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Adevãrul, oarecum stresant, este cã teoria economicã
are în România, ca ºi în Europa Centralã ºi de Est un suport
intelectual în curs de constituire. Translatarea conceptualã
de la o viziune la alta nu are nicio bazã de continuitate, în
afara unor instrumente, metode ºi modele explicative
privind aspectele randamentale  la nivel microeconomic.
Ruptura þine de esenþã. Teoria economicã structuratã în
jurul mâinii vizibile a statului se aflã la polul opus ca sferã
de semnificaþii ºi ca zonã de aplicabilitate faþã de teoria
economicã centratã pe rolul reglator al pieþei.

Exponenþii unei teorii, alãturi de toate mediile sensibile
la impactul educaþional asupra populaþiei, sunt în situaþia,
odatã cu opþiunea pentru tranziþia la economia de piaþã, de
a suporta ºocul unei rupturi epistemologice.

Reperele vechii teorii s-au nãruit peste noapte, iar
nevoia naturalã pentru alte repere nu a putut sã se satisfacã
repede ºi cu oarecare siguranþã, dat fiind specificul
proceselor de învãþare. Susþinerea posibilitãþii unor
miracole nu are alt argument decât cel al mediocritãþii.

Întemeierea analizelor pe noul set de concepte s-a fãcut
iniþial cel mult mecanic sau mimat, fãrã sã aibã relevanþa
unor acþiuni justificate de asimilarea sistemului noþional.
Aºa se face cã a vorbi de inadecvãri conceptuale sau de
deficite de înþelegere nu constituie în sine o întreprindere
fãrã sens.

E o constatare de bun-simþ cã ne aflãm într-o etapã în
care se încearcã, prin aproximãri, sã se acopere expertiza
unei realitãþi  ce se configureazã pe alte aliniamente
conceptuale. Acestea sunt însã departe de a fi internalizate
prin educaþie ºi efectivizate prin comportamente rutiniere.
Întârzierea dintre intervalul învãþãrii ºi cel al aplicãrii unei
viziuni este evidentã din perspectiva ritmurilor de
maturizare culturalã, de naturã raþionalã, a indivizilor. Orice
pretenþie contrarã acestor regularitãþi naturale nu poate fi
decât ridicolã.

Dintre toate ºtiinþele sociale, economia s-a aflat în
situaþia reconstrucþiei radicale, fãrã posibilitatea refolosirii
relevante a achiziþiilor teoretice din perioada socialismului
de stat. Cã în realitate a existat credinþa, în unele cercuri, în
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„Fasciculele de luminã care se întrevãd
dintr-un tunel nu sunt interesante nici pentru

cei care vor sã rãmânã acolo, nici pentru aceia
care nu l-au strãbãtut niciodatã.”

John Maynard Keynes

legãturã cu operaþionalizarea prin cosmetizare a
cunoºtinþelor anterioare are certificãri prin deviaþiile
manageriale ale proceselor fundamentale ale tranziþiei.
Cultura economicã anterioarã a funcþionat ca un ghid al
deciziilor mimate de primii reformatori, mai ales ale celor
puºi sã gestioneze marile procese transformaþionale precum
privatizarea/restructurarea, dar ºi liberalizarea sau
stabilizarea. Totodatã, sistemul conceptual internalizat al
vechii economii s-a constituit în stãvilar al percepþiei
adecvate a sensurilor profunde ale proceselor tranziþiei.
Eºecurile reformei economice pot fi puse ºi pe seama
inadecvãrii viziunii gestionarilor, a reflexelor lor
condiþionate de a se recurge la soluþiile compatibile cu
valorile asimilate prin educaþie.

Problema vitalã a ºcolii economice þine de acurateþea
cu care reuºeºte sã disimineze valorile noii teorii, dar ºi de
implementarea unui proiect pentru generarea atitudinii
publice care sã atenueze ravagiile inerþiale ale unei
experienþe de schimbare croitã cu viziuni incompatibile,
decontate fals pe seama conflictului între generaþii.

Efortul de recuperare este remarcabil, cel puþin la nivelul
expertizei universitare, dar ºi al companiilor ce au beneficiat
de management exersat în þãrile cu economie de piaþã
consolidatã.

Nu încape îndoialã cã lucrurile nu pot fi forþate dincolo
de limitele naturii umane. Dar nici nu pot fi lãsate lucrurile
sã evolueze fãrã sã existe, mai ales în mediul academic, þinte
stimulative, mai ales de performanþã. Justa mãsurã trebuie
cãutatã mereu pentru a nu reveni la tentaþia romantismului
revoluþionar, conform cãruia natura trebuia sã facã salturi.
Dar nici la încremenirea în modelul educativ deprins în ºcoala
pretranziþiei, pentru a salva confortul suficienþei.

ªtiinþele economice în aceastã parte de Europã îºi
formeazã acum lumea specificã. A pretinde de la o lume
abia nãscutã rezultatele ideale este nu doar nedrept, ci ºi
absurd.

Revista noastrã face parte din aceastã lume ºi se vrea o
mãsurã a tentativelor ei de maturizare. Ediþia bilingvã, pe
care o aveþi în faþã, este începutul.

Marin Dinu
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