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Rezumat. În acest articol încerc să descifrez modul în care se 

configurează fundamentele Economiei ca ştiinţă şi semnificaţiile regăsite 
în formulele explicative relevante. Îmi întemeiez demersul analitic pe 
înţelegerea specificului a ceea ce se numeşte obiectul de studiu al 
disciplinei ştiinţifice cunoscute drept Economie, sinteza academică a 
străpungerilor ideatice privind economicitatea. Scopul explicit al analizei 
este de a găsi repere perene în cogniţia economică prin care aceasta se 
asigură de consistenţă. Scopul implicit este să configurez un model 
cognitiv în acord cu specificul universului conceptual al Economiei, dar şi 
cu sursele concretului economic, supuse unui relativism sui-generis. 
Utilitatea primară a demersului constă în sistematizarea perspectivelor 
conceptuale de natură antitetică, în orizontul cărora se încheagă 
explicaţiile stării de raţionalitate economică şi se generează înţelegerea a 
ceea ce este şi cum se comportă originea economicităţii. Ca atare, 
rezultatul concluziv stă sub semnul nevoii acute de nuanţare a cunoaşterii 
economice pentru a se plia pe sinuozitatea realităţii economice, ca 
expresie care subîntinde confluenţa dintre două magistrale ontologice 
despărţite metodologic de unele teorii: natura umană şi condiţia umană. 
Economia ca ştiinţă are, astfel, pe lângă un substratum conceptual ce se 
cere conştientizat, şi un fundal ontologic ce trebuie luminat. Rolul acestui 
fundal pare să fie cel mai adesea trecut cu vederea. Identificarea 
deopotrivă a determinanţilor direcţi şi ai celor contextuali pentru o zonă 
sensibilă a existenţei umane care este economia constituie o direcţie 
necesară de urmat a căii regale a cunoaşterii raţionale. 
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Introducere 

Ceea ce înţelegem prin sintagma ştiinţă economică este un ansamblu 
coerent de repere conceptuale antitetice cu funcţie explicativă a stării de 
raţionalitate desfăşurate între intenţii acţionale motivate de necesităţi şi 
consecinţele măsurabile. Din acest punct de vedere, ştiinţa economică respectă 
schema generică a oricărei formule de cunoaştere raţională consacrată drept 
ştiinţă de la Iluminism încoace, structurată pe algoritmii cognitivi validaţi de 
principiul determinist cauză – efect. Opţiunea materialistă, probată de centrarea 
pe rezultatul final în varianta lui specifică de avuţie, a conferit Economiei 
(ştiinţei economice) confortul epistemic al conformităţii metodologice, pe de o 
parte, şi avantajul cunoaşterii raţionale, desubiectivată, a lucrurilor în sine, pe 
de altă parte. Într-un fel placentar fizicalist asigurat de filosofia naturală, 
cogniţia economică a trebuit să conceapă un copil din flori, al condiţiei umane 
raţionalizate prin abandonul naturii umane. Doar că moştenirea genetică nu 
poate fi anulată de preluarea exclusivă în custodie a bastardului. Raţionalitatea 
absolută a lui homo œconomicus s-a dovedit mereu o asumpţie tipică mitologiei 
uniparentale, căci ţesătura universului economic scoate la iveală laitmotivul 
dublei ascendenţe a moştenitorului. 

Întreaga arhitectură conceptuală a Economiei se bazează pe semnele 
genetice ale acuplării. În fond, aceste semne constitutive alcătuiesc un adevărat 
substratum al edificiului epistemic al Economiei. Substratum-ul este cel care 
asigură specificitatea cunoaşterii economice, aceasta distingându-se prin 
configurarea antitetică provenită direct din originarea duală a genelor cognitive. 
Comuniunea fertilă dintre natura umană (aventuristă, rătăcitoare şi capricioasă, 
egoistă şi imprecisă) şi condiţia umană (statornică, calculată şi concretă, 
pragmatică şi dedicată) a dus la aşezarea lucrurilor pe contraforţi. Substratum-ul 
Economiei are duble fixaţii, în fulguraţiile iraţionale ale naturii umane şi în 
materialitatea impunătoare a condiţiei umane. Chiar şi în cazurile de rătăcire a 
surselor originale, centrarea Economiei pe soliditatea componentelor condiţiei 
umane (bunăoară ca Economie a muncii, Economie a produsului sau ca 
Economie a banului) descoperă că sensul soluţiilor la problemele randamentului 
ţine şi de condiţia inefabilă a naturii umane, chiar mai mult de ea. Constituţia 
antitetică a semnificanţilor economicităţii este organică, iar orice separare de 
întregul viabil a uneia sau a alteia dintre întemeierile epistemice falsifică esenţa. 
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Figura 1. Substratum-ul antitetic al Economiei 
(viziunea organică) 

 
Semnificanţii economicităţii sunt produsul reunirii descriptorilor antitetici 

ai naturii umane şi ai condiţiei umane după regulile organismului. Acest dat 
natural exprimă înţelegerea confluenţelor dintre acţiunea concretă şi cea 
abstractă, dintre lumea materialităţii şi lumea reprezentărilor ideatice. Tocmai în 
acest mod aparte de fixare a economicităţii trebuie căutată veşnica deschidere a 
finalităţii ei fie spre câştig, fie spre pierdere. Într-o formulă prefigurantă a 
liberului arbitru, economicitatea este o moderare fină între determinanţii 
raţionali şi iraţionali ai existenţei umane.  

Economicitatea este şi calcul, şi hazard. Când este calcul ea vizează fie 
combinarea raţională a factorilor finalităţii predeterminate, fie vizează 
conservarea funcţiilor-ţintă, după cum înţelege să aibă baza în condiţia umană 
sau în natura umană. În prima situaţie este marcată de abordarea normativă, în 
cea de-a doua, de abordarea pozitivă. Într-un caz este o ştiinţă mai aproape de 
fizică, în celălalt caz este vecină cu metafizica. Economicitatea are dublă 
constituenţă: şi în empiric, şi în inefabil. Este deopotrivă şi obiect la îndemână, 
şi aşteptare a concretizării obiectului.  

Soarta Economiei de a fi mânată de voinţa înscrierii în plutonul glorios al 
filosofiei naturale deschis cu strălucire de Fizică, dar şi de „chemarea sângelui” 
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care îi reaminteşte subiectivitatea care a generat-o ca formă a raţiunii închide în 
ea chiar statutul său de ştiinţă cu probleme identitare. Neglijarea subîntinderii 
cogniţiei economice pe contraforţi distruge şansa Economiei de a se maturiza ca 
ştiinţă de-sine-stătătoare, responsabilă de un areal problematic dual, ale cărui 
soluţii trebuie să ţină seama de dubla perspectivă în care se aplică. Economia, 
tocmai că are trasată identitatea prin confluenţa dintre natura umană şi condiţia 
umană, are ca obiect de studiu intersubiectivitatea interesată de tranzacţionarea 
condiţiilor randamentale ca utilităţi judecate în repere antitetice.  

Fără această întemeiere în dublă perspectivă atât a cauzelor, intenţiilor sau 
premiselor, cât şi a efectelor, consecinţelor sau concluziilor Economia se 
goleşte de esenţă, devine imaginaţie geometrică sau însăilătură ideologică.  

Dualismul conceptual constitutiv al Economiei cuprinde şi faptul că, luate 
în sine, de exemplu, ipotezele trebuie să fie rezultatul mixajului de perspective 
originare, după cum consecinţele trebuie să fie decelate binar, în formula 
raţional-iraţional. Bunăoară, ipotezele trebuie să aibă semnificaţii atât în 
orizontul conceptual al condiţiei umane, cât şi în cel al naturii umane, după cum 
consecinţele au semnificaţii atât în ordinea liniară, cât şi în cea stocastică.  

Aşa cum s-a sedimentat cunoaşterea economică de-a lungul istoriei sale 
constituie dovada dualismului perspectivelor (Dinu, 2010), sub forma a ceea ce 
numim sustratum-ul antitetic. Obiectul de studiu al Economiei se raportează la 
acest tipar dublu ranforsat: natural şi artificial, subiectual şi obiectual, ideal şi 
funcţional, conceptual şi acţional, individual şi social, viabil şi fiabil, procesual 
şi final. Este vorba de un balans cognitiv între semnificanţi antitetici, care 
conferă economiei statutul de ştiinţă responsabilă cu realitatea existentă atât 
dincolo de Fizică, din ordinea lucrurilor artificiale, cât şi dincoace de Fizică, 
sub forma întâmplării, a riscului alegerii şi a incertitudinii raţionalităţii 
materiale. 

Tocmai această extrateritorialitate fizică face din Economie o entitate 
cognitivă hibridă, şi ca produs al gândirii raţionale, care operează cu obiecte 
măsurabile, şi ca stare de desfăşurare a forţelor imponderabile ale artei de a 
scurta calea către rezultatul ţintit.  

În universul Economiei acţionează însufleţirea ca origine a lucrurilor într-
un mod exclusiv antropic, ca singularitate responsabilă de un big bang 
continuu. În universul Economiei se condensează începuturi la modul 
permanent, a căror evoluţie are cauze explicabile doar ca semnificaţii ale 
contextului intersubiectiv. În Economie observatorul se observă pe sine ca forţă 
de gravitaţie care strânge la un loc intenţiile (inerţia) şi consecinţele. 

 
 
 



Fundamentele antitetice ale Economiei 
 

7 

 

 
 

Figura 2. Substratum-ul antitetic al Economiei 
(viziunea perimetrală) 

 
Economicitatea se întâmplă deodată în cele două semisfere cristalizate de 

materie şi de gândire, adică este dublu substanţializată, obiectual şi subiectual, 
acţional şi conceptual etc. Stările intermediare au o translaţie continuă între 
coordonatele spaţiale ale economicităţii, pe de o parte, înţelegere-explicaţie-
cogniţie şi, pe de altă parte, muncă-lucru-acţiune.  

Această ţesătură a transcenderii semnificaţiilor indică distincţia 
categorială a economicităţii în raport cu alte componente ale sistemului social 
global. Dar mai presus de toate arată nevoia de a feri câmpul economicităţii de 
interferenţe cu alte coordonate sau cu preluări în custodie a acestor coordonate, 
cum ar fi de către sfera politicii.  

Chiar şi fundamentele antitetice ale economicităţii care au corespondent 
în alte spaţii ale umanului, cum ar fi perechea individual-social regăsită în 
spaţiul politicii ca formule de gestiune a adversităţii interesului individual şi 
interesului colectiv, păstrează în complexitatea interpolară Economie-economie 
valoarea complementarităţii indistructibile dintre natura şi condiţia umană. În 
fibra ei esenţială, economicitatea este organic nonideologică. 
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Figura 3. Subtratumum-ul antitetic al Economiei 
(viziunea spaţială) 

 
Înţelegerea substratum-ului concepualizării Economiei este cu atât mai 

relevant cu cât se acumulează deficite explicative rezultate direct din încercările 
de purificare metodologică, aşa cum apar ele acum, odată cu criza economică 
actuală. Perspectivele fundamentaliste au fost dintotdeauna generatoare de 
deficite cognitive trăite cu acuitate în perioadele de crize. Crizele economice s-
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au dovedit a fi expresia frustă a opţiunilor metodologice puritaniste, mai ales a 
acelora dezvoltatoare de abordări ideologice. Reluarea reflecţiei asupra 
caracterului fundamentelor Economiei este nu doar o datorie a economicianului 
responsabil de destinul ştiinţei pe care o slujeşte, ci şi o urgenţă a evitării 
congestiei cerebrale care pândeşte statutul ei de ştiinţă. Ca atare, explicitarea 
modului în care se configurează semnificaţiile fundamentelor antitetice ale 
economicităţii capătă valoare principială. 

Iată, în continuare, care este situaţia fundamentelor antitetice ale 
economicităţii şi, mai ales, provocările intervenite pe fondul crizei economice 
pentru constituţia epistemică a Economiei. 

Natural – Artificial 

Diferenţierile de metodă cognitivă sunt în mare măsură absente din 
deprinderile economicienilor.  

Chiar de la autonomizare de corpul teoretic originar al metafizicii (care  
s-a întâmplat, cum se ştie, în faza de propensiune raţionalistă a acesteia care a 
generat străpungerile iluministe cunoscute drept filosofie naturală), Economia a 
purtat cu ea, cu rol operaţional, celulele corpului cognitiv originar. Altfel spus, 
a încercat să salveze avantajele dependenţei ombilicale în timpul şi în spaţiul 
rezervate propriei evoluţii, riscând astfel să golească de finitudine aventura de 
fiu rătăcitor al cunoaşterii (pentru că s-ar putea să nu mai fie necesar să existe 
viţel destinat!).  

Această adevărată dependenţă epistemologică a Economiei de corpul-
gazdă al filosofiei naturale în care s-a format a dus, pentru supravieţuire, la 
transferuri metodologice, mai ales dinspre Fizică. Acestea au întreţinut constant 
regula tratării economicităţii, bunăoară, ca fiind spaţiul fizic al producerii 
avuţiei, o inedită substanţă izotropă care constituie spaţiul raţionalităţii 
certificate randamental. Înţelegerea economicităţii ca funcţionalizare 
randamentală a mecanismului avuţiei (un fel de univers-ceasornic al 
materialismului Economiei) este prima probă a împrumutului, iar printre 
ultimele este virtualizarea producerii de valoare adăugată (o construcţie sub 
imperiul convenţionalului în care speculaţia nu doar dematerializează tripla 
dimensiune a condiţiei umane, ci şi o elimină ca sursă a economicităţii). Fără 
exagerare, se poate dovedi că mai toate perspectivele conceptuale ale 
Economiei s-au cristalizat în creuzetul legilor care guvernează lumea fizică.  

Orice preluare de imagini cognitive din filosofia naturală este însă 
suspectă de inadecvare la un conţinut net diferit, inclusiv prin faptul că factorul 
aleator, care ţine de esenţa entităţilor dotate natural cu raţiune şi emoţii, ale 
căror comportamente intră în componenţa obiectului de studiu al Economiei, nu 
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ascultă de relaţionările liniar deterministe. Intervenţia conştienţei în ecuaţia 
economică face din timp o măsură relativă, a cărei precizie fizică este 
zădărnicită de indeterminismul spaţiului subiectiv. Mai mult, corespondenţa 
raţională dintre input şi output este infirmată de rolul pe care îl au asupra 
performanţelor consecinţele neintenţionate. Pe deasupra de măsură, elementele 
economicităţii nu sunt nicidecum omogene, înainte de toate pentru că, puse la 
un loc, generează procese a căror finalitate are consistenţă contrară elementelor 
combinate, fiind dintr-o altă lume decât cea naturală.  

Consecinţa substanţială a economicităţii este lumea lucrurilor artificiale, 
cu o ordine efemeră, stăpânită de forţele imateriale ale proiecţiilor subiective şi 
ale compensării intersubiective a intereselor individuale, chiar şi a unor pretenţii 
simbolice. Starea de raţionalitate economică se regăseşte, pe de o parte, într-o 
nebuloasă compusă din complexe imateriale (ce-şi au esenţa în ordinea 
viabilităţii) şi ansambluri materiale (ce se justifică în ordinea fiabilităţii). Pe de 
altă parte, ea se împlineşte într-un univers aparte, de lucruri create după legi 
convenţionale, care au, prin multiplicare excesivă, tendinţa de dislocare, de 
înlocuire a naturalului, chiar a Naturii.  

Această sinteză de elemente viabile (care ţin de viu) şi elemente fiabile 
(care ţin de forţele fizice, de sorginte materială sau provenind din spectrul 
materialităţii) care se transformă în artificial (de origine convenţională, cu 
atribute geometrice, nenaturale) conferă economicităţii identitate ontologică şi, 
în consecinţă, distincţie epistemologică. Diferenţierea de perspective 
metodologice ale Economiei este, fără îndoială, justificată atât categorial 
(întrucât universul său conceptual ţine de natura umană), cât şi acţional (ordinea 
pe care o vizează serveşte performanţelor randamentale ale condiţiei umane).  

Disjuncţia epistemologică introdusă de Economie (chiar diferit şi de 
antropologie) se referă tocmai la descifrarea universului naturii umane în 
manifestările lui competiţionale, cu consistenţă intersubiectivă, pentru 
apropierea concretului artificial care ranforsează pilonii condiţiei umane 
reprezentaţi de muncă, lucruri şi acţiune.  

Starea de raţionalitate economică este un univers special în care 
structurarea forţelor se face la un nivel superior (şi în sens de cu totul altceva!), 
prin manifestare sau utilizare conştientă a lor şi într-o formulă tranzacţională 
determinată de o funcţie excepţională, generativă de lucruri artificiale. Tocmai 
datorită acestui aspect, deşi orice lege naturală care explică lumea fizică nu-şi 
încetează valabilitatea principială, influenţele măsurabile sunt de neglijat în 
configurarea modelului explicativ al economicităţii. 

Dificultăţile măsurării ţin de procesualitatea economicităţii, iar nu de 
lucrurile artificiale care substanţializează rezultatul final al stării de raţionalitate 
economică. Ambiţia de a rămâne în regula universală a măsurării, specifică 
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filiaţiei materne pe care Economia o moşteneşte de la filosofia naturală, are 
drept consecinţă mutilarea întregului operaţional prin eliminarea a ceea ce nu se 
lasă măsurat, adică natura umană. În modelul explicativ general al Economiei 
natura umană este redusă la cantitate, este considerată resursă, măsurabilă 
(pentru că este înregistrată cu rol de consumabilă) şi tratată convenţional ca 
echivalentă cu componenta materială, din ordinea fiabilităţii.  

Acest postulat de echivalenţă dintre o forţă vie (natura umană) şi 
ipostazierile şi substanţializările elementelor condiţiei umane asigură 
posibilitatea operării cu metodele matematice în maniera Fizicii, doar că 
tragedia cognitivă se produce inevitabil pentru că reducerea la absurd anulează 
pur şi simplu universul economicităţii. Preţul abuzului de analogii cognitive 
devine atât de mare încât Economia ajunge în situaţia de a fi decăzută din 
condiţia de ştiinţă.  

În fond, Economia este ştiinţă în sensul în care nu este nici Fizică, şi nici 
Matematică. Adică nu este o ştiinţă nici a studierii forţelor care au legătură cu 
producerea fenomenelor legate de masă, energie, lumină şi magnetism, după 
cum nu este nici o ştiinţa a convenţiilor abstracte, construite şi validate logic.  

Simetria deterministă este raţională pentru Economie la un loc cu 
asimetria cauză-efect, după cum consistenţa nu este relevantă în absenţa 
ireversibilităţii timpului, omogenitatea nu este substanţială, ci poate fi acceptată 
ca o variantă a stării randamentale, evident ca funcţie neliniară, pentru că este 
dependentă de tranzacţionalitate în contexte intersubiective. În fine, echilibrul 
fundamentelor procesuale este contestat de dezechilibrul forţelor implicate în 
procesul economicităţii şi de incertitudinea stabilităţii cantitative a produsului 
final care să răspundă corect aşteptărilor în schimbare ciclică. Starea de 
raţionalitate economică se menţine ca tendinţă prin confruntarea factorilor 
raţionali şi iraţionali, într-o împletire de influenţe ale dualităţilor specifice de 
tipul viabil-fiabil, ideal-funcţional, procesual-final, subiectual-obiectual ş.a. 

La acestea se adaugă combinaţia natural-artificial din universul economi-
cităţii, care este suportul autonomiei cognitive, dar şi motivul care scuză 
Economia când imită metoda Fizicii şi pe economicieni când îndrăznesc s-o 
abandoneze. 

 

Subiectual – Obiectual 

Natura intersubiectivă a proceselor continuă să fie ocolită ca aspect 
determinant în cogniţia economică.  

La drept vorbind, procesul în sine (ca exprimare a existentului natural) şi 
conţinutul său eminamente subiectiv nu constituie repere preferenţiale ale 
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decantării conceptuale a problemelor economicităţii. Într-o continuitate menită 
să justifice, prin analogie metodologică, o aceeaşi origine ştiinţifică, Economia 
a procedat ca Fizica (care a procedat, la rândul ei, ca Matematica) în a decela 
universul propriu ca fiind dominat de reguli convenţionale, abstracte.  

Pe acest traseu se face apel la normele logicii clasice, ancorate temeinic în 
obişnuinţa construcţiilor deductive din ipoteze abstracte, deşi în cazul 
Economiei ar fi operaţionali algoritmii logicii situaţionale, ai aproximării valorii 
de adevăr în contexte intersubiective. Prin această substituire de perspective, 
cogniţia economică îşi câştigă prin fraudă, operată prin fals şi uz de fals, dreptul 
în Cetatea Ştiinţei,  eliminând din ecuaţia conceptualizării exact specificul ei, 
procesualitatea tranzacţională, care are conţinut intersubiectiv. În hinterlandul 
astfel creat, Economia îşi arogă funcţia de ştiinţă a posibilului fundamentat pe 
ipoteze de tip geometric, care dezvoltă aserţiuni într-o ordine exclusiv 
convenţională şi, de aceea, perfectă.      

 Desigur, procedeul imitaţiei nu ar fi atât de grav dacă nu ar fi permanent. 
Stăruinţa Economiei în a conceptualiza ceea ce este golit de substanţa inefabilă 
a subiectivităţii a calificat-o ca ştiinţă subalternă, de fizică a obiectelor sociale, 
dacă nu ca o magie a reţetării esenţei materialităţii, care este avuţia. Se ştie că, 
urmare a acestei opţiuni metodologice şi epistemologice, Economia este 
practicată ca ştiinţă a calculului şi a cantităţii de avuţie. În această formulă ea 
studiază în sens determinist corelaţia influenţelor dintre factori obiectivi şi 
obiectuali, percepuţi în aparenţele lor temporale ca indicatori statistici. În acest 
fel Economia ajunge să se consacre ca o ştiinţă derivată, a fenomenului şi a 
rezultatului. 

Probabilul (ca aspect ontologic) şi probabilitatea (ca aspect 
epistemologic) au intervenit în Economie atât pe calea fenomenului, cât şi pe 
calea abstractizării, justificând introducerea incertitudinii asupra întâmplării 
rezultatului. Relativizarea la care s-a apelat în cogniţia economică este de un tip 
ciudat pentru că nu se defineşte în raport cu subiectul, acesta fiind exclus din 
explicaţie, ca şi când fenomenele nu ar avea cauza în limitele cognitive şi 
acţionale ale omului. 

Inconsistenţa este şi logică şi epistemologică pentru că, pe de o parte, se 
decelează înlocuitori ai realităţii, de genul aparenţelor statistice, şi, pe de altă 
parte, se obiectualizează abuziv, ceea ce este eminamente nondeterminat prin 
cauze de natură fizică. Atât obiectul-rezultat, cât şi nedefinita intenţie-
obiectuală sunt străine de realitatea economică, generată subiectiv sub o formă 
complexă, de coexistenţă în desfăşurare a obiectelor transformate cu intenţie şi 
a intenţiilor tranzacţionate într-un proces care are sens progresiv pe substratul 
discernământului armonizat. 
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Procesul, ca univers economic, nu trebuie să rămână un no man’s land, 
pentru că el exprimă chiar esenţa economicităţii, un rezultat tranzacţional al 
intenţiilor limitate randamental. Procesul ne obligă să rămânem metodologic în 
reperele subiectuale ale universului economic, să înţelegem cauzalităţile 
intersubiective definitorii pentru asertări certificate prin algoritmii logicii 
contextuale. Obiectual în Economia procesuală este intersubiectivitatea care 
configurează contextul tranzacţiei pentru validarea randamentului. Subiectualul 
este conţinut în obiectual, în sensul în care viaţa este conţinută în natural. 

Ceea ce constituie expresia subiectualului în economicitate este chiar 
natura umană. Raportul dintre rezultatul final al economicităţii şi subiectual 
configurează relaţia substanţială dintre condiţia umană şi natura umană. 
Substratul profund al acestei relaţii este întemeiat pe energia care emană de la 
natura umană concretizată în muncă, lucruri şi acţiune.  

Dacă admitem această viziune, avem dezlegarea axiomei că tot ceea ce 
implică omul este procesual implicit, în sensul că nu doar natura umană, ci şi 
condiţia umană este accesibilă prin cogniţia ei ca proces implicit. Adevăratul 
rezultat final al economicităţii este condiţia umană în formulă de împlinire 
graduală. Dar dintr-o obişnuinţă secularizată noi tratăm şi condiţia umană prin 
efectele ei materiale, adică îi anulăm starea de proces pentru a o reduce la ceea 
ce se substitue procesului, rezultatul final, indicatorul statistic. Parcimonia 
statistică a rezultatului ca esenţă deschide breşa cogniţiei prin aparenţe, o 
inversare a raporturilor dintre proces şi fenomen în explicarea economicităţii.        

Expulzarea din universul cogniţiei economice a determinanţilor antropici, 
inclusiv a condiţionalităţii intersubiective a stării de raţionalitate, deschide calea 
imaginativă a posibilului, cu ponderări de tip iraţional. Apelul la speculaţie, 
bunăoară, ca şi la externalităţi constituie consecinţe ale convenţionalului 
obiectual, fondat pe posibilul deraţionalizat sau pe raţionalizarea la limită 
(ceteris paribus!) în Economie.  

Întreaga istorie a cunoaşterii economice este, de altfel, înţesată de soluţii 
la probleme de raţionalitate în dimensiune randamentală valabile în perimetrul 
definit teoretic de ipoteze extrem de restrictive. Cercetări de tip ecologic arată, 
cu argumente irefutabile, că fără excepţie Economia a certificat performanţa 
randamentală prin neluarea în calcul a unor costuri, adeseori enorme, lăsate în 
contul de pierderi al mediului natural. Cumva frizând chiar starea de 
raţionalitate, Economia a instituit ca procedură universală preponderenţa 
însuşirii valorii adăugate de către un factor din ecuaţia economicităţii, capitalul, 
celuilalt factor principal, care este ataşat subiectualului, revenindu-i ce 
prisoseşte.  

Minimalizarea, până la excludere din consecinţe, a subiectualului nu are, 
în ciuda unor viziuni, doar raţiuni ideologice, ba chiar în esenţă nu este vorba de 
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aşa ceva, ci de o poziţionare epistemologică inadecvată a Economiei în raport 
cu obiectul ei de studiu, care nu este avuţia şi distribuirea ei. Economia este o 
ştiinţă socială şi a procesualităţii intersubiective care are drept consecinţă finală 
(obiectuală) avuţia. Economia este o ştiinţă a antropicului în starea lui de 
raţionalitate, este o ştiinţă a comportamentelor naturii umane în condiţiile 
limitative ale condiţiei umane.  

Pentru decelarea naturii umane, statistica nu are instrumente, în esenţă 
natura umană neputând fi redată raţional servindu-ne cu aparenţe. Natura umană 
nu este nici probabilă, nici medie statistică. Filosofia ne învaţă că ontologia este 
prietenă cu lumea numerelor naturale întregi şi se nelinişteşte în situaţia în care 
i se refuză (teleologic) să aducă totul spre unitate sau multiplu de unitate. Teoria 
fractalilor, de exemplu, a certificat drept lege a constituţiei realului 
propensiunea procesivă a naturalului spre întreg, având ca limite de scară 
unitatea, dublul sau triplul unităţii. Doar ceea ce este condiţionat de natura 
umană în grade de realizare, ca şi fractalii, adică ipostazierile materiale ale 
muncii, lucrurilor şi acţiunii (formele finalităţii condiţiei umane), este supus 
probabilităţii de împlinire şi calculului statistic. 

Economicitatea este drumul spre finalitate, căutările compromisului între 
expresiile interioare ale obiectualului. Or, fără să centrezi cogniţia pe 
economicitate, ci pe cinematica statistică a obiectului final, echivalează cu 
alterarea statusului de ştiinţă socială a Economiei, transformarea ei, dacă nu în 
tehnologie, cu siguranţă în merceologie. Adevărul economic este obiectiv în 
măsura în care se obiectualizează intersubiectivitatea, dar pe această cale se 
umple sau nu se umple cu certitudini tranzacţionate spaţiul raţionalităţii 
economice. Adevărul economic este trivalent: se validează prin obiect ca 
finalitate procesuală, este funcţie randamentală pentru componenta materială a 
economicităţii şi reprezintă forma coezivă a antinomiilor naturii umane. 

Fenomenele statistice apar, deci, în afara esenţei economicităţii. Acesta 
este un adevăr care se impune de la sine, căci existenţa nu poate fi aparenţă sau 
aproximare a aparenţei. Tot ceea ce ţine de fenomen poate fi probabilistic, mai 
ales în varianta exprimării fenomenului prin indicatori statistici (adică 
aproximare cu aproximare). Glumind, se poate spune că esenţa procesului poate 
fi scrisă, în timp ce forma procesului nu poate fi decât rescrisă (se execută o 
copie). 

Lipsa de stăruinţă a economicienilor asupra fundamentelor ştiinţei lor le 
aduce riscul marginalizării funcţiei sociale pe care pretind că o au cu deosebire 
în perioade de criză, de altfel aceasta fiind imposibil de înţeles ca fenomen şi 
mai ales de depăşit prin soluţii deduse din aparenţe statistice. 
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Ideal – Funcţional(1) 

Fixaţia conceptuală a economiei în teoria echilibrului (ca stare ideală şi 
funcţională, deopotrivă) nu diferă de modul în care rămăseseră captive, până 
acum câteva secole, fizica în materialismul aristotelian şi cosmologia în 
sfericitatea ptolemeică. Omenirea şi-a expediat ignoranţa în suficienţa idealului, 
clădindu-şi structuri şi relaţii în care principiul funcţional era acceptat doar dacă 
făcea posibilă calea echilibrării sui-generis dintre pretenţiile autorităţii (inclusiv 
a celei ştiinţifice) şi acceptarea lor tăcută de către restul majoritar. 

Echivalarea perfecţiunii cu atingerea formei ideale şi a performanţei cu 
realizarea echilibrului au împins Economia în obsesia creşterii. Sensul acesteia 
a fost înţeles ca o compensare progresivă, pe segmente mari de timp, dintre 
câştiguri şi pierderi. Cumva scolastic, chiar de la naştere, teoria economicităţii 
s-a conformat preceptelor universului pus în mişcare de o mecanică a ciclicităţii 
infailibile. Controlul excedentelor a fost, evident, atributul autorităţii, în variile 
ei expresii, ajungând în final să se identifice cu puterea care gestionează banul.  

Regula echilibrului mecanic generator de trenduri spre ideal a configurat 
Economia ca ştiinţă pe calea transferului de perspective metodologice mai ales 
din Fizică. Se ştie că raţionalitatea universului fizicalist este parţială, 
acceptându-se ideea impulsului primar din afara sistemului pentru mişcarea 
corpurilor. Economia a întemeiat universul său dinamic în aceeaşi manieră, 
finalitatea fiind expresia tendenţială a echilibrului ideal, iar cauza primă venind 
dinspre o natură nebuloasă, destinată să se autogenereze şi să inducă autoreglare 
în funcţionarea mecanismului producerii de avuţie.  

Metafora mâinii invizibile calchiază această viziune. Adică Economia şi-a 
construit un mecanism prin care în mod invariabil dă soluţii care cumulează 
sporurile de câştig în favoarea părţii care are (ca născută din ideal) dreptul să 
pretindă ca echilibrul să-i fie favorabil. 

Fixaţia economiei în ideal este cu desăvârşire transparentă în această criză 
când ea se manifestă drept criză a soluţiilor. În fapt, perceperea Economiei ca 
formulă explicativă a fluctuaţiilor (pe termen scurt) în contribuţia factorilor la 
creşterea infailibilă (pe termen lung) nu diferă de perspectiva pe care a avut-o 
Newton când a trebuit să explice de ce nu se opreşte ceasornicul universului. 
Toleranţa cognitivă permite să existe la un loc raţionalul şi iraţionalul, iar 
Economia manifestă toleranţă excesivă în modelul său explicativ al cărui 
rezultat este echivalenţa între dezirabilul ideal şi posibilul funcţional.  

Criza soluţiilor se originează tocmai în această compoziţie tolerantă de 
lucruri dezirabile şi lucruri funcţionale care conferă Economiei calitatea de 
dogmă suficientă sieşi. Cumva în formulă medievală, axiomele sale legate de 
funcţionalitate capătă valoarea de ipoteze îngăduite să explice tipare alternative 
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la starea ideală. Această viziune, care a refuzat în cosmologie circa un mileniu 
şi jumătate poziţia centrală a soarelui, refuză în Economie funcţia structurantă a 
omului şi determinismul de esenţă antropică al funcţionalului în favoarea 
consistenţei ideale, de Olimp, a pieţei. Idealitatea ca autosuficienţă a 
mecanismului economicităţii face derizorie orice soluţie la situaţia concretă, la 
ceea ce funcţionează cu adevărat în context antropic. Cel mult, soluţia ar putea 
fi acceptată ca o ipoteză de lucru, în ordinea închipuirii intervenţiei ca posibilă 
în cazul acoperirii pierderilor, căci ea este imposibil de admis pentru ipostaza 
ideală, care pretinde că-şi autoreproduce performanţa. 

Această viziune celestă despre Economie tolerează întrecerea pământeană 
pentru soluţii doar pentru că o acceptă ca pe o ofrandă a ignoranţei antropice pe 
altarul inexpugnabil al idealităţii economice. Forma ultimă a idealităţii 
inatacabile a luat-o în Economie dreptul natural, de stăpân al economicităţii, pe 
care-l are piaţa financiară, împreună cu prima sa progenitură (din alianţa cu 
speculaţia), adică sistemul bancar.  

Criza soluţiilor este expresia perversă a intenţiei de conservare şi după 
recesiune a performanţei în redistribuirea valorii adăugate, idealul în apropriere 
fiind acum jumătate-jumătate între speculaţie şi raţionalitate. Orice soluţie care 
ar înlătura absurditatea acestei idealităţi partizane este respinsă categoric. În 
felul acesta se dovedeşte că nu se pune preţ pe realitate, idealitatea definindu-se 
în contra funcţionalităţii indiferent de costuri, mai ales ale celor sociale. Nu din 
alte considerente  sunt acceptate în tăcere soluţiile de socializare a pierderilor şi 
respinse vehement soluţiile de decontare a propriilor excese.  

Idealitatea economicităţii se salvează prin sacrificarea a ceea ce 
funcţionează cu impuls raţional: economia reală. 

Conceptual-Acţional 

Dintre toate tipurile de conceptualizări dezvoltate de la Iluminism încoace 
niciunul nu a generat în jurul său atâtea controverse precum Economia. 
Explicaţia raţională ţine de percepţia acută a unui deficit de corespondenţă între 
aşteptările preformate prin teorie şi constatările din desfăşurarea reală a 
lucrurilor.  

Esenţialmente, conceptualul economicităţii nu ajunge să etaloneze 
raţional toate oscilaţiile din câmpul acţiunii forţelor substanţiale economicităţii, 
mai ales ale acelora aşteptate să se întâmple pe traseul finit ipoteze-consecinţe, 
aşa cum sunt ele presupuse de consistenţă. Într-o formă relevantă şi de neevitat, 
Economia are o problemă cu economia, adică ordinea ei conceptuală pare să nu 
modeleze (şi nici să se suprapună pe) ordinea economicităţii ca acţiune 
concretă. 
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Acest mod de a se aranja asimetric semnificaţiile gândirii raţionale în 
raport cu cele ale datelor empirice, cu tendinţa suficienţei disjunctive, se 
originează în încercarea de a se atribui Economiei o funcţie considerată drept 
certificarea desăvârşirii condiţiei de ştiinţă matură, aceea de a prezice. Doar că 
forţarea statutului în Cetatea Cunoaşterii Raţionale s-a făcut pe o cale a imitaţiei 
modelului care a fascinat dintotdeauna: gândirea profetică. Ca atare, Economia 
a dezvoltat o întreagă tradiţie a proiecţiilor supramundane, practic a lustruit 
credinţa că facerea economicităţii vine din idee pur şi simplu, realitatea 
economică nefiind altceva decât materializarea ideilor.  

Nu încape îndoială că este vorba de o îndrăzneală care nu se termină 
întotdeauna prost, deşi de cele mai multe ori nu se termină fericit. Oricum, cu 
excepţiile plierii ideilor economice pe construcţii utopice (unele dintre ele chiar 
rezistente în timp), nu avem probe concludente ale reuşitei. Însă câmpul 
experimentelor fusese deja deschis. În penumbrele acestei inversiuni metafizice 
au pătruns, firesc, vehiculele supermobile ale credinţei. 

Într-o formulă sincronă cu achiziţiile viziunilor scientiste, dar cumva pe 
dos, Economia a suportat şi ea dihotomia perspectivelor epistemologice, 
aventurându-se pe aliniamentul construcţiilor teoretice normative şi mişcându-se 
precaut pe cel al demersurilor pozitive. Pare că exact forţa de atracţie a 
credinţelor ideologice a dus la această situaţie contrariantă, teoriile 
structurându-se adversativ ca tip de răspuns, mai ales la problemele 
macroeconomice. Fundalul asigurat de antinomiile guvernării societale, fixate 
în tiparele excluzive ale guvernării indirecte (în maniera sugerată de 
monetarism) şi ale guvernării directe (inspirate de teoria keynesistă), a trasat 
căile divergente ideologic urmate de Economie şi formulele experimentelor 
sociale care au marcat acţiunea economică. 

Trebuie constatat că, în genere, în situaţia operării cu tezele teoretice în 
activitatea practică, starea de economicitate este indecis fixată în specificităţile 
celor două perspective, conceptuală şi acţională. Această ciudăţenie apărută pe 
palierul înţelegerii se datorează împrejurărilor care configurează suportul 
cognitiv la care se apelează: apelul se face la universul conceptual al 
economicităţii sau la cel al soluţiilor recomandate de calea scurtă a unei 
ideologii politice. Efectiv, această indeterminare a raportării vine şi din 
obişnuinţa ca în acţiunea concretă economică să se prefere orizontul conceptual 
şi instrumental al politicilor economice. Se recurge, cu alte cuvinte spus, la o 
variantă intermediară, în cel mai bun caz, deşi este o variantă deviantă de la 
achiziţiile naturale ale Economiei, fiind centrată pe valorile şi interesele (nu 
neapărat randamentale în sens economic) ale politicului. 

Cezura creată de tradiţie în modelul de corespondenţă dintre algoritmii 
emisferei conceptuale ai economicităţii şi cei ai emisferei sale acţionale este 
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greu de trecut. Ceea ce face dificilă această refacere a substratum-ului 
economicităţii, ca totalitate antitetică ce cuprinde şi aliniamentul conceptual-
acţional, este reflexul condiţionat al dependenţei de tiparele gândirii şi acţiunii 
Politice pe care cele două forme de configurare a economicităţii (Economia şi 
economia!) şi l-au format de-a lungul timpului. Atât de departe s-a ajuns cu 
acest mod de a înţelege lucrurile încât Economia produce postkeynesian teorii 
ideologice, iar economia este un teren organizat cu expertiza Politicii. 

Cumva neaşteptat, chiar instrumentalizarea spaţiului raţionalităţii 
economice se face cu goluri de raţionalitate, pe care exerciţiul politic se simte 
dator să le treacă în funcţia de preaplin necesar atingerii ţintelor sale. 
Conceptualizarea economică ajunge să fie cel mult depozitul logistic de 
elemente la care recurge Politica pentru a întreţine reacţia în lanţ a puterii. 
Această condiţie subalternă a Economiei în raport cu nevoile acţiunii practice 
nu o absolvă de riscul de a fi pedepsită să joace rolul de ţap ispăşitor pentru 
eşecul Politicii. Şi asta chiar într-o formă agravantă, pentru lipsa ei de 
responsabilitate faţă de arealul acţional propriu. Argumentele de culpabilitate 
ţin cont inclusiv de faptul că Economia pare să neglijeze că problemele ei au 
prin definiţie o dublă formulare, în termeni conceptuali şi în termeni acţionali, 
iar soluţiile trebuie să aibă şi ele substanţa întreţinerii dualităţii conceptual-
acţional. Este limpede că vina se atribuie logic părţii care nu-şi rezolvă corect şi 
direct problemele. 

Scuza adeseori invocată cum că Economia nu ar fi responsabilă decât de 
semnificaţiile problemelor primare vizând cele trei componente ale condiţiei 
umane (muncă, lucruri şi acţiune) nu îndepărtează nicidecum incongruenţele 
vizibile din modelele explicative privind corespondenţa conceptual-acţional. 
Autoexilarea strategică în zona expertizei curente, situarea Economiei pe 
tronsonul managemental al conceptualizării şi acţiunii în contexte locale, ca şi 
pe poziţiile criticii de întâmpinare a proiecţiei politicilor publice nu sunt probe 
ale asumării funcţiei cognitive specifice, ci subterfugii pentru a ascunde eşecul 
epistemic. Desigur, Economia a avut perioada sa de Eden atunci când în 
antichitatea greacă se rezuma la întocmirea procedurilor responsabile de 
performanţele gospodăriei personale. În niciun caz astăzi nu se mai poate 
concepe, decât cu declasare epistemică, izolarea Economiei de frământările 
ideatice ale Agorei, ca şi de modalităţile acesteia de a înţelege performanţa.  

Blestemul de care nici nu poate (dar nici nu ar trebui) să scape Economia 
este, pe de o parte, să-şi asume limitele cu care a fost nevoită să opereze de trei 
sferturi de secol şi, pe de altă parte, să tranşeze definitiv o regulă de aur în 
convieţuirea cu Politica. Este vorba, desigur, de definirea a ce şi cât pretinde că 
rezolvă Economia însăşi, dar mai ales cât de mult lasă să se extindă pretenţiile 
Politicii de proiectant şi manager al spaţiului acţional al economicităţii. Cheia 
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reuşitei Economiei în această adevărată renegociere a convenţiei asupra 
constituţiei ei epistemologice rezidă în a reaşeza în epicentrul preocupărilor 
cognitive şi a modelelor explicative unitatea antitetică dintre natura şi condiţia 
umană. Şi aceasta deoarece spiritele animale ce bântuie natura umană nu mai 
pot să fie lăsate în grija altcuiva, experienţa arătând că Politica le stimulează 
exclusiv propensiunea iraţională, neavând pur şi simplu organul raţionalităţii 
costurilor.  

Antitetica fundamentală conceptual-acţional devoalează protocoalele 
cognitive compromise în relaţionarea Economie-Politică, amestecul reciproc de 
elemente care a dus la slăbirea legăturii covalente cu substanţa antropică a 
universurilor lor. Cea mai surprinzătoare faţetă a intruziunii Politicii în 
mecanismele economicităţii este evidenţierea urgenţei reconstrucţiei modului de 
a întemeia cunoştinţele în ceea ce s-a consacrat a fi ştiinţe sociale, inclusiv 
Economia. Întreprinderea constă în depăşirea obsesiei materialiste în ştiinţele 
sociale, a excesului de validare a adevărurilor după regula formalismului 
matematic şi a tentaţiei de a recurge la facilităţile împrumuturilor metodologice 
din ştiinţele experimentale pentru finanţarea ingineriilor sociale. Totodată, 
Politica are suficientă nevoie să accepte cedarea dreptului abuziv asumat asupra 
economicităţii, cumva chiar aşteaptă să se elibereze de răspunderea de a se fi 
folosit de avuţie ca argument al capacităţii raţionalizate de control asupra 
libertăţilor. 

Criza actuală este mărturia dureroasă şi nemiloasă a inevitabilităţii 
refacerii ordinii subîntinse antitetic în conceptualul şi acţionalul specifice 
economicităţii, dar şi semnul raţional al oportunităţii Economiei de a reveni la 
uneltele de bază, clipa astrală a refacerii legăturilor inverse negative dintre 
gândirea şi acţiunea economice. 

Individual – Social 

Dintre toate antiteticele constitutive ale Economiei cel mai mare potenţial 
de generare a disputelor extraştiinţifice l-a avut şi continuă să-l aibă perspectiva 
cognitivă individual-social. Destinul aparte al aventurii spirituale a acestui 
cuplu categorial constă în proporţiile confruntării, ce au atins cote ameţitoare 
prin teoriile dezvoltate pe antinomii, cum sunt teoriile capitalismului şi 
socialismului. Interesant este faptul că în corpul teoretic originar al Economiei 
relaţionarea individual-social asigura, într-o abordare pozitivistă, structura de 
bază a înţelegerii modului de configurare şi funcţionalizare a mecanismului 
reglator al economicităţii, adică piaţa. Cumva salutar, Economia intra în Cetatea 
Ştiinţei pe o cale conformă, inocentă şi eminamente naturală. 
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Din păcate, mai repede decât alte ştiinţe nonexperimentale, Economia a 
cunoscut turbulenţe persistente ale universului său conceptual, iar acestea au 
devenit progresiv atât de subtile încât au dislocat fundamente şi au înlocuit 
modele explicative. Cele mai ample şi complicate efecte negative l-au avut 
confiscarea ideologică a teoriilor, folosirea soluţiilor sugerate de acestea la 
problemele certificării randamentelor ca muniţie neconvenţională pentru 
cucerirea puterii politice. Aşa cum au evoluat lucrurile de-a lungul timpului, ne 
apare că Economia a suportat de la ideologie toate tipurile de agresiuni, astăzi 
fiind vorba de un teribil terorism ideologic, responsabil atât de declanşarea 
crizei financiare şi de transformarea ei în criză economică, cât şi de prelungirea 
peste închipuire a manifestării efectelor devastatoare asupra confortului 
societăţii. 

Atât de agravantă este invazia ideologică a Economiei încât puţini dintre 
cei interesaţi de problemele teoretice şi practice de natură economică mai sunt 
în măsură să discearnă când operează sau nu în contexte cofigurabile cu 
instrumente ale unei ştiinţe pervertite. Obişnuinţele de a prelua ca fiind corecte 
economic idei sau soluţii ale ideologiilor politice sunt aproape generalizate. 

Această disoluţie a condiţiei epistemologice a Economiei a luat cursul 
ireversibil după opţiunea postiluministă de a se gestiona puterea în formula 
democraţiei reprezentative. De atunci a apărut nevoia multiplicării surselor de 
influenţare a eligibilităţii dincolo de cele presupuse ale încrederii publice şi ale 
recunoaşterii fireşti a meritelor. Ştiinţa economică oferea prin avuţie 
argumentul tare al posibilităţii substituţiei oricărui criteriu electoral, atât pentru 
faptul că posesorul acestui argument părea îndreptăţit să câştige încrederea 
(fiind prototipul cel mai invidiat al câştigătorului), cât mai ales pentru că putea 
foarte bine să cumpere încrederea. Clasa politică fondată pe argumentul 
economic al puterii s-a dovedit armata invadatoare a Economiei pentru a-şi 
îmbogăţii arsenalul de tehnici necesare deţinerii controlului asupra celorlalţi. Şi 
pe acest traseu, poate mai ales pe el, Economia a intrat în slujba Politicii, 
abandonându-şi condiţia ştiinţifică pentru a deveni un moloh numit Economie 
Politică. 

Individual-social constituie în fapt reperele-far ale procesualităţii pe care 
o numim economicitate. Procedând cartezian, individualul este abscisa 
performanţelor în spaţiul raţionalităţii economice, iar socialul este ordonata  
(La drept vorbind, reprezentarea corectă ar fi a multiaxelor polare, unde ar intra 
şi alte antitetice fundamentale ale Economiei cum ar fi viabil-fiabil, ideal-
funcţional, procesual-final, subiectual-obiectual, natural-artificial, economic-
ideologic etc.). Analogia scoate în evidenţă faptul că individualul şi socialul au 
conţinut raţional, inclusiv cu funcţia de măsurare a stărilor economicităţii în 
mod esenţial corelativ. Individual-social se arată a fi o entitate eminamente 
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sistemică, configurată de dinamica influenţelor combinate ale celor două 
elemente. Orice disjungere a rolurilor n-ar putea duce decât la destructurarea 
spaţiului raţionalităţii economice. 

Analogia cu teoria câmpului de forţe este şi mai relevantă, individual-
social fiind pentru universul conceptual al Economiei ceea ce este echivalenţa 
masă-energie pentru teoria relativităţii. Fără acest principiu epistemologic este 
imposibil să înţelegem raţional fundamentele Economiei sau să explicăm logic 
consistenţa interioară a spaţiului raţionalităţii economice. De altfel, 
străpungerea intelectuală smithiană se datorează tocmai fixării ca repere ale 
validării enunţurilor privind mecanismul pieţei în interrelaţionarea 
transformatoare individual-social. Ordonarea universului economicităţii doar 
după unul sau celălalt element antitetic deschide traseul unilateralităţii, dezechi-
librelor, adversităţilor, adică, în perspectivă epistemologică, ajungându-se la 
reprezentări pure, parcimonioase la modul absolut, iar în perspectivă 
praxiologică, la tribalizare, la regres, la identificarea sensului vieţii cu absurdul. 

Opţiunile extreme, exclusiv pentru un element antitetic, sunt specifice 
abordărilor de ideologie politică. Ele au intrat însă efectiv în arena Economiei 
din momentul în care a entuziasmat geniul inovativ keynesian prin legitimarea 
macroeconomiei ca panaceu al scurtcircuitării efectelor sociale ale crizei 
economice. Macroeconomia s-a dovedit repede şi pe deplin folositoare şi 
gestiunii puterii, ba chiar a oferit drept bonus puterii posibilitatea de a exercita 
în mod masiv dreptul politic de alocare a resurselor, deci de a profita de o nouă 
oportunitate, într-adevăr demnă de o revoluţie cognitivă: transformarea puterii 
în avuţie. Ce a urmat se supune acestei logici a echivalenţei avuţie-putere, 
pornind cu varianta deraţionalizată a antiteticei întemeietoare individual-social, 
abordată apoi ca diferenţiere metodologică individ-societate, marcându-se un 
vârf antinomic prin contrapunerea ireconciliabilă individualism-socialism şi o 
limită gen masă critică prin rivalitatea recentă capitalism corporatist-capitalism 
de stat. 

Pervertirea perspectivelor de ordine prin opţiuni extreme nu doar că 
sfidează bunul-simţ ca instanţă reglatoare a naturii şi condiţiei umane, ci 
atentează chiar la bazele naturii în general. Cel mai des se întâmplă aceste 
acţiuni nesăbuite prin folosirea limbajului libertăţii (ca şi a regimului acesteia) 
drept intermediar (inclusiv ca dicţionar de simboluri dialectice), între 
individual/individualism/individ şi social/comunitarism/societate. Formula 
explicită, dezvoltată în teoria dreptului de proprietate, subîntinde structura 
economicităţii triplu partajată (micro, macro, instituţional) prin echivalenţe 
abstracte de tipul proprietate = libertate pentru a justifica exclusivismul 
perspectivei metodologice a individualismului ca principiu unic ordonator al 
lumii. Popular spus (în sensul valorificării limbajului şi gândirii comune): ai 



Marin Dinu  
 

22 

proprietate, ai parte! (evident în contrazicere totală cu achiziţiile paretiene 
privind regulile naturale ale dispersiei proprietăţii). 

Cea mai gravă denaturare a sensului şi esenţei economicităţii, realizată 
prin anularea antiteticei fundamentale individual-social cu ajutorul modelului 
explicativ derivat din asumpţia ideologică proprietatea este baza libertăţii, 
instituie nu doar echivalenţa dintre avuţie şi putere, ci şi decăderea într-o ordine 
de prevalenţă conflictuală alimentată de ipostazieri ale spectrelor 
individualismului. În această fază se produce o răsturnare a valorilor general 
umane ajungându-se la o realitate nu diferită de cea generată de obsesia 
randamentelor maxime prin eliminarea din ecuaţie a naturii umane sau de 
reducere la minim a costurilor democraţiei prin interzicerea liberului arbitru. 

Teoretizarea superiorităţii tipurilor de capitalism elitar (a celui corporatist, 
bunăoară) în defavoarea variantelor de capitalism mai sensibil centrat pe 
funcţionalizarea entităţii individual-social împinge evoluţia economiei globale 
sub controlul total al ideologiilor şi lumea pe o cale a unilateralismului 
uniformizant, care nu este altceva decât un totalitarism sublimat. 

Fiabil-Viabil(2) 

Criza actuală a revelat faptul că, pe lângă inconsistenţele funciare ale 
teoriei economice, convieţuirea acesteia cu ideologiile politice favorizează 
eşecul. Noi, cei din Orientul european, suntem cumva îndreptăţiţi să spunem, în 
baza experienţei nemijlocite în contexte ideologizante, că în relaţia funcţională 
Economie–Politică jocurile sunt aranjate la câştig doar pentru că… pierde 
Societatea. Desigur, mai întâi pierde economia, chiar în ambele ipostaze, de 
teorie (Economia) şi de activitate (economia).  

Ceea ce apare cu adevărat şocant este că pierderea, de consistenţă (în 
cazul Economiei) şi de substanţă (în cazul economiei), nu ţine de calitatea 
viziunii economice dominante. La rigoare, aşa ceva chiar nu există căci, în 
esenţă, ceea ce numim viziune economică dominantă se dovedeşte a fi mixtura 
Politică–Economie, în care funcţia de control al efectelor o are Politica. De 
altfel nu din alt motiv se consideră, în ciuda percepţiilor fundamentaliste, că 
economia este un produs care nu se vinde decât cu eticheta Politicii, ajungând 
să fie exact ceea ce credem că n-ar trebui să fie – Economie Politică.  

Translatând explicaţia acestei cunoaşteri în orizontul de semnificaţii al 
teoriei fractalilor, s-ar putea spune că entitatea funcţională rezultată din 
confluenţa celor două instrumente de operaţionalizare a societalului se compune 
dintr-o treime Economie (cu conţinut conceptual şi acţional) şi două treimii 
Politică. În aranjamentul proiectat se respectă raporturile omotetice indiferent 
de formă şi de mărimile de scară.  
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Ceea ce se constituie drept potenţial de bifurcaţie (spre eşec sau spre 
câştig) în zona mixajului rezidă în controlul segmentului (liniar, perimetral sau 
de volum) disputat la confluenţa dintre treimea Economiei şi cele două treimi 
ale Politicii. Aici se întâlnesc două situaţii: pe de o parte, cazul prevalenţei 
propensiunii spre raţionalitatea economică, unde tendinţa este să se modereze 
puţin peste jumătate din dubla măsură a segmentului Politicii, diminuând astfel 
riscul crizei şi trecându-se spre relansare şi, pe de altă parte, cazul 
preponderenţei aşteptărilor Politicii, unde cel mai adesea se sfidează 
raţionalitatea, se alterează, chiar integral, treimea din confluenţă aferentă 
Economiei.  

Starea tensională permanentă, ilustrată de tendinţele din zona de 
confluenţă, are explicaţii ce ţin de perspective diferite, cărora li se ataşează 
proceduri specifice de acţiune. Acestea spun că pentru Economie contează (cu 
valoarea unei treimi a unei entităţi viabile) controlul mecanismelor avuţiei, iar 
pentru Politică este prioritară (la valoarea a două treimi din entitatea societală 
rezultată) funcţia de control a puterii. Reuniunea celor două funcţii este 
inconsistentă, căci posibilitatea compromisului este exclusă, iar rezultanta nu 
poate sa fie decât ori-ori. În limbaj fractal, Economia are funcţia de generare a 
regulii de acoperire a teritoriului Societăţii cu dimensiunea omotetică specifică 
stării de raţionalitate, iar Politica are funcţia de generare a unei structurări 
interne a Socialului după regula aranjamentelor fluctuante, fără omotetie internă 
în sens mandelbrotian. Şi din acest motiv dubla ţintă se dovedeşte a fi o 
magistrală cu sens unic, spre eşec.  

Tranşarea mecanică a acoperirii Socialului este chiar eşecul frust pe care-l 
trăim drept criză generalizată, când Politicul îşi forţează atingerea scopului. 
Reuşeşte, însă, această contraperformanţă minimizând manifestarea fiabilă a 
segmentului entitar al Economiei. Soluţia este reluarea dinamicii în zona de 
confluenţă Economie–Politică. Pentru aceasta funcţia Economiei este să 
lărgească spaţiul de raţionalitate peste cel puţin jumătate din dimensiunea 
fractală cu care Politica intră în zona de confluenţă. Adică Economia trebuie  
să-şi funcţionalizeze propriul segment şi, în acelaşi timp, pentru a reuşi să 
viabilizeze confluenţa, trebuie să controleze, pe criterii de eficienţă testată 
social, cea mai mare parte din dimensiunea Puterii. 

Acordul fin între cele două niveluri de acţiune din zona de confluenţă 
(care este, evident, şi interval de zgomot) ţine de conştiinţa legăturii dintre 
entităţile fizice şi entităţile biologice (dintre artefacte şi natura umană în 
orizontul Economiei şi dintre decizii şi intersubiectivitate în spectrul Politicii). 
Dar şi de faptul că mecanismele avuţiei şi puterii la un loc tind să elimine 
scopurile societale atât ale Economiei, cât şi ale Politicii. 
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Chestiunea cea mai importantă pentru acest model explicativ inspirat din 
teoria fractalilor este că zona de confluenţă a Economiei şi Politicului trebuie să 
ajungă să fie caracterizată de un mecanism de gestiune a mişcărilor tensionale 
de influenţă. Este evident că trebuie să existe aşa ceva în condiţiile în care 
finalitatea priveşte alt nivel de configurare a realităţii, unde sensul fiabil 
transcende în viabil, pentru că este vorba de un sistem complex, dinamic şi 
deschis care este societatea umană. În astfel de sisteme fracturarea (nu atât 
metodologică, cât mai ales operaţională) are consecinţe catastrofice. 
Fractalizarea ca suport al înţelegerii şi explicaţiei lasă să se întrevadă gradat atât 
confluenţa misterioasă dintre a fi fiabil şi a fi viabil (simultan şi 
noncontradictoriu), cât şi influenţele transformării pe niveluri de 
substanţializare a stării de raţionalitate, adică unul reprezentat de mecanismul 
avuţiei şi altul de cel al organismului puterii.  

Fractalizarea complexului funcţional Economie–Politică necesită 
înţelegerea lui ca un perimetru al câmpului acţional unde se configurează 
permanent, prin interpolări şi extrapolări (care sunt până la urmă aranjamente 
consensuale), entitatea societală care contextualizează tendinţele tensionale. 
Această perspectivă eminamente raţională ne fereşte de compromiterea 
fiabilităţii mecanismelor randamentale şi de alterarea viabilităţii organismului 
societal. Astfel, fractalizarea superteritoriului postiluminist Economie–Politică 
distinge linia de demarcaţie a orizontului înţelegerii compromisului dintre stări 
conflictuale în dinamica sistemelor societale şi, totodată, indică nivelul în 
limitele căruia explicaţia este coerentă şi inevitabil consistentă. 

Consecinţa transformaţională fiabil-viabil a dinamicii tensionale din zona 
de confluenţă fractală Economie–Politică este singura sursă naturală care 
neutralizează efectele toxice ale crizelor ce închid-deschid ciclurile de 
modernitate.  

Procesual – Final 

În Economie cunoaşterea are ca obiect un aspect intermediar esenţei 
lucrurilor, şi anume fenomenul legat de fapte economice. Bunăoară, creşterea 
economică este înţeleasă formal ca fiind evoluţia PIB, adică procesul direct al 
creşterii este substituit cu un fenomen de natură cantitativă, măsurat cu 
aproximaţie, care este fluctuaţia PIB.  

Fixarea percepţiei în fapte, chiar şi dincolo cumva de fenomen, indică un 
model cognitiv sui-generis interesat de consecinţa materială şi nicidecum de 
calea spre faptul economic. Aici rezidă sursa nesiguranţei în stabilirea criteriilor 
de raţionalitate, căci ele se referă la aspecte finale şi nu la cele care au rolul de 
configurare a condiţiilor care asigură finitudinea. În această sursă sălăşluieşte şi 
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incertitudinea care caracterizează algoritmii acţiunii randamentale sub forma 
stării de expectaţie negativă faţă de finalizare.  

Pe deasupra, operaţia cognitivă cu imagini augmentează de două ori 
aparenţa, căci pe lângă transcenderea ei în rezultatul final (perceput exclusiv 
ulterior) creşterea este abordată statistic, ca fenomen întemeiat pe asumpţia 
relevanţei în Economie a legii numerelor mari şi a termenelor extrem de lungi. 
În aceste repere, cunoaşterea economică fiind transgeneraţională, devine absolut 
nonindividuală, ceea ce creează inconsistenţe de neacceptat. 

Procesul este cel care ar trebui să stea singur sub lupa cogniţiei ca 
potenţial de atingere a finitudinii. Inversarea expresiei realităţii (înfăţişarea ei 
prin finitudine şi nu prin procesualitatea intermediară care are drept consecinţă 
finitudinea) complică înţelegerea Economiei ca ştiinţă, inclusiv cu sensul 
considerării ei ca metafizică întoarsă (răsturnată), în care faptele generează 
soluţii, iar soluţiile (date împrejurărilor căii spre finitudine) nu duc la faptul 
economic. Într-o astfel de configurare a perspectivei, soluţiile privesc 
(paradoxal) fenomenul, adică aspectul parţial, de natura aparenţei, interpretat în 
termeni de medii statistice şi nu realitatea procesuală.  

Funcţia finitudinii, ca derivat al materialismului originar, şi cogniţia 
aparenţelor, ca principiu al experimentalismului scientist au făcut din Economie 
teritoriul conceptualizărilor difuze şi confuze. De fapt, Economia pare să se fi 
exilat în universul asertărilor de-a-ndoaselea. 

Evadarea din această experienţă a contranaturii ar presupune fixarea 
cogniţiei economice în ceea ce schimbă starea fenomenului emanat din fapt, 
adică în procesualitatea condiţiilor întemeietoare ale consecinţei. Într-o formulă 
raţională se poate spune că Economia ar trebui să depăşească stările înlocuitoare 
ale procesului, în acest caz percepţiile din demersul spre finalitate. Cogniţia are 
drept rezultat conceptualizarea procesului, ca însumare de limite ale surselor de 
raţionalitate. Doar episodic cogniţia se foloseşte de aparenţele de raţionalitate 
procesivă care poartă denumirea de fenomen al creşterii economice (măsurată 
de fluctuaţiile statistice ale PIB-ului).  

Procesul exprimă cinematica surselor de raţionalitate în context inter-
subiectiv. Procesul în sine este un concept al intersubiectivităţii tranzacţionale 
în legătură cu finitudinea faptică. Intermedierea dintre substanţa conceptuală a 
cogniţiei economice şi concreteţea faptică identificată în nivelul PIB este 
asigurată de acomodarea continuă a limitelor surselor de raţionalitate în 
contextul intersubiectivităţii tranzacţionale.  

Procesul are sens economic doar pe fundamentul şi cu substanţa 
intersubiectivităţii tranzacţionale a stărilor de randamentalitate. În măsura în 
care cogniţia economică se fixează în acest interstiţiu constituţional al realităţii 
şi nicidecum în fenomene sau finalităţi, în potenţialităţi şi certitudini puse la un 
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loc, reuşeşte să se elibereze de eşec sau de utopie. Procesul semnifică 
schimbarea iminentă a structurii intersubiectivităţii, având motive atât 
conceptuale, cât şi faptice.  

Focalizarea pe esenţă este chiar funcţia cogniţiei economice de a decela 
procesul ca atribut al intersubiectivităţii tranzacţionale ţintind validarea 
randamentului. Esenţa pare să fie acceptată ca stare imuabilă doar dacă ne 
ghidăm după formula răsturnată a ţintirii faptului economic ca substanţă a 
cogniţiei economice. Or, este rezonabil să vedem esenţa ca saturând procesul şi 
procesualitatea randamentală ca generând mişcarea limitelor de performanţă 
conceptuală şi faptică a intersubiectivităţii tranzacţionale. 

Desigur, înţelegerea în acest fel a funcţiei şi algoritmului cogniţiei 
economice se loveşte dur de obişnuinţă, de sedimentele acumulate în teritoriul 
viziunilor teoretice, dar şi de comoditatea apelului la lucruri măsurabile în 
construcţia modelelor explicative. Paradoxal, pe măsură ce ne aşteptăm ca să se 
consolideze ştiinţa economică ea îşi limitează deschiderea semnificaţiilor la 
orizonturile invariante ale conceptelor asimilate. Cea mai persistentă fixaţie a 
intervenit în cogniţia economică dinspre operaţionalitatea lejeră a 
instrumentelor statistice, iar maximul deviaţiei l-a realizat moda decelării 
cantitativiste a economicităţii. Presiunea dinspre aceste extreme s-a tradus în 
cogniţia economică prin apelul excesiv la indicatori, la prevalenţa cognitivă prin 
măsurare a faptului economic, ca şi când Economia ar fi o ştiinţă a produsului 
final. 

Tragedia epistemică a Economiei se produce atunci când creşterea ar fi 
(cum ar trebui, de fapt, să fie) decelată ca proces şi nu ca fenomen legat de PIB. 
Întreaga teorie a creşterii economice confundă aparenţele cu esenţa, creează o 
imagine în retrovizor a realităţii, dinspre fluctuaţiile faptului economic, 
constatate post-factum, spre condiţionalităţile căii spre rezultat, ca şi când 
acestea ar fi rezultatul. Şi atunci când insistă asupra cercetării condiţionalităţilor 
cogniţia economică nu face acest lucru în sensul scoaterii în evidenţă a 
calităţilor generative de rezultat, pentru că evidenţele ţin de fluctuaţiile PIB, ele 
sunt primordiale în analiză. Nici măcar nu poate fi vorba de o cunoaştere 
indirectă, ci pur şi simplu de neglijarea procesului ca formulă generativă de 
fapte economice. 

Lipsa de stăruinţă cognitivă asupra algoritmilor creşterii ca proces în care 
lucrurile se întâmplă, cum se spune, din mers, în culoarul de fugă unde, 
consumându-se energii subtile, justa măsură a geometriei influenţelor ţine de 
om (mai precis de proiecţia confortului său asupra distribuţiei consecinţelor) şi 
nu de înlocuitori abstracţi, sărăceşte funcţia Economiei de suport conceptual 
pentru menţinerea în limite fireşti a echilibrului dintre natura şi condiţia umană.  
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Economia s-a obişnuit (urmând cosmologia, care şi ea a urmat geometria), 
să opereze cu aparenţe şi convenţii, în spiritul platonian şi euclidian. 

Statistica rezultatului ascunde procesul, iar acest act face din Economie o 
ştiinţă a întâmplării, şi anume a întâmplării lucrurilor de la sine, fără să fie 
necesară prezenţa omului. 

Concluzie 

Ştiinţa economică, în instanţierea ei fundamentală pe care o numim 
Economie, este o construcţie conceptuală complexă, de tip dialetheic, care 
reuneşte perspective antitetice într-un context de semnificaţii de natură 
intersubiectivă, centrate pe funcţia de tranzacţionare a utilităţii în formulă 
randamentală. Excluderea dublei raportări metodologice în definirea 
algoritmilor de configurare a stării de raţionalitate economică scoate Economia 
din propriul ei obiect. Unilateralizarea înţelegerii fundamentelor videază 
conţinutul ştiinţific al Economiei. Pentru a păstra dreptul de a fi ştiinţă,  
Economia trebuie să privească obiectul său ca pe o entitate viabilă pentru că 
generează ceva fiabil, ca pe o proiecţie a intenţiei cu instrumentele raţiunii şi ca 
un univers relaţional de unităţi tensionale fixând acelaşi scop randamental. 

Mulţumiri 

Această lucrare este rezultatul proiectului de cercetare „Fundamentarea 
şi implementarea unui model econometric de creştere a eficienţei politicii 
fiscale în contextul aderării României la zona euro”, finantat de CNCSIS, 
proiect PNII - Idei - Cercetare exploratorie, 2008/2010. 
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(1) Ideile acestui  paragraf au fost avansate în editorialul  revistei  nr. 12/2010. 
(2) Ideile acestui  paragraf au fost avansate în editorialul  revistei  nr. 11/2010. 
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