Mâna invizibilã a sentimentelor
„ªtiinþa îºi joacã propriul joc; ea este incapabilã
sã legitimeze celelalte jocuri de limbaj…
Mai presus de toate, ea este incapabilã
sã se legitimeze pe ea însãºi.”
Jean-François Lyotard

Teoria economicã este, de bunã bucatã de vreme, în
impas. Pare sã fie o crizã a fundamentelor. Semnul evident
este cã apelul la regularitãþi generice se produce tot mai
rar. Practic, teoria economicã s-a managementizat. Ea se
ocupã de accidental. Fragmentarea funcþionalã pe nivelurile
micro ºi macro a deschis o prãpastie metodologicã: soluþiile
conjuncturale ºi de detaliu au fãcut dispensabilã viziunea
de ansamblu. Performanþa randamentalã, susþinutã în
contexte organizaþionale de tip fordist, a sugerat calea celei
de-a doua fragmentãri: între nominal ºi real. Astfel, întregul
macroeconomic a fost fãcut gestionabil pe bucãþi. Ruptura
ontologicã a justificat ruptura metodologicã.
Instrumentalizarea generatã de randamental a avut
succes, paradoxal, în economia simbolicã. Reuºitele
mecanice s-au regãsit în proiecþia echilibrelor, tehnica
balanþelor arãtându-se infailibilã. Economia banului,
focalizatã exclusivist de monetarism, a introdus asumþii
ridicate la rang de normã instituþionalã. Autonomia
bãncilor centrale a marcat triumful autonomiei economiei
simbolice.
Frenezia spectaculativã a îndepãrtat orice umbrã de
îndoialã faþã de funcþia randamentalã absolutã a economiei
monetare. Pasul spre formula offshore era firesc în ordinea
economiei de cazinou. Societatea are doar valori de
schimb; valoarea ca atare nu are sens decât dacã se lasã
tratatã ca valoare de schimb.
Aºa s-a ajuns la cea mai semnificativã disjungere: dintre
economie ºi societate. Prima s-a înarmat cu ideologia pieþei,
cea de-a doua fiind condamnatã sã se întoarcã, eventual, la
economia naturalã. Economia banului a devenit repede
suficientã sieºi. ªi-a consolidat propria-i naturã, artificialã.
Societatea umanã este pentru economia banului o cheltuialã
de prisos, o recuzitã randamentalã. Tendinþa este implacabilã: cunoaºterea devine valoare de schimb. Informaþia
imitã exclusiv funcþia banilor în societate. Informatizarea
exhibã definitiv tentaþia controlului social. Relativizarea
adevãrului este legitimatã de arbitrariul pieþei.
Aceastã deraiere þine de consistenþa modernismului
iluminist. Construcþia teoriei economice pe principii
mecanice (obsesia pentru randament), reguli deterministe
(cu piaþa drept cauzã absolutã), metode adversative

(concurenþa care eliminã), instrumente raþionale
(organizarea folosirii timpului) sau instituþii antropofage
(transformarea omului în forþã de muncã), structuri ale
puterii (cuantificarea naturii umane) se aratã a fi un model
al limitelor ºi limitãrilor ultime. Devine o construcþie care
trebuie sã-ºi depãºeascã desãvârºirea pentru a avea sens.
Criza este de înnoire în mãsura în care ingredientele
construcþiei teoretice trebuie sã aibã altã consistenþã.
Ce ar însemna acest lucru? Randamentul nu ar trebui sã
fie doar material, piaþa ar fi înlocuitã cu competiþie
inclusivã, timpul nu se va mai raþionaliza, munca se apropie
de esenþa omului ca fiinþã care gândeºte ºi creeazã, omul
fiind evaluat ca un univers inefabil de energie a spiritului
ºi sentimentelor. O astfel de economie nu are drept þel
distrugerea naturii prin pervertirea naturii umane. Economia
nu ar mai fi o mecanicã a trebuinþelor nenaturale. În centrul
ei se situeazã omul, iar sensul restrictiv ºi constructiv al
raþionalizãrii va fi înlocuit de sensul progresiv ºi eliberator
al umanizãrii.
Economia care a þintit realizarea unei societãþi de piaþã
se retrage în istoria încheiatã a iluminismului. Economia
celei de-a doua modernitãþi, în care lumea este dependentã
exclusiv de gândirea sa, renunþând totodatã la invazia
valorilor de schimb, devine ceea ce trebuie sã fie: o ºtiinþã
umanã.
Depãºirea modelului iluminist al economiei este o
problemã a ieºirii din captivitatea multor paradigme. Între
altele ºi din formula imitativã a economiei construite în
jurul relaþiei funcþionale dintre muncã ºi capital cu relaþia
structuralã dintre consum ºi spectacol. Disoluþia valorilor
matriceale ale economiei, ca formã de raþionalizare ºi de
monetizare a tuturor gesturilor umane, echivaleazã cu
evadarea din obiºnuinþã. Inclusiv din obiºnuinþa cu
paradigma raþionalizãrii progresive. Altfel ideologia pieþei
menþine captivitatea omului în cuºca ideaticã a
materialismului.
Concluzia? Teoria economicã ca produs al
Iluminismului nu a pus încã la îndoialã preceptele acestuia.
Retardarea este gravã. Intrarea în postmodernism este
schizofrenicã. Ieºirea din aceasta nu poate fi descrisã nici
ca utopie.
Marin Dinu
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