Balonul ideologiilor
„Se spune cã toþi savanþii de la Cambridge numesc zero aught
ºi toþi savanþii din Oxford îl numesc naught.”
Apud John D. Barrow
„Faptul cã mã aflu aici este un efect cu probabilitate scãzutã,
iar eu am tendinþa de a uita acest lucru.”
Nicholas Taleb

Cel mai ciudat lucru adus de criza globalã este
resuscitarea perspectivelor ideologice. Nu încape îndoialã
cã ciudãþenia este un derivat al lipsei de înþelegere. În
acest caz, opacitatea cauzelor ºi ineficienþa soluþiilor crizei
au generat recursul masiv la suficienþa ideologiilor.
Faptul cã se profereazã capitalismul sau socialismul
aratã cât de greu de suportat este ignoranþa în faza
neputinþei de a face lucrurile sã meargã normal. În loc sã
devinã un obiect de studiu pentru a-i înþelege resorturile,
criza a ajuns sã fie terenul de încercare al retoricii doctrinare.
Cã acum o tabãrã, a romanticilor, vede din nou mugurii
revoluþiei, iar cealaltã, a ataºaþilor, sperã ca piaþa sã-ºi
niveleze eºecurile pare sã se întâmple ceea ce se întâmplã
de la Platon încoace: o disputã pentru asumpþia cã ideile
genereazã realitatea!
Din pãcate, disputa din ultimul timp capãtã forme
agresive. Ea este alimentatã de experienþa câºtigãtoare a
intoleranþei metisate cu exalterea majoritãþii motivate ideologic. Criza oferã prilejul taberelor belicoase sã se excite la
gândul cã dezastrul perfect þine de victoria celeilalte pãrþi.
Bãtãlia se poartã tot pe baricadele ridicate cu mobilierul
scos din birourile internaþionalelor. Aºa se face cã dupã
rãsunãtoarea trâmbiþã a cãderii Sodomei acum se dã replica perechii sale biblice. În locul decelãrii cauzelor crizei
se recurge la trâmbiþarea soluþiei finale a Gomorei capitaliste.
Ceea ce este neobiºnuit constã în faptul cã fiecare se
aºteaptã ca profeþia lui sã se împlineascã. Numai cã
geografic suntem în altã parte, unde inspiraþia biblicã nu
þine loc de realitate. Dincolo de ideologii se traseazã sensul
unui spaþiu global de care trebuie sã þinem seama pentru a
face posibilã înþelegerea.
Sodoma ºi Gomora sunt relicvele ideologiilor aparent
diferite în formã, dar identice în consecinþe. Ambele s-au
lustruit drept sisteme de control ierarhic, una focalizând
ambiþia pe controlul puterii, iar cealaltã pe controlul avuþiei.
La limitã, puterea ºi avuþia s-au dovedit interºanjabile, de
unde ºi asemãnarea dintre cele douã sisteme. Ele au
supralicitat mecanismele de control pânã la eºuare – în
cazul Sodomei, pânã la colaps – în cazul Gomorei. Planul
Sodomei ºi piaþa Gomorei s-au dovedit a fi formulele

excesului: plan, tot mai mult plan! /piaþã, tot mai multã
piaþã! Ambele au urmat calea obsesivã a ultimei frontiere,
pânã la a scoate din calcul, pentru a reuºi, regula naturii
umane de a nu face salturi altfel decât în neant.
Planul, un instrument raþional folosit iraþional, ºi piaþa,
un instrument natural folosit abuziv, duc fãrã excepþie la
colaps. Ceea ce oferã impulsul spre colaps sunt
perspectivele ideologice în care sunt circumscrise cele douã
instrumente.
Sub acest determinism este cert faptul cã nici statul, ºi
nici piaþa nu ne salveazã de crizã. Pentru cã atât statul
cotropitor, cât ºi piaþa dereglementatã au tendinþa de a fi
mai mult decât ceea ce reuºesc sã fie ca instrumente de
control. Ele sfârºesc prin a devora totul.
Consecinþele nu sunt, pânã la urmã, diferite: statul
sufocã iniþiativa individualã în numele binelui social, piaþa
centrifugheazã societatea nerandamentalã în numele
prosperitãþii individuale. Planul masificã în folosul clanului
care se menþine ideologic la putere, piaþa distribuie avuþia
în folosul elitei care îºi legitimeazã puterea.
ªi binele social, ºi prosperitatea individualã au fost,
sunt ºi vor rãmâne himere ideologice sub faldurile cãrora
se repetã generaþional experimente de control al
îndreptãþirilor ºi responsabilitãþilor.
Clamarea pericolului revenirii la comunism este
echivalentã cu scandarea eternitãþii capitalismului. La drept
vorbind, acum suntem asurziþi de gãlãgia preferinþelor
politice a cãror soartã depinde exclusiv de confiscarea
mecanismelor prin care omenirea îºi urmãreºte confortul.
Trebuie subliniat cã sechestrarea ideologicã a
componentelor motorului prosperitãþii sau bunãstãrii
altereazã legãtura inversã, atât pe cea pozitivã, cât ºi pe
cea negativã, în orice sistem social de naturã spontanã.
Astfel el este corupt fie spre cel natural, fie spre cel artificial, adicã ajunge sã intre în logica ideologiilor.
Dacã aceastã crizã are ceva bun în ea, acel ceva þine
de sensibilizarea conºtiinþelor pentru o masã criticã de
oameni care sã consolideze trendurile evoluþiei dincolo de
imperiile ideologiilor.
Humanitas fluctuat nec mergitur!
Marin Dinu

1

Economie teoreticã ºi aplicatã

Sumar

Transportul rutier internaþional de mãrfuri în Franþa. Experienþe privind analiza costurilor
în Germania ºi Olanda
Laurent Guihery ................................................................................................................................................... 3
(publicat integral în secþiunea englezã a revistei)
Compensarea managerialã bazatã pe stoc ºi investiþiile în proiecte de cercetare-dezvoltare ºi inovare
Raluca Georgiana Nãstãsescu .............................................................................................................................. 5
Criza ºi dialetica unor relaþii economice fundamentale
Ion Pohoaþã, Andreea-Oana Iacobuþã ...................................................................................................................... 19
O formã de dezvoltare a afacerilor – asocierea în cluster
Elena Enache, Camelia Vechiu, Cristian Morozan ............................................................................................... 29
Managementul serviciilor sociale la nivelul Uniunii Europene din prisma provocãrilor globale
Carina-Elena Stegãroiu, Valentin Stegãroiu ......................................................................................................... 37
Pãdurile României: o dramã socioeconomicã
Toma Roman ........................................................................................................................................................ 49

Notã: Autorii sunt responsabili de clarificarea dreptului de utilizare a informaþiilor cuprinse în articole.
Revizie text:
Gabriela Ochianã
Tehnoredactare computerizatã:
Nicoleta Bobocea
Coperta:
Alexandru Ion
Difuzare ºi abonamente:
Mircea Dinu Tel./Fax: 021/210.73.10; 021/210.63.07
021/210.63.08

Indexãri în baze de date:
Research Papers in Economics (RePEc)
http://www.ideas.repec.org
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
http: //www.doaj.org
EBSCO Publishing
http://www.ebscohost.com
CNCSIS categoria B+

www.economieteoreticasiaplicata.ro; www.ectap.ro

Recepþie texte: economia.ta@edeconomica.com

2

