Ordinea spontanã
„Problema este cã dinamica definitorie a capitalismului, aceea a neiertãtoarei concurenþe de piaþã,
intrã în contradicþie cu dorinþa umanã de stabilitate ºi certitudine.”
Alan Greenspan
Viziunile economice sunt în continuare sfâºiate de
partizanatele celor douã ordini clasice: cea naturalã ºi cea
construitã. Ordinea tradiþiei moºtenite ºi ordinea proiectatã.
Dreapta ºi stânga politice (derivate din aceastã manierã
dihotomicã de a privi lucrurile) au confiscat modul de a
înþelege ºi a face economie.
Nu pare sã se contureze prea consistent calea de ieºire
din abordãrile ireductibile în ceea ce priveºte mijloacele
folosite ºi scopurile urmãrite. În ciuda evidenþei cã o altã
ordine este cea funcþionalã, cea spontanã, ºtiinþa economicã
ajunge în politici pe canalele ideologiilor de dreapta ºi de
stânga. ªi acolo unde apar excepþii, recentrarea economiei
pe tiparele ordinii prin pluralitate (sau spontanã) este
pervertitã de regulile ordinilor naturalã sau artificialã. Cazul
recent al economiei SUA (marcat de concepþiile
neconservatorilor) sau cazul economiei Chinei, ambele
tentate sã creadã în ordinea spontanã, reveleazã reflexul
condiþionat al viziunilor ordinii naturale, respectiv artificiale.
În mod paradoxal, o ºtiinþã croitã pe filosofia progresului
se dovedeºte, la aproape trei secole de existenþã, încã dominatã
de viziunile Romantismului ºi ale Utopismului pe care a încercat
sã le dizolve Raþionalismul Iluminist, izvorul teoriei economice.
Rezistenþa opþiunilor pentru ordinile clasice ºi amprentarea
politicã a conceptelor economice din perspectiva lor au creat
fenomenologii adverse, aflate permanent în disputarea preeminenþei. Pe fondul disjungerii sistemelor societale, economia a cãzut
în maladia dedublãrii, a scindãrii în mecanisme contrarii de reglare,
unul al pieþei, celãlalt al planului. Bãtãlia pentru preeminenþã a
durat secole, la nivel teoretic, ºi decenii, la nivel practic.
A ajuns oare economia sã se întemeieze pe ordinea
spontanã? Pare credibil în condiþiile în care ideologia se
retrage cel puþin pe un plan marginal. Marea aºteptare
constã în posibilitatea convertirii culturii întemeiate pe
ordinea naturalã în culturã bazatã pe ordinea spontanã.
Cheia constã însã în ºansa ca adepþii ordinii naturale sã
iasã din chingile ideologiei fundamentaliste ºi sã dezvolte
practici ale opþiunii pentru ordinea prin pluralitate (sau
matricea spontanã a ordinii pentru comportamentele
sistemelor complexe cu autoreglare ºi autoorganizare). Nu
încape îndoialã cã natura nu face salturi; autoreglarea ºi
autoorganizarea sunt, pentru societatea umanã, faþete ale
procesului de învãþare, extrem de lent ºi eminamente liniar.
Modul de schimbare constatat empiric este unul de
melanjare a opþiunilor dintre ordinea naturalã ºi ordinea
spontanã, pe de o parte, ºi ordinea artificialã ºi ordinea
spontanã, pe de altã parte. Þelul este unul de adaptare
politicã la evoluþii, deºi nu poate fi vorba de progres în
adevãratul sens al cuvântului. Rezultanta primei hibridãri
este o ordine intermediarã, sfâºiatã între tiparul idealizat al
trecutului ºi tiparul funcþional al prezentului, iar expresia celei
de-a doua hibridãri este o ordine încadratã între tiparul utopic

al viitorului ºi cel funcþional al prezentului. Ceea ce rezultã,
capitalismul unilateral ºi socialismul de piaþã, dezvoltã invariabil
aceleaºi nevroze ale istoriei. Istoria pare sã se repete!
Abordarea excentricã a acceptãrii valorii ordinii prin pluralitate (ca model al coexistenþei capitalismului unidimensional ºi
al socialismului de piaþã) resuscitã asumpþia convergenþei sistemelor ideologice adverse. În esenþã este vorba de un dublu
refuz: al ieºirii din cercul vicios al confortului ideatic ºi al intrãrii în
cercul virtuos al ordinii funcþionale specifice sistemelor complexe
cu autoreglare ºi autoorganizare (ordine al cãrei principiu
comportamental þine de propensiunea spre echilibru spontan).
În economie, conceptul distrugerii creatoare se pliazã cel
mai fidel pe ordinea spontanã. În societate, pluralismul politic
tranºeazã autoreglarea ºi autoorganizarea de sistem dinamic
ºi complex. Economia de piaþã (cu feedback-ul pozitiv al învãþãrii
prin încercare ºi eroare) nu împinge evoluþia spre societatea
de piaþã, dupã cum societatea democraticã (întemeiatã pe
pluralism politic ºi testare publicã a exercitãrii dreptului de
gestionare a puterii) nu împinge economia spre funcþii aumane
ºi formule nonindividuale.
Evidentã ar trebui sã fie evoluþia spre ordinea spontanã
ferind comportamentele de capcana dihotomiilor
ideologizante de tipul proprietate privatã versus proprietate
colectivã, economie capitalistã versus economie socialistã
º.a.m.d. Adicã sã se iasã din tensiunea (suficientã sieºi
pânã la urmã pentru cã este compensatorie) dintre ordinea
naturalã ºi ordinea artificialã a ultimului veac ºi jumãtate.
Ordinea spontanã deschide alt orizont al poziþionãrilor,
cum ar fi cel marcat de opþiunile în jurul ideii witgensteiniene
de nonproprietate privatã în corelaþie dinamicã cu
proprietatea privatã. În acest nou spectru de semnificaþii se
întrevãd soluþii ºi la problemele complicate cu care se
confruntã economia ºi societãþile din a doua modernitate,
între altele cele ale definirii dreptului de proprietate
intelectualã în altã manierã decât cea a tranºãrii
preeminenþei între ordinea naturalã ºi ordinea artificialã.
Ordinea spontanã este pluralistã atât politic (politicul este
controlat civic, bunãoarã, deci existã mai mulþi centri de putere
care-ºi limiteazã reciproc propensiunile spre prevalenþã), cât ºi
economic (economicul este expresia performanþei testate prin
piaþã, piaþa este funcþionalizatã prin concurenþã, concurenþa
este arbitratã de instituþii pentru a nu deveni hobbesianã,
instituþiile sunt failibile º.a.m.d.). Ordinea prin pluralism
genereazã structuri ºi reguli de comportament prin care
puterea este tranzacþionalã dupã criterii consensuale ºi pe
care niciun actor nu poate sã le manipuleze discreþionar. Ordinea
spontanã contrazice absolutismul meritocratic al ordinii naturale ºi fundamentalismul milenarist al ordinii construite.
Ordinea spontanã este ordinea pe care viaþa o
construieºte din haosul naturii ºi pe care omul o smulge
viitorului sub forma prezentului continuu.
Marin Dinu
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