Fizica naturii umane
„Presupusa eficacitate a economiei libere care a fost promovatã în anii ’50 ºi ’60
aratã mai degrabã ca o propagandã împotriva comunismului decât ca o ºtiinþã.”
Jean Philipp Bouchaud

Criza economicã globalã ridicã, dincolo de consecinþe,
o problemã principialã: este economia o ºtiinþã?
Asumpþia întemeietoare a economiei este cã ea
deceleazã regularitãþile generate de piaþã. Eºafodajul
raþional al economiei pare sã ofere regulile demonstrabile
ale raþionalitãþii. De la raritatea resurselor ºi pânã la utilizarea
valorii adãugate, economia oferã principii, reguli, legi, cu
pretenþii de generalitate. Atât în componenta
microeconomicã, dar ºi în cea macroeconomicã sau în cea
socioeconomicã, economia se recomandã ca ºtiinþã.
Nu încape îndoialã cã imaginea este una de transfer
dinspre ceea ce se considerã a fi ºtiinþã pornind de la
geometrie ºi, mai ales, de la fizicã. Apelul economiºtilor la
sugestia corelativitãþii specifice figurilor geometrice, ce oferã
suportul explicativ pentru funcþionarea unui mecanism –
adicã economia vãzutã ca un mecanism – spune multe în
privinþa modelului epistemic al economiei.
Partea cu adevãrat delicatã a consistenþei economiei
ca ºtiinþã constã în faptul cã ea este prea mult tributarã
amprentei modelului geometric ºi prea puþin dezvoltatã sã
se încarce de semnificaþiile modelului epistemic reprezentat
de fizicã. Adicã este vorba de o stare constitutivã a modelului
economic unde explicaþia este relevantã din perspectiva
unui mecanism fizic, eventual de tipul perpetuum-ului mobil,
ºi nu al unui sistem fizic, de naturã criticã ºi cu capacitate de
adaptare.
Atitudinea actorilor responsabili faþã de urgenþele crizei
actuale este simptomaticã: ei se agitã sã nu se opreascã
mecanismul perpetuum-ului mobil al avuþiei, propunând
soluþii materiale de redresare. Se urmãreºte sã se repare
mecanismul pentru a-ºi relua performanþele pânã la
urmãtoarea reparaþie!
Repoziþionarea epistemicã în raport cu economia este
adevãrata problemã ce stã sub semnul ultimatului crizei.
Modelul epistemic reprezentat de sistemele critice cu

capacitate de învãþare schimbã perspectiva, focalizându-se
pe specificul economiei ca sumã a unor comportamente
individuale validate de raþionalitate.
Economia devine astfel nu o „ºtiinþã” a funcþionãrii
perpetue a mecanismului avuþiei ca scop, ci ºtiinþa normalã
a comportamentelor motivate de avuþie ca mijloc.
Saltul de adecvare este uriaº: de la geometrie ºi
mecanisme, pe seama cãrora s-a speculat inclusiv nevroticul
avantaj al mecanicii sociale, la „fizica” naturii umane, adicã
la o ºtiinþã responsabilã de partea sensibilã ºi raþionalã a
naturii în general.
Este, evident, prin aceastã revoluþie, nevoie de o
reconstrucþie epistemologicã a economiei, menitã sã o scoatã
de sub paradigma iluminismului mecanicist ºi cantitativist ºi
sã o apropie de ceea ce trebuie sã fie economia ca sistem
deschis cu autoreglare a comportamentelor individuale în
reperele de oportunitate ale raþionalitãþii.
Complicaþiile de pânã acum, datorate modelului
epistemic iluminist, bazat pe abstracþii vidante ºi abstrageri
mortificante, se releveazã sub forma crizei ºi constituie
cauza ciclicitãþii crizelor. Depãºirea lor este posibilã doar
schimbând modelul epistemic.
Reîntemeierea economiei ca ºtiinþã pe noua viziune
eliminã ºi un alt ºir de complicaþii mereu reluate de-a
lungul istoriei, pornite din pervertirea ideologicã a soluþiilor
de ieºire din crizã. Pe aceastã cale devine mai important,
bunãoarã, sã se salveze mecanismul avuþiei decât sã se
salveze omul ºi natura umanã de ameninþãrile haosului.
Asta ar face sã se persiste în cercul vicios al modelului
explicativ presupus de viziunea mecanismului cartezian,
adicã sã se plãteascã în continuare factura enormã a
reparaþiilor ciclice numitã crizã.
Criza globalã cu care se luptã guvernele lumii are în
esenþã o soluþie miracol: schimbarea viziunii asupra
principiilor întemeietoare ale economiei ca ºtiinþã!
Marin Dinu
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