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Economia ca ºtiinþã se aflã între douã limitãri de sens:
fundamentele non-raþionale ale problemelor ºi consistenþa
politicã a soluþiilor. Când îºi gândeºte conþinutul, Economia
nu opereazã cu mãsuri testabile în ordinea certitudinii, iar
când trebuie sã finalizeze rezolvarea lasã locul deciziei politice.

Nici la nivelul micro ºi nici la cel macro lucrurile nu se
ordoneazã diferit. Soluþiile la problemele producþiei ºi
producãtorului sau consumului ºi consumatorului sunt pre-
eminent subiective, ca ºi soluþiile la problemele alocãrii
resurselor, transferurilor, investiþiilor, schimbului etc. Calculul
raþional este un adjuvant aproape ornamental în decizia
economicã. Este bijuteria din caseta pretenþiilor academice
pe care actorii vieþii economice o considerã prea desuetã.
N-ar scoate-o la vedere nici când aplicã pentru diploma MBA
sau când îºi obþin titlul de doctor în orice domeniu!

Între înþelegerea problemelor economiei rezolvate de
ªtiinþa Economicã ºi soluþiile care se adoptã în exerciþiul
cotidian al afacerilor existã o prãpastie nu doar de
consistenþã, ci ºi de viziune. Dacã teoreticienii opteazã
pentru evidenþierea ingredientelor raþionale din procesele
economice, adeseori apelând la decelarea regulii ºi
regularitãþilor într-o manierã inspiratã de aventura epistemicã
plinã de succes din Fizicã, practicienii, ca purtãtori ai hainei
omului de afaceri, recurg la inspiraþie, ca ºi la oportunitate,
conjuncturã, demonstraþie de forþã, creditare a prestigiului,
compensare a eºecului sentimental, tranºare a autoritãþii,
confirmare a puterii etc. În puþine cazuri, chiar ca excepþie,
se raporteazã la sugestiile analizei ºtiinþifice, invocã
infailibilitatea conceptelor sau aleg între soluþii alternative.

Singura evadare în spaþiul raþionalizãrii epistemice are
forma recurgerii la ghiduri de rezolvare a studiilor de caz,
în maniera inspiratã de tradiþia jurisprudenþei care, însã, de
cele mai multe ori, sunt alterate de perspective particulare,
exagerãri ale percepþiei, încãrcãri cu semnificaþia
momentului etc. Relativul boom al literaturii de sfaturi
practice în economie fenteazã determinanþii raþionali ai
deciziei, creând teren pentru soluþii inadecvate.

Economia, tocmai pentru cã este o activitate umanã,
nu are probleme clasificabile, cu soluþii de dicþionar, nici
mãcar metode invariabile. În fapt, Economia este o ºtiinþã
a contextelor economice, multiplicate la infinit cu constanta
inefabilã numitã om. Aceastã condiþie impune com-
portamente indeterministe ºi non-raþionale tuturor
variabilelor posibile, inclusiv timpului prin subiectivizare.

Cine aºteaptã de la Economie soluþii exacte are parte
de eºec. Cine intuieºte cã Economia oferã viziuni în

Condiþia politicã

„Nicãieri nu este libertatea mai importantã decât acolo unde
ignoranþa este maximã – cu alte cuvinte, la frontierele cunoaºterii,

acolo unde nimeni nu poate prevedea ce îl aºteaptã la pasul urmãtor.”
Friedrich A. Hayek

reperele cãrora se gândesc problemele, se identificã relaþiile
dintre variabile ºi se aproximeazã efectele variaþiilor lor
are ºanse de reuºitã în sens economic.

Tentaþia de a fizicaliza Economia, de a exagera cu
virtuþile empirismului, de a standardiza soluþiile ºi de a
crede în regularitate traseazã în istoria ºtiinþei calea
formalismului steril. Ambiþia de a reduce economia la
combinare de factori cantitativi ºi de a consacra
fundamentalismul randamentului seamãnã cu reducerea
vieþii la formule chimice sau cu explicarea naturii umane
ca efect al unificãrii forþelor lumii fizice.

Conceperea Economiei ca ºtiinþã a exactitãþii mecanice
este o prelungire a propensiunii spre Utopie, adicã a
variantei de societate în care natura umanã sã nu se
diferenþieze de natura mamã, sã asculte de legi invariabile,
sã nu dijmuiascã eficienþa cu sentimente.

Într-o astfel de lume ar fi posibile fundamentele raþionale
ale Economiei ºi soluþiile matematice la problemele Economiei.
Nu ar fi posibil un lucru esenþial: performanþa naturii umane de
a fi sursa schimbãrii. Iar fãrã schimbare, incertitudine ºi risc
economia ar fi orice altceva decât activitate umanã; ea s-ar lipsi
de om sau cel mult l-ar accepta ca resursã consumabilã.

Economia nici nu este, în adevãratul sens al cuvântului,
o ºtiinþã, fiind în egalã mãsurã ºi o artã a raþionalizãrii,
unde conteazã deopotrivã precizia ºi aproximarea,
probabilitatea ºi presupunerea, rigoarea ºi toleranþa,
siguranþa ºi aºteptarea, cauza primã ºi cauza ultimã,
maximul ºi minimul º.a.m.d.

Calculul economic este exact când nimereºte din
întâmplare ºi imprecis în toate celelalte situaþii.

Transferul funcþiei de decizie spre politic nu este o abdicare
de la condiþia de ºtiinþã. Este, în definitiv, singura cale de a nu
face abstracþie de om cedând privilegiul deciziei chiar omului
în ipostaza sa elevatã de exponent al intereselor sociale.
Soluþionarea politicã a problemelor economice fereºte
Economia de a se epuiza în dileme de tipul eficienþã versus
echitate. În fapt, pentru a fi ºtiinþã în sens modern, Economia
ar trebui sã reducã natura umanã – ca univers de raþiune ºi
sentimente – la condiþia umanã – ca resursã de muncã.

Pentru cã Economia ca ºtiinþã se ocupa de probleme cu
fundamente non-raþionale (aºteptãri, speranþe, ambiþii,
frenezii, identificãri, compensaþii etc.), nu avea altã variantã
decât de a admite consistenþa politicã la soluþiile
raþionalizãrii, alegerii, raritãþii, optimului, redistribuirii etc.

Pe cât este ºtiinþã pe atât Economia este politicã. Restul
este tehnologie.

Marin Dinu
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