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În ciuda unor asumpþii oficiale, cercetarea economicã
rãmâne cantonatã într-un spaþiu metodologic cu referenþiale
neclare. Salonardiada dintre empirism ºi istorism încã este
sursã de motivare a poziþionãrii critice. Din pãcate, ceea ce
se reduce la empirism în cercetarea economicã se dovedeºte
a fi o analizã a datelor statistice, dupã cum istorismul seamãnã
încã cu povestirea de tip incrementum – decrementum.

Studiile care nu intrã în aceste direcþii sunt fie
evenimenþiale, fie hagiografice sub felurite forme. Fac notã
discordantã, în sens neutru, suita nesfârºitã de sinteze a
ceea ce s-a zis, pânã la un moment dat, într-o zonã tematicã
sau în legãturã cu o idee la modã, unde scopul ºtiinþific este
înlocuit de scopul profesiei. Se disting negativ imitãrile
tematice, mergând pânã la pretenþia întemeierii de disci-
pline, în funcþie de sensibilitãþile induse în agenda publicã
de grupãri intelectuale motivate politic.

Situaþia cea mai bizarã se întâlneºte în perimetrul
pretenþiilor de studii inter, multi ºi transdisciplinare.

Pachetul cel mai voluminos de acest tip þine de
împerecherea unor discipline ºtiinþifice într-o manierã
artificialã, de la cele mai indigeste ºi oricum inutile, care
amalgameazã economia cu medicina sau cu nu ºtiu care
teorie paracuanticã, pânã la cele care amestecã alchimic
discipline cu speranþa cã se obþine aurul originalitãþii.

Nu încape îndoialã cã, pânã la proba contrarie, orice
experiment teoretic conþine un grãunte de minereu inseriabil.
Problema, în esenþã, nu este a melanjãrii noþionale, ci a
metodei urmate de experimentator, pe de o parte, ºi a viziunii
coerente în care se stabilesc semnificaþiile referenþialelor
teoretice, pe de altã parte. Substituirea de concepte este
posibil sã sugereze goluri ale teoriei economice, dupã
exemplul operei lui Georgescu-Roegen, dar nimic mai mult.
Tentaþia de a diversifica translatarea de concepte dinspre
fizicã spre economie, bunãoarã, are avantajul modei, dar nu
ºi al invariabilei strãpungeri epistemice.

Universul fizic, fie el ºi reproiectat antropic, rãmâne complet
diferit de regulile conþinute de teoria economicã, eminamente
centratã antropic, fiind, în esenþã, o teorie specialã ce
raþionalizeazã comportamentul uman. Legile la care face apel
fizica þin de natura naturans, pe când economia încearcã sã
acrediteze regularitãþi ce þin de natura umanã, o subspecie
care introduce o falie în existenþã prin calitatea de a fi conºtientã,
de a emite explicaþii raþionale ºi de la a comunica.

Apocalipsa epistemicã

„Eu aº pleda în favoarea unei întoarceri la Marile Probleme,
pentru a respinge tendinþa actualã de fragmentare ºi incoerenþã din ºtiinþã.”

John L. Casti

Legile fizice constituie lichidul amniotic în care se înfiripã
legile comportamentului uman, între ele aflându-se – e drept,
pe firmament – legile economice. Legile sunt complementare,
interoperabile, iar nu interºanjabile. Legile fizice explicã existenþa,
legile economice, alãturi de toate ºtiinþele omului, explicã stãrile
conºtienþei, adicã ale existenþei inteligente de tip antropic.

Interdisciplinaritatea înþeleasã în acest fel este nu doar
lipsitã de sens, ci ºi o eroare în ordinea raþionalitãþii.
Interdisciplinaritatea ar trebui sã ofere platforma
omogenizãrii consistenþelor pentru a forma o nouã unitate.
Din pãcate, pânã acum nu întâlnim decât reîncãrcãri forþate
ale sensurilor unor fenomene, dinspre fizicã spre economie,
ca ºi când acestea ar avea consistenþe mãcar compatibile.

Ridicolul se repereazã ºi în alt plan: pretenþia inginerilor
cã pot da soluþii la problemele economiei. Ceea ce iese din
aceastã propensiune este expresia paroxisticã a
managementizãrii discursului economic ºi inginerizãrii
analizei calitative. În realitate este o rigoare tehnologicã
aplicatã vidului înþelegerii a ceea ce este economia.

Cazul multi ºi transdisciplinaritãþii este reprezentat de
un curent mimetic. ªi asta pentru cã el se manifestã în
absenþa totalã a ofertei curriculare din învãþãmântul supe-
rior, de unde s-ar aºtepta expertiza. Unidimensionalitatea
este clãditã pe fragmentarea specializãrii, cel mai adesea
ruptã ºi de contextele paradigmelor fondatoare ºi ale
referenþialelor lor teoretice. Un aºa-numit expert în mar-
keting, bunãoarã, care a parcurs ciclul licenþial, masteral ºi
doctoral numit la noi domeniu de învãþãmânt „marketing”,
este victima sigurã a fragmentarizãrii ca soluþie de
specializare ºi devine un autist în privinþa puterii de explicare
a contextelor.

Acest model, multiplicat invariabil, face iluzorie
multidisciplinaritatea.

Inadecvarea epistemologicã este evidentã. Ignoranþa
este la ea acasã. Cercetarea economicã s-a asigurat de
confortul acesteia.

ªi ca ºi când toate astea nu ar fi fost de ajuns,
nerecunoaºterea a mai multor niveluri ale realitãþii, chiar a
unor realitãþi diferite, alãturi de refuzul logicilor non-clasice (în
fapt, lipsa de iniþiere), ca ºi a ruperii totale de dilemele stimula-
tive ale viziunilor teoretice de referinþã aruncã zona cercetãrii
economice la marginea scientificitãþii, cumva chiar în derizoriu.

Facti sumus sicut lapides oculos habentes et non
videntes.

Marin Dinu
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