Criza pãrþii
„Tot ceea ce se aflã în inconºtient vrea sã devinã eveniment,
iar personalitatea vrea ºi ea sã evolueze,
ieºind din condiþiile ei inconºtiente, ºi sã se trãiascã pe sine ca întreg.”
C.G. Jung

Ataºamentul universitarilor la ideile suficiente specializãrii
constituie un sindrom al unei crize. Este criza fragmentarizãrii
cunoaºterii în faza decadentã a modernitãþii.
Desigur, nu doar ei suferã de contaminare. Sunt vizibile
simptomele la intelectualitate în general. Analizele
superficiale, prevalent textualiste, cantonate în detaliu,
adesea irelevant pentru context, formalizarea preþioasã,
care opacizeazã esenþa prin obsesia pentru simplificare,
sunt caracteristicile maladiei numite postmodernism.
Pentru universitari criza are un efect greu de localizat:
într-un fel sau altul se transferã generaþional. Nefiind o
crizã cu o fazã, ea poate sã se producã în valuri succesive,
sã se reproducã la nivelul structurilor gândirii generaþii dupã
generaþii. De altfel, nu este deloc întâmplãtor cã
postmodernismul este perceput ca o crizã care dureazã
deja de o jumãtate de secol, cel puþin. Adicã s-a depãºit de
circa trei ori orizontul aºteptãrilor generaþionale.
Fixaþia în comoditate, forma pe care o ia la vedere
criza în rândul universitarilor, este puþin discutatã datoritã
asumpþiei cã ar þine de standardele intelectuale specifice
mediului academic. Din pãcate, disimularea în tradiþie a
crizei postmoderniste din învãþãmântul superior îºi ataºeazã
pentru rezistenþã construcþii teoretice sectariste de tipul
performanþei utilitariste a specializãrii înguste.
În fapt, partea complicatã a crizei constã în unilateralizarea
formaþiei intelectuale pânã la stadiul apocaliptic al incapacitãþii
de comunicare verbalã. Transmiterea virusului crizei la studenþi
s-a fãcut, bunãoarã, prin generalizarea testelor-grilã ca
procedurã de examinare a pregãtirii. Grozãvia încã nu ºi-a
fãcut toate mendrele în privinþa sãrãcirii facultãþii de comunicare,
dar sunt detectabile deja eºecuri în privinþa socializãrii prin
înmulþirea atitudinilor deviante în raport cu învãþarea.
Partea cea mai contraproductivã a intervalului
comoditãþii universitare constã în secãtuirea resurselor
umane pentru cercetare fundamentalã. Pandantul acestui
eºec este mimarea cercetãrii, aplicarea invariabilã de
scheme preformate de analizã a unor fapte izolate, copierea
soluþiilor de la un caz la altul. Reculul învãþãrii precede criza
cunoaºterii. Iluzia performanþei prin centrarea exclusivã pe
detaliu ºi pe cantitativ în cercetare întreþine confortul analizei,
dar anuleazã satisfacþia sintezei. Suntem genii pentru
detaliul mãsurabil ºi handicapaþi pentru înþelegerea
contextului. Pericolul poate fi, dacã totul dureazã, de moarte
pentru relevanþa cercetãrii.

În economie sunt relevante atât modelele cantitative,
cât ºi modelele calitative. Pentru economiile de scarã ºi tot
ceea ce presupune analizã macroeconomicã folosirea doar
a modelelor cantitative duce la concluzii suficiente lor, dar
nu ºi bunului mers al realitãþii.
Într-o ordine de prevalenþã, modelele explicative pentru
analiza macroeconomicã au mai mare greutate în
legitimarea soluþiilor. La acest nivel de complexitate, de
altfel, modelele cantitative dau informaþii aproximative,
oricum distorsionate prin necomensurarea efectelor multor
factori. Aprecierea rãmâne singura posibilitate de a ajunge
la adevãr, adicã interpretarea datelor în contextul definit
de referenþialele unei teorii economice agreate.
Acest adevãr nu este respectat acolo unde nu este
cunoscut. Cãci nu altfel stau lucrurile în mediul universitar
economic unde funcþioneazã suficienþa abordãrilor
cantitative, a modelelor de tip econometric, care fac la modul
absolut abstracþie de modelul explicativ ºi de fundamentele
teoretice adecvate nevoii explicaþiei demersului pentru o
soluþie sau alta.
Astãzi este evidentã, pentru cei care sunt serioºi ºi
doresc sã vadã, nevoia uriaºã de modele explicative
pentru procesele tranzitive postcomuniste ºi de naturã
integrativã, în general pentru comportamentul economiilor
emergente. Percepþia cã în realitate se repereazã
distorsiuni are un suport tocmai în slaba preocupare
pentru modelele explicative pe care sã se întemeieze
strategiile de schimbare.
Un aspect ciudat al situaþiei este cã funcþioneazã
credinþa existenþei a douã grupãri: una corectã, ce
exerseazã cu instrumente cantitative pe care le considerã
o valoare în sine, ºi alta, hulitã, pentru cã se încãpãþâneazã
sã propunã modele explicative ca ºi când ar face acest
lucru pentru a declara ca inutile modelele cantitative. Pare
sã fie un conflict, deºi, mai degrabã, este vorba de o
înþelegere întemeiatã, ºi la unii ºi la ceilalþi, pe suficienþã.
Grupãrile, deºi formal ºi zgomotos se resping, sunt
complementare în esenþã. Colaborarea dintre grupãri ar
putea sã fie o variantã a ieºirii din crizã. O altã variantã,
poate mai substanþialã, ar fi ca ºi o grupare ºi cealaltã
sã-ºi completeze orizontul spiritual cu ambele perspective
de abordare tocmai pentru a servi cunoaºterea în mod
durabil ºi a liniºti orgoliile lor în mod constructiv.
… Qui suiipsius spiritus tam multa devorat…
Marin Dinu

1

Economie teoreticã ºi aplicatã

Sumar

Importanþa instituþiilor financiare nebancare ºi a pieþelor de capital în economie. Cazul României
n Marilen Pirtea, Laura Raisa Iovu, Marius Cristian Miloº ..................................................................................... 3
Principalele sectoare economice cu avantaje comparative ºi competitive în comerþul exterior al României
n Adriana Giurgiu ................................................................................................................................................... 11
Universitatea – model biologic raþional
n Ion Gh. Roºca, George Moldoveanu .................................................................................................................... 45
Reconstrucþia în estul european
n Dan Popescu ........................................................................................................................................................ 53
Evaluarea individualã ºi agregatã a performanþei managementului instituþiilor de credit
n Nicolae Dardac, Iustina Alina Boitan ................................................................................................................... 61
Marketingul senzorial – instrument de evaluare a satisfacþiei consumatorului în turismul balnear
n Nicolae Alexandru Pop, Aurelia-Felicia Stãncioiu, Nicolae Teodorescu, Suzana Pretorian ................................. 71
Etosul managementului costurilor
n Sorinel Cãpuºneanu .............................................................................................................................................. 79

Notã: Autorii sunt responsabili de clarificarea dreptului de utilizare a informaþiilor cuprinse în articole.
Revizie text: Gabriela Ochianã
Tehnoredactare computerizatã:
Nicoleta Bobocea
Graficã: Alexandru Ion
Difuzare ºi abonamente:
Viorela Petrici (021/312.22.48 – int. 24)

Indexãri în baze de date:
Research Papers in Economics (RePEc)
http://www.ideas.repec.org
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
http: //www.doaj.org
CNCSIS categoria B+

www.economieteoreticasiaplicata.ro; www.ectap.ro

Recepþie texte: economia.ta@edeconomica.com

2

