Fuga de extreme
„Noi, animalele, suntem cele mai complicate lucruri
din întreg universul cunoscut.”
Richard Dawkins
Înclinaþia economiºtilor de a accepta drept ipoteze de lucru
asumpþiile ideologiilor pare deja fireascã. În condiþiile în care
deciziile fie au determinanþi emoþionali (mai ales în
microeconomie), fie politici (mai ales în macroeconomie),
economiºtii ºi-au asumat un rol perdant. Teoriile lor, pentru a
avea succes, adicã sã fie prietenoase cu lideranþa, au cãutat
explicaþia în preajma raþionalitãþii, adeseori în pofida ei.
Aºa se face, spre exemplu, cã managementul
companiilor a ajuns sã se inspire din povestea de succes în
speculaþii ºi nu din calculul economic, dupã cum misiunea
guvernului s-a redus la replicarea instituþionalã a tezelor
doctrinare, bazate pe viziuni suficiente lor înºile sau motivate de interese de clan politic.
Teoria economicã, via politici economice, cel mai adesea
trebuie sã adopte retorica în locul logicii, improvizaþia
conjuncturalã în locul procedurilor ºtiinþifice. Interfaþa vizualã
a teoriei, care este politica guvernamentalã, þine loc de
argumentare raþionalã.
Regula politicilor este sã satisfacã aºteptãri ideologice
sau de grup, ºi nu regularitãþile de mecanism ale unui sistem
economic. Nu altfel se explicã mãsurile prociclice, bunãoarã,
în actuala crizã, ca ºi rigidizarea fiscalitãþii sau reþinerile în
finanþarea investiþiilor publice. Reþeta doctrinarã este mai
respectatã decât efectul pe care-l produce medicamentul
prescris.
Cumva pervers, suntem puºi sã optãm între soluþii
preferate dupã criterii noneconomice. Întrebarea-cheie are
rãspunsul raþional mereu amânat: de ce se contrapun statul
ºi piaþa? Este de bun-simþ sã recunoaºtem cã nu avem
argumente raþionale pentru a valida o opþiune purã. Din
pãcate, tentativa corectã de a evada din spaþiul opþiunilor
ideologice este vãzutã ca o utopie atât timp cât fiecare este
pregãtit sã-ºi dispute propriul adevãr argumentat ideologic.
De ce ideologia socialistã sã confiºte planul ºi ideologia
capitalistã sã sechestreze piaþa? Rezultã un câºtig de
bunãstare pentru cã statul este contrapus ca ideologie
pieþei? Are piaþa oricând ºi oriunde nevoie de un stat minimal? Evident cã rãspunsul este preferenþial sau emoþional,
fãrã sã ne cutremure faptul cã este total inadecvat în
perimetrul unei ºtiinþe care pretinde cã nu se întemeiazã
pe asumpþii. Socialismul a compromis planificarea, iar
capitalismul falsificã piaþa, ºi nu invers!
Asocierile vinovate sunt între stat, intervenþie, guvern
ºi colectivism, pe de o parte, ºi piaþã, proprietate individualã,
democraþie ºi libertate, pe de altã parte. Ele se nuanþeazã
la fel de vinovat pe alte asocieri, între planificare ºi

socialism versus libera iniþiativã ºi capitalism, în felul acesta
excluzând o metodã raþionalã de gestiune de la dreptul în
cetate sau condamnând piaþa sã fie mecanismul de reglare
al unei construcþii ideologice. Interdicþia, subliminalã deja,
de a asocia piaþa cu planificarea sau guvernul cu libera
iniþiativã configureazã zone negre ale înþelegerii. Cauza
rezidã în confruntarea ideologiilor prin care fiecare îºi
urmãreºte ceea ce crede cã este adevãrul.
Nu conteazã, cum se observã, rezultatul pentru om,
bunãstarea sau prosperitatea, a cãror atingere s-ar realiza
mai uºor fãrã asocierile vinovate de valori. Conteazã ca
una dintre ideologii sã iasã victorioasã, ca apoi sã-ºi
sacralizeze armele de luptã!
Ceea ce meritã relevat este faptul cã, tocmai datoritã
contaminãrii economiei (ca economics) cu extensiile
ideologiilor, ne menþinem în experimente societale rãsturnate
în oglindã. În fond, ideea de progres are o împlinire în
experimentele ideologice, cel puþin în cele definite prin
adversitate; plan, tot mai mult plan versus piaþã, tot mai
multã piaþã! Din nou bunul-simþ vrea sã înþeleagã pânã unde
sã se accelereze înaintarea ºi de ce este nevoie la limitã de
o singurã dimensiune? ªi asta pe lângã nevoia umanã de a
ºti dacã este o fatalitate sã se evolueze spre extreme!
Aberaþiile se vãd cu ochiul liber dacã ieºim de sub spotul
orbitor al ideologiilor. Adicã, prima aberaþie, statul este prost
administrator, deºi este o instituþie care ne conþine pe fiecare
ca subiecþi ºi, a doua aberaþie, piaþa este infailibilã, pentru
cã ne trateazã pe fiecare ca obiecte!
Construcþia problemelor economice porneºte fie de la
o aberaþie, fie de la cealaltã. Din nou este vorba despre
abandonul logicii în demersul analitic al economiei. Existã
un temei, nonempiric, al acestor abandonuri: fondul de aur
al achiziþiilor teoretice ale economiei este un surogat auman,
gândit pentru o creaturã nonbiologicã, homo œconomicus.
Pledoaria pentru extensia comportamentelor mecanice
a însemnat pentru economie un canal prin care s-a insinuat
virusul ideologiilor predispuse la experienþe sociale. Într-o
lume a mecanicii randamentale, populatã de homo
œconomicus, se confirmã orice propensiune spre extreme,
pentru cã într-o astfel de lume lipsesc bunul-simþ, justa
mãsurã, îndoiala ºi recunoaºterea erorii.
Pentru cã sunt obsedate de saltul spre extreme,
ideologiile reuºesc într-o lume falsã, artificialã, ºi nu
într-una naturalã, unde saltul nu este posibil.
Economia are totuºi o ºansã: sã-ºi construiascã
proceduri de testare ex-ante a soluþiilor.
Marin Dinu
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