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Impasul economiei

„Criza financiarã a contrazis afirmaþia cã economia meritã tratatã drept ºtiinþã.
O ºtiinþã se mãsoarã prin capacitatea sa de a explica, prezice ºi prescrie.”

 Moisés Naim

Opþiunea metodologicã în acord cu  care esenþialul se
situeazã la nivelul condiþiei umane a însemnat o etapã din
istoria ºtiinþei în care se origineazã toate eºecurile teoriei
economice. Munca (mai ales ca fabricare) ºi acþiunea în
general (deci ºi ca  inovare  societalã) s-au pretat la
mãsurare ºi calcul, la empirism ºi factualism, ca ºi la
pozitivism ºi fenomenologism. Umanitatea era expresia
palpabilã a lucrurilor, faptelor ºi evenimentelor, înþelese ca
efecte cantitative perfect dimensionate de metode ºi
instrumente raþionale. Teoria economicã a ºi proclamat
facerea omului nou, un Adam miºcat doar de raþiune. Homo
Oeconomicus s-a dovedit demiurgul aºteptat al noului
univers, cel artificial, precipitat din imperiala lui raþiune, adicã
din raþiunea care instituie drept lege fundamentalã
raþionalitatea, randamentul ºi creºterea.

Pentru confortul economiei ca ºtiinþã, natura umanã a
fost exilatã în tenebrele numite caeteris paribus. Ieºirea
periodicã la suprafaþã provoacã dezastre, numite crize, ca
rezultat al lãcomiei, neînfrânatei porniri spre apropriere,
panicii de a pierde libertatea câºtigului, hazardului moral
sau, mai rãu, exuberanþei iraþionale de a crede cã dacã
vrei mai mult poþi sã declanºezi fisiunea efortului minim
care sã genereze fãrã-de-sfârºitul efectului maxim.

Sciziunea fondatoare a economiei ca ºtiinþã nu a fost
prea diferitã în consecinþe de despãrþirea operatã în
Renaºtere între lucrurile naturale, ca operã a Marelui Cre-
ator, care cel mult ne sunt revelate, ºi lucrurile produse de
om, singurele care pot fi înþelese raþional.

Principiile de bazã ale economiei, dar ºi cauza finalã
(avuþia) au cucerit doar sectorul condiþiei umane, iar
consolidarea puterii a însemnat tot mai multã acþiune
productivã. Condiþia umanã a fost condamnatã la progres
nelimitat. Din momentul în care Homo Faber (în rolul lui
Homo Oeconomicus) a inventat unelte care sã producã
alte unelte natura umanã a apãrut ca absolut derizorie.
Raþionalitatea a pornit bãtãlia cu propriile-i limite rãzmutate
permanent de progres.

Dar cum nicicând ºi niciunde ceea ce este lãsat în
întuneric nu a pierit, ci a urmat calea vieþii cãtre luminã,
natura umanã trimite din necunoscutul caeteris paribus
pasãrea Phoenix pentru a descoperi un loc sigur în potopul
crizei.

Din pãcate de prea multe ori pânã acum semnalele cã
dezastrul are o cauzã în vocaþia ºtiinþei economice de a
face abstracþie de unitatea dintre natura umanã ºi condiþia
umanã nu au fost luate în serios. Economia a ales varianta
facilã de a se considera o ºtiinþã manipulând liniaritatea
condiþiei umane ºi refuzând sã se asigure de reuºita de a fi
cu adevãrat ºtiinþã mizând pe descifrarea comportamentului
discret (nonliniar) al naturii umane. S-a vrut o aritmeticã a
fabricaþiei pierzând prilejul de a deveni o geometrie a
aspiraþiei. ªi-a sofisticat tehnica inventarului cãrãmizilor
construcþiei, uitând cât de importantã este proiectarea
formei care sã cuprindã numãrul infinit al cãrãmizilor. S-a
specializat în  cunoaºterea structurii ºi funcþiei copacului
neinteresând-o preeminenþa pãdurii.

Economia, când s-a fixat în randamentul producerii
obiectelor, a trebuit sã accepte limitãrile ordinii generate
individual, numãr dupã numãr, condamnatã însã de
imprevizibilitatea comportamentelor independente ºi de
imposibilitatea de a se urma legea naturalã a ciclurilor, ca
normã specificã a numerelor mari. Nu este întâmplãtor cã
economia ºi-a început edificiul ca ºtiinþã pe tãrâmul privat al
domiciliului unde libertãþile umane, ca obligaþii ºi îndreptãþiri,
sunt amorale în izolarea lor naturalã. Aici, în reperele simple
ale gospodãriei individuale a putut sã dea economia proba
în privinþa predicþiei rezultatului final fãrã rest. Aici  era
egalã puterea condiþiei umane cu dotãrile naturii umane.
Economia a ascultat în acest fel de necesitãþile limitate la
obiecte. Forþa ei de prevedere a fost în aceste condiþii
maximã.

 În realitate aici a eºuat economia pentru totdeauna ca
întreprindere cu predestinare materialã. Când a evadat,
ajutatã de moderni, din confortul placentar al domiciliului a
fost nevoie de predictibilitatea cerutã de aºteptãrile sociale,
funcþie pe care pentru a o îndeplini economia a trebuit sã
facã altceva, sã experimenteze la scarã mare, dar ºi sã
devinã altceva, adicã politicã. În loc sã aibã parte de raþiune
predictibilã s-a vãzut copleºitã de pasiune fulgurantã.
Regularitatea a devenit o iluzie credibilã în timp ce realitatea,
tot mai subiectivã, este iraþionalã.

Ca sã spunã ce urmeazã, economia trebuie sã dea cu
zarul.

Marin Dinu
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