzalitatea. Problematica acestui demers întreprins de noi derivă din existenţa 
faptului că apariţia noilor paradigme pe fondul complexităţii naturii economice 
trebuie să cuprindă elemente de natură teoretică, instrumentală şi metodologică. 
Mai mult decât atât, ştiinţa economică dominantă, la această oră (pozitivistă), 
este supusă unui imperialism epistemologic exercitat de mecanica newtoniană, 
fără a avea o epistemologie proprie. Şi ca o consecinţă a acestui fapt, constatăm 
existenţa unui stereotip istoric în ceea ce priveşte construcţia elementelor de 
natură instrumentală şi metodologică folosite. În acest sens, critica întreprinsă 
de către noi se doreşte a fi una de a scoate în evidenţă punctele slabe, 
vulnerabile ce caracterizează ştiinţa economică în evoluţie, cu scopul excluderii 
unui proces cumulativ, realizat prin extinderea sau articularea premiselor 
metodologice şi instrumentale existente (bazate pe criterii de optimalitate – 
paradigma actuală a ştiinţei economice), având drept scop reconsiderarea 
acestora, plecând de la o exegeză asupra atributelor fundamentale ce 
caracterizează procesul economic, respectiv: timp, context şi cauzalitate. 

În ceea ce priveşte conceptele considerate de noi, aflate la baza descrierii 
procesului economic, considerăm că nu sunt suficient de bine argumentate şi 
înţelese logic, în ceea ce priveşte descrierea realităţii naturale a procesului 
economic emergent. În acest context, pentru început, constatăm faptul că 
variabila timp, în procesul economic, nu este influenţată de proprietăţile 
procesului economic pe care îl măsoară. Astfel că timpul aferent procesului 
economic este considerat absolut (adică are valoare în sine şi pentru sine), fiind 
independent de procesul economic însuşi. Cu alte cuvinte, timpul este considerat 
o unitate de măsură a procesului economic prin intermediul fenomenelor 
economice (care dau măsurabilitatea procesului economic) şi nu intrinsec 
procesului pe care îl măsoară. Constatăm în acest sens că nu este vorba de o 
măsură a procesului economic, ci mai degrabă o cuantificare a acestuia. În ceea 
ce priveşte cauzalitatea care stă la baza explicării procesului economic, constatăm 
faptul că, încă la această oră, aceasta este una singulară şi eficientă (în sens 
aristotelic), şi nu una teleologică, adică ne punem întrebarea dacă nu cumva 
cauzalitatea finală (sub forma scopului) poate să explice mai bine 
completitudinea procesului economic şi, în acest sens, conturarea noilor 
paradigme plecând de la alte premise decât cele existente în înţelegerea 
procesului economic. În ceea ce priveşte contextul, suntem de părere că structura 
procesului economic poate descrie, în mare parte, ceea ce există la un moment dat 
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în definirea şi înţelegerea procesului economic prin intermediul fenomenelor 
economice. Abordarea noastră în ceea ce priveşte critica contextelor care dau 
naştere proceselor economice se bazează pe faptul că, în mare parte, înţelegerea 
acestora urmează un proces cumulativ prin extinderea premiselor metodologice 
bazate pe stereotipuri istorice şi nu anistorice în fundamentarea paradigmelor. 

În sinteză, scopul lucrării noastre este, cu precădere, o încercare de 
infirmare a conjecturilor care, din punct de vedere principial, stau la baza 
descrierii procesului economic şi reconsiderarea acestora. 

Problematica procesului economic 

Pentru a reflecta asupra conceptelor de timp şi cauzalitate în procesul 
economic, este nevoie, ca prim pas, să stabilim la nivel conceptual cum putem 
defini procesul economic sau, mai cu seamă,  dintr-o perspectivă kantiană, 
depărtându-ne de logica extensivă(1), să încercăm o judecată sau, cu alte 
cuvinte, o reprezentare unitară a unei diversităţi(2).  

În filozofia ştiinţei regăsim că procesul reprezintă forma de manifestare a 
unui fenomen, mai exact, evoluţia observabilă a unui fenomen, fenomenul 
nefiind altceva decât versiunea cognoscibilă a unui numen.  

O lucrare în domeniu, care ne atrage atenţia, este a profesorului E. Dinga 
(2009, p. 389) în care se precizează, referitor la procesul economic, că primul 
pas logic în abordarea acestuia este identificarea atributului sau caracteristica a 
ceva de a fi de natura economicului. Prin urmare, precizează autorul, definirea 
economicului comportă câteva dificultăţi de natură epistemologică şi de natură 
metodologică, evidenţiate epistemologic prin: chestiunea genului proxim şi 
chestiunea diferenţei specifice, iar metodologic prin chestiunea contingentului 
şi chestiunea instrumentului. Cu alte cuvinte, se face precizarea că, din punct de 
vedere epistemologic, economicul trebuie încadrat într-un gen care să-l conţină 
din punct de vedere denotativ, iar conceptul să nu creeze confuzii cu alte specii 
ale aceluiaşi gen, respectiv din punct de vedere metodologic, se face referire la 
faptul că o definiţie a economicului nu trebuie să facă abstracţie de fiinţa 
raţională, deci va fi o definiţie contingentă şi nu necesară, iar modalitatea 
instrumentală este recomandată a fi logica. 

Având la bază aceste considerente, rezultatul în ceea ce priveşte atributele 
suficiente (adică diferenţele specifice) pe care trebuie să le verifice un act 
pentru a fi considerat de tip economic sunt: 

 natura intervenţionistă în natură; 
 scopul schimbului material dintre fiinţa umană şi natură; 
 existenţa unei membrane artefactuale prin care se exercită această 

intervenţie. 
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Referitor la actul economic, ne reamintim că acesta se produce numai în 
interiorul coordonatei temporale, şi din această perspectivă regăsim faptul că 
această caracteristică este atribuită şi definirii procesului economic, având 
acelaşi denotat (adică au aceeaşi semnificaţie), neexistând o diferenţă calitativă, 
ci doar o diferenţă de grad, de natură cantitativă, dată de existenţa nu a unui 
singur individ (cazul actului), ci a unui grup de indivizi agregaţi după un anumit 
criteriu de agregare. 

Aşadar, E. Dinga (2009, p. 392) precizează că procesul economic este 
substituibil actului economic, fiind în esenţă ceea ce se cheamă un artefact, 
adică o entitate a cărei apariţie, deşi poate fi de natură emergentă, este generată 
de o decizie deliberată, de tip ad hoc. 

De asemenea (Dinga, 2009, p. 394), se precizează faptul că posibilitatea 
măsurării, în orice modalitate, a procesului economic în cauză se realizează prin 
intermediul fenomenului economic. „Fenomenul economic este expresia 
măsurată (deci, cuantificată într-o modalitate comunicabilă interpersonal) a 
unui proces economic ”.  

Problema pe care ne-o punem în acest context este care poate să fie forma 
prin care putem cunoaşte un proces economic sub aspectul înţelegerii şi 
explicaţiei (cei doi poli ai cunoaşterii), iar instrumentul cel mai la îndemână se 
pare a fi sistemul, respectiv „ochelarii” prin care noi percepem realitatea 
economică ce ne înconjoară. 

La această oră, constatăm faptul că procesul economic este privit cu 
„ochelari” de genul: cauzalitate eficientă, timpul şi spaţiul (considerate 
absolute), subiectul economic care este situat exogen în raport cu procesul 
economic şi inexistenţa neliniarităţilor. 

Ca urmare, o serie întreagă de aspecte ce caracterizează procesul 
economic sunt mecaniciste, împrumutate din mecanica lui Newton, fiind 
departe de realitatea economică ce ne înconjoară şi, tocmai în acest sens, 
curiozitatea noastră se îndreaptă asupra unei mai bune cunoaşteri a 
componentelor procesului economic, de genul timp, cauzalitate. 

Problematica în procesul economic a timpului specific acestuia 

Trebuie să recunoaştem faptul că ştiinţa economică nu are o 
epistemologie proprie şi că din punct de vedere metodologic şi instrumental 
aceasta a împrumutat din fizică, cu precădere din mecanica lui Newton, o 
multitudine de metode şi tehnici prin care s-a încercat, având la bază o serie 
întreagă de observaţii, şi o validare statistică ulterioară a acestora. 

Timpul, ca o componentă a procesului economic, este considerat în 
studiul fenomenelor economice ca timp newtonian absolut (adică, având 
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valoare în sine şi pentru sine, nefiind influenţat de proprietăţile procesului 
economic pe care îl măsoară), numit şi timp de ceas sau timp fizic. 

Dar ce legătură are un astfel de demers al nostru în opoziţie cu ceea ce 
constatăm în ştiinţele naturii referitor la acest concept abstract cum este timpul? 
Este important acest lucru? Noi credem că este!  

Făcând o scurtă incursiune în timp, constatăm că în fizică, încă din anul 
1715, Leibnitz, aflat într-o corespondenţă filozofică cu Clark (Vailati, 2000,  
pp. 110-1225), are mari obiecţii împotriva spaţiului şi timpului absolut în 
procesele fizice. Cea mai faimoasă obiecţie a lui Leibnitz împotriva spaţiului şi 
timpului absolut implică principiul raţiunii suficiente şi cel al identităţii 
indiscernabilelor. Spaţiul şi timpul, fiind totalităţi omogene, nediferenţiate, iar 
părţile lor simple potenţialităţi, nu pot exista, deoarece ceea ce este real şi 
compus nu poate avea decât diviziuni reale. Argumentele sale standard 
împotriva spaţiului şi timpului absolut se bazau pe concepţia sa despre 
continuu. 

Ca efect, la începutul secolului, în fizică, s-a crezut că se poate înţelege 
totul pe baza mecanicii continuului. Tot ceea ce trebuia să se măsoare era un 
anumit număr de coeficienţi de elasticitate, vâscozitate, conductivitate etc., dar 
această speranţă a fost zdruncinată de descoperirea structurii atomice şi a 
mecanicii cuantice (Hawking, 2005, p. 57), iar ulterior, teoria relativităţii pune 
capăt ideii timpului absolut. 

În ştiinţele sociale, dar mai cu seamă în economie, conceptul de timp al 
procesului economic nu reprezintă astăzi decât o unitate de măsură exterioară 
acestuia, iar fenomenele economice studiate sunt exclusiv sub forma unor 
traiectorii dinamice cu atribute precum determinism, legitate, reversibilitate.  

Atragem atenţia că referirea noastră asupra unui concept abstract precum 
timpul şi legătura acestuia în înţelegerea procesului economic poate părea 
lipsită de conţinut. Dar,  să ne gândim la faptul că în lumea finanţelor, spre 
exemplu, modelul de evaluare a activelor financiare în timp continuu (folosind 
complicate procese Wiener) este unul dintre cele mai acceptate modele pentru 
evaluarea acţiunilor. Cu toate acestea, prin folosirea unor astfel de modele în 
timp continuu, speculaţiile de pe piaţa bursieră, reglementarea financiară 
minimală şi un stol de inovaţii financiare au dus, în cele din urmă, la crearea 
unui balon speculativ. Acesta, alături de speculaţiile de pe piaţa imobiliară, a 
stat la baza colapsului sistemului financiar de pe Wall Street şi a recesiunii 
mondiale. Ne întrebăm cum este posibil, având astfel de instrumente de 
măsurare, spunem noi economiştii performante, care ţin de modelare stocastică 
şi procese complicate, să apară baloane speculative, în care preţul unui activ să 
crească mult peste valoarea sa fundamentală sau intrinsecă. Oare nu cumva 
realitatea economică este cu totul alta decât cea pe care am construit-o de-a 
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lungul timpului? Oare nu cumva caracterul haotic, inteligibil al unui proces 
economic pe care nu reuşim să-l înţelegem –  spre exemplu crahurile bancare 
sau cele bursiere care, până în ajun, nu erau prevestite de niciun indicator 
utilizat pentru măsurarea procesului respectiv – adică nu reuşim să-l descriem 
sub forma ecuaţiilor noastre stocastice sau diferenţiale, rezultă poate tocmai din 
faptul că nu-l măsurăm cu ceasul potrivit. În mod indubitabil ceva nu este în 
regulă în ceea ce priveşte concepţia noastră despre realitatea economică şi 
socială, din moment ce ne lipseşte capacitatea de predictibilitate prin 
instrumentele create de-a lungul timpului în sfera ştiinţei economice. 

Constatăm faptul că dezvoltarea biologiei şi a microfizicii a dus la 
recunoaşterea treptată a faptului că fiecare tip de proces se desfăşoară într-un 
timp propriu, specific, cu ritm şi ciclicitate proprii. În acest sens, apropierile 
epistemologice făcute între economie şi biologie, respectiv microfizică au fost 
deosebit de fructuoase din punct de vedere al acceptării unui timp economic 
care se caracterizează printr-un tact specific procesului economic, fiind 
dependent de acesta şi care se modifică după caracteristica procesului respectiv. 

Curios este faptul că timpul economic nu a fost încă tratat în mod 
sistematic şi poate acest lucru se întâmplă tocmai datorită laturii pragmatice a 
economicului, care poate a descurajat tentativele de filozofare pe marginea 
acestuia sau poate am crezut că modul în care percepem realitatea economică 
este unul onest intelectual. Din păcate, constatăm că sistemul prin care încercăm 
să înţelegem realitatea proceselor economice este unul care nu se potriveşte sau 
cel puţin realitatea economică de astăzi este cu totul altceva decât ne imaginăm. 
Tocmai în acest sens, poate este indicat ca unele ipoteze şi ulterior unele 
conjecturi care ne guvernează să fie refutate factual sau pe considerente logice, 
în cadrul paradigmatic propus de Popper.  

 Referitor la acest lucru, poate că tocmai acest empirism naiv (în sensul 
lui N. Taleb), bazat pe verificaţionism a dus la eşecul (într-o anumită măsură) 
ştiinţei economice, adică o serie de fapte coroborate nu înseamnă neapărat 
dovezi că ştiinţa economică este pe drumul cel bun. Ceea ce vrem să scoatem în 
evidenţă este că apropierea de adevăr este susţinută de exemple negative (de 
exemplu crizele financiare), nu prin verificare! Este greşit a construi o regulă 
generală după fapte observate. Cu alte cuvinte, dacă timpul este considerat în 
marea sa parte în studierea proceselor economice ca timp fizic de ceas, acest 
lucru nu ne îndreptăţeşte să facem afirmaţii de genul că unitatea de măsură este 
una buna, deoarece prin falsificaţionism constatăm contrariul. Făcând referire la 
Karl Popper (2001, p. 68), predispoziţia noastră este de a căuta regularităţi în 
economie (spre exemplu ciclul economic) şi de a impune legi, dar acest lucru 
nu conduce decât la un fenomen psihologic al gândirii dogmatice: anticipăm 
regularităţi pretutindeni, chiar şi acolo unde nu există. Suntem tentaţi să 
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considerăm evenimentele care nu cedează acestor încercări drept un fel de 
„zgomot de fond” şi persistăm în aşteptările noastre chiar şi atunci când sunt 
inadecvate şi ar trebui să acceptăm eşecul. 

Scepticismul nostru, în ceea ce priveşte modul greşit de percepere a 
timpului proceselor economice, se referă la faptul că măsurările pe care noi le 
facem asupra observaţiilor nu sunt altceva decât măsurări de interval, nu 
măsurări punctuale şi poate tocmai din această cauză economiştii postulează 
existenţa bulei speculative, care prin trăsăturile cu care este înzestrată (evoluţie 
după legi independente de  legile care guvernează, la nivelul cunoaşterii 
noastre, procesele reale, financiare şi monetare) poate să explice crizele 
financiare şi economice.  

Poate tocmai acest fapt reprezintă în esenţă o anumită recunoaştere 
implicită a existenţei timpului economic (a timpului de proces), care nu este 
perceput fenomenologic şi care nu este corelat în mod liniar cu procese 
economice cunoscute. 

Trebuie să recunoaştem că există, totuşi, o problemă la nivelul cunoaşterii 
în ceea ce priveşte modalitatea în care noi percepem timpul, dar care este 
soluţia? 

O încercare demnă de luat în seamă referitoare la o posibilă soluţie o 
regăsim în lucrarea „Fenomenul inerţial în procesul economic” (Dinga, 2001,  
p. 73) unde este precizat faptul că dacă pentru a înţelege avem nevoie de 
regularităţi, atunci trebuie respectată o condiţie esenţială a funcţionării unui 
orologiu, respectiv uniformitatea măsurii(3). Această proprietate a orologiului nu 
o putem regăsi în cazul timpului fizic, din cauza caracterului esenţial 
neexperimental al procesului economic, precum şi naturii sale ireversibile(4). 

În acest sens, soluţia propusă ca o cale de ieşire din impas este postularea 
unui timp economic cu curgere uniformă care să fie specific fiecărui sistem 
economic. Cu alte cuvinte, propunerea este de genul creării unui „dispozitiv” 
care asigură formarea scării temporale, considerat a fi acumularea de cuante 
economice(5), care echivalează cu „trecerea” unei unităţi de timp economic şi 
care exprimă cantitatea de acţiune (activitate) economică produsă într-o unitate 
de timp economic. Cu alte cuvinte, cuantele economice sunt entităţi indistincte 
sub aspect cantitativ şi calitativ şi, ca urmare, tactul timpului economic este 
măsura temporală a producerii unei cuante economice.  

Constatăm faptul că, potrivit acestui demers, există o diferenţă a vitezei 
timpului economic în opoziţie cu timpul fizic, explicat prin aglomerarea de 
cuante sau, dimpotrivă, prin rarefierea acestora.  

Rezultatul unei astfel de abordări intelectuale poate să fie practic rezumat 
astfel: dacă viteza timpului economic este mai mare decât a timpului fizic, 
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înregistrăm catastrofe, iar dacă viteza timpului economic este mai mică decât a 
timpului fizic, înregistrăm inerţii. 

Potrivit acestei dezvoltări, constatăm introducerea ideii de discontinuitate 
a procesului economic, ceea ce ni se pare remarcabil din punct de vedere 
ştiinţific, cu efecte asupra modelării cu funcţii nenetede în economie. 

Problematica în procesul economic a cauzalităţii  

Tipologia cauzalităţii a fost introdusă de către Aristotel şi se pare că de 
atunci nimeni nu a mai reuşit să adauge alături de aceste cauze altele noi. 

În fapt, lumea ştiinţei este poluată de această tipologie, iar cunoaşterea 
ştiinţifică reclamă capacitatea de a determina cauzele şi de a da explicaţii. 

În cele ce urmează ne propunem o scurtă trecere în revistă a cauzelor care 
stau la baza explicaţiei ştiinţifice, iar apoi vom încerca să depistăm în ce măsură 
acestea sunt regăsite în analizele pe care noi le facem asupra fenomenelor din 
economie (facem precizarea că fenomenul reprezintă expresia măsurată a 
procesului economic) şi cât de veridice sunt concluziile la care ajungem în 
analizele noastre. 

Cauzalitatea în sens aristotelic este de patru feluri, şi anume: 
 cauza materială, respectiv materia din care un lucru este realizat; 
 cauza formală, respectiv forma pe care o poate căpăta un lucru; 
 cauza eficientă sau cauza motrice (cauza eutaxiologică), care este 

precedentă efectelor; 
 cauza finală sau cauza scop (teleologică), care este posterioară 

efectelor. 
Cunoaştem faptul că procesul economic este un proces complet cauzal. 

Dar care este tipul de cauză pe care îl avem în vedere atunci când cunoaşterea 
noastră recurge la explicarea unui fenomen economic?  

În prezent, în economie, credem că tipul de cauză prin prisma căruia 
încercăm să înţelegem efectele este de natura cauzei eficiente (în sensul de mai 
sus). 

Întrebarea pe care ne-o punem este în ce măsură această formă a 
cauzalităţii explică suficient de bine efectele pe care le observăm la nivelul unui 
fenomen economic? Răspunsul este cât se poate de clar! Există procese 
economice de natura crizelor financiare pe care nu le putem anticipa. Ne 
întrebăm, de asemenea, cum este posibil, în condiţiile în care aceste crize 
financiare care s-au mai produs în trecut, să nu poată fi anticipate, din moment 
ce cauzele sunt cunoscute (ele sunt anterioare efectului şi regăsite în istoria unor 
procese similare anterioare). Probabil că, şi în acest caz, cauzalitatea folosită de 
noi în economie nu este tocmai una potrivită, iar acest lucru se întâmplă tocmai 
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datorită faptului că omitem un lucru important, şi anume că subiectul economic 
este considerat  în afara obiectului, respectiv a procesului economic. 

Ca punct de plecare, în abordarea noastră, referitor la cele amintite, 
reţinem enumerarea înfăţişărilor posibile ale cauzalităţii, în raportul dintre 
subiect şi obiect, astfel (Botezatu, 2002, pp. 174-175): 

 cauzalitatea ca relaţie ontologică; 
 cauzalitatea ca relaţie fenomenală; 
 cauzalitatea ca relaţie perceptivă. 

În ceea ce priveşte cauzalitatea ca relaţie ontologică, aceasta poartă 
pecetea originii ei metafizice şi teologice, fiind o relaţie de producere, în care 
efectul este lumea ca totalitate, considerată ca o creaţie sub forma substanţei sau 
a ceva necondiţionat. Particularitatea acestei cauzalităţi ontologice este de la 
efect la cauză.   

În ceea ce priveşte cauzalitatea ca relaţie fenomenală, aceasta este o 
creaţie, cu precădere, a filozofiei pozitiviste. În fapt, este vorba de a urmări 
raportul cauzal aşa cum este întrebuinţat în ştiinţă, îndepărtându-se elementele 
metafizice sau de tip deterministic. Nu interesează modul de producere a 
fenomenelor, ci numai aflarea şi dovedirea raporturilor cauzale existente între 
fenomenele observabile. 

În ceea ce priveşte cauzalitatea ca relaţie perceptivă (în sensul lui 
Berkeley, Hume, Mach), necesitatea raportului cauzal nu-şi are originea nici în 
procesul de producere, nici în invariabilitatea experienţei, ci în structura 
spiritului omenesc sau în scopurile divinităţii.  

Facem precizarea că ştiinţa economică, considerăm noi, nu foloseşte, cum 
se crede în general, versiunea empirică a cauzalităţii, ci concepţia ei ontologică, 
deterministă. Având la bază aceste considerente, desprindem o primă concluzie, 
şi anume că economia este poate cel mai izolat domeniu, în care se regăsesc 
cele mai puţine citări din afara ştiinţei, limitându-se la cauzalităţi eficiente, 
specifice mecanicii newtoniene. În această accepţiune, probabil că dacă 
fenomenul economic îndeplineşte toate condiţiile posibile ale unui sistem fizic, 
teoretic se poate proiecta comportamentul său în viitor. Dar atunci, întrebarea 
noastră, dacă cunoaştem tipul de cauză, de ce sunt posibile crahuri bursiere şi 
crize economice? Probabil că nu am înţeles că un sistem fizic nu este echivalent 
cu un sistem social,  acesta privind numai obiecte neînsufleţite, iar atunci când 
sunt implicate chestiuni sociale, ne lovim de un obstacol de netrecut, şi anume 
în fenomenele economice care produc procese economice sunt implicate fiinţe 
umane dotate cu liber arbitru şi voinţă.  

În acest context, considerăm că determinismul şi cauzalitatea eficientă nu 
sunt potrivite pentru înţelegerea proceselor economice, ci cauzalitatea finală, 
teleologică (în sens aristotelic). Un argument care validează această intuiţie este 
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că, referindu-ne la cauza care a produs efectul, nu suntem capabili să înţelegem 
scenariul care produce evenimentul. Oare nu cumva un proces economic este 
generat de o cauză de tip scop a subiectului economic, ţinând de obiectivele şi 
voinţa acestuia, cauză posterioară efectului? Spre exemplu, în criza actuală, 
agenţiile de rating – Moody’s, Fitch, Standard & Poor’s – ar fi trebuit să dea 
alarma din timp asupra a ceea ce se întâmplă cu privire la securizarea creditelor, 
dar procedând astfel ele nu ar fi obţinut un comision „bunicel” tocmai de la 
entităţile pe care le supuneau evaluării, plus promisiunea unor contracte 
viitoare. Ceea ce înseamnă că una dintre cauzele declanşării crizei nu este una 
eficientă, ci una teleologică, astfel că această cauzalitate face ca în ajunul crizei 
peste jumătate din profiturile firmelor de rating să aibă la bază acordarea de 
calificative AAA, multe dintre ele nemeritate, unor produse financiare de tip 
„exotic”.  

Ne punem întrebarea evident dacă criza financiară are drept cauze 
neimplicarea statului în mod suficient sau, din contră, este o consecinţă a 
amestecului statului în activitatea pieţelor. Alţii susţin că nu există  baloane sau 
boom-uri iluzorii şi că pieţele ar fi eficiente; atunci de ce există cauzalităţi de 
tip scop care pot să producă „lebede negre”? Deoarece există omul şi instituţiile 
create de el, la baza cărora se află indeterminism şi asumare de riscuri. Aceasta 
ne duce cu gândul la faptul că dacă cauzalitatea este de această natură 
(cauzalitate de tip scop), atunci de consecinţele pozitive ale unei acţiuni 
beneficiază doar autorul acestuia, în timp ce consecinţele negative se răsfrâng 
asupra celorlalţi. Oare nu aceasta este situaţia de astăzi? Poate ar trebui să ne 
aducem aminte, în acest sens, şi de teoria jocurilor necooperative a lui John 
Nash, care ne demonstrează că fiecare joacă în detrimentul celuilalt, din păcate. 

În ceea ce priveşte asumarea riscurilor, trebuie să ne aducem aminte că 
acest lucru, datorită incorigibilului, a dus multe specii la dispariţie. Poate că 
Nassim Taleb avea dreptate, şi anume că mintea umană suferă tulburări atunci 
când intră în contact cu istoria (nu învăţăm nimic din ea), şi anume (Taleb, 
2009, p. 34): 

 iluzia înţelegerii, respectiv modul în care fiecare crede că înţelege ce se 
petrece într-o lume care este mai complicată decât îşi dă el seama; 

 distorsiunea retrospectivă, respectiv modul în care evaluăm unele 
aspecte, numai după ce faptele au avut loc şi înţelegem atât de puţin 
din ele; 

 evaluarea exagerată a informaţiilor factuale.  
Tragem concluzia că este foarte importantă metoda pe care o folosim 

pentru a înţelege, şi nu efectul. Cu alte cuvinte, sunt importante paradigmele şi 
„ochelarii” prin care noi privim lumea. Probabil că nu este important ceea ce 
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ştim, ci mult mai important este ceea ce nu ştim, întrucât proiectarea narativă a 
viitorului pe baza paradigmelor din trecut s-ar putea să nu ajute la nimic.  

Concluzii 

Trebuie să recunoaştem faptul că ştiinţa economică nu are o 
epistemologie proprie şi că din punct de vedere metodologic şi instrumental 
aceasta a împrumutat din fizică, cu precădere din mecanica lui Newton, o 
multitudine de metode şi tehnici prin care s-a încercat, având la bază o serie 
întreagă de observaţii, şi o validare statistică ulterioară a acestora. 

Timpul, ca o componentă a procesului economic, este considerat în 
studiul fenomenelor economice ca timp newtonian, absolut (adică, având 
valoare în sine şi pentru sine, nefiind influenţat de proprietăţile procesului 
economic pe care îl măsoară), numit şi timp de ceas sau timp fizic. 

În ştiinţele sociale, dar mai cu seamă în economie, conceptul de timp al 
procesului economic nu reprezintă astăzi decât o unitate de măsură exterioară 
acestuia, iar fenomenele economice studiate sunt exclusiv sub forma unor 
traiectorii dinamice cu atribute precum determinism, legitate, reversibilitate.  

Scepticismul nostru, în ceea ce priveşte modul greşit de percepere a 
timpului proceselor economice, se referă la faptul că măsurările pe care noi le 
facem asupra observaţiilor nu sunt altceva decât masurări de interval, nu 
măsurări punctuale şi poate tocmai din această cauză economiştii postulează 
existenţa bulei speculative, care prin trăsăturile cu care este înzestrată (evoluţie 
după legi independente de  legile care guvernează, la nivelul cunoaşterii 
noastre, procesele reale, financiare şi monetare) poate să explice crizele 
financiare şi economice.  

Facem precizarea că ştiinţa economică, considerăm noi, nu foloseşte cum 
se crede în general, versiunea empirică a cauzalităţii, ci concepţia ei ontologică, 
deterministă. Având la bază aceste considerente, desprindem o primă concluzie 
şi anume că economia este poate cel mai izolat domeniu, în care se regăsesc 
cele mai puţine citări din afara ştiinţei, limitându-se la cauzalităţi eficiente, 
specifice mecanicii newtoniene. 

Pledoaria noastră este pentru metoda normativă în economie şi integrarea 
ecuaţiilor neliniare în studierea fenomenului economic, pentru a surprinde 
micile efecte care produc consecinţe grave şi pentru crearea de reguli care să ne 
ghideze în acţiunile economice, nemaipresupunând faptul că pieţele se reglează 
de la sine. 
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 Note 

 
(1) Orice logică extensivă este una constituită dintr-o serie de consideraţii pornind de la 

concept. Spre exemplu, un cugetător care vorbeşte de silogistică şi noncontradicţie este 
pentru logica extensivă. 

(2) Kant nu porneşte în abordările sale logice de la concept. Realitatea de gândire, pentru el, 
elementul constitutiv, primul fapt de gândire, nu este conceptul, acesta nefiind altceva decât 
un fapt derivat al actului de gândire. 

(3) Prin uniformitatea măsurii trebuie înţeles regăsirea aceleiaşi durate pentru procesul măsurat 
ori de câte ori el se desfăşoară în condiţii identice. 

(4) Niciodată nu vom putea reface un proces economic în condiţii identice, deci niciodată nu 
vom putea regăsi aceeaşi durată fizică a procesului. 

(5) Aceasta trebuie înţeleasă ca o cuantă de acţiune economică, în modul similar al cuantei 
energetice introduse de Plank în mecanica cuantică. 
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