Echerul spaþial
„Consider cã economiºtii au fãcut în ultimii ani un rãu imens –
societãþii în general ºi profesiunii noastre în particular – pretinzând
cã putem oferi mai mult decât suntem capabili sã oferim.”
Milton Friedman

Se spune cã atunci când o teorie nu mai dã socotealã de
evoluþiile realitãþii se aflã în crizã. ªtiinþa economicã
prezintã de câteva decenii simptome ale insuficienþei
explicaþiilor privind tendinþele fenomenelor ºi proceselor
economice. Coexistenþa creºterii cu inflaþia ºi ºomajul,
bunãoarã, a forþat relativizarea sensurilor logice ale
proceselor corelate pentru a furniza credibilitate modelelor
explicative. Limitele ºomajului natural au glisat în sus,
inflaþia ºi-a asumat zone de acceptabilitate, creºterea ºi-a
asigurat un soclu de endogenitate. Schimbarea de
comportament urmatã de modificarea asertivã era singura
soluþie de naturã epistemicã.
ªi totuºi, relativizarea conceptualã pare sã fi fost dusã
pânã la pierderea relevanþei corelaþiilor. ªi asta nu doar
acolo unde emergenþa pune între paranteze asumpþiile
economiei clasice. Nu încape îndoialã cã nu doar tensiunile
tranziþiei opacizeazã corelaþii standard, cum ar fi cea dintre
creºterea salariilor ºi creºterea productivitãþii, ca ºi unele
efecte perverse Balassa-Samuelson în sistemele integrative aduse de economiile emergente. Coaliþiile speculative ºi arsenalul lor metodologic sofisticat duc relativizarea
sensurilor unor concepte dincolo de puterea de explicaþie
a ºtiinþei economice.
Economia ca ºtiinþã se simte în regulã pe palierele
microeconomiei ºi macroeconomiei, chiar demonstreazã în
continuare consistenþã logicã ºi forþã explicativã. Doar cã
ambele paliere suferã de autoreferenþialitate ºi, din ce în ce
mai vizibil, de autolegitimitate. Problemele de inconsistenþã
apar pe palierul socioeconomiei sau al economiei
instituþionale.
În fapt, astãzi, triada epistemicã a ºtiinþei economice
formeazã un echer spaþial pentru a cãrui percepere
tridimensionalã economiºtii nu au gena necesarã. Explicaþia
are relevanþã când se fixeazã pe o dimensiune a spaþiului
economic tridimensional, dar începe sã aibã eºecuri când se
extinde la a doua dimensiune ºi colapseazã când ambiþioneazã
sã închidã semnificaþiile echerului spaþial al teoriei economice.
Analiza este coerentã pe palierul microeconomic, devine
ezitantã când se raporteazã ºi la palierul macroeconomic ºi se
opacizeazã dacã adaugã referenþialul socioeconomic.
Oricum, dimensiunea socioeconomicã a echerului
spaþial al ºtiinþei economice are acum numeroase turbulenþe
ideologice, mai ales ataºate conceptului de proprietate
interpretat ca suport substanþial al conceptului de libertate.
Alterarea consistenþei logice pe acest palier anuleazã

echerul spaþial ºi, evident, interstiþiile esenþiale care
subîntind unitatea conceptualã a ºtiinþei economice.
Dacã microeconomia ºi macroeconomia rãmân strict în
reperele de consistenþã ale imperiului necesitãþii (ºi deci
nu au probleme insolubile de complementaritate
conceptualã), socioeconomia se orienteazã în imperiul
libertãþii, interpretând avuþia ca temei al libertãþii, metisând
conceptele sau folosind concepte înlocuitoare (generând
probleme de respingere sau de falsificare epistemicã a
complementaritãþii cu micro ºi macroeconomia).
În mod alarmant, palierul socioeconomic al ºtiinþei
economice nu a reuºit pânã acum, în varii abordãri, sã
precizeze postulatul sãu fundamental în consonanþã cu
principiul epistemologic al unitãþii de semnificaþii alãturi
de celelalte douã paliere, microeconomic ºi macroeconomic. Nodul gordian introdus de opþiunea pentru
preeminenþa imperiului libertãþii în raport cu imperiul
necesitãþii ºi de subsumarea conceptualã a avuþiei de cãtre
libertate a închis prin macroeconomie traseul consolidãrii
epistemice a ºtiinþei economice.
Rezonanþa inconsistenþei, chiar ºi în sens logic, nu doar
intrasistem, a socioeconomiei se recepteazã la nivelul
strategiilor ºi al ansamblului politicilor economice nevoite
sã opereze cu concepte hibridate, inadecvate sau chiar false.
Reþetele manageriale indicã, de altfel, medicaþie
deterministã la crize ce nu cunosc relaþia cauzã-efect. Este
vorba de o crizã a tridimensionalitãþii ºtiinþei economice,
în primul rând, generatã de faptul cã perspectiva
socioeconomicã induce soluþii cu consistenþã politicã ºi
ideologicã la probleme bazate pe intercorelativitatea
conceptelor în triunghiul micro, macro, socioeconomic.
Într-un fel surprinzãtor, socioeconomia este captivã unei
scheme abstracte ce refuzã norma, principiul ºi mãsura.
Adevãrul este cã socioeconomia scoate din ecuaþiile ei
esenþiale relevanþa principiului antropic cu miza de a fi
obiectivã, naturalã. Pasul fatal, pe cale de a fi fãcut, vizeazã
testarea prin experiment. Calea fizicistã, bunãoarã, de a
aborda economia în general sau cea metafizicã de a explica
funcþiile economiei, ca ºi calea eºuãrii în instituþia valorilor
ataºate perimetrului puterii indicã destul de precis impasul
epistemic al ºtiinþei economice.
Regãsirea unitãþii în semnificaþia echerului spaþial
reprezentat de economie este nu doar o operaþie normalã,
ci ºi una obligatorie pentru a reface forþa explicativã a
acestei ºtiinþe.
Marin Dinu
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