
1

Criza de lichiditate a încrederii

„Eu cred cã singurul obstacol important în calea prosperitãþii mondiale
îl reprezintã doctrinele învechite de care mintea oamenilor nu se poate dezbãra.”

Paul Krugman

Transmigrarea gândirii economice spre psihologie este
expresia cea mai sofisticatã a contaminãrii ei cu asumpþiile
ideologiilor. Obsedate de omnipotenþã, ideologiile recurg la
gândirea emoþionalã pentru a suplini deficitul de consistenþã
raþionalã.

În particular, în ultimele douã decenii, eºuarea explicaþiei
economice în psihologism stã la baza crizei globale declanºate
în 2007. Problema ideologiilor este parte a ieºirii din crizã.
Soluþia acestei probleme nu înseamnã extincþia ideologiilor,
ci anihilarea efectului lor turbulent asupra raþionalitãþii.

Nãscutã din avântul raþiunii de a constitui regula
existenþei, economia ºi-a inventat insula raþionalitãþii. Însã,
pe mãsura fixãrii omenirii în prioritatea materialitãþii insula
raþionalitãþii a devenit tot mai strâmtã. Marile montaje ale
modernitãþii însufleþite de ideologia câºtigului nu ºi-au mai
gãsit în raþionalitate suprafeþe adecvate pentru
fundamentele construcþiilor lor uriaºe. Noile frontiere, ale
exuberanþei iraþionale ºi expectaþiilor unidirecþionale, au
devenit, astfel,  nu doar râvnite, ci ºi inevitabile pentru
producerea avuþiei.

Arhitectura conceptualã a economiei a evoluat progresiv
dinspre raþionalitate spre zona nebuloasã a aºteptãrilor care
se autoconfirmã în lumea câºtigului. Astãzi regula jocului
referenþial n-o mai face, bunãoarã, productivitatea, ci
încrederea într-un instrument de politicã sau în
comportamentul unei instituþii cã va produce prosperitatea.
Acum pare o nebunie sã te cramponezi de corespondenþa
dintre valoarea banilor ºi capacitatea unei economii de a
pune la dispoziþie oricând cantitatea necesarã de mãrfuri ºi
servicii echivalente. Eºti trimis la ospiciu dacã nu crezi cã este
hotãrâtoare pentru bunul mers al economiei imaginea publicã
a bãncii centrale, ºi nu managementul masei monetare.
Îndrãzneala de a cere reglementarea sectorului financiar
nebancar se pedepseºte cu trimiterea în gulagul  gândirii
socialiste.

Ceea ce este uluitor pentru statutul de ºtiinþã al economiei
constã în faptul cã propensiunea spre psihologism a modelului
sãu explicativ nu survine ca proiect de refacere a unitãþii
conceptuale dintre condiþia umanã ºi natura umanã.
Principalul scop al trãdãrii raþionalitãþii a fost supracertificarea
virtuþilor atribuite unor teorii devenite oficiale. Decât sã se
admitã corecþia acestora, sau simpla  renunþare la ele, în
arsenalul argumentelor s-a inclus infailibila componentã
psihologicã. Supremaþia instrumentelor de politicã monetarã
în a determina sporul de creºtere care sã genereze
prosperitate trebuia cu orice preþ pãstratã.

Ideile, iatã, s-au dovedit suficiente lor însele, chiar dacã
realitatea economicã ºi habitatul insulei raþionalitãþii le arãtau
contrariul. Tot mai precara capacitate de tracþiune a politicilor
monetariste nu trebuia pusã, însã, la îndoialã atât timp cât
era posibil sã se acopere eºecurile cu miracolul încrederii
în competenþele cuiva. Concluzia era una singurã: sã nu
ne eliberãm de principiile ideologiei dereglementãrii.

Faptul cã nu avem încã o viziune postcrizã se explicã
tocmai prin încrâncenarea cu care se insistã, spre exemplu,
pe apãrarea aliniamentelor iraþionale ale teoriei monetariste.
Expulzarea violentã ºi a altor construcþii teoretice, între
altele a achiziþiilor, a teoriei ofertei, a teoriei dezvoltãrii ºi a
echilibrelor multiple, ca ºi a strategiilor ºi politicilor industriale
redã amploarea consecinþelor iraþionale ale suficienþei
monetarismului de baricadã.

Criza globalã este, evident, una a teoriei la modã,
generalizatã astfel încât sã nu mai admitã dinamica esenþialã
a modei („moda este ceea ce trece!”), impunând-o ca pe
singura ºi definitiva alternativã în materie de acþiune. Chiar
esenþa liberalismului a fost alteratã!

Aceastã teorie, îndrãgostitã de sine, oficializatã ºi, în
unele locuri, sanctificatã,  a devenit fãrã sã-ºi dea seama
noul monstru al gândirii totalitare. „There is no alternative”
este concluzia sa sinucigaºã.

Terenul ocupat ori se exploateazã, ori se pârjoleºte.
Aceasta pare sã fie acum atitudinea iraþionalã a
fundamentaliºtilor. Cumva cu comportament de prãdãtor
hãituit într-o lume ce-ºi reface raþionalitatea, aceºtia se
încãpãþâneazã sã nu revinã în subsolul facultãþii  de
economie din oraºul lui Al Capone.

Relativizarea þintelor raþionalitãþii prin prisma
psihologizãrii argumentelor pro ºi contra soluþiilor la
problemele strategice a condus economia în bucla deviantã
în care statutul sãu ºtiinþific a pierdut din relevanþã.
Managerizarea reþetelor câºtigului ºi personalizarea
succesului au luat locul expertizei economice clasice. Virtuþile
asociate în viziunea monetarismului psihologist  cu inspiraþia,
talentul, norocul, flerul, lobby-ul etc., dar ºi cu instrumentele
perfecþionate ale panicii, fricii, violenþei , manipulãrii º.a.m.d.
au marginalizat acþiunea profesionistã ca apel la principiile
de bazã ale economiei.

În fond, criza actualã nu este a economiei propriu-zise,
ci a acelei economii metisate cu psihologismul monetar.
Este criza care deglorificã atitudinea bigotã ce alimenteazã
exuberanþa iraþionalã ºi face posibil managementul
demiurgic.

Marin Dinu
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