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Actuala crizã economicã globalã – poate prima cu
consecinþe radicale în privinþa relevanþei teoriilor – pune în
cumpãnã paradigmele modernitãþii obsedate de randament.
În fond, prin faptul cã epuizeazã arsenalul de practici de
reproducere a speculaþiei financiare, criza trage cortina
peste un ciclu economic în care legitimarea noului are o
funcþie exclusivã a câºtigului financiar imediat.

Alterarea sensului modernitãþii prin industrialismul de
masã ºi apoi prin financiarismul autocentrat constituie chiar
esenþa crizei economice globale. Industrialismul de masã
ºi-a clãdit imaginea triumfalã pe favorizarea factorilor
materiali în detrimentul factorului muncã, iar financiarismul
autocentrat – fundamentalismul neomonetar ºi al pieþelor
financiare – a fãcut sã creascã doar oceanul de lapte al
„turmelor electronice.”

În mod dramatic, criza consemneazã epuizarea
industrialismului cantitativist ºi decesul monetarismului
suficient sieºi.

Ciclul care se înfiripã dupã depãºirea crizei renunþã la
creºterea economicã centratã pe dezechilibrul funcþiei –
obiectiv care contabilizeazã profitul prevalent în dreptul
capitalului ºi la proliferarea speculaþiei financiare bazate pe
asumpþia trufaºã cã trebuie sã lipseascã regula în jocul
câºtigului.

Excrescenþe ale liberalismului lipsit de adversar,
creºterea economicã fãrã obiective sociale ºi
dereglementarea absolutã a pieþelor constituie cauza crizei
globale care ameninþã cu tot mai multã violenþã.

Referenþialele înþelegerii pot sã se schimbe în ciuda
conservatorismului supralicitat. Cel puþin în privinþa soluþiilor
la problemele stresante ale bulversãrii comoditãþilor.

Monetarismul suficient sieºi s-a retras ruºinat în spatele
oportunitãþii mãsurilor intervenþioniste. Mofturile
dereglementãrii au dispãrut în urgenþa reinventãrii puterii
arbitrului care sancþioneazã. Bãncile centrale din epicentrul

Escatologia fundamentalismelor

„Fundamentalismul de piaþã nu este cu nimic mai bun decât doctrina marxistã.
Ambele ideologii se deghizeazã în ºtiinþe, pentru a se prezenta drept acceptabile,

dar teoriile pe care le invocã nu trec testul realitãþii.”
George Sörös

neomonetarismului refinanþeazã gratuit sistemul. Exemplul
nipon al dobânzii zero devine benchmark.

Tendinþele sunt totuºi sub presiunea spaimei de eºec.
Dar nu poate fi eludatã sorgintea metodologicã a soluþiilor
adoptate. Ele nu sunt în niciun fel extrase din suficienþele
oficializate decenii la rând ale teoriilor pure. Simplu spus,
neomonetarismul ca fundamentalism de piaþã nu este în
mãsurã sã repare lucrurile  pe care le-a stricat.

Criza economicã este produsul ultim ºi definitiv al  unei
teorii ce s-a expandat în ideologie globalã non-alteritate.

N-a fost doar o tentaþie rãtãcitoare a unui grup excitat
de accesul la putere; a fost sfârºitul natural al unei exagerãri.
Aºa cum au sfârºit toate intoleranþele epistemice ºi ideologiile
totalitare.

Ciclul închis prin aceastã crizã aminteºte de spiralã
pentru cã dã drept de cetate teoriilor care fuseserã
expulzate pe motive de preferinþe politice.

Criza care a surprins America ºi a taxat Europa este
preþul plãtit cedãrilor de la regula bunului simþ. Acesta este
singurul care  te ajutã sã rezolvi problema fãrã sã te
epuizeze în dilema alegerii între ideologii vinovate.

Fundamentalismele creeazã nu doar adversitãþi
costisitoare, ci ºi crize economice devastatoare.

Intervenþionismul ilicit este practicat la marile case cu
febrilitate ºi speranþã. Redistribuirea împarte frãþeºte eºecul
contaminant sub forma datoriei publice ºi a inflaþiei.
Consumul pe datorie aruncã în aer þintele pãrþilor
contractante. Consumatorul se alege cu bulimie, iar
bancherul sacrificã din conturi. Cu toþii au o singurã ºansã:
sã se rezume la mãsura dintre nevoi ºi posibilitãþi.

Criza actualã, chiar ºi acoperitã de jocul de artificii al
politicii, scoate la ivealã cauza cauzelor: pasiunea politicului
pentru soluþii spectaculoase, adicã de extreme, ºi trufia
teoreticienilor de a le propune sã experimenteze mereu
ipoteza big-bang-ului.

Marin Dinu
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