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MODEL ȘI MODELARE (1/4)  

• Modelul: predicatele de suficiență ale unui model 

– modelul este un artefact, adică presupune un scop 

• scopul presupune, la rândul său, un subiect cultural („dotat” cu conștiență) 

• în natură nu există modele 

– modelul este o construcție intelectuală 

• nu este necesară o modalitate fizică de realizare, deși ea nu este exclusă 

• reține, din sistemul modelat, ceea ce este definitoriu (nu preia accidentele sau 
redundanțele conjuncturale) 

– modelul este reproductibil în mod independent (modelul are relevanță publică) 

• modul în care este construit modelul nu este unul ezoteric („ezoterismul ” este, totuși, 
permis în faza „internă” a cercetării, până la formularea publică a modelului) 

– modelul este o metodă și anume de testare a ipotezelor, nu o metodă de 
cunoaștere 

• în schimb, teoria este o metodă de cunoaștere 

• teoria și modelul elaborat pe baza teoriei sunt mutual constructiviste 

– modelul poate conține componente/rutine computaționale  (poate fi parțial 
algoritmizat) 
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MODEL ȘI MODELARE (2/4)  

• Condițiile logice ale unui model sunt următoarele: 

– izomorfism structural: modelul e un decupaj intelectual din realitate 

• indiferent de instrumentul utilizat pentru modelare, acesta trebuie să replice 
structura decupajului real 

– analogie cauzală: modelul reproduce cauzalitatea reală (condiție non-Hume-iană) 

• deci, întrucât cunoaștem ex ante cauzalitatea, modelul nu e o metodă de 
cunoaștere ci doar una de testare a unei cunoașteri preexistente (de fapt, a unei 
cunoașteri ipotetice, singura posibilă) 

– stabilitate funcțională: modelul poate susține sesiuni repetate de utilizare, fără a-
și deteriora performanța 

• această condiție logică asigură și caracterul public al modelului 

– simplitate epistemologică:  modelul este mai puțin complex decât decupajul real 
modelat (ex.: o clonă nu este un model) 

• aceasta este o condiție de minimizare din genul „principiului minimei acțiuni” 

– retroversiunea rezultatului: există modalități operaționale prin care rezultatele 
obținute în model pot fi aplicate realității modelate 

• aceasta este o condiție de tip praxiologic, mai degrabă, dar o reținem ca pe o 
condiție logică 
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MODEL ȘI MODELARE (3/4)  

• Modelarea 
– procesul rațional prin care este obținut un model economic, pe baza bazelor 

principiale ale teoriei asociate 

• care este scopul epistemologic al modelării economice? 
– să  testeze ipoteze privind fenomenologia economică, ipoteze elaborate anterior, 

în mod deductiv, de regulă în interiorul unui sistem teoretic (sistem de axiome) 

– testarea poate fi atât de tip verificaționist cât și de tip falsificaționist, dar numai 
ultima are semnificație epistemologică (deoarece ipotezele nu pot fi verificate) 

– NB: dacă modelul economic rezultat are, printre output-uri, „formularea” de 
ipoteze privind fenomenologia economică, aceste ipoteze nu vor putea fi testate 
în interiorul modelului în cauză (este nevoie de o meta-modelare ) 

• numai modelele economice extrem de rafinate pot „formula” ipoteze sau conjecturi 
despre fenomenul economic 

• cum se realizează scopul modelării? 
– prin urmărirea introducerii în model a simplității epistemologice 

– NB: prin simplitate epistemologică a modelului se înțelege  livrarea, din partea 
modelului, a unei descrieri a fenomenologiei economice cât mai aproape de 
înțelegere (comprehensiune) 
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MODEL ȘI MODELARE (4/4)  

03.11.2016 Seminarul LMCE-NGR: Modelul biologic al procesului economic (Emil Dinga) 6 



CONCEPTUL DE ANALOGIE  

• Conceptul de analogie 

– (def) rezultatul sesizării intuitive (comprehensive) a unei unități (în sensul de omogenitate), 
de un anumit fel, între un fenomen-origine (FO) și un fenomen-destinație (FD), unde 
fenomenul origine și fenomenul-destinație nu se află în relații de tip cauzal 

• analogia nu are de-a face cu intelectul (asociat construcției logice, inferențiale) ci cu intuiția 

• NB1: pseudo-analogia: este analogia care poate fi asociată, în ultimă instanță, cu o 
dependență cauzală între FO și FD 

• NB2: cvasi-analogia: este analogia care, deși nu implică relații cauzale între FO și FD, implică, 
totuși, relații structurale (relații sincronice, de co-existență dar nu de co-evoluție) 

• capacitatea analogică este direct proporțională (probabil, într-o dependență exponențială) cu 
adâncimea și sofisticarea background-ului subiectului cognitiv 

– NB: DEX include în analogie și influențele cauzale!!! 
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CLASELE ISTORICE DE ANALOGIE  

• Clase istorice de analogii 

– analogia proporției (sugerată de Aristotel) – analogia proportio (lat.) 

• fie termenii oarecare: 𝑻𝟏, 𝑻𝟐, 𝑻𝟑 și 𝑻𝟒 

• fie 𝑹𝟏𝟐 =
𝑻𝟐

𝑻𝟏
, respectiv 𝑹𝟑𝟒 =

𝑻𝟒

𝑻𝟑
 

• fie o constantă logică: „≀” cu semnificația „𝑹𝟏𝟐 stă în raportul ≀ cu 𝑹𝟑𝟒” (ex.: „≀”≡„=”) 

• atunci: 𝑹𝟏𝟐 ≀ 𝑹𝟑𝟒 →
𝑻𝟐

𝑻𝟏
 și 

𝑻𝟒

𝑻𝟑
 sunt analoge în raport cu „≀” 

–  analogia ființei (sugerată de Toma d’Aquino) – analogia entis (lat.) 

• în sens teologic: dacă există predicate predicabile pentru orice ființă (adică, sunt predicate 
transcendentale) atunci analogia dintre orice ființă și divinitate este de tip necesar logic 

• în sens laic: dacă unitatea (omogenitatea) reducționistă este simpla ontologie, atunci analogia 
ființei este de tip necesar logic 

• o specie de analogia ființei este analogia credinței (analogia fides – lat.): analogia ființei este 
mediată de credință 

• altă specie de analogia ființei este analogia numelor (analogia nominum – lat.) (Cajetan) 

– NB1: nu există decât analogii bazate pe credință, altfel acestea ar viza intelectul și nu 
intuiția, deci nu ar fi analogii, ci inferențe raționale 

– NB2: analogia are întotdeauna o funcție de atribuire (sau transfer) de la FO la FD 
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O PROPUNERE PENTRU CINCI CLASE DE ANALOGIE (1/6)  

• (1) analogie evolutivă (AE) 

• (def) două entități de același fel (fie lucruri, fie proprietăți, fie relații) sunt analoge evolutiv 
dacă se poate găsi o entitate care a generat (fie în timp, fie în spațiu) cele două entități care, 
odată apărute, au căpătat predicate (cauzalități/diacronii sau structuralități/sincronii) 
distincte casant între cele două entități 

• Ex.: feed-back-ul negativ și cel pozitiv au un predicat de suficiență comun (sensul invers al 
reacției) deci sunt analoge din perspectiva evolutivă a conceptului de feed-back 

• modalitate operațională de stabilire a analogiei: identificarea, prin sesizare intuitivă, a unui 
set comun de predicate suficiente, concomitent cu seturi distincte casant de predicate 
necesare noi 

• formalizare de identificare: 

– fie 𝑷𝑺𝑭𝑶 lista (mulțimea) predicatelor de suficiență ale FO; 𝑷𝑺𝑭𝑫 lista (mulțimea) 
predicatelor de suficiență ale FD; 𝑷𝑵𝑵𝑭𝑶 lista (mulțimea) predicatelor de necesitate noi ale 
FO; 𝑷𝑵𝑵𝑭𝑫 lista (mulțimea) predicatelor de necesitate noi ale FD; 𝑷𝑵𝑭𝑶 lista (mulțimea) 
predicatelor de necesitate ale FO; 𝑷𝑵𝑭𝑫 lista (mulțimea) predicatelor de necesitate ale FD 

– atunci: 𝑷𝑵𝑭𝑶 = 𝑷𝑺𝑭𝑶⋃𝑷𝑵𝑵𝑭𝑶; 𝑷𝑵𝑭𝑫 = 𝑷𝑺𝑭𝑫⋃𝑷𝑵𝑵𝑭𝑫; 𝑷𝑺𝑭𝑶 ∪ 𝑷𝑺𝑭𝑫 = 𝑷𝑺𝑭𝑶 = 𝑷𝑺𝑭𝑫;  
𝑷𝑺𝑭𝑶 ∩ 𝑷𝑺𝑭𝑫 = 𝑷𝑺𝑭𝑶 = 𝑷𝑺𝑭𝑫; 𝑷𝑵𝑵𝑭𝑶 ∩ 𝑷𝑵𝑵𝑭𝑫 = ∅ 
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O PROPUNERE PENTRU CINCI CLASE DE ANALOGIE (2/6)  

• NB: dacă această modalitate este construită intelectual, atunci analogia dispare, devenind fie 
o trecere logică de la specie la gen (generație) prin eliminare de predicate, fie o trecere logică 
de gen la specie (speciație) prin adăugare de predicate 

‒ ilustrare: specia feed-back negativ și specia feed-back pozitiv formează genul feed-back 
(prin eliminarea predicatului sensul modificării input-ului), iar genul feed-back formează 
speciile feed-negativ, respectiv feed-back pozitiv (prin adăugarea predicatului sensul 
modificării input-ului) 
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O PROPUNERE PENTRU CINCI CLASE DE ANALOGIE (3/6)  

• (2) analogie formală (AF) 

• (def) prin criteriu formal înțelegem acel criteriu care „dictează” structura (configurația 
internă) a unei entități (lucru, proprietate sau relație)  

• (def) două entități de același fel (fie lucruri, fie proprietăți, fie relații) sunt analoge formal 
dacă structura lor abstractă (independentă de materialitate sau ipostaziere) este identică 

• Ex.: un segment de realitate și modelul asociat acelui segment de realitate (cum ar fi un 
sistem de ecuații) 

• modalitate operațională de stabilire a analogiei: identificarea, prin sesizare intuitivă, a unei 
structuri identice la cele două entități, abstracție făcând de diferențele de obiectualizare 
(sau fenomenalizare) a acestor structuri 

• NB1: dacă această modalitate este construită intelectual, atunci analogia dispare, devenind 
un calcul logic de echivalare formală 

– ilustrare 1: mecanica cuantică ondulatorie (Schrödinger) și mecanica cuantică matricială 
(Heisenberg) 

– ilustrare 2: cele mai multe dintre teoriile microfizice bazate pe corzi (strings) 

• NB2: analogia formală mai poate fi denumită și analogie de mecanism, sau analogie 
funcțională 
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O PROPUNERE PENTRU CINCI CLASE DE ANALOGIE (4/6)  

• (3) analogie cauzală (AC) 

• (def) două entități de același fel (fie lucruri, fie proprietăți, fie relații) sunt analoge cauzal 
dacă impactul cauzal suferit sau impactul cauzal generat este același la cele două entități 

• modalitate operațională de stabilire a analogiei: identificarea, prin sesizare intuitivă, a 
morfostazei (cauze diferite conduc la același efect), respectiv a morfogenezei (cauze identice 
conduc la efecte diferite) 

• (tipuri) 

– (3.1.) analogie cauzală morfostazică (ACS): cauze diferite conduc la același efect (sau la 
efecte identice ori echivalente) 

» Ex.: (privind venitul personal) o reducere a ratei de impozitare sau o reducere a bazei 
de impozitare are același efect asupra mărimii impozitului datorat 

‒ deci, reducerea ratei de impozitare și reducerea bazei de impozitare sunt 
analoge cauzal morfostazic 

– (3.2.) analogie cauzală morfogenezică (ACG): aceeași cauză (sau cauze identice ori 
echivalente) conduce la efecte diferite 

» Ex.: un ajutor social acordat poate conduce fie la eradicarea cauzei de eligibilitate 
pentru ajutorul social, fie la cronicizarea (prin hazard moral) a cauzei de eligibilitate 
pentru ajutorul social 

‒ deci, eradicarea cauzei de eligibilitate pentru ajutorul social și cronicizarea 
cauzei de eligibilitate pentru ajutorul social sunt analoge cauzal morfogenezic 
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O PROPUNERE PENTRU CINCI CLASE DE ANALOGIE (5/6)  

• (4) analogie de scală (AS) 

• (def) două entități de același fel (fie lucruri, fie proprietăți, fie relații) sunt analoge scalal 
dacă o modificare de scală operată asupra uneia o obține pe cealaltă 

• modalitate operațională de stabilire a analogiei: identificarea, prin sesizare intuitivă, a 
scalabilității, adică a conservării identității prin modificări de scală 

• (tipuri)  

– (4.1) analogie fractală (ASF): forma geometrică (spațială) a unei entități este invariantă la 
modificări de scală 

» Ex.: două triunghiuri asemenea sunt analoge fractal (operarea unei scalări asupra 
unuia va obține un triunghi congruent cu al doilea) 

‒ deci, cele două triunghiuri sunt analoge fractal 

– (4.2) analogie proporțională (ASP): valoarea cantitativă a unei entități compuse este 
invariantă la modificări 

» (def) o entitate compusă este o entitate care are semnificație doar în virtutea ipostazei 
sale care integrează două sau mai multe entități de același fel 

» Ex.: două rapoarte de numere reale sunt analoge proporțional dacă prin aplicarea unui 
operator algebric asupra unuia se obține celălalt 

‒ deci cele două rapoarte sunt analoge proporțional 

NB: analogia proporțională este analogia de bază susținută de Aristotel 
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O PROPUNERE PENTRU CINCI CLASE DE ANALOGIE (6/6)  

• (5) analogie referențială (AR) 

• (def) două entități (fie lucruri, fie proprietăți, fie relații) sunt analoge referențial dacă 
înlocuirea referențialului uneia cu referențialul celeilalte lasă invariantă entitatea care a 
suferit înlocuirea referențialului 

NB: analogia referențială este specifică noțiunilor (conceptelor) și apare fie prin inflație 
terminologică (mai mulți termeni care stau pentru același concept), fie prin imprecizie 
terminologică (nesesizarea referențialului identic asociat termenilor diferiți) 

• modalitate operațională de stabilire a analogiei: identificarea, prin sesizare intuitivă, a 
identității referențialului în cele două entități 

» Ex1.: doi termeni verbali sinonimi sunt analogi referențial 

» Ex2.: două acțiuni sau fenomene exercitate asupra aceleiași entități (sau care privesc 
aceeași entitate) sunt analoge referențial 

‒ ilustrare: reducerea salariului nominal și creșterea inflației sunt două acțiuni 
(sau fenomene) care modifică aceeași entitate: puterea de cumpărare, deci sunt 
analoge referențial 
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INTERFERENȚE ONTOLOGICE BIOLOGIE-ECONOMIE  
• Bazele interferenței ontologice biologie-economie (B-E) 

– prezența necesară a subiectului biologic și în biologie și în economie 

• biologia nu există fără subiectul biologic (fenomenul biologic este generat exclusiv de 
subiectul biologic) 

• economia nu există fără subiectul economic (fenomenul economic este generat exclusiv 
de subiectul biologic cultural) 

–  prezența necesară a evoluției și în biologie și în economie 

• subiectul biologic evoluează (ca specie) pe baza mecanismului mutație genetică – 
selecție naturală cumulativă 

• subiectul economic (ca ipostază culturală a subiectului biologic) evoluează pe baza 
mecanismului mutație mesetică (mutație memetică + mutație semetică) – selecție 
socială cumulativă 

• Consecințe necesare ale interferenței ontologice biologie-economie 

– evoluția biologică influențează funcția economică a subiectului biologic 

– evoluția economică se comportă ca un integrator secund (prin selecția socială, 
care este secundă în raport cu selecția naturală) pentru replicatorul genetic 

– evoluția economică se comportă ca un integrator primar pentru replicatorii 
memetici, respectiv semetici 

NB: selecția socială alterează selecția naturală (ex.: prin cooperare, în cazul 
subiecților biologici generici, sau prin medicină, în cazul subiecților biologici culturali) 
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OPT PRINCIPII ECHIVALENTE BIOLOGIE-ECONOMIE (1/4) 
• (1) principiul co-evoluției 

– individul adult (fenotipul) evoluează (din perspectiva speciei) o dată cu și prin inter-acțiune cu 
mediul său (integratorul), atât în biologie, cât și în economie 

• sancțiunea biologică este echivalentă cu sancțiunea economică 

• avem, aici, o analogie cauzală morfogenezică - ACG (aceeași cauză – neadecvarea la mediu – 
conduce la efecte diferite: anihilarea biologică, respectiv anihilarea economică) 

– co-evoluția are același mecanism (bazat pe două fenomene inter-corelate) și în biologie și în 
economie 

• apariția noutății (mutația genetică în biologie, inovația economică sau instituțională în economie) 

• interacțiunea dintre noutatea apărută și background-ul existent 

NB1: rezultatul acestei interacțiuni este de tipul analogiei cauzale morfogenezice – ACG: 

‒ (în biologie) creșterea fitness-ului 

‒ (în economie) creșterea avantajului competitiv 

NB2: fitness-ul biologic, respectiv avantajul competitiv economic sunt analoge cauzal 
morfogenezic – ACG: cauza comună este adecvarea co-evolutivă. Ambele mecanisme sunt 
preferențial direcționate (non-deliberat în cazul biologiei, deliberat în cazul economiei) 

NB3: modelarea interacțiunii se face: 

‒ (în biologie) cu modelul fitness-ului malthusian 

‒ (în economie) cu modelul funcției de producție 

– Ex.: punctuated equlibrium (din biologie) este analog cauzal morfogenetic – ACG cu ciclul de 
afaceri schumpeterian  
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OPT PRINCIPII ECHIVALENTE BIOLOGIE-ECONOMIE (2/4) 
• (2) principiul non-predictibilității 

– și în biologie și în economie, fenomenele/procesele sunt impredictibile principial 
• cauza principală: co-evoluția (mai exact: adecvarea co-evolutivă, care include și adaptarea) 

– și în biologie și în economie, adecvarea co-evolutivă este o constatare exclusiv ex post: 
• un fitness adecvat co-evolutiv este constatat/măsurat, în biologie, după ce s-a realizat 

• un avantaj competitiv adecvat co-evolutiv este constatat/măsurat, în economie, după ce s-a 
realizat 

– și în biologie și în economie, funcționează auto-poieza (auto-organizarea, auto-reorganizarea, 
auto-repararea, auto-generarea, auto-regenerarea) 

• (3) principiul dinamicii evoluționare 
– și biologia și economia prezintă dinamici evoluționare, adică dinamici controlate concomitent 

de aleatoriu și non-aleatoriu 
• aleatoriul funcționează la apariția noutății (genă, respectiv memă) 

• non-aleatoriul funcționează la validarea replicării (perpetuării) noutății, prin selecție 
cumulativă (naturală, respectiv socială) 

– modelele dinamicii evoluționare, în biologie și în economie, sunt analoge formal – AF  
• replicatorii de tip Lotka-Volterra 

• hyperciclul (Manfred Eigen) 

• rețele auto-catalitice 

• gramatici generative (inclusiv de tip stohastic) 

NB: poate că taxonomiile economice ar trebui să fie de tip evoluționar, nu de tip numeric 
• Ex.: țări în evoluție, țări stagnante, țări în involuție etc. 
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OPT PRINCIPII ECHIVALENTE BIOLOGIE-ECONOMIE (3/4) 
• (4) principiul cauzalității morfostazice 

– atât în biologie, cât și în economie, orice cauză are efecte adverse  

• în biologie: organismele an-aerobice au generat oxigenul, care a dus la proliferarea 
organismelor aerobice care, apoi, au eliminat an-aerobicele  

• în economie: evitarea clienților bancari nesiguri (ca urmare a asimetriei informaționale) prin 
impunerea de prime de risc în rata dobânzii active, alungă și clienții care sunt siguri (efectul de 
selecție adversă) 

NB: avem, aici, o analogie cauzală morfostazică – ACS între biologie și economie 

• (5) principiul organizării funcționale 

– atât biologicul cât și economicul este organizat în așa fel încât structura generează funcția 

• (def) funcție: output potențial (nu neapărat actual) al unui sistem, având caracter persistent, 
repetabil și co-evolutiv cu mediul sistemului 

NB: expresia „structura generează funcția” este analogă formal – AF cu expresia „sintaxa 
generează semantica” 

• (6) principiul fundamentării topologice 

– atât biologia, cât și economia sunt organizate și condiționate topologic 

• speciația biologică este condiționată de separarea geografică (deci, topologic) 

• specializarea economică (valori, comportamente etc.) este condiționată geografic, geopolitic, 
și din perspectiva dotării cu resurse – vezi teoria HOS (deci, topologic)  

NB: probabil cea mai adecvată modelare a procesului economic este modelarea topologică 
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OPT PRINCIPII ECHIVALENTE BIOLOGIE-ECONOMIE (4/4) 
• (7) principiul sustenabilității 

– atât în biologie cât și în economie, funcționează principiul evoluției sustenabile 

• în biologie: evoluția nu optimizează (vezi, de exemplu, structura incredibil de sub-optimizată a 
creierului uman), ci asigură sustenabilitatea organismului (prin selecția naturală cumulativă)  

• în economie: generalizarea paradigmei optimalității în economie a dus la efecte adverse 
cronice și grave (inegalitate, sărăcie, probleme globale de deteriorare a mediului etc.), deci se 
pare că tot paradigma sustenabilității ar fi adecvată (sunt deja semnale de trecere de la 
optimalitate la sustenabilitate, mai ales la nivelul discursului politic și axiologic) 

NB: avem, aici, o analogie formală – AF între biologie și economie 

• (8) principiul disipativității 

– atât în biologie cât și în economie, funcționează principiul evoluției departe de echilibru, 
adică principiul disipativității 

• în biologie: organismul individual extrage din mediu (inclusiv din indivizii altor specii) entropie 
joasă (neg-entropie) și „deversează” în mediu entropie înaltă 

• în economie: actorii economici (indivizi economici sau structuri economice multi-individuale) 
procură avantaje, de exemplu, profit (adică entropie joasă) din mediul economic și elimină în 
mediul economic dezavantaje, de exemplu, costuri, în îndeplinirea scopului economic 

NB: avem, aici, o analogie formală – AF între biologie și economie 
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ZECE ANALOGII PRODUCTIVE BIOLOGIE – ECONOMIE (1/4) 
• (1) curba în „J” 

– (def) o cauzalitate dată generează, pe termen scurt, o înrăutățire a stării sistemului, dar, pe 
termen lung, se produce o îmbunătățire a stării sistemului 

– în biologie: fazele inițiale (sau intermediare) pot prefigura un fitness mai mic, dar care, apoi, 
se îmbunătățește față de situația anterioară, depășind, în valoare absolută, pierderea inițială 
(sau intermediară) 

– în economie: deprecierea monedei duce, pe termen scurt, la înrăutățirea balanței de cont 
curent, apoi, pe termen lung, duce la îmbunătățirea balanței de cont curent 

– tipul analogiei: analogie formală - AF (sau de mecanism, sau funcțională) 

• (2) unitatea de selecție 

– (def) entitatea minimală (ca efect al reducționismului ontologic) capabilă să înregistreze 
variații ereditare (care să fie validate și, deci, selectate pentru a fi replicate inter-
generațional) 

– în biologie: organismul (individul adult, fenotipul) 

– în economie: comportamentul economic (individual sau de grup) 

– tipul analogiei: analogie formală – AF (sau de mecanism, sau funcțională)  

• (3) unitatea de dezvoltare 

– (def) entitatea minimală care preia mutația aleatorie și o replică inter-generațional 

– în biologie: gena 

– în economie: mema și/sau sema 

– tipul analogiei: analogie cauzală morfogenezică – ACG  
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ZECE ANALOGII PRODUCTIVE BIOLOGIE – ECONOMIE (2/4) 
• (4) combinația aleatoriu – non-aleatoriu în procesul evoluționar 

– (def) mecanismul formal de replicare (dezvoltare – evoluție), în care dezvoltarea este inițiată 
în mod aleatoriu, iar evoluția (dar și dezvoltarea însăși) este non-aleatorie 

– în biologie: genotipul variază și se replică aleatoriu, în timp ce selecția naturală este non-
aleatorie 

– în economie: cadrul memetic se modifică aleatoriu, în timp ce selecția socială este non-
aleatorie 

NB: totuși, cadrul semetic se modifică întotdeauna non-aleatoriu 

– tipul analogiei: analogie formală – AF (sau de mecanism, sau funcțională) 

• (5) combinația evoluție lentă – evoluție rapidă în procesul evoluționar 
– (def) dinamica evoluționară non-netedă, cu rupturi de ritm și de amplitudine a evoluției 

– în biologie: echilibrul discontinuu (punctuated equilibrium) 

– în economie: ciclul economic, cu accelerări/decelerări rapide în anumite faze 

– tipul analogiei: analogie formală – AF (sau de mecanism, sau funcțională) 

• (6) combinația speciație alopatrică – speciație simpatrică în procesul evoluționar 
– (def) dinamică evoluționară dependentă de gridul topologic 

– în biologie: speciația biologică generată de separarea geografică (alopatrică), combinată cu 
speciația generată de separarea comportamentală în aceeași arie geografică (simpatrică) 

– în economie: specializarea economică generată de dotarea cu resurse (alopatrică), combinată 
cu specializarea generată de gradul și structura instrucției, la aceeași dotare cu resurse  sau 
de gradul și structura instituțională (simpatrică) 

– tipul analogiei: analogie cauzală morfostazică - ACS 
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ZECE ANALOGII PRODUCTIVE BIOLOGIE – ECONOMIE (3/4) 
• (7) relevanța fitness-ului în funcție de scala mediului 

– (def) și în biologie, și în economie, evaluarea fitness-ului este diferită în funcție de „rezoluția” 
(grid-ul) avut în vedere fie în privința spațiului, fie în privința timpului 

– în biologie: pe spații geografice mici sau pe termen scurt, îmbunătățirea fitness-ului poate fi 
nerelevantă, dar pe spații geografice mari sau pe termen lung, îmbunătățirea poate fi 
relevantă 

– în economie: o măsură, acțiune, memă sau semă poate da rezultate neconcludente la nivel 
micro sau pe termen scurt, și rezultate concludente la nivel macro sau pe termen lung 

– tipul analogiei: analogie de scală fractală – ASF 

• (8) norma de reacție a mediului la variația aleatorie a replicatorului 

– (def) și în biologie și în economie, variația replicatorului „anunță” norma de reacție a 
integratorului 

– în biologie: genotipul (replicatorul) generează nu fenotipul, ci norma de reacție a mediului 
(integratorul) la variația genotipului 

– în economie: variația cadrului memetic și a cadrului semetic generează nu comportamentul 
economic, ci norma de reacție a mediului economic și social la variația  cadrului memetic și a 
celui semetic 

– tipul analogiei: analogie formală – AF 
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ZECE ANALOGII PRODUCTIVE BIOLOGIE – ECONOMIE (4/4) 
• (9) feed-back pozitiv între complexitate și sustenabilitate 

– (def) atât în biologice, cât și în economie, cu cât un sistem este mai complex (cu o structură 
internă mai diversificată/complicată), cu atât el este mai stabil/sustenabil 

– în biologie: viabilitatea (stabilitatea/sustenabilitatea) unei populații este cu atât mai mare cu 
cât acea populație este mai diversificată (adică cu cât gradul de expunere eterogenă la riscuri 
este mai mare) 

– în economie: cu cât structura internă a unui sistem este mai diversificată (de exemplu, 
portofoliul de active), cu atât gradul de comunicare intra-sistem, de redundanță și de anti-
fragilitate este mai mare, deci stabilitatea/sustenabilitatea este mai mare 

– tipul analogiei: analogie de scală proporțională – ASP 

• (10) nișarea 

– (def) atât în sistemele biologice, cât și în cele economice procesul evoluționist implică 
ocuparea (sau crearea) de nișe care asigură minimizarea costurilor evoluționiste 

– în biologie: speciile caută și ocupă nișe ecologice, împreună cu care evoluează (co-evoluție) 

– în economie: indivizii sau grupurile de indivizi (pe orice criterii de grupare) generează, de 
regulă în mod deliberativ, nișe economice (piețe, produse etc.) asupra cărora instituie și 
mențin un monopol care asigură maximizarea avantajelor evoluționiste 

– tipul analogiei: analogie cauzală morfogenezică – ACG 
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CINCI ANALOGII NE-PRODUCTIVE BIOLOGIE – ECONOMIE (1/2) 
• (1) „fenotipul” economic este efectul mutației genetice 

– (def) mutațiile genetice conduc la variația preferințele economice și, astfel, la formarea 
„fenotipului” economic 

– tipul analogiei: analogie formală – AF  

– respingerea analogiei: mutațiile genetice (variația genotipului) conduc la formarea (prin dezvoltare) 
a fenotipului natural (organismul adult a-cultural), pe când preferințele economice sunt un rezultat 
cultural; analogia este, deci, „nelegală” bazându-se pe o simplă translatare necritică a unui FO la un 
FD 

• (2) cooperativitatea economică este un altruism reciproc 

– (def) altruismul urmărește un avantaj net (diferența dintre avantaj și cost), față de egoism, care 
urmărește un avantaj brut; altruismul se produce între rude sau, mai rar, între indivizii aceleiași 
specii 

– tipul analogiei: analogie cauzală morfogenezică – ACG  

– respingerea analogiei: cooperativitatea nu poate fi de natura altruismului (chiar reciproc), deoarece 
indivizii economici nu sunt rude (și nici indivizi ai aceleiași specii economice), ci, cel mult, de natura 
simbiozei (care nu are nimic de-a face cu altruismul) 

• (3) ontogenia repetă filogenia 

– (def) dezvoltarea fenotipului repetă etapele evoluției speciei căreia îi aparține fenotipul 

– tipul analogiei:  analogie de scală fractală – ASF  

– respingerea analogiei: deși în biologie poate fi adevărat (se pare că nici în biologie nu se confirmă, 
totuși), în economie nu este adevărat (vezi, de exemplu teoria dezvoltării stadiale a lui Rostow), 
deoarece experiența celor care au ajuns la un anumit nivel de dezvoltare economică poate fi 
încorporată direct de cei întârziați, care nu mai sunt obligați să repete toate etapele, ci pot sări 
peste ele (avantajul întârziatului), ceea ce la nivelul genomului nu este posibil 
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CINCI ANALOGII NE-PRODUCTIVE BIOLOGIE – ECONOMIE (2/2) 
• (4) explicația unui nivel de organizare este dat de nivelurile inferioare de organizare 

– (def) reducționismul explicativ spune că explicația unui sistem se reduce la explicația 
componentelor sale ireductibile din punct de vedere funcțional 

– tipul analogiei: analogie evolutivă – AE  

– respingerea analogiei: bazele microeconomice ale macroeconomiei s-au dovedit a fi 
insuficiente (sau incomplete) pentru explicarea macroeconomiei, ca urmare a efectului de 
sinergie; așa au apărut paradoxurile de agregare (de exemplu, paradoxul economisirii), sau 
paradoxurile de ierarhizare (de exemplu, paradoxul agregării ierarhiilor – Arrow)  

• (5) gene candidat pentru comportamentul economic 

– (def) anumite gene sunt „responsabile” pentru anumite atitudini (și chiar aptitudini) 
economice ale indivizilor 

– tipul analogiei: analogie cauzală proporțională – ACP  

– respingerea analogiei: dacă un comportament natural ar putea fi asociat cu o anumită genă 
(se pare, totuși, că cercetările în biologia evoluționară nu sunt concludente în acest sens), un 
comportament economic (care are și o determinație culturală) nu poate fi asociat cu o 
anumită genă (sau chiar cu un complex de gene) 

NB: cercetările de biologie evoluționară arată că dezvoltarea organismului (trecerea de la zigot la 
fenotip) este condiționată poligenic (de ansambluri de gene care co-operează); în cazul 
economic, intervin, în plus, și memele, respectiv semele, deci identificarea de gene-candidat 
pentru anumite comportamente economice este fantezistă 
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