Emergenþa dogmei
„Analiza lui Adam Smith constituie un punct de plecare
total nepotrivit pentru a construi o teorie a dezvoltãrii.”
Robert Brenner

Þãrile emergente europene pun în evidenþã
inconsistenþele ªtiinþei Economice. Tipul special de evoluþie
generat de integrare contrazice principalele asumpþii ce au
valoare de ipotezã pentru strategie ºi politici economice.
Caracterul excepþional al transformãrilor presupuse de
procesul integrativ se origineazã în dislocarea unor echilibre
funcþionalizate de condiþia de subdezvoltare. Acomodarea
istoricã la persistenþa crizelor ce se circumscriu periferiei
s-a manifestat ca o a doua naturã a dezvoltãrii, cu repere
joase de echilibru luate drept performanþe normale ale
sistemului. Pentru cã randamental nu s-a putut mai mult,
ceea ce s-a realizat a fost declarat reper de eficienþã.
Într-un fel acomodativ, echilibrul s-a fixat pe criterii
entropice pentru a aplatiza dezechilibrele. Oricum,
dezechilibrele nu au fost percepute ca posibile rupturi cu
starea joasã a funcþionãrii sistemului economic. Ideea
dezechilibrului favorabil, un fel de distrugere schumpeterianã,
a ocolit zona ipotezelor de lucru pentru strategii.
Fixarea în periferie – reproducerea performanþelor joase
– s-a produs, astfel, natural. Ieºirea din periferie pãrea o
erezie. Nu altfel se explicã absenþa dintre proiectele noastre
a temei evadãrii din periferie, ca formulã a efortului propriu
naþional sau regional asumat. Formele de evadare cunoscute
s-au limitat la soluþia individualã a pãrãsirii corabiei.
Situarea în remorca sistemului integrativ european
reveleazã cu adevãrat dimensiunile stãrii de periferie. Dar
ºi dificultãþile justificãrii tendinþelor în spectrul de explicaþii al
ªtiinþei Economice apar în întreaga lor amploare.
Decuplarea evoluþiei termenilor corelativi, de genul creºterii
salariilor ºi creºterii productivitãþii, se contureazã ca
provocarea cea mai inconfortabilã pentru ortodoxia ªtiinþei
Economice.
Înlãnþuiri de efecte fãrã suport raþional se multiplicã
pentru teoria economicã. Nu încape îndoialã – sau ar trebui
sã încapã din ce în ce mai puþinã îndoialã – cã efectele
proprii sistemelor integrative modificã comportamentele ce
pãreau regularitãþi pentru sistemele închise, ca ºi pentru
cele semideschise sau chiar deschise cum au fost, în diferite
etape, economiile naþionale. ªi acest lucru este cu atât mai
pregnant cu cât un sistem integrativ cuprinde ºi periferia.

Forþa tare a sistemelor integrative – poate pânã acum
demonstratã doar de Uniunea Europeanã – are drept
consecinþã ridicarea periferiei la nivelurile de performanþã
ale nucleului. Expresia concretã a forþei tari a Uniunii
Europene înseamnã ardere de etape pentru ieºirea din
periferie. Evident cã asta presupune sfidarea corelaþiilor
clasice: salariile cresc mai repede decât creºte
productivitatea.
Miracolul se datoreazã chiar forþei tari a sistemului,
combinatã ºi cu forþa de atracþie perceputã inclusiv în
dimensiunea ei psihologicã. Ieºirea din periferie ia forma ºi
a unei distrugeri creatoare a corelaþiilor ortodoxe cu care
opereazã ªtiinþa Economicã.
Rãsturnarea cunoaºterii economice în domeniul
corelaþiilor are un aspect compensatoriu de pus în evidenþã:
tendinþele de echitate sunt implacabil acompaniate de
tendinþele de raþionalitate. Exemplul imbatabil este cã
tendinþa de creºtere a salariilor mai rapidã decât creºterea
productivitãþii are ca revers tendinþa de creºtere mai
acceleratã a preþurilor în raport cu creºterea salariilor. Dacã
viteza de convergenþã a salariilor este mai mare decât
viteza de convergenþã a productivitãþii, viteza de
convergenþã a preþurilor este mai mare decât viteza de
convergenþã a salariilor.
Ieºirea din periferie ca proiect de integrare în UE
seamãnã cu o înaintare retractilã: doi paºi înainte, un pas
înapoi! Conteazã, în esenþã, nu numãrul paºilor, ci viteza
cu care sunt executaþi aceºtia, astfel încât înaintarea dinspre
periferie spre nucleu, ca nivel de performanþã, sã se producã
în acord cu aºteptãrile oamenilor, ca sens al coeziunii.
În intervalul definit de ieºirea din periferie sunt abrogate normele de interpretare a cunoºtinþelor economice
de dicþionar.
Înlocuirea obiºnuinþei echilibrului cu opþiunea pentru
dezechilibrul favorabil, singurul care concordã cu distrugerea
creatoare, revoluþioneazã o stare de spirit care altfel ar
reproduce starea de subdezvoltare.
Acolo unde nu existã surplus, piaþa se manifestã între
paranteze sau nu se manifestã deloc.
Hic igitur lapis non est lapis.
Marin Dinu
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