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Reconstrucþia ºtiinþei economice

„Nu mã simt obligat sã cred cã acelaºi Dumnezeu care ne-a înzestrat  cu judecatã,
raþiune ºi intelect a avut în intenþie ca noi sã ne lipsim de folosirea lor.”

Galileo Galilei

Marile provocãri ale formalizãrii ºi calculului în economie
apar în situaþia în care determinismul este pus la îndoialã.
Nu ar trebui sã fie vorba neapãrat despre eliminarea ipotezei
determinismului, ci despre ceva ce þine de capacitatea
noastrã de a înþelege ºi explica, ºi anume identificarea
cauzelor ºi dimensionarea efectelor. Existã ºi un perimetru
rar vizitat: decelarea corelaþiilor între cauze, pe de o parte,
ºi efecte, pe de altã parte.

Maniera mecanicistã de percepere a funcþiilor
economiei rãmâne însã cel mai mare handicap epistemic,
iar acesta rezidã într-o simplificare absolut inadecvatã a
viziunii: reprezentarea liniarã planã. Economia ca ºtiinþã a
rãmas o formã de geometrie euclidianã, bidimensionalã.

Funcþia economicã fundamentalã descrie o curbã pe
suprafaþã planã, având valorile în mulþimea numerelor
reale, pozitive sau negative. Manualele de economie
ilustreazã comportamentul funcþiilor în axe carteziene.
Trendurile se desfãºoarã fie în perimetrul pozitiv (câºtig),
fie în perimetrul negativ (pierdere).

Trebuie observat cã pozitiv ºi negativ au sens în funcþia
economicã doar pentru operaþiile de adunare ºi scãdere.
Progresiile în economie sunt adiþionalitãþi matematice (serii
uniform crescãtoare sau descrescãtoare). Creºterile
geometrice, exponenþiale etc., bunãoarã, sunt expediate
în zona multiplicatorilor. Cel mai adesea aceºtia sunt socotiþi
constante statistice, cu rol corectiv. Ceea ce se întâmplã de
la cauzã la efect în afara comportamentului variabilelor
clasice (ºi nu poate fi redat printr-o altã variabilã
cuantificabilã) este de competenþa multiplicatorilor.

Este bine ºtiut cã în funcþiile de producþie aplicabile
creºterii economice endogene efectele cele mai consistente
nu þin de variabilele folosite, munca ºi capitalul (în diferite
expresii). Efectele progresului tehnologic sunt luate în calcul
în mod distributiv cu coeficienþi statistici.

Cercetãrile empirice au arãtat cã teoria creºterii economice
nu a reuºit niciodatã sã fie relevantã în baza unui model facto-
rial simplu (cu doi factori). Diferenþialele de creºtere sunt, mai
ales începând cu a doua jumãtate a secolului trecut, în favoarea
unor factori exogeni dupã regulile teoriei economice clasice.

 Aceste aspecte de inconsistenþã au o importanþã peste
care se trece uºor ºi în mod fatal, pentru credibilitatea teoriei.
Endogenizarea progresului tehnic sugereazã mai degrabã
insuficienþele în direcþia instrumentalizãrii creºterii economice,
iar constatarea cã sunt ºi alþi factori importanþi care explicã
dimensiunea creºterii, cum ar fi geografia, tradiþiile, cultura
etc., constituie o pledoarie implicitã în favoarea preeminenþei
teoretice a conceptului de dezvoltare economicã. Dar ºi în
privina urgenþei epistemice a reconstrucþiei funcþiilor
economiei, integrându-le variabile multiple.

Dar cel mai nesatisfãcãtor aspect al funcþiilor principale
ale economiei (funcþia de producþie, funcþia pieþei ºi funcþia
monetarã) þine de faptul cã în realitate teritoriul de
raþionalitate reprezentat de intersecþia curbelor descrise
de funcþii este foarte redus raportat la suprafaþa cumulatã.
Desigur, se admite cã funcþiile descriu curbe plane, de
regulã cercuri, deºi s-ar putea ca acestea sã fie de tip
Mandelbrot, desfãºurate în planul Argand. Oricum,
intersectarea celor trei curbe contureazã în toate
reprezentãrile zona de raþionalitate, în timp ce intersecþiile
a câte douã configureazã excesele, pe care adesea le
considerãm a fi performanþe economice.

Bunãoarã, intersecþiile descrise combinat de: funcþia
de producþie ºi de funcþia pieþei reprezintã perimetrul cãutãrii
de rentã, funcþia pieþei ºi funcþia monetarã – perimetrul
intermedierii financiare, funcþia monetarã ºi funcþia de
producþie – perimetrul creditului. Ariile de nonintersecþie
reprezintã: în suprafaþa funcþiei de producþie –
autoconsumul, în suprafaþa funcþiei pieþei – piaþa neagrã,
în suprafaþa funcþiei monetare – banii fictivi.

Valorile mediate þin de zona triplei intersecþii unde sunt
valabile legile economice  de tip concurenþial ºi calculele de
raþionalitate. Performanþele în sensul de profit se întâlnesc
în zonele de interferenþã dualã.

Echilibrul are sens de tendinþã doar în  perimetrul comun
celor trei arii (calculabil, demonstrabil). Creºterea ariei comune
descrise este însã rezultatul comportamentelor definitorii pentru
dezechilibru. Acesta este concordant cu propensiunea
sistemelor de a funcþiona doar aproape de – ºi nu în – echilibru.

Dacã aceste ipoteze descriu realitatea, înseamnã cã
ºtiinþa economicã trebuie sã-ºi schimbe fundamentele,
oricum viziunea de bazã nefiind cea clãditã pe asumpþia
echilibrului general ºi a comportamentelor raþionale.

În fond, pare mai adecvat înþelegerii funcþiilor economice
focalizarea pe conceptul de dezechilibru favorabil, adicã acea
stare reprezentatã de capacitatea unui sistem de a-ºi menþine
performanþa în condiþii de schimbare progresivã. În spectrul
dezechilibrului favorabil devin raþionalizabile tendinþele de a
calcula performanþa  pe frontierele ariilor comune.

Economia îºi reaºazã aliniamentele de raþionalitate
mereu la limitã, deºi, în fapt, poate fi vorba de o reconstrucþie
radicalã a ideii de performanþã, atâta timp cât se
contextualizeazã funcþiile economiei în cele ale mediului
natural.

Sugestia ce pãrea exageratã, cã economiºtii sunt
vinovaþi de contraperformanþele de tip iraþional ale
economiei, pare cã trebuie sã fie luatã în serios.

Contestarea ipotezelor de bazã ale ºtiinþei economice
este inevitabil necesarã.

Marin Dinu
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