Falimentul epistemic
„Deseori, fizicianul ajunge la o descriere mai bunã, mai
economicoasã a naturii, dacã poate sã formuleze legile observate
printr-un principiu de maximizare. Deseori, economistul poate ajunge
la o descriere mai bunã, mai economicoasã a comportamentului
economic, folosindu-se de acelaºi instrument.”
Paul A. Samuelson

Atât timp cât decizia economicã are alþi determinanþi
decât cei oferiþi de teorie, ªtiinþa Economicã rãmâne un
exerciþiu de retoricã în deºert. Decelarea mecanismelor
umane ale deciziei în genere constituie o dificultate.
Experienþa teoreticã postiluministã ambiþioneazã sã aibã
relevanþã raþionalã, deºi în materie de economie, ca ºi de
orice altã activitate care implicã omul ºi universul lui
dilematic, ea ilustreazã eºecul.
Cheia acestei situaþii stã ascunsã în reducþionismul intrinsec
demersului teoretic care se legitimeazã doar prin consistenþa
raþionalã a aserþiunilor. Ceea ce nu corespunde unei scheme
congruente empiric este eliminat din câmpul explicativ.
Pasul fatal s-a fãcut prin abandonarea efortului analitic
ritualurilor logicii matematice. Statutul de ºtiinþã s-a
acordat Economiei doar dacã s-a lãsat pradã simplificãrilor
formale. Ca lucrurile sã aibã coerenþã mãsurabilã era nevoie
de o eliminare din orice algoritm deductiv a omului.
Cibernetica înlocuise deja în câmpul conceptualizãrii
viziunea ezitantã ºi prea taratã de subiectiv a Economiei.
Metodele sciziparitate ale matematicii ºi instrumentele
calculului bazat pe mãsurare cantitativã au alungat din
Agora universitarã construcþiile descriptive, modelele explicative, analizele inductive, presupoziþiile personalizate
de care se fãcea vinovatã Economia. Succesul era al
metodei. Nici nu era nevoie sã se mai rãscoleascã realitatea
pentru a cãuta soluþii. ªi în niciun caz îndoiala ºi
aproximarea nu-ºi mai aveau locul!
Triumful formalizãrii asupra esenþei Economiei era perfect.
Soluþiile la problemele performanþei economice reieºeau
indubitabil din rezolvarea de ecuaþii. Pânã când nici planificarea
nu mai avea nevoie de analiza evoluþiilor pieþei pentru cã
infailibila ciberneticã avea remedii facile la îndemânã.
Matematica a eliminat incertitudinea, cibernetica a
îmblânzit riscul, tehnologia a sublimat raritatea,
managementul a raþionalizat decizia, marketingul a
instrumentalizat legea cererii ºi ofertei. Economia a devenit
o activitate mecanicã, repetitivã, masificatã, programatã,
sigurã ºi eminamente obiectivã.
Aproape cã nu mai conteazã excepþiile care fac regula.
Distincþiile publice confirmã acurateþea percepþiei unei
realitãþi gândite doar în termeni de progres, creºtere,
optimizare, maximizare. Conteazã ritmul, acumularea,
producþia fizicã, alocarea raþionalã a resurselor. Perspectiva
socialã se reificã pentru cã opþiunea individualã este interzisã.
Cucerirea Economiei de cãtre formalizare a fost urmatã
de transformarea Economiei într-o mecanicã socialã.

Într-un caz, omul a fost înlocuit de metodã, în celãlalt caz
a fost încorporat maºinii. Rezultatul inevitabil a fost cã
ªtiinþa Economicã nu mai are nevoie de viziune, iar
activitatea economicã nu mai are timp de odihnã.
Partea proastã este cã aceste rãtãciri epistemice ºi
empirice fac în continuare ravagii. Economia este ºi astãzi
consideratã ºtiinþã doar dacã face abstracþie de om, iar
activitatea economicã se justificã doar dacã uitã de social. O
ªtiinþã Economicã aumanã ºi o activitate economicã asocialã
sunt consecinþele inevitabile ale paradigmei iluministe, în
care ºtiinþa este putere absolutã, iar viaþa este raþiune purã.
Simptomul formalizãrii fãrã mãsurã a favorizat
fragmentarea cunoaºterii. Furia legitimãrii suficienþei
metodologice a creat monºtrii sterpi sau metiºii hermafrodiþi
ai disciplinelor universitare, într-o manierã care a întreþinut
iluzia progresului cunoaºterii. Nici calea interdisciplinaritãþii
n-a putut salva colapsul comunicãrii ºi haosul informaþional.
Mimarea profunzimilor prin autonomizarea temelor sau
metodelor ca discipline de învãþãmânt a amplificat
fragmentarea babilonianã. ªtiinþa Economicã, pierzând
perspectiva, a eºuat în aluviunile divizãrii în subconcepte
prefabricate pentru soluþii parþiale, de facturã inginereascã.
Economia ca ºtiinþã s-a manufacturizat. Cel mult este
inovativã în felul medicinei, care atenueazã simptome, dar
nu vindecã boli. Consultanþa þine loc de cercetare, expertiza
fenomenologicã face inutilã doctrina, viziunea. Teoria s-a
retras în enciclopedii, ªtiinþa Economicã s-a instalat în
pagini de dicþionar.
Cel mai neaºteptat rezultat al diluãrii forþei epistemice
a Economiei îl constituie invazia de preluãri necritice de
conceptualizãri de aiurea. Lipsa de consecvenþã
epistemologicã este teoretizatã ca deschidere mântuitoare.
Din pãcate, dezastrul este alimentat cu explozibilul
simulãrii relevanþei ºtiinþifice.
Amestecul de concepte nu se aratã doar indigest
raþional, dar ºi perverteºte rigoarea conceptualã ºi
relativizeazã reperele cognitive. Respectul faþã de
specificul obiectului cunoaºterii este abandonat cu
inconºtienþã profesionalizatã, în realitate, manifestându-se
ºi cu morgã aculturalã.
Miza neaºteptatã este ratarea sintezei specifice
Economiei. Limbajul Economiei devine pãsãresc ºi
singurul lucru pe care pare sã-l comunice este falimentul
epistemic. În plus, falimenteazã facultatea de judecatã a
unei pãrþi însemnate din generaþiile de intelectuali de care
ar avea nevoie ªtiinþa Economicã.
Marin Dinu
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