Raritatea modelelor explicative
„În cea mai mare parte a existenþei sale pe pãmânt,
omul n-a trãit mai bine în douã picioare decât a fãcut-o în patru.”
Todd G. Buchholz

Cu aceastã crizã realitatea a pus în dificultate orice
teorie economicã. Bâlbâiala în rândul strategilor ºi al
teoreticienilor este expresia dezgustãtoare a falimentului
politicilor ºi a teoriilor care le inspirã. Ceea ce pãrea mãsurã
izvorâtã din înþelegerea raþionalã a colapsului s-a arãtat
prea repede ºi prea dezamãgitor a fi o improvizaþie în
disperare de cauzã menitã sã acopere ignoranþa.
Teoria ºi-a dovedit inconsistenþa într-un mod atât de
categoric încât s-a ajuns sã se punã sub semnul îndoielii
statutul de ºtiinþã al economiei. De la mãsurile de stimulare
fiscalã ºi monetarã de sorginte keynesianã ºi pânã la
programele de ieºire din crizã îndopate cu idei neomonetare
eºecul s-a încãpãþânat sã persiste. Rând pe rând s-a excitat
credinþa în magia literelor V, U, L, M, W, evident alfabetul
lãsând imaginaþia sã lucreze fãrã sã nimereascã pe realitate.
Puterea explicativã a teoreticienilor s-a spulberat cu fiecare
zi în care criza îºi urma cursul misterios, ca ºi când acesta
avea scopul de a contrazice aserþiunile vreunei celebritãþi.
De unde aceastã ruºinoasã cavalcadã de iluzii teoretice
vândute politicilor economice? Rãspunsurile încercate în,
deja, babilonul teoretic al crizei sunt neconcludente. Ba mai
mult, unele explicaþii sunt de-a dreptul false. Din aceastã
ultimã categorie face parte recursul la escatologia
ideologiilor. Proclamarea sfârºitului unor modele în maniera
butadei „Regele e mort! Trãiascã regele!” este piesa cel
mai des jucatã.
Superficialitatea sentimentelor trãdeazã deficitul de
raþiune. Încercãrile analitice se învârt în golul ideii cã ceva
pare sã moarã ºi altceva este posibil sã aparã. Este în
acest construct, ce bântuie gândirea crizei, o evidentã
eroare epistemicã pentru cã excede metodei cunoaºterii
ºtiinþifice. Propensiunea ideologicã are în aceastã crizã un
teren liber pe care sã zburde alãturi de dorinþa de revanºã
posibil de pus în operã acum fãrã costuri prea mari. Ca
orice crizã de proporþii, ºi aceasta erodeazã sistemele
politice, oricât ar fi ele de solide.
Asumpþia întemeiazã alt mod de gândire decât cel al
unei ºtiinþe. Din pãcate, acest mod de gândire controleazã
încã teritorii însemnate la nivelul deciziei economice.
Transferul de reguli explicative de la percepþia credinþelor
la validarea certitudinilor, de la fluiditatea presupunerilor la

rigoarea adevãrului terfeleºte statutul ºtiinþei economice.
Aºteptãrile absolutizeazã posibilul. Se reintrã din nou în
Utopie. Una clãditã atât pe nisipul miºcãtor al nostalgiilor
morbide, cât ºi pe cel al plãcerii maladive pentru cadavre
vii. Se reinventeazã o nouã cale rãtãcitoare, iar teoria
economicã, încercând sã se reabiliteze, ne va încredinþa
cã este cea optimã.
Culmea iraþionalului în poziþionãrile din interregnul crizei
este realizatã de cei care cred cã singura soluþie a ieºirii din
crizã este aºteptarea ca ea sã treacã. Criza este, pentru
mulþi, ca o epidemie de gripã care vine pe neaºteptate ºi
trece, cum spun mucaliþii, cu tratament în ºapte zile ºi fãrã
tratament într-o sãptãmânã. Asemãnare, Identitate,
Egalitate marcheazã spiritul acestor miºcãri suficiente lor
însele.
Ridicolul a ajuns standard de performanþã pentru teoriile
care au greþuri la mãsurile intervenþioniste sau care aruncã
batista în faþa opþiunilor „laissez faire laissez passer le monde
va de lui même”. Aceste aliniamente centripete au aceeaºi
consistenþã oricând ºi oricum ºi, mai ales, nu sunt interesate
de om. Ele au o þintã preferatã situatã în inima ideologiilor
adverse. Eºecul politicilor anticrizã este un dat al ideologiilor
luate drept reþete de decizie ºi acþiune. Chiar dacã o fac
într-un timp mai lung sau mai scurt, invariabil ideologiile
eºueazã. Aºteptãrile mesianice au, deci, un temei.
Chiar schimbã radical ceva aceastã crizã? Sentimentul
care dominã este cã nimic nu va mai semãna cu ceea ce
era înainte de crizã. Schimbarea este o consecinþã ºi a
acestei crize, deºi mai degrabã este vorba de o corecþie a
unui curs, de ajustare a mecanismelor predispuse sã
funcþioneze pe sistemul turbo.
Adevãrul adus de crizã se aratã a fi expresia, nu atât a
unei miºcãri de balanþã, dinspre o limitã comportamentalã
spre cea opusã, cât a unei atenuãri a tendinþelor de a
localiza performanþa în extremele ideatice ºi pragmatice.
Criza este formula de corectare a exceselor
reprezentate de tiparele ideologiilor adverse.
Cumva neaºteptat, omenirea îºi depãºeºte neputinþa,
doveditã de douã decenii, de a ieºi din orizontul
postcomunismului care confuzioneazã sensul
postcapitalismului.
Marin Dinu
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