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Cercetarea economicã este cel mai adesea provocatã
de ideologiile politice. Chiar pentru faptul cã este nevoitã
sã caute rãspunsuri la probleme complicate în evoluþia lor
de decizia politicã, cercetarea aranjeazã diagnoza la limitele
realitãþii ºi, nu de puþine ori, dincolo de acestea. Cumva
simptomatic, cercetarea economicã este prizonierã la curtea
politicii.

Dar mai este ceva, mai profund ºi cu consecinþe ample,
ce þine de gena cercetãrii economice, nãscutã în zorii
modernitãþii: realitatea pe care o abordeazã intrã în
fenomenologia pletoricã a politicului. Principiile cãrora
trebuie sã li se conformeze ªtiinþa Economicã sunt pretenþiile
de raþionalitate ale Principelui. Lumea, cu puterile ºi
speranþele ei, cu resursele ºi nevoile ei, a luat de fiecare datã
chipul ºi asemãnarea Principelui. Doar în închipuirile
academiilor ateniene economia era o reþetã domesticã, a
gospodãririi. În Agora, economia asculta de ordinele Regelui
ºi ªtiinþa Economicã, îmbrãþiºatã cu Filosofia, întemeia
algoritmi care sã satisfacã ambiþiile acestuia.

În preambulul modernitãþii, care pregãtea triumful
cinismului machiavelic, ªtiinþa Economicã ºi-a inventat
emanciparea de suzeranitatea Principelui proclamând piaþa
ca raþiune imanentã ºi voinþã universalã. Secularizarea
sui-generis ºi ruperea dependenþelor personalizate au fãcut
din economie singura aventurã a câºtigului care sã
echilibreze imposibilul: fericirea personalã cu libertatea
socialã. Banii au desãvârºit iluzia mântuirii de blestemul
solidaritãþii ºi au deschis, în schimb, un Eldorado raþional
al confirmãrii inegalitãþii. Accesul la putere a devenit o
problemã cu soluþia raþionalã numitã bani. Principele a
îmbrãcat repede haina fabricantului de bani, puterea sa
divinã fiind pe deplin secularizatã.

În noua posturã ªtiinþa Economicã nu s-a mai simþit
decãzutã în ambiþia ei cum se simþea când era pusã sã se
ocupe de treburile casnice. Altitudinea preocupãrilor s-a
mãrit progresiv, mizele au crescut în importanþã ºi
rezultatele s-au sublimat. Piaþa cuprinde totul, banii produc
libertate, convieþuirea înseamnã randament, asigurãrile
predeterminã metabolismul, energia unge Principele.

Amprenta raþionalizãrii a devenit generalã. Viaþa poate
fi inventatã, fiinþele pot fi replicate. Într-o perspectivã
raþionalizantã emoþiile devin un atavism, sentimentele
altereazã sensul vieþii dacã nu pot fi marchetizate. Morala,
negenerând ordine randamentalã, este înlocuitã cu norme
acceptate contextual. De la regula majoritãþii relative se
trece la adevãrul absolut al minoritãþii autolegitimate.

Economia politicã

„Trãim într-o perioadã în care specialiºtii în macroeconomie emit noi
ipoteze legate de mecanismele ce guverneazã economia ºi cautã sã
formuleze o nouã paradigmã… Pluralismul reprezintã soluþia cea mai
bunã, manifestãrile periodice ale acestuia fiind oricum inevitabile.”

Edmund S. Phelps

Expansiunea raþiunii ºi a raþionalitãþii redescoperã cauza
primã ºi cauza finalã prin funcþionalizarea corectitudinii
politice. Hobbes este sanctificat prin ritualul raþiunii.

În aceste repere, Economia pare cã se simte bine ca
ªtiinþã. Cunoºtinþele ei întreþin reproducerea artificialului
în detrimentul naturalului. Lumea biologicã este suplinitã
în funcþiile ei randamentale de lumea virtualã. Randamentul
absolut se anunþã posibil. Speculaþia devine calea regalã
spre câºtig. Balonul de sãpun are consistenþa noosferei.
Frenezia randamentului justificã alegerile raþionale ºi
trendul crescãtor este o consecinþã a expectaþiilor mutuale.
Starea de bine este profitul nelimitat de subevaluarea
resurselor umane. Producþia migreazã pentru ca forþa de
muncã sã nu se scumpeascã. Noua Economie este
iremediabil tot politicã. Este politica randamentului
absolut. Care, oricum am exhiba pasiunile partizane,
exceleazã împotriva naturii umane.

Magistrala modernitãþii reprezentatã de raþionalizare a
împins ªtiinþele Sociale, inclusiv – sau poate mai ales –
Economia, în prãpastia autoreferenþialitãþii. Semnul suprem
al acestui eºec îl constituie valoarea atribuitã omului ca
forþã de muncã în ecuaþia profitului. Pentru a se feri de
perpetuarea eºecului, Economia trebuie sã rãmânã înge-
mãnatã cu Politica, în sensul sãu aristotelian ºi nu cu cea
care reprezintã cauza finalã a progresului sãu iluminist –
„Political Corect”.

Ambiþia regularizãrii smithiene prin raþionalizarea
confruntãrii de interese în creuzetul alchimic al Pieþei – un
fel de anticipare a paraconsistenþei – a împins Economia
dincolo de ceea ce era izvorul sãu natural, adicã dincolo
de ceea ce istoricii ºtiinþei numesc „cultura oamenilor fãrã
carte”. Tentativa de a inventa pentru ªtiinþa Economicã
probleme universale a fost ºi a rãmas un eºec epistemic de
fiecare datã când nu s-a þinut cont de determinãri
contextuale, experienþã, tradiþie, motivare etc. În mãsura
în care se vrea ªtiinþã, Economia rezolvã probleme
particulare, temporal ºi spaþial limitate. În modernitatea ei
Economia câºtigã prin „cultura oamenilor fãrã carte
economicã”, pe care astãzi îi numim antreprenori,
investitori, dezvoltatori º.a.m.d., decât din cercetarea
ºtiinþificã. Cel mai mobili în a gãsi soluþii raþionale la
interesele Politicii sunt tocmai cruciaþii profitului. Ei sunt
cei care au intuit cã se câºtigã din Economia Politicã. Ei
preþuiesc contradicþiile adevãrate.

Ruptã de „cultura oamenilor fãrã carte”, Economia s-ar
rãtãci în proiectul sãu iluzoriu: raþionalizarea ideologiilor.

Marin Dinu



E
co

n
o

m
ie

 te
o

re
ti

cã
 º

i a
p

lic
at

ã

2

Munca suplimentarã – încotro?

n George Moldoveanu, Octavian Thor Pleter ....................... 3

Rãspunderea disciplinarã în domeniul financiar

n Viorel Lefter, Costantin Roman ......................................... 7

Fundamentarea ratei de actualizare pentru un proiect de investiþii

finanþat din capitaluri proprii

n Nicoleta Vintilã .................................................................. 11

Piaþa de capital în contextul integrãrii în Uniunea Europeanã

n Gabriela Anghelache ......................................................... 21

Mixul de politici al României privind adoptarea euro

n Cristian Socol, Aura Gabriela Socol .................................. 29

Revizie text: Gabriela Ochianã
Tehnoredactare computerizatã: Nicoleta Bobocea
Graficã: Alexandru Ion

   Difuzare ºi abonamente:
   Irina Jerpel (021/312.22.48 – int. 24)

Indexãri în baze de date:
Directory of Open Access Journals (DOAJ)
http: //www.doaj.org
Research Papers in Economics (RePEc)
http://www.ideas.repec.org

Recepþie texte:  economia.ta@edeconomica.com

Sumar

Notã: Autorii sunt responsabili de clarificarea dreptului de utilizare a informaþiilor cuprinse în articole.

www.economieteoreticasiaplicata.ro; www.ectap.ro

Aspecte privind cercetarea preferinþelor consumatorilor

n Mirela-Cristina Voicu ........................................................ 33

Douã viziuni diferite asupra impactului politicii monetare:

noul consens macroeconomic versus economia postkeynesianã

n Marius-Corneliu Marinaº .................................................. 37

Sisteme de guvernare a întreprinderii ºi efectele lor

asupra performanþei economice

n Alecxandrina Deaconu, Cornelia Lefter ............................. 43

Evaluarea oportunitãþii lansãrii noilor produse bancare

n Iuliana Cetinã, Nora Mihail ............................................... 47


