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Tentaþia soluþiilor ideologice la problemele economiei
are o cauzã: economicul este miza cea mai accesibilã a
politicului. Atât timp cât politica este gestiunea purã a puterii
ea se lipseºte de substanþa controlului þintit asupra
oamenilor. Deocamdatã nu s-a inventat altã formulã rentabilã
pe termen lung a controlului decât prin distribuirea avuþiei.
Aºa se face cã politica a devenit universul acþional prin care
se traseazã reþetele accesului la resurse, inclusiv la resursa
finalã care este avuþia.

Trebuie precizat cã nu este  vinovatã politica pentru cã
exerseazã ingerinþe sub forma ideologiilor. În final orice
ideologie nu este, dincolo de resentimente, decât o cale
scurtã pentru a rezolva probleme dupã procedeul lui
Alexandru Macedon cu nodul gordian.

În absenþa rezultatelor palpabile ºi care sã impresioneze
în orice domeniu acþional intervine presiunea cãii scurte.
Economia are, ca activitate, numeroase eºecuri în raport
cu aºteptãrile oamenilor; totul pare prea puþin, prea încet,
prea plat, prea scurt pentru prea mulþi, în mod prea persis-
tent, prea diferenþiat ºi prea  îndelungat. Trãirea eºecului
trebuie sã înceteze! Apelul la calea scurtã a ideologiilor
pare natural prin nevoia motivãrii umane.

ªi totuºi calea scurtã este chiar eºecul în sine, marea
iluzie a împlinirii, soluþia tranchilizantã a progresului.
Bunãoarã,  piaþa – aceastã ipotezã unificatoare ºi
fondatoare a ºtiinþei economice – funcþioneazã imperturbabil
în absenþa sentimentelor umane. Mecanismele umane ale
pieþei sunt implacabile. Piaþa este reglatorul perfect dacã
invariabil condiþia umanã nu ar relativiza rezultatul în prea
puþin, prea încet, prea plat, prea scurt, iar natura umanã
n-ar imagina abundenþa  structuralã calchiatã pe aºteptãrile
nelimitate spaþial ºi temporal. Împãcarea dintre raþionalitatea
pieþei ºi umanitatea aºteptãrilor este ambiþia ideologiilor.
Cum nu o poate face concret, genereazã iluzie în pãrþile
relaþionate; piaþa se autoregleazã ºi eliminã eºecul, iar
aºteptãrile sunt înghesuite în bucle deviante de tipul
sacrificiului generaþional, romantismului revoluþionar sau
mântuirii în viaþa de apoi.

În ciuda unei asumpþii persistente, economia este cea
mai experimentalã ºtiinþã. Doar cã instrumentele prin care
se experimenteazã nu þin de esenþa ei ºi nici nu mizeazã
funcþia-obiectiv a activitãþii economice. Experimentul este
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construit ideologic, prin intermediul politicilor, ºi nici nu poate
fi evitat dupã cum se poate constata de peste trei secole,
chiar de douã milenii, dacã acceptãm ideea cã economia
era, la grecii antici, o problemã solubilã doar în reperele
fundamentale ale evoluþiei umane ºi nu ale polisului. Dupã
ce economia a devenit teritoriu unde se tranºeazã puterea,
adicã în momentul în care avuþia a devenit simbolul public
al puterii, parþial dupã Renaºtere ºi totalmente începând
cu Iluminismul ºi Prima Revoluþie Industrialã, ideologiile au
fãcut regula casei într-un mod  ciclic.

Balansul între individual ºi social, între laissez-faire ºi
intervenþionism, între dereglementare ºi reglementare, între
autoreglementare ºi coordonare, între piaþã ºi plan, între
monetarism ºi keynesism, între privat ºi public, între homo
oeconomicus ºi omul natural, între naþional ºi global etc.
constituie chiar istoria economiei ca  activitate ºi ca ºtiinþã.

În  fapt economia se înfãþiºeazã oficial ca o ideologie,
deci are multe faþete, contrapuse, oricum divergente. Cu
excepþia microeconomiei, care este o inovare pur teoreticã,
unde sunt susceptibile de prioritate soluþiile nonideologice,
pe palierele macroeconomiei ºi al  social-economiei sau
economiei instituþionale totul  se reduce la ideologie.

Cine susþine cã economia nu este politicã nu înþelege de
ce, spre exemplu, bãncile centrale sunt creditori de ultimã
instanþã, de ce  orchestratorul ieºirilor din crizã sau al salturilor
spectaculoase este guvernul, de ce  piaþa centrifugheazã
periferii ºi centripeteazã bogãþia, de ce capitalul delocalizeazã
producþia în zonele cu forþã de muncã ieftinã,  de ce se
naþionalizeazã bãncile în dificultate, de ce se disperseazã
sindicatele din industriile miniere º.a.m.d.

Nici nu se poate, pânã la urmã, sã se evite viziunea
ideologicã în construirea soluþiilor la problemele economiei
ca macroeconomie ºi socioeconomie.

Totul este sã se exerseze la testarea soluþiilor inevitabil
alternative ale politicilor ºi în funcþie de contexte
extraeconomice sã se opteze pentru varianta cea mai utilã.
Atât timp însã cât avuþia rãmâne expresia puterii ºi
proprietatea  fundamentul libertãþii, ideologia este starea
naturalã a economiei. La rigoare epistemologicã, ceea ce se
vede este doar economie politicã, ca reflex al capacitãþii
economiei de a produce simbolul tare al puterii ºi instrumentul
cel mai eficient al controlului ca funcþie a politicului.

Marin Dinu
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