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Noua serie a Economiei teoretice ºi aplicate (ECTA)
este mai mult decât rãspunsul unei publicaþii la tensiunile
schimbãrii: este chiar expresia perceperii evoluþiei de cãtre
cei care sunt pe câmpul de acþiune ºi au motivaþia de a se
implica.

Nu este o formulã gratuitã sã se spunã cã noua Economie
teoreticã ºi aplicatã este ºi altceva. Ambiþia ei este sã o
rupã  cu tradiþia prin care concluziile erau destinate sã
revalorifice trecutul ºi cu mesianismul din care se pot scoate
ipoteze care legitimeazã eºecul.

Aºa se face cã programul editorial se pliazã pe ceea ce
se poate din ceea ce existã, chiar dacã acesta riscã sã-ºi
atragã dezaprobarea celor reîncãrcaþi cu proiecþia a ceea ce
trebuie din ceea ce se poate.

ECTA se vrea, cu alte cuvinte, o revistã a oamenilor
oneºti în rolul lor de actori care trebuie sã gândeascã la
agenda publicã lãsatã moºtenire de o revoluþie care, ca toate
celelalte din istorie, a þinut o clipã ºi ne-a lãsat un veac.
ECTA nu se vrea un îndreptar decât în mãsura în care ea
devine o colecþie de studii de caz despre ce se întâmplã cu
noi ºi în jurul nostru din punct de vedere economic.

Adicã despre ce ºi cum trebuie fãcut pentru a evada
definitiv ºi din utopie, ºi din periferie.

Dependenþa de cale nu este decât o fatalitate din care
oricine vrea sã iasã, dupã cum viitorul nu pare sã fie luat

invariabil ca o promisiune de izbãvire. Cã în revistã se vor
vizibiliza uneori limitele opþiunii, chiar ale înþelegerii, nu
poate fi vorba decât de recunoaºterea diversitãþii punctelor
de vedere înainte de a fi o dovadã a derizoriului, exagerãrii
sau imposturii. ECTA încearcã sã fie un suport neutru al
ideilor, deºi ideile nu pot fi private de generozitatea cu care
determinã sentimente, impresii sau emoþii.

Nu poate fi fãcut, însã, rabat de la probitatea
cercetãtorului ºtiinþific sau de la exerciþiul pentru sintezã
ºi model explicativ al dascãlului. În revistã se poate
publica orice articol care rãspunde standardelor
recunoscute de comunicare ºtiinþificã ºi cerinþelor
minimale de redactare. Ceea ce nu se publicã se considerã
variantã de lucru pentru uzul autorului. Recomandãrile
sunt de fiecare datã certificate de referenþi agreaþi de
boardul revistei.

Sperãm ca mãsura performanþei ºi a înþelegerii sã fie
gãsitã aici cu îndestulare de cãtre cei interesaþi.

Editorul este conºtient cã pot sã-i fie decontate
nereuºitele revistei. Invitaþia pe care o face este sã arunce
cu piatra cel care vede realitatea, cu deosebire, ca un rezultat
al implicãrii recunoscute în rezolvarea unei probleme, fie
de naturã teoreticã, fie de naturã practicã. Acesta este
colaboratorul aºteptat în paginile revistei. Avem ºi un autor
preferat: cel care nu insistã sã fie publicat.

Marin Dinu

Un punct de sprijin
economia.ta@edeconomica.com

„Una din responsabilitãþile principale ale raþiunii umane
este aceea de a face universul în care trãim inteligibil nouã înºine.”

Karl R. Popper


