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Ritmul bunului-simþ

„Aici trebuie sã alergi cât de repede poþi ca sã rãmâi pe loc.
Dacã vrei sã ajungi în altã parte, trebuie sã alergi cel puþin de douã ori mai repede.”

Lewis Carroll

Scoaterea dintre raþionamentele economiei a reperelor
morale nu a fost doar o cale de obiectivare, ci ºi de tulburare
a judecãþilor ei de valoare. Rãspântia s-a aflat în cãutãrile
economiei de a evolua cãtre statutul de ºtiinþã reprezentat
de fizicã. Economia a simplificat natura umanã pânã la a-i
altera esenþa pentru ca acesteia sã i se potriveascã doar
regularitãþi raþionale.

Când puterea s-a asociat cu avuþia, economia a trebuit
sã sfideze atât natura umanã, cât ºi natura în general,
supunându-le regulilor randamentale. Odatã cu prima
revoluþie industrialã, economia, devenitã ºtiinþã a avuþiei ca
fundament al puterii, a creat modele de combinare a
factorilor cu funcþia de maximizare a outputului. Mai ales în
secolul trecut, economia s-a centrat în jurul ideii de creºtere,
în care determinanþii cantitativi reprezentau norma.

Problema care se pune este dacã economia s-a
înscris pe un traseu epistemic în concordanþã cu obiectul
ei. Desigur, rãspunsul corect nu se gãseºte în
performanþele explicative de câteva secole ale economiei,
nici mãcar în mãsura cantitativã a acestor performanþe.
Deºi pare ciudatã, aceastã ipotezã are menirea sã invite
ca rãspunsul sã fie cãutat dincolo de traseul randamental
al economiei, mai ales în varianta sa reprezentatã de
teoriile creºterii economice. Argumentul þine în mod
direct de regula bunului-simþ ca distincþie a naturii umane
ºi ca suport al comportamentelor specifice sistemelor
naturale.

 Nu încape îndoialã cã economia ca activitate are o
componentã serioasã de tip artificial, ba chiar  ea este
producãtoare de artificial. În aceste repere, doar dacã
excludem omul din ecuaþie am putea judeca dupã regulile
artificialului. În esenþã, ceea ce este creat de om rãmâne în
rezonanþã cu legile naturale, în forma lor de expresie
specificã naturii umane. A crea altcumva decât dupã regulile
de echilibru proprii naturii pare o provocare, adesea
asumatã de om,  dar aceasta niciodatã nu ºi-a dovedit
trãinicia. A crea mai mult, tot mai mult, în sens economic, a
produce mai mult, tot mai mult, adicã a ieºi din echilibrul
dintre nevoile omului ºi sursele naturii (inclusiv ale naturii
umane) prezintã un risc apocaliptic. Se contrazic fatal  atât
ritmurile vieþii, cât ºi echilibrele naturii umane.

Economia ca ºtiinþã a greºit când a impus ca standard
„multul”. Natura demonstreazã cã dacã apare riscul de a
nu supravieþui pentru cã prin înãlþime, de exemplu, copacul
nu mai are acces la luminã, toþi copacii vor sfida  regula

costurilor pentru a fi mai înalþi. Nu altfel se întâmplã de
când s-a impus drept model competiþia pentru creºtere,
fiecare þarã cheltuind enorm, nu neapãrat reflectat în
statistici (stresul oamenilor, de exemplu) pentru a avea
ritmuri tot mai mari de creºtere a PIB-ului.

Într-un fel pervers, oricum periculos pentru sãnãtatea
oamenilor, s-a translatat competiþia de tip selecþie naturalã
de la nivelul speciilor în competiþia pentru supremaþie
economicã între þãri.

Paguba enormã la nivelul confortului provocatã prin
opþiunea de a evolua în ritmuri accelerate, de a contrazice
ritmul evoluþiei naturale nu este niciodatã calculatã. ªtiinþa
economicã nici nu se preocupã  sã calculeze costurile
enorme pentru întreþinerea unui proces nefiresc naturii
umane. Partea ciudatã este cã nu se vede cã propensiunea
pentru creºtere este stimulatã de translatarea în economie
a procedurilor de tranºare a puterii pe care popoarele
le-au folosit în istorie. Cine a reuºit sã externalizeze în timp
cele mai multe costuri ale creºterii deþine ºi puterea de a
creºte în continuare. ªi o face în ritmuri care sã sufoce
orice capacitate a celor care ar opta pentru creºterea
acceleratã ºi care ar admite costuri enorme decontate fie
pe seama populaþiei, fie pe seama naturii. Cei care au
declanºat primii creºterea deþin un monopol natural asupra
externalitãþilor.

Atât timp cât nu este posibilã opþiunea pentru creºtere
rapidã decât dacã se admite explozia cheltuielilor, într-o
direcþie sau alta, religia creºterii economice are rolul de a
concentra puterea, de a osifica structura ierarhicã a lumii.

La drept vorbind, creºterea este procesul inventat în
numele ideii de concurenþã pentru a se sfida rolul omului
capabil sã realizeze înþelegeri raþionale pentru un nivel
convenabil de confort.

Cum ne învaþã evoluþionismul, la fel ca în viaþã, într-o
competiþie „care pe care” rata succesului este diferitã pentru
pãrþi doar dacã una dintre ele triºeazã. Cursa creºterii
economice nu poate continua la infinit deoarece resursele
sunt limitate. În plus, atunci când se ajunge ca economiile
sã nu creascã la fel, mai degrabã în ritm normal, durabil,
funcþia economicã a þãrilor nu este atinsã.

Comportamentul economic nu poate fi altcumva decât
este comportamentul naturii, echilibrat, fãrã ºocuri, angajat
pe calea de mijloc. Economia trebuie sã asigure jaloanele
normale pentru comportamentul economic. Iar acestea nu
pot fi prea îndepãrtate de bunul-simþ al naturii.

Marin Dinu
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