Criza câºtigului
„Sper ca unul dintre sacrificaþii acestei crize
sã nu fie autoreglementarea financiarã,
ca principal mecanism de echilibrare în lumea finanþelor.”
Alan Greenspan

Inadecvãrile tot mai evidente dintre soluþiile teoriei
economice ºi rezultatele evoluþiilor din realitate indicã un
fapt semnificativ: teoria economicã este în crizã! Tot mai
multã lume pare sã accepte acest adevãr.
Cumva dezolant, recunoaºterea crizei loveºte în
prestigiul teoriei economice de douã ori: odatã prin
autoculpabilizare ºi a doua oarã prin tãcerea asupra cauzelor
fundamentale ale crizei.
Orice analizã lucidã scoate la ivealã o suficienþã a teoriei
când lucrurile par sã meargã bine în realitate. Teoreticienii
se încarcã cu merite pentru cã au explicat funcþionarea
cornului abundenþei. Când din izvorul veºnic nu mai curge
în valuri prosperitatea, teoriile sunt chemate la barã sã dea
socotealã. Aºa se întâmplã de când existã viziuni coerente
despre ceea ce s-ar putea sã fie economia.
Dincolo de poveste însã se aflã cauzele poveºtii. Cu
riscul de a trezi erezia, trebuie numitã eroarea în care se
aflã acum teoria economicã: puterea ei de explicare
convinge amfiteatrele ºi lasã indiferente bursele. A explica
s-a despãrþit cu totul de a norma.
Deviaþia de comportament s-a accentuat în ultimul secol.
Aºa se face cã teoria s-a dizolvat în analizele de oportunitate
a câºtigului. Ceea ce a rezultat a însemnat imperiul speculaþiei
clãdit pe instrumente nelicenþiate încã de teorie.
Focalizatã, situaþia aratã astfel: pe de o parte, lumea
teoriei cu personajele sale de tip raþional ºi, pe de altã
parte, lumea câºtigului, cu soldaþii dotaþi cu armele
speculaþiei ºi cu strategia câºtigului cu orice preþ.
Teoria economicã, în postura ei clasicã de teorie a
raþionalizãrii comportamentului uman, a devenit inutilã
pentru interesele câºtigului absolut. Orice CEO Hedge Fund
crede în dereglementare. Deci nu are nevoie de teorie
economicã. În fond, câºtigul este cucerit cu legiuni de
mercenari speculativi ºi nu cu laureaþi ai premiului Nobel în
economie. Când aceºtia din urmã s-au implicat în speculaþii,
rezultatul a fost falimentul. Deci, demonstraþia a fost fãcutã.
Într-o epocã a empirismului nici nu mai încape discuþie
teoreticã. CEO este calificat sã câºtige ºi oferã substanþa
pentru studiile de caz empirice. Punct.

Falia dintre modelul explicativ specific teoriei economice
ºi modelul acþional al câºtigului suficient sieºi se amplificã.
Teoria devine oarecum timoratã când dezastrul din
economie se produce. Bunãoarã, foloseºte concepte timide,
ca în cazul actualei crize economice globale, pe care a
numit-o iniþial – ºi încã pãstreazã eticheta – o simplã
turbulenþã a pieþelor financiare.
Grav nu este, pânã la urmã, cã o teorie nu are o soluþie
la ce se întâmplã în economia globalã. Fatalã este abdicarea
în faþa iraþionalului speculativ ca practicã a pieþelor financiare
ºi incapacitatea de a limita dezastrul prin invocarea urgenþei
recurgerii la instrumentele raþionale pe care le-a lustruit
teoria în timp. Mea culpa pe care o fac în ceasul al
doisprezecelea unii dintre monºtrii sacri ai câºtigului ar merita
exploatatã pentru cã este, în esenþã, o recunoaºtere a
meritelor teoriei.
Reglementarea pieþelor financiare globale în toate
compartimentele lor inovative înseamnã sã se îmbrace de
cãtre toatã lumea cãmaºa de forþã a raþionalului ºi
raþionalitãþii. Sã se întoarcã faþa economiei spre valorile
definitorii ale teoriei economice. Sã se refacã tensiunea
esenþialã care asigurã unitatea dintre teorie ºi realitate.
Preeminenþa soluþiilor determinante în lupta pentru
câºtig este nu doar o contrazicere a experienþei intelectuale
de tip raþional, ci ºi o tentativã de a proba proiectul
postmodern în ultimele lui consecinþe disolutive asupra naturii
umane.
Excesele lucrative care reclamã autonomia condiþiei
umane deschid o buclã deviantã în hominizare ca
procesualitate a naturii umane. În aceastã buclã sunt
suspendate semnificaþiile specifice relaþiei scop-mijloc care
structureazã umanitatea. Ceea ce þine de condiþia umanã
suportã o metamorfozã perversã a consistenþelor, dinspre
cele de mijloc spre cele de scop în sine.
În acest univers rãsturnat, natura umanã colapseazã
sub impactul rentabilizãrii valorilor condiþiei umane. Omul
este doar forþã de muncã, parte imperfectã a mecanismului
auman al câºtigului.
Hoc est cadaver, sepulchrum extra non habens…
Marin Dinu
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