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Deformãrile în tipologizarea Economiei ca ºtiinþã se
origineazã în suficienþa explicativã a modernismului. Fixaþia
pe raþionalitate, ce a dat naºtere concurenþei exclusive
pentru performanþã ca reþetã legitimatoare a efortului, a
scos Economia din rândul ºtiinþelor umane. Îngãduinþa
pasagerã cu care a fost clasificatã ca ºtiinþã socialã nu a
fost decât un proiect ratat al viziunilor ideologice.

Încercãrile sisifice ale postmodernilor de a resuscita,
din perspectiva structuralistã, economia ca ºtiinþã socialã
îngroaºã ºirul deformãrilor. Excesul de tehnici ºi metode
de calcul, ca eºafodaj infailibil care sã certifice adevãrul
economic, a evidenþiat, nu a mascat, ºi mai consistent falsul.

Prefigurarea unei ºtiinþe reproductive a performanþei
este compatibilã cu un vis al iluminismului: ideea de progres.
Ceea ce complicã percepþia în cazul dogmei progresului
este faptul dilematic dacã aceasta are forþã transcedentalã.
Adicã, mai simplu spus, trebuie tranºatã soluþia a ceea ce
înseamnã progres dincolo de ordinea materialã de tip arti-
ficial.

Dacã raþionalitatea Economiei se rezumã la ordinea
materialã, la actul lucrativ din universul restricþional al
condiþiei umane, cum pare sã susþinã asumpþia
întemeietoare a Economiei care ne vine din gândirea
smithianã, progresul acoperã un sens de cumulativitate
cantitativã. Ceea ce, obligatoriu de precizat, înseamnã o
reducþie a Economiei la o tehnologie oarecare, inevitabil
aptã sã accepte sensurile substanþiale ale progresului.

În situaþia aceasta Economia nu este o ºtiinþã umanã.
Este, cel mult, un meºteºug al creãrii avuþiei. Aici se identificã
sursa tragediei actuale a Economiei: în numele raþionalitãþii
sacrificã omul! Pentru a rãmâne ataºatã ideii de progres
Economia a trebuit sã opereze cu ipoteze care exclud omul
sau care îl reduc la condiþia de mijloc al propriilor lui necesitãþi.

Când Economia vorbeºte de progres instrumenta-
lizeazã omul ºi mecanicizeazã necesitãþile lui. Schimbarea
ideologicã de accente de la viziunile individualiste la cele
colectiviste nu antropologizeazã Economia. Cel mult, poate
fi vorba de o trecere caudinã de la dezumanizare la
aumanizare. Adicã de la o raþionalizare fãrã cauza primã la
o raþionalizare fãrã raþiune finalã.

Întemeierea pe progres a Economiei ºi-a atins limitele.
Crizele economice pluriforme actuale sunt semne tot mai
clare ale limanului.

Hominizarea Economiei

„Nu aº putea fi fericit, dacã nu aº crede cã, în final,
rezultatele strãdaniilor noastre vor fi folosite, într-un fel sau altul,

pentru îmbunãtãþirea vieþii omului obiºnuit.”
Ragnar Frisch

Într-un fel ultimativ, Economia trebuie sã refacã un
traseu al hominizãrii. Þapul ispãºitor este, evident,
materialismul progresului. Locul ordinii concurenþei pentru
performanþã materialã care exclude (distruge) natura-
mamã ºi natura umanã trebuie luat de ordinea cooperativã
a supravieþuirii, pânã la reinventarea umanizãrii ca sursã a
performanþei.

Cheia universalã a acestei deschideri (în esenþã prima
deschidere a economiei spre natura umanã, depãºind
captivitatea confortabilã a ºtiinþelor care manipuleazã
condiþia umanã) constã în anularea referenþialelor
întemeietoare care au fost derivate din adversitate. Atât
timp cât economia îºi legitimeazã asumpþiile pe excludere
(externalizare), ca logicã a concurenþei, ea nu are cum sã
evite criza ca o consecinþã ispãºitoare. Partea tragicã a
economiei ca ºtiinþã este cã orice consecinþã a sa are drept
receptacul omul, umanul, umanitatea. Fãrã exagerare
interpretativã, tocmai pentru cã economia are un substrat
tragic, putem vorbi de nevoia reconstrucþiei acestei ºtiinþe
umane.

Economia ca ºtiinþã a umanului presupune nu doar
depãºirea formulei abstracte a microeconomiei sau a
formulei mecaniciste a macroeconomiei, ci ºi a pervertirii
ideologice a socioeconomiei. În fapt, pentru a rãspunde
acestei provocãri, Economia trebuie sã se reinventeze ca
ºtiinþã a imperiului necesitãþii aflat în conjuncþie cu imperiul
libertãþii.

Ipoteza de lucru care deschide reuºita este ca Economia
sã se lepede de ideea de progres ºi sã reîncarce cu alte
conþinuturi ideile de concurenþã ºi creºtere economicã.

Calea urmatã de economie, alta decât alinierea la
imperativul raþiunii ºi expresiei sale iluministe-raþionalitatea,
înseamnã renunþarea la separarea contrariilor pentru a nu
mai calcula unicriterial eficienþa acþiunii. Singura variantã
de ieºire din impas este recentrarea pe om ºi natura umanã
a Economiei, închizând bucla de selectare a condiþiei umane
ºi oprind, în acelaºi timp, mecanismul de centrifugare.

Reducþionismul materialist, revãrsat metodologic în
caeteris paribus ºi axiologic în cantitate, a generat prea
multe deviaþii în calea Economiei ca ºtiinþã umanã. Tentaþia
urmãtoare nu poate fi decât perspectiva antropicã. Altfel,
ar fi doar revelaþie nihilistã.

Sic absconditur altitudo et manifestatur profunditas!

Marin Dinu


