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Principii, repere şi etape ale cercetării ştiinţifice în economie, 

finalizate prin articole publicate în reviste prestigioase 
 

 

 

 

Ipoteza investigativă 
 

Orice încercare de investigaţie a specificităţii universului cercetării, şi, cu precădere, a 

celui economic, controversat mai ales prin prisma predicţiilor, poate fi una reuşită sau nereuşită 

în măsura în care este sistemică (în spirit holistic), continuă (în spirit istoric), principială (în 

spirit etic), definitorie (în spirit conceptual), dezmembrativă şi agregativă (în spirit structural), 

etapizată (în spirit modelator), paradigmatică (în spirit metodic) şi paradoxală (în spirit 

teoretic). 

 

Introducere sau despre holos şi principiul etic în cercetarea ştiinţifică 

în economie 
 

Interogaţia şi uimirea aristotelică în faţa anormalităţii faptelor sau datelor stau probabil la 

baza cunoaşterii şi cercetării ştiinţifice şi a încercărilor de a defini ştiinţa, încă din cele mai vechi 

timpuri. Răspunsuri ce conţin adevăruri vremelnice sau parţiale, la fel ca şi scepticismul 

opţiunilor practice neizbutite au devenit, tot de atunci încoace, teste de validare sau invalidare ale 

primelor ipoteze de cercetare cu pretenţii de stabilitate şi de investigare profundă a realităţii 

înconjurătoare. Drumul cercetării ştiinţifice a fost şi rămâne unul foarte lung, de la mitologie sau 

Mythos prin credinţă (Theos) şi cuvânt (Logos) şi, în final, prin Holos. Demersul acesteia a durat 

peste două milenii... 

Argumentaţia cunoaşterii ştiinţifice prin Mythos este dominant deterministă şi arareori 

probabilistă. Similitudinea între atom, ca element indestructibil al realităţii, şi umbra acestuia, în 

sensul platonician al ideii de atom, generează asimilarea ştiinţei cu un anumit mod de gândire. 

Ştiinţa antichităţii a debutat căutând răspunsul la întrebarea legată de o anumită particularitate a 

unui element primordial al naturii, în sensul apei, pământului, focului sau aerului care generau 

alternanţa diurn – nocturn şi variaţia climatică sau diversitatea anotimpurilor. Care este optica 

filosofiei şi a filosofiei ştiinţei asupra materiei originare şi a schimbărilor lumii reale? Doi dintre 

cei trei mari filosofi ai Miletului, Thales (624 - 546 î.Hr.) şi Anaximenes (585-525 î.Hr.) au 

dezvoltat teoriile lor filosofice pornind de la câte un element considerat vital, respectiv apa şi 

aerul. Apa la Thales reprezenta originea oricărei forme de viaţă, dar şi sfârşitul ei totodată, la fel 

cu aerul sau suflul de aer la Anaximenes, concentrau fiecare în parte materialul originar şi final 

al lumii, material primordial din care a luat naştere viaţa. Mai mult chiar, Anaximenes reunea 

prin intermediul aerului, toate cele patru elemente esenţiale într-un lanţ de transformări 

succesive. Astfel, el considera apa drept aer condensat, apa din ploi fiind în opinia lui stoarsă de 

aer, pământul doar o apa puternic presată şi, în final, focul nu era altceva decât aer rarefiat. 

Anaximenes credea că aerul, apa, pământul şi focul există doar pentru a putea exista şi viaţa. De 

aici, periplul filosofic al explicării naturii continuă prin intermediul unor personalităţi aflate la 

extreme, definite drept contrarii desăvârşite, respectiv Parmenide (540-480 î.Hr.) şi Heraclit 

(540-475 î.Hr.), unul eternizând lumea şi implicit elementele ei esenţiale (tot ceea ce există a 
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existat şi nimic nu se poate naşte din nimic), iar altul preamărind mişcarea şi schimbarea veşnică 

(totul curge) sau transformarea unui element în celălalt. Empedocle (490-430 î.Hr.) avea să fie 

cel ca va încheia demersul filosofic antic al structurării elementare a lumii, inclusiv ştiinţei, 

încercând să explice toate schimbările din natură, prin faptul că cele patru elemente sau materii 

originare denumite de el „rădăcini” se amestecă în combinaţii diferite şi apoi se despart unele de 

altele, iarăşi şi iarăşi... Combinaţiile aveau să fie definite mai apoi prin existenţa unor germeni 

sau a unor seminţe de către Anaxagoras (500-428 î.Hr.), pentru ca în final Democrit (460-370 

î.Hr.) să definească atomul, de fapt sensul acestui cuvânt nefiind altul decât acela de indivizibil. 

Cu Democrit se încheia un ciclu al investigaţiei filosofice, definitoriu pentru materia originară şi 

elementele sale primordiale ca şi pentru schimbare, redeschizând mereu alte şi alte întrebări.  

Înainte de a iniţia o discuţie contemporană referitoare la cercetarea academică, prin 

prisma principiilor, a reperelor şi etapelor este utilă o scurtă prezentare a contextului actual 

civilizator, respectiv a holosului reflectat de cultura şi conştiinţa secolului XXI, ambele reflexii 

fiind profund diferite de logosul secolului anterior, fie el şi relativist (tabel nr. 1). Transformarea 

finală de la logos la holos a acoperit aproape integral ultima jumătate de veac, începând cu anii 

şaptezeci ai veacului trecut şi se apropie de sfârşit în acest deceniu, prin demersul său inovativ 

către alte valori, generate de alte tehnologii, cu ajutorul altor resurse, dar mai ales sprijinită de 

mentalitate nouă a cercetătorului şi cunoaşterii ştiinţifice: 

 

Reperele transformării LOGOS - ului în HOLOS şi etica cercetării moderne 

 
Tabel nr.1  

LOGOS HOLOS 

Logosul sau „cuvântul” a devenit în secolul 

XX un discurs investigativ raţional sintetizator 

şi chiar o raţionalitate specifică, un concept 

central, filozofic, religios şi ecologic raţional în 

raport cu mediul extern (ecosfera). Pe 

parcursul lui a luat naştere conceptul de măsură 

cantitativă, metron, care a furnizat civilizaţiei 

umane un inepuizabil traseu în cercetarea şi 

cunoaşterea aprofundată a naturii, cu impact 

major în formularea unor noi teorii bazate pe 

observaţii şi pe raţionamente complexe.  

Logos şi metron au delimitat o nouă conştiinţă 

a cercetătorului în relaţia cu mediul (ecosfera). 

Formele logosului s-au multiplicat, dar în 

ultimul secol au descris mai ales desprinderea 

completă de logosul mecanicist newtonian 

(logosul universalităţii legilor mişcării, care 

confirma că mediul este un mecanism divin de 

ceasornic pus în mişcare de forţa primară şi 

funcţionând armonios şi etern potrivit legilor 

stricte ale naturii apte să permită minţii 

raţionale să cunoască trecutul, prezentul şi 

viitorul) şi încadrarea în logosul relativist 

einsteinian (unde umanitatea şi cercetătorii 

Tranziţia de la logosul relativist, la holosul 

actual este un semn vital de speranţă în 

vremurile noastre pline de incertitudini şi 

riscuri.  

În modelul lui Ervin László, prezentat în 2006, 

în lucrarea sa intitulată The Chaos point: The 

World at the Crossroads (Punctul Haosului: 

Lumea la răscruce de drumuri), această 

tranziţie se baza pe o abordare holistică, 

transformată prompt într-o forţă culturală 

majoră (holismul surprinde cele mai profunde 

instincte spirituale: să te împlineşti ca fiinţă 

umană; să creezi comunităţi sănătoase şi 

complete, locale şi globale; să incluzi şi să te 

preocupe toate elementele şi dimensiunile 

naturii umane dar şi ale mediului; să te 

conectezi şi să simţi că eşti parte a întregii 

semnificaţii şi a întregului mister al existenţei; 

să te simţi parte a unei civilizaţie în care 

oamenii să gândească şi să se comporte ca nişte 

cetăţeni responsabili ai planetei care le este 

cămin). Iniţial holismul pentru cercetarea 

ştiinţifică se suprapune principiului care 

prelucrează materia primă sau unităţile de 



 3 

acesteia, în calitate de indivizi dotaţi cu minte 

şi conştiinţă, sunt liberi să investigheze, natura, 

mediul, ecosfera în scopuri proprii).  

Într-o singură privinţă concepţia logosului 

relativist va rămâne însă mereu superioară în 

problemele de mediu, respectiv prin afirmaţia 

că orice probleme create de modul prevalent de 

gândire nu pot să fie rezolvate de acelaşi mod 

de gândire (Albert Einstein), iar o societate cu 

conştiinţa logosului relativist nu poate găsi 

soluţii relativiste în interiorul propriului sistem 

de gândire la problema protejării şi 

supravieţuirii mediului.  

Cercetarea axată pe logos şi metron 

generează evoluţia către o civilizaţie 

centrată pe dezvoltarea umană durabilă 

(atât a comunităţilor, cât şi a mediului în care 

trăiesc acestea).  

Logosul ca dezvoltare a cercetării în secolul 

XXI a cedat, în final, în faţa dezvoltării 

intensive şi emergente (care a putut să împingă 

societatea către un nou mod de funcţionare de 

tip agregativ, globalizat, sistemic, holistic) 

inspirat de multi, trans şi interdisciplinaritate 

ştiinţifică… 

energie neorganizată ale lumii, le utilizează şi 

le organizează, dotându-le cu o structură 

specifică, un caracter şi o individualitate şi 

chiar cu o personalitate aparte, generând 

frumuseţe, valori pentru ele sau simplu adevăr 

ştiinţific (Smuts). Holosul intensiv nu este încă 

atins, până la soluţionarea unor aspecte majore: 

a) falsa creştere economică de tipul celei axate 

pe „fundamentalismul de piaţă” ale cărui 

costuri ascunse s-au dovedit a fi uriaşe pentru 

viitorul pe termen scurt; b) artificiala 

funcţionare şi evitarea prăbuşirii explozive a 

sistemului şi mediului, cauzată şi de conflicte 

umane, de la cele legate de fundamentalismul 

religios la cele axate pe probleme sociale 

structurale şi funcţionale pe termen lung etc.  

Conştiinţa holosului trebuie să impună 

cercetătorilor o nouă etică a cercetării 

potrivit principiului reciprocităţii, al lui 

Confucius: „tratează-i pe alţii aşa cum ai vrea 

să fii tratat tu însuţi”, metamorfozat de 

Gandhi, două milenii şi jumătate mai târziu, în 

formularea: „fii schimbarea pe care vrei să o 

vezi în lume”, implicit în lumea cercetării şi în 

produsele acestei lumi ceva mai speciale…  
Sursa: Ghereş, M., Săvoiu, G., (2010), Economia mediului. Tratat, Editura Universitară, Bucureşti, pag. 347 – 348. 

 

Educaţia şi cercetarea ştiinţifică derivate ale logosului au fost limitate la nivelul 

individului şi ale cerinţelor specifice ale acestuia, în timp ce holosul se concentrează pe 

adaptarea multidimensională (biologică, educaţională, culturală etc.) a speciei umane în 

ansamblu (Bruner, 1967) şi nu numai pe aceea restrânsă a individului, o adaptare fundamentată 

de dezvoltarea noilor tehnologii, printr-o nouă optică asupra cercetării şi a abordării etice pe 

două paliere, atât la nivel global ca etică a cercetărilor dintr-un anumit domeniu ştiinţific, cât şi 

individual, ca etică a unui simplu cercetător în activitatea sa (experimentală, publicistică etc.).   

 

Principiul etic integrat al cercetării în economie se axează natural pe dezvoltarea 

educaţiei şi culturii în sens sistemic, globalizat, cu respectul proprietăţii intelectuale a 

individului (etica internă şi individuală a cercetătorului, dovedită tot mai mult astăzi prin 

importanţa acordată plagiatului) şi al valorizării creative a individualităţii şi a onestităţii în 

echipe (etica externă privită ca o intersecţie a probităţii întregii echipe, manifestată atât pe 

principiul reciprocităţii membrilor echipei, dar şi pe principiul subordonării în faţa proiectului de 

cercetare a întregii echipe).  

În cadrul cercetării ştiinţifice academice, etica cercetării a devenit sistemică şi 

complexă prin multi, trans şi interdisciplinaritate dezvoltând noi econo - discipline tot mai 

interesante, care fie rămân în spaţiul aparent pur economic, ca în cazul econometriei financiare 

sau al managementului calităţii în economie, fie pătrund în interstiţii tot mai variate de la 

bioeconomie, la  econofizică sau ecologia umană etc. 
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Cele zece repere esenţiale ale unei conştiinţe evoluate a cercetătorului, structurate pe 

principiul etic, sunt descrise succint mai jos, preluând şi transformând opiniile lui Ervin László, 

pentru a le da forma unui veritabil decalog al cercetării ştiinţifice contemporane de tip holistic 

în economie. 

 

Te afli în posesia unei conştiinţe mai evoluate de cercetător atunci când: 

 

1) trăieşti şi cercetezi într-un mod care le permite şi altor oameni să trăiască şi să 

cerceteze, satisfăcându-ţi nevoile fără să diminuezi cu nimic şansele altor oameni de a şi le 

satisface pe ale lor; 

2) trăieşti într-un mod în care respecţi dreptul la educaţie, la cercetare şi la dezvoltare 

economică şi culturală a tuturor oamenilor, indiferent unde trăiesc şi indiferent de originea lor 

etnică, sex, cetăţenie, situaţie socială şi sistem de credinţă; 

3) trăieşti într-un mod în care păstrezi dreptul intrinsec la viaţă al cercetătorului dar şi al 

mediului care întreţine viaţa tuturor fiinţelor Terrei; 

4) îţi cauţi fericirea, libertatea şi împlinirea personală prin cercetare în armonie cu 

respectarea integrităţii naturii şi cu respect faţă de căutările şi cercetările altor oameni din cadrul 

societăţii; 

5) soliciţi guvernului ţării tale să aibă, cu celelalte ţări şi popoare, relaţii paşnice şi în 

spirit de cooperare, inclusiv în cercetare, recunoscând aspiraţiile legitime la o viaţă mai bună şi 

un mediu mai sănătos ale tuturor popoarelor familiei umane; 

6) ceri corporaţiilor să accepte responsabilitatea pentru toţi împuterniciţii lor, ca şi pentru 

păstrarea mediului, cerându-le să producă prin cercetare bunuri şi să ofere servicii care să 

satisfacă cererile legitime fără să afecteze şi să reducă oportunităţile concurenţilor sau  firmelor 

mai mici şi mai puţin privilegiaţi în cadrul competiţiei pe piaţă; 

7) te adresezi mijloacelor de comunicare în masă pentru a genera un curent permanent de 

informaţii sigure asupra tendinţelor şi proceselor fundamentale din cercetare, pentru a-ţi permite 

atât ţie, cât şi altor cetăţeni şi consumatori să luaţi decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la 

subiectele care vă afectează viaţa şi starea de bine în raport cu tendinţele cercetării, tehnologiilor 

şi ale vieţii economice şi sociale în ansamblu; 

8) îţi faci loc în viaţă ca cercetător şi pentru a-i ajuta pe cei mai puţin privilegiaţi decât 

tine să aibă o viaţă demnă, despovărată de zbaterea şi umilinţele sărăciei extreme; 

9) încurajezi tinerii cercetători dar şi pe cei maturi sau cu vederi largi de toate vârstele să 

îşi dezvolte spiritul care ar putea să le dea forţa să ia singuri deciziile etice pe teme care le 

hotărăsc viitorul lor şi al copiilor lor formând echipe de cercetare şi realizând proiecte comune; 

10) conlucrezi cu cercetători cu aceleaşi vederi pentru păstrarea şi refacerea echilibrelor 

esenţiale ale mediului, acordând atenţie vecinătăţii imediate în care trăieşti, ţării sau regiunii şi 

chiar întregii biosfere. 

 

În concluzie acest decalog enumeră principiile şi etica unui veritabil „kaizen” al cercetării 

cu o intenţie declarată şi în curs de realizare în dezvoltarea cercetării ştiinţifice prin holos, 

îmbunătăţind-o prin cunoaştere şi prin înţelegere, pentru a putea „realiza astăzi o activitate de 

cercetare mai bine decât ieri” (Kiriţescu  şi Dobrescu, 1998, p. 175).   
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Repere şi etape ale unei cercetări ştiinţifice în economie  
 

Conceptual, cercetarea ştiinţifică, implicit în economie, se dezvoltă de la hypothesis 

(ipoteză), trecând prin apodeixis (demonstraţie), pentru a deveni treptat o theoria sau theoretike 

(teorie). Încă din perioada aristotelică ştiinţa (episteme), ca rezultat final al unei cercetări putea fi 

una de tip aplicat (techne) sau teoretică (theoria) ceea ce reflectă o dualitate a cercetării 

ştiinţifice în ansamblu (Peters, 1967), valabilă şi după aproape două milenii şi jumătate de la 

miracolul cultural grec.  Acum aproape o jumătate de secol, în lucrarea sa „Adevăr şi metodă”, 

Hans – Georg Gadamer afirma că cercetarea ştiinţifică aflată într-o permanentă căutare a 

adevărului poate fi complet diferită în ştiinţele exacte şi ale naturii, unde scopul esenţial a fost şi 

a rămas acela al previziunii, comparativ cu ştiinţele spiritului care deţin drept obiectiv o 

cunoaştere „fără previziune” (Gadamer, 1960, p.15), iar Roger Penrose în Mintea noastră … cea 

de toate zilele, nuanţa şi mai mult scindarea anterioară recunoscând existenţa în cunoaştere şi 

cercetare a patru tipuri de teorii: superbe, folositoare, de probă şi „aparent” greşit orientate sau 

direcţionate. 

Karl Popper în „Logica cercetării” apărută în 1934, clarifică în mare măsură problema 

demarcaţiei dintre cercetarea ştiinţifică şi cea pseudoştiinţifică, enumerând patru linii distinctive 

pe care se poate testa sau evalua critic o teorie în demersul acesteia de a deveni cu adevărat o 

ştiinţă (Flonta, 1981): 

 a) controlul consistenţei interne a teoriei ca sistem ipotetic – deductiv; 

 b) examinarea formei logice  a teoriei sau viitoarei ştiinţe pentru a determina dacă are 

conţinut informativ, dacă aceasta nu este cumva tautologică; 

 c) compararea sau confruntarea consecinţelor empirice, derivate dintr-o astfel de teorie 

sau viitoare ştiinţă, cu cele derivate din teoriile sau ştiinţele concurente pentru a determina dacă 

prima are sau nu o valoare de cunoaştere superioară în raport cu celelalte,  presupunând că va 

trece cu succes testele pe care le propun probele empirice; 

 d)  evaluarea teoriei sau viitoarei ştiinţe în lumina acestor teste.  

Demarcaţia între cercetarea ştiinţifică şi pseudoştiinţifică poate fi restrânsă la un aspect 

esenţial (Popper, 1934), valabil în totalitate în ştiinţele exacte sau ale naturii, respectiv la 

valoarea de cunoaştere pe care o au diferite teorii ştiinţifice sau viitoare ştiinţe care depind de 

gradul de falsificabilitate (definită de relaţiile dintre teorie şi enunţurile de bază) sau de 

testabilitate (gradul de testabilitate crescând odată cu gradul de generalitate şi precizie al teoriei 

sau viitoarei ştiinţe), iar implicarea în predicţii empirice care interzic o parte considerabilă din 

observaţiile posibile selectând, în final, dintre toate teoriile care trec toate testele, pe acelea cu o 

adevărată valoare de cunoaştere (superbe sau folositoare în sensul dat de Penrose). Succesul unei 

cercetări ştiinţifice depinde de proprietăţile structurale ale fenomenelor investigate, dar şi 

de înţelegerea faptului că natura sau lumea exterioară posedă un grad înalt de ordine, 

resimţit de raţiunea umană drept legi obiective. Cercetarea ştiinţifică se extinde însă şi la 

ştiinţele spiritului în sensul acordat de Gadamer, cărora li se recunoaşte valoarea prin marea lor 

putere explicativă sau de cunoaştere „fără previziune” ori care sunt denumite de către Roger 

Penrose de probă şi aparent greşit orientate sau direcţionate 

Pentru a putea înţelege corect conţinutul şi etapizarea cercetării în ambele situaţii, dar mai 

ales reperele şi poziţia mixtă şi adeseori controversată a cercetării în economie, se cuvine a 

începe cu o exemplificare, aparţinând lui Albert Einstein şi dezvoltată în Discurs inaugural la 

Academia prusacă de ştiinţe în 1914 şi Despre metoda fizicii teoretice în 1934, respectiv cu 

aceea a cercetării într-o ştiinţă superbă cu valoare dedusă din predicţiile sale, respectiv în fizică. 
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Cercetarea ştiinţifică a fizicianului se poate etapiza în formularea conceptelor şi a principiilor de 

bază ale unei noi teorii fizice (produs al creativităţii sau activitatea imaginaţiei creative care nu 

este condusă de nici o regulă ci numai de fapte, observaţii, experimente etc., neputând fi practic 

învăţată) şi în formularea tuturor consecinţelor care pot derivate din acestea (fiind condusă 

exclusiv de reguli şi prescripţii logice, putând fi oricând învăţată). Cercetarea ştiinţifică în fizică 

este prin definiţie unificatoare, reunind un număr cât mai mare de fapte, observaţii experimente 

şi de aici valoarea sa de cunoaştere maximă în lumea cercetării ştiinţifice (depăşind chiar pe 

aceea a cercetării specifice logicii, matematicii etc.) 

Cercetarea ştiinţifică în economie este tratată diferenţiat, la o extremă se află optimiştii 

care afirmă că singurul lucru ce împiedică economia să devină o ştiinţă numerică în sens pur 

(asemenea matematicii sau fizicii) ar fi „imensitatea ecuaţiilor” (Pareto, 1894; Cournot, 1897) şi 

continuând cu Jevons, Walras sau Schumpeter, atingând limita exagerării prin afirmaţia că 

economia ar fi „cea mai cantitativă dintre toate ştiinţele” deoarece faptele pe care această ştiinţă 

„le observă sunt transformate în numere de viaţa însăşi” (Schumpeter, 1951), în timp ce la fel de 

densificată pare a fi şi extrema pesimiştilor şi referirilor acestora la valoarea de cunoaştere şi la 

gradul de precizie al aceleiaşi cercetări ştiinţifice în economie, de la Knight care recunoaşte drept 

merit al economiei doar faptul de a arăta „ce este greşit decât ceea ce este corect”, la Edgeworth 

care subliniază ignoranţa economiei în modelarea „factorilor calitativi” specifici, ori de la 

Veblen care corela economia cu dezvoltarea culturală, la Hayek care sublinia legătura dintre 

economie şi „înţelegerea modului cum gândesc oamenii” ambele modelări fiind dificil de realizat 

în cercetarea economică. 

Desigur că adevărul se află pe „calea regală” între cele două extreme, neavând practic „nici 

o probă strictă” a validării complete sau invalidării totale a niciunui model economic rezultat 

dintr-o cercetare ştiinţifică în economie, aşa cum sublinia Georgescu – Roegen în Legea 

entropiei şi procesul economic (Georgescu – Roegen, 1971). 

 

Elementele vitale ale unei cercetări ştiinţifice moderne în economie, realizate şi apte 

să devină un articol publicat sunt desemnate prin:  

 concepte şi variabile care caracterizează sintetic realitatea economică investigată; 

 o metodă caracteristică de investigare; 

 o teorie originală; 

 un model specific sau distinct cu valenţe predictive sau de cunoaştere mai profundă a 

realităţii economice.  

Aceste patru elemente majore ale unei cercetări pot fi asimilate cu cele patru elemente 

cardinale ale naturii, filosofiei, mitologiei, devenite teiste sau fundamente ale religiei, pot fi 

asimilate definirii esenţei economiei durabile sau ecologiei în general, devenind şi obiectul 

investigaţiilor statistice cu conţinut ecologic: 

 a) Pământul delimitează acea realitate sau acel obiect specific de studiu al ecologiei 

reconsiderat ca suport de supravieţuire al naturii umane (transformat în conceptele şi 

variabilele cercetării ştiinţifice). Pământul ştiinţei contemporane sau realitatea ca element 

dinamic al definiri ştiinţei, se caracterizează printr-o nouă abordare a conştiinţei, prin re-agregare 

şi expansiune, prin nevoia de universalitate în limbaj şi comunicare şi, nu în ultimul rând, prin 

demersul multiplicator al multidisciplinarităţii în abordarea ei. 

 

 b) Apa se suprapune limpezimilor teoriei ştiinţifice, ce renaşte continuu din etern 

virginala sămânţă a prezentului cunoaşterii şi cerinţelor esenţiale ale existenţei (metamorfozată 
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în corpul teoretic al ştiinţelor moderne şi conturând originalitatea şi specificitatea acestora în 

cercetarea ştiinţifică). Apa şi eternitatea circuitului ei par să constituie vitalitatea Terrei, 

devenind teorie în cercetarea ştiinţifică. 

 c) Aerul se identifică practic cu respiraţia specifică a fiinţei umane, dar şi cu respiraţia 

cunoaşterii umane prin metoda de cercetare, amplificată tot mai des ca metodologie a cercetării; 

Aerul sau suflarea divină descriu cel mai bine metoda şi metodologia în ştiinţă şi în cercetare. 

d) Focul simbolizează pericolul degradării violente şi impactul său devastator asupra 

oricărui mediu (ecosfere) pe care îl poate transforma în cenuşă (asimilabil cu uşurinţă atât 

luminii orbitoare cât şi precarităţii modelelor în cercetarea ştiinţifică în economie). Focul a 

devenit astăzi un sinonim al modelului. 

  

Abordarea lor holistă este tot mai rar una de tip unilateral (unidisciplinar) şi se 

conturează cert nevoia abordărilor continui de tip multi, trans şi interdisciplinare, 

respectiv necesitatea cercetării moderne cu ajutorul echipei şi prin intermediul proiectelor, 

în paralel cu perimarea evidentă a observării unidirecţionale sau exclusiviste, iar scopul 

final devine şi el unul de adecvare în contextul cotidian social-economic globalizator. 

 

Cercetarea ştiinţifică este vitală în contextul ei integrativ asemenea elementelor cu care 

am comparat-o şi cu ajutorul cărora am destructurat-o. Unificarea dintre ştiinţă şi cercetare în 

conceptul de cercetare ştiinţifică, alătură unui ansamblu sistematic de cunoştinţe despre natură, 

societate şi, mai ales, prin şi despre gândire, redefinind ştiinţa ca o „cunoaştere sistematică 

derivată din observare, studii şi experimente, desfăşurate în scopul de a determina natura 

principiilor a ceea ce este studiat” (Webster's New World Dictionary of the American 

Language) un mod de aplicare şi  investigare a relaţiilor dintre fenomene (folosind concepte şi 

variabile), pentru a rezolva probleme de predicţie şi cunoaştere sistematizată şi profundă 

(generând continuu noi metode, noi modele, noi teorii). 

 

Practica cercetării ştiinţifice în economie poate fi reductibilă la câteva iteraţii şi 

repere. O prezentare pas cu pas a unei cercetări ştiinţifice realizate în economie, ce se doreşte a 

fi finalizată prin publicarea de articole, identifică în esenţă următoarele etape şi repere 

semnificative: 

1) selectarea pe parcursul câtorva zile a uneia sau mai multor publicaţii (jurnale sau 

reviste) pornind de la ierarhizarea acestora (începând cu publicaţii de tip B sau B+, urmate de 

publicaţii ISI Thomson Reuters (Web of Knowledge), cu un factor de impact (FI) iniţial mai mic, 

urmat de publicaţii cu FI ascendent, şi în final de reviste sau jurnale cu scor relativ de referinţă; 

2) studierea atentă a publicaţiei (publicaţiilor) selectate, pe parcursul minim al unei 

săptămâni în care se şi citesc câteva din articolele accesibile şi similare cu cercetarea propriu – 

zisă realizată deja, site-ul acesteia fiind analizat în detaliu, de la secţiunile legate de acces sau de 

contact, până la cele ce descriu template-ul, arhiva, ghidul pentru autori şi peer review, 

modalităţile sau regulile de citare etc; 

3) titlul articolului va fi selectat pentru adecvarea sa tematică atât în raport cu publicaţia, 

cât şi cu cercetarea propriu–zisă derulată, dar şi pentru a sublinia relevanţa şi pentru 

originalitatea cercetării, urmând să satisfacă şi o cerinţă de simplitate şi rezonanţă (un fel de 

„acronim” prin esenţializare, al intenţiilor cercetării), în esenţă titlul scurt devenind astfel printr-

un compromis major cea mai dificilă şi provocatoare soluţie, care aduce cu sine o creştere a 
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citărilor referitoare la articol, odată ce acesta a fost publicat, şi explică practic de ce unele reviste 

limitează la 100 de caractere lungimea titlului;  

4) redactarea articolului este poate cea mai elaborată activitate subsumată ideii că un 

lucru bine început este pe jumătate făcut, dar se disting câteva reguli de redactare ce trebuie 

riguros respectate, uşor diferite pentru abstract şi bibliografie în raport cu restul secţiunilor 

articolului propriu–zis;  

5) abstractul se scrie contrar tuturor aşteptărilor după ce lucrarea a fost practic terminată, 

deşi el este solicitat adeseori înaintea acesteia, altfel va fi dificil de revizuit, iar citările unui 

articol depind major de titlul său, abstract şi cuvintele cheie (iar acolo unde sunt cerute şi de 

codurile JEL atribuite în manieră sintetică, de la două la trei coduri, sau analitică, mergând până 

la 5-10 coduri per articol); 

6) conţinutul articolului este structurat în raport cu cerinţele publicaţiei, care vor fi 

respectate integral, de regulă se remarcă debutul cu o secţiune introductivă, urmată de o scurtă 

trecere prin literatura teoretică şi aplicativă recunoscută, dar şi prin cele mai recente articole 

publicate în domeniul tematic ales prin titlul şi conţinutul cercetării ştiinţifice; o secţiune specială 

este dedicată aspectelor ce descriu bazele de date şi metoda sau metodologia cercetării, 

detaliind dacă este nevoie până la nivel instrumental  (de fapt preluând metoda cercetării) fiind 

urmată de rezultate şi discuţii, partea care trebuie să dovedească atât discernământul, cât şi 

pragmatismul cercetătorului; concluziile închid redactarea cercetării şi permit o evaluare finală a 

acesteia; 

7) nu există un mod integral standardizat al redactării unui articol care să transcrie o 

cercetare în economie, dar apar diferenţe semnificative în redactare în funcţie de tipul de articol 

realizat pe baza rezultatelor cercetării: 

 individual sau în echipă (se preferă ultima alternativă care dovedeşte atât maturitatea 

cercetării, cât şi inteligenţa partenerială a autorilor); 

  aplicativ sau pur teoretic (primul fiind evident preferatul tuturor publicaţiilor 

prestigioase, iar ultimul mai rar acceptat şi numai în contextul unui grad ridicat de unificare 

teoretică); 

   predominant deductive sau majoritar inductive (ambele categorii presupun redactări 

specifice şi sunt acceptate); 

  articole axate pe modelare sau pe imposibilitatea modelării (pur descriptive şi 

prealabile unei modelări într-un interstiţiu ştiinţific complet nou) etc. 

8) citările în textul articolului şi prezentarea prin tabel, respectiv reprezentare grafică sunt 

elementele care atestă calitativ nivelul cercetării, dar şi cultura însuşită şi informaţia accesată de 

către cercetător în domeniul său, fiind relevante prin corectitudinea redactării lor şi prin 

conţinutul cât mai prompt, pentru aprecierea finală a unui articol cu adevărat de calitate; 

9) bibliografia sau referinţele bibliografice trebuie să dovedească atât o rigoare 

remarcabilă în redactarea conform instrucţiunilor, cât şi o capacitate de documentare serioasă din 

partea autorului (autorilor); 

10) demersul publicării este unul lung, acesta poate dura luni sau chiar ani în cazul 

publicaţiilor de mare impact şi perseverenţa sau voinţa devin factori esenţiali, în situaţia în care 

un articol declarat eligibil trece prin revizii succesive minore sau majore. 

 

 Acest tip de gândire poate fi particularizat în modelări specifice, aşa cum se exemplifică în 

continuare distinctiv cercetarea axată pe modelarea econometrică (clasică) şi modernă (tabel nr. 

2): 
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Etapizarea modelării econometrice clasice şi economico – financiare contemporane 

 

Tabel nr. 2 
Etapele modelării econometrice clasice  Etapele modelării econometrice financiare moderne 

 

I. Asigurarea seriilor de date şi definirea 
metodologiei 

II. Elaborarea teoretică a modelului econometric 

(subetape) 

1. Identificarea modelului 

2. Specificarea modelului  

3. Estimarea modelului 

4. Verificarea modelului 

III. Operaţionalizarea modelului econometric 

(subetape) 

1. Analize ale modelului  

2. Utilizarea modelului în prognoze  

3. Utilizarea modelului în simulări 

IV. Asigurarea de serii de date actualizate  
V. Confruntarea cu realitatea 

 

1. Trecerea în revistă a teoriei în domeniul din care 
face parte fenomenului cercetat  

2. Prezentarea teoriei ce fundamentează  modelul 
econometric financiar 

3. Asigurarea seriilor de date şi a metodologiei 

4. Estimarea modelelor econometric financiare 
5. Rezultate empirice  

6. Decizia privind testarea ipotezelor statistice  

7. Decizia privind testarea modelului econometric 

financiar în ansamblul său 

8. Validarea sau invalidarea modelului  econometric 
financiar (reluarea punctelor 2,3,4,5,6,7) 

9. Concluziile  şi impactul  asupra teoriei existente 

anterior modelării economico – financiare 
 

 

(A) Repertorierea literaturii economice, inventarierea principalelor teorii şi metode, definirea şi 

izolarea teoretică a sistemului economic cercetat, formularea întrebărilor premodelatoare, 

identificarea variabilelor potenţiale de interes etc. constituie debutul modelării economice 

etapizate. 

(B) Prezentarea teoriei ce fundamentează noul model econometric, în fapt o sinteză şi o 

contribuţie a modelatorului la confirmarea unei teorii existente sau la apariţia alteia noi, este o 

consecinţă firească a originalităţii oricărui model econometric reuşit. 

(C) Asigurarea şi explorarea datelor (culegerea, curăţarea datelor de intruşi şi erori de măsurare, 

creşterea relevanţei datelor prin agregări, dezagregări sau alte procedee, selectarea 

subpopulaţiilor şi determinarea datelor semnificative, selectarea caracteristicilor esenţiale ale 

fenomenului economic etc.) sunt rezultatul abilităţii şi experienţei dobândite în activităţi de 

modelare econometrică. 

(D) Estimarea modelelor econometrice şi primele lor rezultate empirice apar ca răspunsuri 

pertinente ale unor întrebări esenţiale, dintre care se pot aminti: Este modelul structurat pe 

(co)relaţiile dintre mai multe variabile, optim selectate? Variabilele specificate în cadrul 

modelului sunt independente? Care este precizia estimării parametrilor modelului? Modelul este 

validat pe întreaga serie longitudinală temporală? Există stabilitate la nivelul parametrilor? Cât 

de apropiate sunt soluţiile şi predicţiile modelului de valorile reale? etc. 

(E) Deciziile bazate pe testarea unor ipoteze statistice decurg conform unor reguli şi secvenţe de 

derulare precise, astfel principalele etape generale ale deciziei bazate pe testarea statistică se pot 

formula, deşi fiecare test în parte constituie un univers decizional specific. Orice testare 

preliminară (brută) este, de regulă, urmată de o testare suplimentară (pe baza unor noi date 

colectate). 

(F) Validarea sau invalidarea modelului econometric reprezintă un proces dependent de 

obiectivele modelării, un model destinat înţelegerii unui fenomen economic,  valorifică un 

proces de validare la fel de riguros dar nu atât de extins ca al unui model destinat confirmării 

unei teorii economice sau al unuia construit cu scop de previziune pe termen scurt sau mediu. 
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Validarea reprezintă procesul de evaluare a acurateţei predicţiei unui model şi se referă la 

realizarea de previziuni, simulări şi analize utilizând modelul existent şi apoi comparând 

rezultatele obţinute cu rezultate deja cunoscute.  

(G) Concluziile şi impactul asupra teoriei existente anterior modelării readuc în discuţie 

pragmatismul modelării economice. Nu trebuie uitat că scopul permanent al modelării 

econometrice financiare este reprezentat de găsirea modelului adecvat rezolvării unei anumite 

probleme reale din economie. Practic, sunt căutate acele modele care se dovedesc a confirma sau 

infirma teorii, a previziona cu erori foarte mici, a simula cu un impact sporit decizional. 
Sursa: Săvoiu G., (2013), Modelarea economico – financiară, Ed. Universitară, Bucureşti, pag. 42-43. 

 

Oricare dintre cercetările ştiinţifice realiste va recunoaşte imposibilitatea cunoaşterii 

modelatoare absolute. Celebrul “ignoramus et ignorabis” (nu ştim şi nu vom şti ... totul - n.a.) al 

lui Emil du Bois-Reymond, este o constatare ce conţine un sâmbure de adevăr fie el şi numai 

relativ. Cum adevărului fie el pur sau relativ, fie el numai economic sau ceva mai extins, îi 

prinde bine libertatea exprimării, la final se pot enumera câteva principii ale cercetării 

paradoxal exprimate:  

1) există o armonie a cercetării dezacordurilor, o consonanţă a disonanţelor, o diversitate 

revelatoare a unităţii. 

2) ciclul dezvoltării este axa dezvoltării ciclice în cercetarea ştiinţifică. 

3) mişcarea prin repaus aparent şi repausul mişcării sunt realităţile tuturor cercetărilor 

ştiinţifice.  

4) identificarea saltului sau a transformării imprevizibile, în sensul paradoxului săgeţii, 

reprezintă spiritul cercetării. 

5) comunicarea ca scop al ieşirii din izolarea informaţională devine mesajul cercetării. 

6) relativitatea interdependenţelor globale şi a celor locale derivă din logica sistemelor 

economice, respectiv din adevărul teoriei sistemelor conform căruia: suma părţilor este 

întotdeauna mai mare decât întregul. 

7) infinitul ca parte a finitului şi finitul, parte a infinitului descriu structurile modelului. 

8) finalitatea inductivului prin deducţie şi validarea deductivului prin inducţie delimitează 

raţionamentele celui ce realizează o cercetare ştiinţifică. 

9) cunoaşterea este limita ignoranţei în cercetare, după cum ignoranţa se transformă la  

final în rezultatul cunoaşterii. 

10) renaşterea teoriei prin experiment aduce cu sine decesul experimentului în teoria 

cercetării. 

11) credinţa în ştiinţa critică devine similară neutralităţii ignoranţei în cercetarea 

ştiinţifică. 

12) suprapunerea coerentă agregă amplitudinile asemenea limitelor, iar suprapunerea 

incoerentă reuneşte doar intensităţile prin cercetarea ştiinţifică. 

13) nuanţarea este o soluţie a gândirii probabiliste dar şi a celei bazate pe posibilităţile 

cercetării ştiinţifice. 

14) convergenţa prin divergenţă concură la emergenţa modelelor în cadrul cercetării 

ştiinţifice. 

15) incompletitudinea completitudinii întregeşte în cercetare completitudinea oricărei 

incompletitudini. 

16) compensarea reacţiilor conferă echilibru oricărui dezechilibru.    

17) dualitatea cercetărilor este un reflex al echivalenţei cauze-efecte. 
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18) o metodă fixă de cercetare inter, trans şi multidisciplinară nu poate fi o metodă 

durabilă.  

19) un model conţine propriul non-model, în chiar interiorul său sau în esenţa sa. 

20) ştiinţa şi cercetarea în economie nu sunt nimic altceva decât o lungă succesiune de 

modele generatoare de noi metode şi teorii (Săvoiu şi Iorga, 2009).  

 

O remarcă finală  
 

Cultura holosului, dinamismul obiectului spaţiu-timp, cultura deja quatrodimensională a 

cercetării ştiinţifice moderne (axată pe concepte şi variabile, metode şi metodologie, teorie, 

precum şi pe modele), depăşind cercetarea empirică (ciclul de investigaţie, tipurile de gândire, 

ciclul interogativ şi dispoziţiile cercetătorului), cultura multiversului economic pentru 

dezvoltarea unificatoare a teoriei în economie, precum şi cultura cercetării multi, trans şi 

interdisciplinare constituie împreună tot atâtea caracteristici ale cercetării ştiinţifice moderne în 

economie, ca un produs al vieţii prin cunoaştere şi predicţie, transformând chiar viaţa în sine într-

o amprentă a culturii…  
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