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Cadrul general

• Lucrarea recenzată:

• Titlu: Evolutionary Biology in Economics. A Review

• Categorie: articol tip review

• Subiect: utilizarea conceptelor biologiei evoluționare în analiza/cercetarea economică

• Autori:

• Jason Collins – Business School, University of Western Australia, Crawley, WA, Australia

• Boris Baer – Centre for Integrative Bee Research (CIBER), ARC CoE in Plant Energy Biology, University of Western 
Australia, Crawley, WA, Australia

• Ernst Juerg Weber – Business School, University of Western Australia, Crawley, WA, Australia

• Publicația: ECONOMIC RECORD, VOL. 92, NO. 297, JUNE, 2016, 291–312 (este publicația Societății Economice a Australiei)

• Discussion paper: în 29 martie 2016, draft-ul articolului a fost supus discuției în cadrul Universității, dar sub titlul: THE 
EVOLUTIONARY FOUNDATIONS OF ECONOMICS 

• Metodologia de prezentare:

• ideile de bază din articol

• [C] comentariu/evaluare/critică etc. din partea recenzentului, direct la ideea discutată

• [A] alte aprecieri ale recenzentului, generate în mod indirect de ideea discutată și în marja ideii discutate

NB: nu vor fi menționate lucrări sau autori (acestea sunt menționate în articol), cu unele excepții, ci doar ideile de interes
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Prezentarea articolului (1/24)

• Introducere

• articolul este de tip review: autorii examinează principalele idei, cu fixarea sursei (autor/lucrare/moment al 
publicării) privind pătrunderea bazelor biologiei evoluționare în explicația și comportamentul economic

• unul dintre autori (Jason Collins), căruia i-am solicitat versiunea oficială a articolului (acesta a avut și versiuni tip 
discussion paper) a specificat că articolul este, într-adevăr, un simplu review și nu o opinie în materia discutată

• ideea de a se discuta acest articol în cadrul Seminarului de Modelare Macroeconomică îi aparține Domnului 
Academician Emilian Dobrescu și sunt onorat că am fost invitat să fac această prezentare, ca bază de discuții

• prezentarea de față va fi replicată, în perioada următoare, și în cadrul Seminarului de Logica și Metodologia 
Cunoașterii Economice „Nicholas Georgescu-Roegen”, care și-a reluat activitatea anul acesta la Centrul de Cercetări 
Financiare și Monetare „Victor Slăvescu”

• (foarte important) articolul supus discuției nu se referă la economia evoluționară, ci la aspecte/elemente ale 
biologiei evoluționare care pătrund/au pătruns ca atare în discursul economic

• economia evoluționară se referă la transferul, prin analogie (nu ca atare) de concepte, metode, instrumente din 
biologia evoluționară în economie (ca știință sau ca acțiune); acest transfer este, mai degrabă, de natură metaforică

• [C] economia evoluționară se referă, desigur, la asemenea transferuri și din alte științe sau domenii (ex.: mecanica 
cuantică, medicina, mecanica statistică)

• impactul biologiei evoluționare asupra economiei se referă la transferul ca atare al unor fenomene/procese din 
biologia evoluționară în explicația, evoluția și acțiunea economică (ex.: evoluția genetică a preferințelor economice)
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Prezentarea articolului (2/24)

• Aspecte introductive:

• obiectivul articolului: examinarea măsurii în care teoria evoluționară din biologie a fost încorporată în 
cercetarea economică

• rațiunea pentru care biologia evoluționară poate fi folosită în analiza economică: trăsăturile și preferințele 
umane au fost modelate de selecția naturală

• [C] de observat că aceasta este o afirmație care se auto-justifică (având statut de axiomă) deși ar fi trebuit să rezulte 
din studii (teoretice și empirice)

• [C] se pare că selecția naturală selectează împotriva cooperativității (care reduce fitness-ul), deși altruismul (atunci 
când nu poate fi redus, din punct de vedere logic, la egoism) ar putea fi un contra-exemplu aici

• sursele istorice pentru considerea economiei din perspectiva biologiei sunt: Malthus (care l-a influențat și pe 
Darwin), și Marshall

• utilizarea biologiei evoluționare în analiza economică este de dată recentă

• în articol sunt examinate patru domenii/probleme în legătură cu utilizarea biologiei evoluționare în cercetarea 
economică:

• evoluția preferințelor

• bazele geneticii moleculare ale trăsăturilor economice

• interacțiunea dintre dinamica evoluționară și cea economică

• fundamentele genetice ale dezvoltării economice
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Prezentarea articolului (3/24)

• economia evoluționară (care nu se discută aici) se ocupă de analogiile dintre biologie și economie

• utilizează concepte proprii biologiei și le aplică fenomenelor economice

• economia este văzută ca un sistem adaptiv complex, în care inovarea și schimbarea sunt centrale

• originile economiei evoluționare merg până la Veblen (1898), Alchian (1950), Nelson și Winter (1982)

• NB: există și o publicație Journal of Evolutionary Economics

• articolul de față se concentrează asupra biologiei evoluționare umane mai degrabă decât asupra analogiilor dintre 
biologie și economie

• se referă la aplicarea biologiei evoluționare la procesele economice, la nivelul indivizilor, al genelor lor și al inter-acțiunilor la 
nivelul populației (dinamică populațională)
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Prezentarea articolului (4/24)

[1] EVOLUȚIA PREFERINȚELOR (1/8)

NB: cel care a declanșat sugestia de a folosi biologia evoluționară în studiul preferințelor umane: Edward O. Wilson 
(Sociobiologia – 1975)

I. PRIMELE SUGESTII

• (Gary Becker, 1976): evoluția preferințelor poate fi explicată prin selecția ([C] naturală) a trăsăturilor cu cel mai ridicat fitness

• [C] fitness: potențialul unui individ (organism viu) de a-și maximiza șansele de realizare a finalității/scopului

• chiar și altruismul este văzut tot ca un rezultat al evoluției preferințelor

• rotten kid theorem/teorema copilului putred: părintele altruist transferă o parte din beneficiul copilului agresat de copilul 
„putred” de la copilul agresat la cel putred, la un nivel la care acesta din urmă nu-l va mai agresa pe celălalt

• [C] implică deplina cunoaștere a preferințelor celor doi copii, precum și un calcul de raționalitate (în plus, implică faptul 
ca părintele să fie suficient de bogat să poată face acele transferuri de beneficii și de costuri)

• se pare că altruismul este un egoism împărtășit supra-individual ([C] chiar teorema lui Becker indică asta)

• alte opinii privind îmbunătățirea fitness-ului:

• (Wynne-Edwards, 1963) selecția de grup 

• (Hamilton, 1964) fitness-ul incluziv 

• (Trivers, 1971) altruismul reciproc 

• modelul lui Becker nu explică cum evoluează preferințele și cum se răspândesc în populație ([C] cum își măresc frecvența 
la nivelul populației)
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Prezentarea articolului (5/24)

[1] EVOLUȚIA PREFERINȚELOR (2/8)

II. CONTRIBUȚII RECENTE

(1) Alegerea obiectivului: consum vs. fitness

• Cadrul discuției

• fitness incluziv (Hamilton): obiectivul de ultimă instanță al individului

• se măsoară prin contribuția individului la genele generației următoare:  fie a) direct, prin propria reproducție, fie 
b) indirect, prin sprijinirea reproducerii genelor asemănătoare cu ale lui ([C] vezi teorema Becker)

• distincția ultimate objective – proximate objective

• ultimate objective: obiectivul de ultimă instanță (fitness-ul incluziv) 

• proximate objective: mecanismul prin care se atinge obiectivul de ultimă instanță

• [C] în termeni praxiologici: ultimate objective este scopul, iar proximate objective este mijlocul

• Răspunsuri

• (P.H.Rubin, C.W.Paul) utilitatea este definită ca fitness care depinde de numărul de femei pe care le atrage un bărbat

• această definiție a utilității explică schimbările în preferința pentru risc, pe măsură ce bărbații îmbătrânesc și au mai 
multe venituri și resurse

• bărbatul care are mai puțin venit decât cel cerut se va expune riscului de a câștiga venituri suplimentare, întrucât o 
scădere a venitului nu va reduce utilitatea

• bărbatul care are mai mult venit decât cel cerut se va opune riscului de a câștiga venituri suplimentare, întrucât o 
scădere a venitului va reduce utilitatea
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Prezentarea articolului (6/24)

[1] EVOLUȚIA PREFERINȚELOR (3/8)
• (A.E.Gandolfi, A.S.Gandolfi, D.P.Barash) maximizarea fitness-ului: maximizarea averii inter-generaționale pe termen lung

• [C] de observat că criteriul este cvasi-identic cu ipoteza venitului permanent (M. Friedman)

• criteriul explică situația numărului copiilor în societățile moderne: nu numărul de copii din generația următoare 
contează, ci întreaga descendență din viitor, parcurgând ansamblul tuturor generațiilor posibile

• contra-exemplu: situația din statele dezvoltate arată că familiile cu mai mulți copii au un fitness mai mare

• unii suprainvestesc în educația copiilor mai degrabă decât în numărul lor

• variația mediului poate compromite maximizarea fitness-ului

• inclusiv prin faptul că schimbarea mediului este prea rapidă pentru a permite fixarea trăsăturilor noi

• rezultă că urmărirea obiectivului de primă instanță poate fi eronată

• consumul de grăsimi și dulciuri, atunci când sunt rare (și, deci, când măresc fitness-ul) devine dăunător atunci când 
sunt abundente (și, deci, micșorează fitness-ul)

• de aceea analiza evoluționară trebuie să țină cont de trăsăturile dobândite în medii anterioare, nu în cele curente

• [C] rezultă oare că obișnuințele de consum sunt, în mod necesar, trăsături genetice de comportament?

• consumul poate mări fitness-ul prin rolul său de semnal al calității

• este vorba despre un consum ostentativ, care atrage femeile

• dacă se întâmplă asta, atunci funcția de maximizare a consumului contribuie la maximizarea fitness-ului

• [C] totuși, care este relația dintre creșterea consumului și creșterea utilității consumului, deci creșterea fitness-ului? 
Pare că creșterea consumului duce la creșterea fitness-ului fără intermedierea funcției de utilitate a consumului, cu 
excepția cazului în care utilitatea consumului este înlocuită de creșterea fitness-ului (deci consumul este un obiectiv 
proximate – NN: de natura mijlocului)
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Prezentarea articolului (7/24)

[1] EVOLUȚIA PREFERINȚELOR (4/8)
• [C] definiția fitness-ului nu poate fi exclusiv de natură biologică (ca în cazul subiecților non-culturali)

• [C] este  ca și cum proximate-ul este de natură culturală, iar ultimate-ul este de natură biologică (lamarckism)

• [C] analogia cu comportamentul animal este exagerată (mai avem exagerări cu econofizica, de exemplu; acum 
exagerarea este în partea opusă): cred că este un ultim balans, înainte de a edifica un limbaj, un formalism și o 
disciplină autentic socială a economiei

• totuși, nu este clar cum contribuie consumul la creșterea fitness-ului, fără a arăta cum anume este alocat consumul (pentru 
consumul propriu, pentru educația copiilor etc.)

• se pune problema dacă realizarea obiectivului proximate servește doar propriului interes de creștere a fitness-ului sau servește și 
altora în aceeași finalitate

• aceasta este o întrebare legată de evoluția altruismului; s-au dat mai multe răspunsuri:

• evoluția (apariția) altruismului de tipul reciprocității puternice: predispoziția de a coopera și de a penaliza pe cei care 
încalcă normele de cooperare

• evoluția (apariția) altruismului de tip parohial: o combinație de cooperare intra-grup și de concurență inter-grup

• evoluția (apariția) preferinței pentru comportamentul moral: a face ceea ce este corect

• toate aceste tipuri de altruism sunt legate de ideea de selecție de grup, și nu de selecția individuală cum „cere” 
darwinismul standard

• cea mai utilizată abordare în biologia evoluționară rămâne fitness-ul incluziv

• altruismul, în cele două versiuni (vezi mai sus), poate fi derivat din abordarea fitness-ului incluziv

• se mai utilizează și abordarea selecției multi-nivel dar care este echivalentă, cel puțin în ceea ce privește modelarea 
cantitativă, fitness-ului incluziv

• se apreciază că rezultatele obținute în biologia evoluționară nu au fost prea bine comunicate către științele sociale, din 
cauza unei terminologii prolixe și confuze
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Prezentarea articolului (8/24)

[1] EVOLUȚIA PREFERINȚELOR (5/8)
(2) Forma funcției de utilitate. Preferința de timp și preferința de risc

• preferința de timp:  valoarea acordată bunurilor în funcție de momentul consumării lor

(2.1.) Abordări care implică o alegere inter-temporală

 analiza evoluției preferinței de timp s-a dezvoltat în paralel cu analiza istoriei vieții, cu etapele ei în timp (dezvoltare, 
maturizare, reproducție, investirea în urmași, senectutea, moartea)

• ideea principală a acestei legături: rata de creștere a populației trebuie corelată cu evoluția preferinței de timp

• creșterea pe termen lung a populației este reflectată de rata de actualizare inter-generațională

• s-a arătat că rata de actualizare a transferului resurselor de la mamă la fiică este de 150% pe generație, iar rata dobânzii 
reale pe termen lung (care ar acționa ca un coeficient de actualizare) ar trebui să fie de 2% pe an

• obiecții: există două asumpții implicite: a) urmașii sunt identici între ei; b) transferul de resurse se face o singură dată, în 
totalitate, și la aceeași vârstă pentru urmași

• dacă  aceste asumpții sunt înlăturate, nu se poate deriva o rată a preferinței de timp (sau o rată de actualizare)

 s-a emis opinia că analizarea unui risc de viabilitate agregat (deci, nu la nivel de agent, ci la nivelul întregii populații) ar putea da 
valori mai mari ale preferinței de timp (ratei de actualizare)

 teoria biologiei evoluționare nu a ajutat prea mult la stabilirea ratei de actualizare sau a aversiunii față de risc; cea mai buna 
cale ar fi cea empirică

 problema fundamentală (și dificilă) constă în derivarea funcției de utilitate care maximizează fitness-ul într-un mediu dat

• în general asta indică o rată de actualizare exponențială, care poate fi considerară „rațională”, în sensul că permite alegeri 
consistente ([C] non-contradictorii) în timp

• există și un alt rezultat: o rată de actualizare hiperbolică, permițând alegeri inconsistente în timp
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Prezentarea articolului (9/24)

[1] EVOLUȚIA PREFERINȚELOR (6/8)
• indivizii pot modifica estimarea probabilității care descrie hazardul având drept consecință obținerea unei evoluții 

hiperbolice a ratei de actualizare: cu cât este un moment mai târziu, cu atât se preferă câștigul mai mare, și invers

• [C] o asemenea îmbunătățire a probabilității se referă la utilizarea probabilităților Bayes

• totuși, atunci când tiparul hiperbolic este constatat în experimente care nu implică hazardul, pare că el este mai degrabă 
o reminiscență evoluționară a unor perioade în care hazardul era mai puternic

• s-a observat, de asemenea, un tipar hiperbolic în preferința de timp în cazul analizelor privind istoria vieții

(2.2.) Abordări care nu implică o alegere inter-temporală

 aversiune față de pierderi (Kahneman)

 inversarea preferințelor

 importantă este înțelegerea obiectivului evoluționar al agentului

• ex.: apare o aversiune față de risc peste un anumit venit si o preferință pentru risc sub un anumit venit, deoarece 
obiectivul evoluționar este eronat definit

• în atragerea perechii sau în creșterea fitness-ului comportamentul este neutral în raport cu riscul

 obiectivele evoluționare variază în raport de contextul în care apar

• teoria modulară a inteligenței: mintea umană nu funcționează ca un tot unitar, centralizat, ci cuprinde module care rezolvă 
separat probleme din domenii separate
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Prezentarea articolului (10/24)

[1] EVOLUȚIA PREFERINȚELOR (7/8)

• deci, reguli diferite de luare a deciziilor vor fi aplicate pentru probleme sau domenii diferite

• multe comportamente aparent non-raționale trebuie explicate prin această modularitate care, în evoluția omului, a dus la 

creșterea fitness-ului

• aceste reguli modulare trebuie considerate profund raționale (deeply rational)

• raționalitatea limitată (sau folosirea euristicii – regula degetului mare – rule of thumb)

• formarea obișnuințelor poate apărea ca urmare a considerării fericirii ca un etalon imperfect pe baza căruia se iau decizii

• dacă nu există constrângeri, adică dacă indivizii au capabilități senzoriale superioare și răspunsul legat de fericire este 

perfect în acord cu alegerile, atunci funcția de utilitate transferă  fericirea în fitness

• dar dacă sunt constrânși în vreun fel să simtă fericirea, atunci acest transfer nu se produce

• dacă sunt restricții (de exemplu, capacități senzoriale limitate sau valori limitate care pot fi acordate nivelului de fericire 

atins)

• dacă subiectul nu poate discrimina între alegeri: dă un răspuns amplificat privind valoarea atinsă a fericirii

• dacă există limitări ale valorilor de fericire: alegerea poate ieși din „curba posibilităților de alegere”

• sub aceste constrângeri: subiectul va amplifica semnalul acolo unde el contează mai mult

• astfel utilitatea va depinde de rezultatele relative ale deciziilor, trimițând către creier informația despre diferențele dintre

rezultate

• [C] cumva, avem aici un fel de „selecție naturală” a semnalului
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Prezentarea articolului (11/24)

[1] EVOLUȚIA PREFERINȚELOR (8/8)
 aspectele poziționale ale subiecților fac ca o creștere a venitului la nivelul societății să nu mărească fericirea

• [C] vezi actualele fenomene de polarizare a societății din perspectiva venitului, deși, pe „total”, venitul a crescut

 aspecte evoluționare ale eterogenității preferințelor (de exemplu, variația  în timp a preferințelor și aversiunea față de risc)

• ereditabilitatea trăsăturilor economice este asigurată de factori genetici

• se pare că eterogenitatea genetică a agenților economici este conservată de acțiunea avantajului comparativ

 s-au studiat și preferințele care nu reprezintă trăsături ale funcției de utilitate (altele decât preferința de timp, respectiv preferința 
de risc): dorința de a coopera, dorința de a inova, dorința de a semnaliza

• predilecția schimbului între non-rude (specifică omului, în raport cu alte specii): de exemplu, avantajul comparativ a apărut 
ca urmare a acestei predilecții

• această idee este puțin studiată în prezent de economiști

• la fel, puțin studiată este cunoașterea și inteligența umană

• [C] întrucât în continuare se va face referire la relația genotip-fenotip, dăm mai jos definițiile acestora:

• [C] genotipul unui organism: clasa de apartenență, dată de caracteristicile fizice ale genelor

• [C] fenotipul unui organism: clasa de apartenență, dată de caracteristicile biochimice, morfologice, psihologice și 
comportamentale ale organismului adult

• [C] conceptul care descrie trecerea de la genotip la fenotip: norma de reacție a fenotipului

• [C] dezvoltarea este un efect al interacțiunii dintre genotip și mediu

• individul se dezvoltă (nu evoluează), specia evoluează (nu se dezvoltă)

• [C] în afara genotipului și mediului, mai există un factor care influențează procesul eredității: zgomotul de dezvoltare (proces cu 
caracter stohastic, la nivel molecular)
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Prezentarea articolului (12/24)

[2] BAZELE GENETICE ALE TRĂSĂTURILOR ECONOMICE (1/3)
 din punct de vedere empiric, s-a arătat că întregul comportament uman este ereditar: o proporție din variația fenotipului (observabilului 

macroscopic) poate fi atribuită variației genetice între indivizi

• [C] aceasta este o afirmație evident prea „tare”, la fel cu afirmația contrară: întregul comportament uman este cultural 

• asta s-a numit: geno-economie
• [C] geno-economia este un tip de reducționism material; se pare, totuși, că în domeniul social/economic, nu reducționismul ci topologia are 

atributul explicativ cel mai pregnant (din păcate, economiștii sunt aproape complet nepreocupați de topologie)

• geno-economia studiază mai ales problema gemenilor și problema adopțiilor
• ambele probleme au ajutat la estimarea ereditabilității, pe baza comparative (la gemeni – cu ceilalți frați, la adopții – cu cei rămași în familiile 

naturale) – câteva exemple:

• variația comportamentului de economisire este datorat variației în factorii genetici în proporție de 33%, preferinței riscului în proporție 
de 20-57%, iar inteligenței în proporție de 50-80%

• ereditabilitatea venitului curent: 18-41% (gemeni albi, bărbați)

• ereditabilitatea venitului permanent: 37-58% (bărbați), 28-46% (femei)

• ereditabilitatea măsurilor pentru atingerea unui anumit nivel de studii: 34-46%

 s-au dezvoltat mult studiile genomice (după clarificarea genomului uman) privind comportamentul economic

• studii privind genele-candidat: gena a cărei funcție biologică este prezumată a fundamenta o anumită trăsătură de comportament 
economic

• [C] probabil o direcție la fel de fantezistă cu cea care a vrut să găsească locuri în creier responsabile de diferite funcții ale lui (s-a dovedit 
că, de fapt, creierul funcționează ca un tot entanglat) 

• totuși, legătura dintre inteligență și factorii genetici nu a fost confirmată de studii empirice

• explicații pentru eșecul conjecturii genelor candidate: a) nereprezentativitatea eșantioanelor folosite; b) ipoteze formulate ex post (adică 
inductiv); c) publicarea doar a rezultatelor pozitive

• pentru evitarea erorii de ordinul 2 în testarea empirică (considerarea ipotezei nule ca fiind adevărată deși e falsă) studiile de tip genomic ar 
trebui să folosească eșantioane suficient de mari (unele studii care au respectat această condiție, nu au putut replica rezultatele inițiale)
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Prezentarea articolului (13/24)

[2] BAZELE GENETICE ALE TRĂSĂTURILOR ECONOMICE (2/3)
 există studii de asociere a genomului în sens larg: deși acestea au o putere de testare mai mare, nu s-au putut replica în mod semnificativ 

rezultatele obținute

 există alte studii, bazate pe variația genetică combinată ca factor explicativ al variației preferințelor economice și politice precum și al 

preferințelor în legătură cu educația

 nu s-au găsit relații semnificante între variația genetică și unele trăsături de comportament ca: risc, răbdare, corectitudine

• totuși, s-a putut arăta că impactul genetic este poligenic (adică nu s-au identificat gene candidat individuale)

• informația poligenică poate fi considerată un predictor pentru o importantă parte a variației fenotipului

• aceasta coroborează alte rezultate care arată că genotipul (informația poligenică) este corelată cu variația înălțimii, inteligenței și personalității 

fenotipului

 geno-economia poate ajuta modelarea în economie prin măsurarea directă a parametrilor comportamentali și prin utilizarea genelor ca 

variabile de control

• [C] trecerea de la mutațiile moleculare (genomice) la mutațiile fenotipice este analizabilă cu teoria haosului (mutații mici, regulate, conduc la 

mutații mari, neregulate, prin acumulare; în economie: inerția, relația micro-macro, dependența senzitivă de condițiile inițiale etc.)

• identificarea canalelor biologice ca bază a trăsăturilor economice asigură o anumită fundamentare în analiza teoretică a preferințelor economice, 

putând explica evoluția preferințelor

• în plus, informația genomică poate fi de ajutor programelor sociale prin identificarea eterogenității indivizilor

• există și critici care arată că:

• această informație nu este de prea mare folos politicilor publice (îndeosebi a celor sociale)

• setul de date supus analizei trebuie să fie foarte mare pentru a fi semnificant

• s-a constituit Consorțiul Asociației Genetice a Științei Sociale, care a propus instituirea unor anchete standardizate privind preferința de timp, 

preferința de risc, încrederea, educația și bunăstarea
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Prezentarea articolului (14/24)

[2] BAZELE GENETICE ALE TRĂSĂTURILOR ECONOMICE (3/3)
• pe un eșantion de 101.069 indivizi (replicat printr-unul de 25.490 indivizi) s-a stabilit că informația genomică explică  2% din nivelul de 

studii și funcția cognitivă

• în viitor testarea pe baza întregului genom va deveni rutină și va utiliza eșantioane din ce în ce mai mari

• ex. un studiu asupra înălțimii a arătat că informația genetică combinată (asociată) explică 20%  din ereditabilitatea acesteia la 
adulți 

 există și alternative la geno-economie pentru încorporarea informației genetice în analiza economică

• istoria familiilor: informația genetică a explicat circa 4-6% din ereditabilitatea înălțimii, în timp ce înălțimea părinților a explicat 40%

• transmiterea epigenetică a trăsăturilor: (studiul epigenetic se referă la schimbările chimice ereditare ale genelor care nu sunt generate de 
schimbări în secvența ADN)

• schimbările epigenetice sunt determinate de factorii de mediu (de exemplu, sărăcia)

• transmiterea se face prin acel comportament al părinților care afectează copiii, sau prin afectarea embrionului de către factorii de 
mediu

• transmiterea se poate face la nivel multigenerațional, nu doar la o singură generație ([C] dacă s-ar face la nivelul unei singure generații 
ar fi lamarkism)

• ca urmare se asigură „materie primă” pentru selecția naturală, asigurându-se astfel, un ritm mai mare al adaptării indivizilor 
decât prin mutațiile la nivelul ADN

• analiza epigenetică nu pare a reprezenta o alternativă la abordarea bazată pe gene

• schimbarea epigenetică poate fi indusă de o mutație genetică neidentificată

• [C] dar, evident, se poate și invers!

• nu sunt probe că schimbările epigenetice se transmit mai departe decât o generație (multe schimbări epigenetice pot fi șterse
după o primă „copiere”)

• nu s-au identificat empiric mecanismele biochimice prin care se face transmiterea schimbărilor epigenetice
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Prezentarea articolului (15/24)

[3] INTERACȚIUNEA DINTRE DINAMICA EVOLUȚIONARĂ ȘI CEA ECONOMICĂ (1/7)
• pe termen scurt, preferințele pot fi considerate constante, deoarece schimbarea evoluționară a omului este lentă

• pe termen lung, care este asociat cu creșterea și dezvoltarea economică, variația preferințelor trebuie luată în considerare

• ritmul schimbărilor frecvenței genelor s-a accelerat după răspândirea agriculturii

• orice analiză economică pe o durată mai mare de 10 sau 100 generații trebuie să ia în considerare schimbările evoluționare ale 
preferințelor (unii – E.O. Wilson – spun că schimbări în trăsăturile intelectuale și emoționale pot apărea chiar și pe perioade de sub 
10 generații, mai ales în istoria recentă)

(3.1.) Evoluția umană și creșterea economică

• diferențierea trăsăturilor economice în funcție de diferențele de mediu sunt bine studiate

• până în anul 2002 nu s-a studiat sistematic legătura dintre preferințele economice și creșterea economică (mai ales tranziția de la 
condițiile malthusiene la creșterea economică modernă)

I. Cazul modificării temporare (reversibile) a structurii populației

 a fost elaborat un model:

• fie o populație formată din două componente: a) una care preferă calitatea în legătură cu urmașii; b) una care preferă 
cantitatea în legătură cu urmașii

• primii preferă un număr mic de urmași bine educați, ceilalți preferă un număr mare de urmași

• primii vor avea un venit mai mare, își vor educa mai bine propriii urmași, suportând costul educației

• ceilalți vor suporta un cost mai mic cu educația dar și urmașii va trebui să se comporte, cu urmașii lor, la fel

• întrebare: care dintre cele două categorii are fitness-ul mai bun? 

• răspuns: depinde de nivelul de dezvoltare a economiei; astfel:
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Prezentarea articolului (16/24)

[3] INTERACȚIUNEA DINTRE DINAMICA EVOLUȚIONARĂ ȘI CEA ECONOMICĂ (2/7)

• în economia malthusiană: primii vor avea un nivel înalt de educație, vor face inovații, economia va crește

• efectul tehnologic va duce la creșterea veniturilor în întreaga populație, deci cantitativii vor investi și ei mai mult în 
educație

• se creează un cerc virtuos al progresului tehnologic-educație-creștere economică….

• (s-a simulat că decolarea economiei poate apărea după un număr mic de generații)

• după decolarea economiei, primii își reduc prevalența, deoarece apropierea de maximum-ul fitness-ului ar putea conduce 
la supra-investire

• aceasta este compensată de cei cantitativi care încep să investească în educație

• concluzia: populația se stabilizează pe perioada tranziției de la economia malthusiană (cu excepții notabile: Marea 
Britanie după prima revoluție industrială)

 să introducem în acest model o a treia categorie de părinți: o categorie puternic cantitativă (de exemplu, prin migrare sau prin 
mutații oarecare), dar aflată în număr relativ mic

• aceștia vor avea un avantaj evoluționar: nu va trebui să investească în educație, ci doar în numărul urmașilor

• dacă vor căpăta prevalență în populație, vor reduce nivelul educației și, în mod simetric, vor readuce economia la stadiul 
malthusian ([C] care, astfel, este reversibilă, basculabilă)

 a fost elaborat și un model care viza spiritul antreprenorial

• proxy-ul utilizat: gradul de noutate sau de căutare a riscului

• constatări:
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Prezentarea articolului (17/24)

[3] INTERACȚIUNEA DINTRE DINAMICA EVOLUȚIONARĂ ȘI CEA ECONOMICĂ (3/7)
• în etapele inițiale, indivizii care tolerează riscul au un avantaj evoluționar

• pe măsură ce tot mai mulți devin antreprenori, progresul tehnologic este expandat

• în cele din urmă se produce decolarea economică

• după decolare, indivizii care au aversiune față de risc capătă un avantaj evoluționar și se înmulțesc

• NB: reducerea indivizilor toleranți la risc în țările emergente poate compromite procesul de convergență a acestora cu țările 
dezvoltate, inclusiv prin creșterea numărului indivizilor cu aversiune față de risc, deci cu orientarea economiei spre tipul 
malthusian

• modul de operare a modelului care vizează spiritul antreprenorial este analog celui care operează în cazul relației calitate – cantitate

• tipul care preferă calitatea își pierde avantajul evoluționar după decolarea economiei

• deci structura populației înainte și după decolare este asemănătoare

• de fapt, nu e nevoie de dinamica evoluționară dacă există și alte surse ale progresului tehnologic (ex.: efectul de scală)

II. Cazul modificării permanente (ireversibile) a structurii populației

• se bazează pe încorporarea potențialului inovativ (un fel de productivitate a cercetării) la nivelul indivizilor

• dimensiunea unei populații malthus-iene este constrânsă de nivelul tehnologic și tot mai mulți indivizi au idei noi

• pe această bază, se arată că creșterea populației este proporțională cu dimensiunea ei

• deci, creșterea populației este proporțională cu potențialul inovativ, deoarece mai mulți indivizi înseamnă mai multe mutații, 
deci un potențial mai mare pentru schimbare evoluționară

• [C] vezi, aici, și Hayek, cu argumentul său de utilitate privind libertatea, în lucrarea Constituția libertății

• dacă aceste mutații măresc fitness-ul, atunci noile gene se vor răspândi, progresul tehnologic va continua și populația va crește 
ș.a.m.d.

• [C] măsura fitness-ului care variază între generații este media geometrică; în interiorul generației este media aritmetică

• deci, potențialul inovativ este mai mare după fiecare asemenea șoc evolutiv
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Prezentarea articolului (18/24)

[3] INTERACȚIUNEA DINTRE DINAMICA EVOLUȚIONARĂ ȘI CEA ECONOMICĂ (4/7)
• totuși, este încă neclar dacă potențialul inovativ sau unele trăsături generate de dobândirea averii (cumpătare, muncă 

asiduă, prudență) sunt transmise inter-generațional în mod genetic sau în mod cultural

• s-au găsit corelații pozitive între avere și fertilitate, sau între avere și nivelul educației

• sunt și studii care infirmă că preferința pentru investiția în educație este dobândită ereditar

• se pare că există probe că preferința pentru calitate într-o lume malthus-iană este de tip evoluționar

• se schimbă structura populației, se atinge progresul tehnologic, și apoi această preferință dispare

• selecția sexuală asigură o evoluție mai rapidă a schimbărilor evoluționare, deoarece are un impact direct asupra fitness-
ului (măsurat prin reproductivitate) ([C] acest aspect este indicat și de David Ruelle, respectiv Richard Dawkins, care au 
fost discutați la Seminarul de Logica și Metodologia Cunoașterii Economice „Nicholas Georgescu-Roegen” anul acesta)

• există probe că 50% din selecția totală a homo sapiens este generată de selecția sexuală

• există probe că mintea umană este modelată de selecția sexuală, precum și de schimb

• s-a elaborat un model în care abilitatea cognitivă și frumusețea fizică sunt determinate genetic (inteligența, 
capitalul uman și frumusețea au crescut: 1% din creșterea capitalului uman în ultimii 800 de ani)

• noi probe (Collins) arată că selecția sexuală (care include și consumul ostentativ) contribuie la creșterea economică

(3.2.) Evoluția trăsăturilor economice

• represaliile în cazul unor acțiuni incorecte în cadrul schimbului nu se bazează pe calculul rațional cost-beneficiu, ci pe emoție

• în analiza rațională ar trebui comparat beneficiul viitor al reputației cu costul actual al represaliilor (un calcul de optimizare 
inter-temporală și inter-obiectuală)

• mix-ul emoțiilor cu un coeficient de discount mare privind câștigurile de reputație viitoare reprezintă un bootstrap evoluționar stabil, 
generat de  calea pe care trăsăturile în cauză apar
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Prezentarea articolului (19/24)

[3] INTERACȚIUNEA DINTRE DINAMICA EVOLUȚIONARĂ ȘI CEA ECONOMICĂ (5/7)
• [C] bootstrap (acțiunea de bootstraping): există două accepțiuni (inter-corelate) ale acestui concept:

• accepțiunea din statistica matematică: completarea unei serii de timp incomplete pe baza tiparului eșantionului deținut

• accepțiunea din mecanica cuantică: proprietate de auto-consistență, auto-coerență (bazată pe entanglare)

• alte studii au examinat rolul schimbului în evoluția umană

• fie o populație care desfășoară 2 activități: a) activități de atac; b) activități de apărare

• pentru simplificare, indivizii sunt considerați haploizi (au un singur set de cromozomi): au o genă care determină 
productivitatea în atac și o genă care determină productivitatea în apărare

• fiecare genă poate fi de productivitate ridicată (M) sau de productivitate mică (m), dezi rezultă patru genotipuri posibile: 
a) MM; b) Mm; c) mM; d) mm

• fără schimb, fiecare individ este de sine stătător

• în timp, alelele cu productivitate mică vor fi eliminate complet

• [C] alelă: versiune a unei gene (identică sau diferită) care ocupă același locus în cromozomi omologi (alele identice duc la 
homozigoți, alele diferite duc la heterozigoți)

• [C] eliminarea alelelor este făcută de selecția naturală obișnuită (care are, cum se știe, caracter cumulativ)

• cu schimb, fiecare individ se va specializa într-o activitate de productivitate mare (Mm sau mM)

• o întâlnire Mm cu mM va putea duce la un individ mm, care va fi eliminat (deși poate persista pe termen scurt), deci, pe 
termen lung vom avea doar două structuri posibile ale populației: a) indivizi ([C]: fenotipuri) MM și mM sau b) indivizi ([C]: 
fenotipuri) Mm și MM

• acest rezultat diferă de rezultatul dat de avantajul ([C]: comercial) comparativ, deoarece, în cazul discutat aici, fiecare individ 
trebuie să fie specializat cel puțin într-o activitate de productivitate mare

• [C]: conform avantajului comercial comparativ (Ricardo), este posibil să câștigi chiar dacă ai dezavantaje absolute în ambele 
activități (și anume prin-un cost de oportunitate mai mic)
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Prezentarea articolului (20/24)

[3] INTERACȚIUNEA DINTRE DINAMICA EVOLUȚIONARĂ ȘI CEA ECONOMICĂ (6/7)
• analiza relației dintre evoluția preferinței pentru fertilitate și șocul de fertilitate (Collins)

• se pare că preferința pentru fertilitate crește după un șoc al fertilității scăzute

• explicația: genele care „preferă” fertilitatea își măresc frecvența în populație după un șoc de fertilitate (fertilitate scăzută) 
deoarece indivizii cu preferință pentru fertilitate au un avantaj evoluționar (fitness mai mare)

• important: acest proces este endogen, nu este cauzat de imigrarea indivizilor cu preferință pentru fertilitate

• teorii privind co-evoluția natură-cultură (teorii cu dependență de cale)

• teoria eredității duale: co-evoluția genă-cultură

• ex.: domesticirea animalelor care produc lapte

• consumul de lapte a dus la creșterea toleranței organismului la lactoză, care a încurajat menținerea șeptelului producător 
de lapte ([C] feed-back pozitiv)

• [C] feed-back pozitiv dar, se pare că darwinism-ul este eliminat aici (funcția a generat structura)

• [C] pentru a introduce cultura în procesul evoluționar al fenotipului trebuie introdus un alt vehicul (Richard Dawkins): 
memă, dar, după părerea mea, mema nu epuizează vehiculele culturale ale eredității, trebuie introdus un al treilea 
vehicul pe care l-aș numi semă (diferența dintre memă și semă: mema este informală, sema este formală, codificată)

• teoria bazată pe agent

• analizează evoluția preferințelor pe folosind metoda jocurilor evoluționare

• ex.:  a) creșterea frecvenței utilizării strategiei talionului;

b) creșterea frecvenței utilizării strategiei de cooperare;

c) evoluția instituțiilor economice
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Prezentarea articolului (21/24)

[3] INTERACȚIUNEA DINTRE DINAMICA EVOLUȚIONARĂ ȘI CEA ECONOMICĂ (7/7)
• teoria natură vs. hrănire (nature vs. nurture): separă mecanismul evolutiv biologic (bazat pe evoluție genetică/epigenetică) de cel 

cultural

• mecanismul cultural este și orizontal și vertical și, în plus, nu presupune o apropiere între indivizii afectați (în timp ce 
mecanismul biologic implică această apropiere)

• [C] totuși, s-a dovedit că și mecanismul biologic poate fi orizontal/oblic

• separarea transmiterii genetice de transmiterea culturală este problematică

• multe modele sunt nevoite să accepte ambele canale de transmitere, care trebuie considerate puternic entanglate

• calea cea mai promițătoare de separare a celor două canale de transmitere este analiza acestora prin genetica moleculară

• multe oportunități de cercetare privind evoluția preferințelor economice pot proveni din utilizarea seriilor de timp

• metoda este deja utilizată de antropologia evoluționară și de istoricii economiei
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Prezentarea articolului (22/24)

[4] FUNDAMENTELE GENETICE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICE (1/3)
• cercetările s-au concentrat mai degrabă pe analiza corelației dintre frecvența unor gene și nivelul sau dinamica dezvoltării 

economice (și mai puțin pe transmiterea genetică a trăsăturilor economice)

• studii privind relația dintre dezvoltarea economică și distanța genetică

• distanța genetică: intervalul de timp în care două populații diferite date au un strămoș comun (deci, un indicator inter-populațional)

• eșantion: 42 populații din 137 de țări

• rezultat: logaritmul venitului este negativ corelat cu distanța genetică medie față de populația SUA

• distanța genetică explică circa 39% din variația venitului

• luând ca benchmark lumea întreagă sau Europa, ponderea explicată de distanța genetică este mai mică

• comparația între populația din provinciile chineze și Taiwan a dus la rezultatul unei corelații pozitive între distanța genetică și variația 
venitului

• cercetările s-au bazat pe calcularea distanței genetice pe baza a 120 alele neutre (care nu participă la selecția naturală)

• [C] totuși, în biologia evoluționară, s-a arătat că alelele neutre nu sunt pasive în raport cu selecția naturală

• se pare că distanța genetică explică barierele la difuzarea tehnologiei și a dezvoltării economice (societățile apropiate se 
contagionează mai ușor între ele)

• [C] de aceea distanța genetică poate fi un predictor pentru dezvoltarea economică, chiar plecând de la aceeași dotare cu resurse

• [C] poate că criteriul de specializare bazat pe înzestrarea cu resurse (criteriul HOS – Heckscher-Ohlin-Samuelson) ar putea fi reevaluat 
din perspectiva distanței genetice

• s-a observat și că impactul distanței genetice asupra dezvoltării economice are o anumită ciclicitate

• [C] poate și ciclicitatea economică ar putea fi studiată din perspectiva factorului cauzal distanță genetică
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Prezentarea articolului (23/24)

[4] FUNDAMENTELE GENETICE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICE (2/3)
• studii privind relația dintre distanța genetică și încredere

• rezultate obținute:

• creșterea cu o abatere standard a distanței genetice reduce încrederea mutuală cu 1,8 abateri standard

• corelație negativă între distanța genetică și schimbul economic

• studii privind relația dintre diversitatea genetică și dezvoltarea economică

• diversitatea genetică: măsură a diversității genetice intra-populaționale

• se acceptă că diversitatea genetică este afectată de efectul fondatorului serial (pierderea de diversitate genetică ca urmare a preluării 
doar a unei părți din diversitatea genetică fondatoare)

• ipoteză: diversitatea genetică influențează dezvoltarea economică prin trăsăturile care avantajează creația și implementarea 
tehnologică

• diversitatea genetică este un predictor pentru rezultate științifice (1% creștere a diversității genetice explică 0,02% din 
creșterea numărului de articole științifice pe an pe persoană)

• capacitatea de adaptare la mediu (natural și social) pare să fie pozitiv corelată cu diversitatea genetică

• există și efecte adverse ale diversității genetice: 

• poate crea conflicte în interiorul populației, ca urmare a gradului scăzut de rudenie, ceea ce reduce cooperativitatea și 
încurajează concurența

• dacă diversitatea genetică se manifestă prin eterogenitate etno-lingvistică, înclinația spre conflict intra-populațional 
crește

• empiric (53 grupuri etnice), luând densitatea populației ca proxy pentru dezvoltarea economică, pentru anii 1500, s-a găsit o relație 
„cocoșată” între diversitatea genetică și nivelul de dezvoltare, ceea ce indică efectul compensatoriu între cele două variabile; același 
rezultat s-a găsit pentru anii 2000
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Prezentarea articolului (24/24)

[4] FUNDAMENTELE GENETICE ALE DEZVOLTĂRII ECONOMICE (3/3)

• aspecte metodologice discutabile

• nu s-a putut arăta că indivizii conștientizează relațiile de rudenie dintre ei

• [C] totuși, alte aspecte de omogenitate ar putea fi utilizate: con-sătenismul, con-urbanismul; con-sexismul, con-patriotismul, 
con-europenismul etc.

• distanța genetică, respectiv diversitatea genetică sunt calculate pe baza alelelor neutre, care nu contează pentru selecția 
naturală, adică pentru fenotip (sunt așa numitele alele non-proteină)

• există alte trăsături economice aflate sub selecție naturală (neluate în calcul): ex.: o genă responsabilă de atitudinea față de
riscul financiar 

• unele studii arată că există două efecte ale trăsăturilor transmise inter-generațional:

• unele care afectează direct performanța economică

• unele care se constituie în bariere la diseminarea tehnologiei

NB: se consideră că este mai ușor de studiat barierele decât efectul direct (motivul: sunt repetabile)

• autorii cred că accesul public la genomul uman va ajuta cercetarea bazelor genetice ale dezvoltării economice, prin furnizarea unor serii de 
timp mari
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Comentarii finale ale recenzentului

• Riscuri:

 speculații forțate

 se preia modul de acțiunea al memei (sau chiar al semei) și se extinde asupra modului de acțiune al genei

 deși este adevărat că mema și sema se pot transmite inter-generațional, această transmitere este de natură culturală, nu biologică 

 experimentele (și chiar analizele empirice de tip econometric) în materie suferă de o „selecție artificială” a rezultatelor care sunt publicate

 sunt publicate mai ales rezultatele care „confirmă” așteptările (deși, cum se știe, ipotezele nu pot fi confirmate: din adevărul concluziei nu rezultă 
adevărul premiselor, deși din adevărul premiselor rezultă adevărul concluziei) 

 transformarea în fapt a analogiei dintre evoluția genetică și evoluția culturală

 în cercetarea științifică, analogia este una dintre cele mai creative metode, dar ea nu trebuie considerată ca atare, ci doar ca sugestie

 totuși, ideea că influența epigenetică conduce la mutații genetice are o serie de vulnerabilități:

 ar fi o specie de lamarckism: funcția ar genera structura

 ar căpăta caracteristici non-aleatorii, deoarece mediul economic este relativ predictibil (de exemplu, prin scopuri)

 obsesia de a găsi, cu orice preț, fundamente biologice pentru comportamente condiționate exclusiv cultural

 este adevărat că, dacă ar exista asemenea fundamente, atunci predictibilitatea în economie ar fi serios îmbunătățită

• Așteptări:

 acțiunea economică trebuie considerată a avea, fără îndoială, proprietăți evoluționare, dar exclusiv de natură culturală

 evoluția comportamentului economic individual trebuie văzută sub două mecanisme simultane, dar ne-corelate:

 mecanismul genetic: fără nici o legătură cu presiunea epigenetică a mediului economic, având caracter aleatoriu (accidental)

 mecanismul mesetic (memă+semă): mecanism cultural simultan aleatoriu (prin memă) și deliberat (prin semă) 
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Sugestii de teme de dezbătut în viitor, în marja subiectului prezentat

• Principiile evoluției în natură și societate

• Fundamentele teoretice ale economiei evoluționare

• Raporturi paradigmatice între mecanica cuantică și economie

• Raporturi paradigmatice între biologie și economie

• Raporturi paradigmatice între medicină și economie
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MULȚUMIRI

PENTRU

ATENȚIE !
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