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Considerații generale (1/12)

1. declanșatorul dezbaterii în materia evoluționismului în economie: lucrarea An Evolutionary Theory of Economic 
Change (1982, Richard Nelson, Sydney Winter)

2. economia evoluționară se dezvoltă în proximitatea a două școli economice (și ele în dezvoltare)

• instituționalismul, cu două sub-direcții:

 veche (instituția este conceptul central)

 nouă (nu are, încă, o orientare paradigmatică, rămânând într-un stadiu eclectic, dar „detronând” instituția din calitatea de 
concept central)

• keynesismul, cu două sub-direcții:

 neokeynesismul (noua sinteză, keynesismul hidraulic – încearcă să combine microeconomia cu macroeconomia)

 post-keynesismul (acceptă incertitudinea, non-echilibrul etc.)

• NB: a) economia neoclasică se situează pe o poziție contradictorie cu economia evoluționară

b) teoria evoluționară a jocurilor, respectiv teoria creșterii endogene se situează pe poziții încă neclare în raport cu 
economia evoluționară

3. ideea fundamentală a economiei evoluționare se poziționează în ontologie: o teorie trebuie să-și precizeze bazele 
sale ontologice și abia apoi pozițiile epistemologică, metodologică, instrumentală etc.

• există două poziții privind bazele ontologice ale unei teorii:

• pozitivismul

• istoricismul
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Considerații generale (2/12)

• (1) pozitivismul: bazele ontologice sunt superflue, deoarece este suficient recursul la empiric

• trecerea de la factual (R) la ipoteză (H) se face prin inducție

• testarea se face, de asemenea, prin inducție (NB: inducția apare și înainte – R-H și după formularea ipotezei – H-R): schema
R-H-R de formare a teoriei

• verificaționismul se referă la R-H (inducția ex ante), iar falsificaționismul se referă la H-R (inducția ex post)

• setul de reguli de cercetare este constant

• (2) istoricismul: bazele ontologice constau în schemele deductive, care sunt, în esență, enunțuri ontologice (Kuhn: conceptul 
(monolitic) de paradigmă; Lakatos: conceptul (cercuri concentrice) de paradigmă, numit program de cercetare)

• baza ontologică se află în nucleul paradigmatic

• la nucleul paradigmatic se ajunge pe două căi:

• a priori: Popper a recunoscut semnificația ideii de evoluție, dar a spus că e metafizică

• a posteriori: este schema la care trebuie să se asocieze știința

• nucleul paradigmatic trebuie derivat la fel de riguros ca orice alt enunț al teoriei în cauză

• prin inducție paradigmatică

• NB: inducția paradigmatică nu are drept scop să facă generalizări asupra clasei de fenomene de care se ocupă acea disciplină

• ea se concentrează asupra aspectelor ontologice ale clasei de fenomene avute în vedere

• NB: punerea ontologiei pe baze științifice: Peirce, Whitehead, Bergson
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Considerații generale (3/12)

4. moștenirea mecanicistă

• începutul teoriei economice (Smith – regula de coordonare a actorilor economici; Ricardo, Malthus, Marx – „legile de 
mișcare” din economie)

• au fost inter-disciplinare sau, cel puțin, multi-disciplinare (s-au inspirat din Newton)

• în a doua jumătate a sec. 19: apare teoria economică neoclasică: 

• ea critică teoria economică a clasicilor

• se concentrează pe nivelul micro (individ, subiectivitate)

• mecanica devine Mecca teoriei economice (se folosesc metafore mecanice – Gossen, Walras, Jevons, Pareto)

• dualismul cartesian separă partea mecanică (res extensa) de partea subiectivă (res cogitans)

• științele tari (hard sciences) se ocupă de res extensa

• au proprietăți esențiale (supuse legilor) vs. proprietăți accidentale ([C] contingente), identificate încă de Aristotel

• forma este cea care conferă caracter legic obiectelor (informant agency)

• dacă forma nu se schimbă: avem știință clasică

• dacă forma se schimbă: specificarea diferenței dintre forme se numește idee

• NB: în știința clasică avem diferențe între legi, în știința modernă avem diferențe între forme

• enunțurile de tip ontologic: axiome (ultimul recurs deductiv)
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Considerații generale (4/12)

• axiomele paradigmei mecaniciste

(1) realitatea e formată din masă-energie

(2) indivizii au comportamente independente între ele, sunt izolați comportamental, nu formează structuri

(3) nu există schimbări interne în sistemul indivizilor

5. darwinismul și dezvoltarea unei ontologii evoluționare

• darwinismul a fost construit pe trei factori

• (1) ereditatea caracteristicilor

• (2) mutația/variația caracteristicilor

• Newton: legea continuității interne

• Darwin: legea discontinuității interne

• (3) selecția naturală

• indivizii nu mai sunt izolați, ca în mecanica newtoniană, ci inter-acționează în procesul adaptării

• din punct de vedere ontologic, darwinismul susține:

• (1) varietatea: lege a vaguității informaționale

• (2) mutația: lege a discontinuității

• (3) adaptarea: lege a relațiilor

• (4) selecția: lege a direcției

• (5) retenția: lege a meta-stabilității (Prigogine, Hekn, Chen)

• NB: acesta este blocul esențial pentru o teorie evoluționară

• NB: acesta este un regim evoluționar (1-5)
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Considerații generale (5/12)

• o teorie evoluționară este, în mod necesar, o teorie istorică

• o teorie economică evoluționară trebuie să facă enunțuri privind istoricitatea fenomenului economic

• o teorie istorică folosește concepte (de tip histonomic) ca:

• ireversibilitate

• non-ergodicitate

• non-repetabilitate

• non-periodicitate

• dependență de cale

• NB: e nevoie de o reconstrucție histonomică a economiei ([C]: vezi și propunerea noastră – ED – privind o reconstrucție 
sinnomică a economiei)

• NB: evoluție: trecerea de la un regim evoluționar la altul

• axiomele unei ontologii evoluționare

• axioma 1: a bimodalității: fenomenele reale sunt actualizări ale informației

• axioma 2: a asocierii: fenomenele sunt legate prin asocieri

• o asociere este o unitate a relației și conexiunii

• relație: interacțiune semantică

• conexiune: interacțiune fizică

• NB: structură: ansamblul asocierilor

• axioma 3:  a procesului: există procese (un proces este o structură desfășurată în timp)

• procesul transformă informația semantică în cunoaștere, prin integrarea informației semantice

• procesele pot fi: a) repetitive; b) singulare
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Considerații generale (6/12)

6. limbajul analitic

• terminologia utilizată în fizică, respectiv în biologie trebuie decontextualizată teoretic

• NB: termeni analitici: termeni de semnificație generală

• se obțin prin decontextualizare teoretică din fizică și biologie

• NB: termeni teoretici: obținuți prin contextualizarea termenilor analitici în cadrul teoriei economice

• termenii analitici trebuie să aibă validitate ontologică

• NB: viziunea mecanică are o abordare tipologică, în timp ce viziunea evoluționară are o viziune generică

• veriga lipsă: homo sapiens œconomicus (HSE)

• HSE este unitatea de bază a microeconomiei evoluționare

• diferența față de homo œconomicus: recunoaște expres caracteristicile naturii umane

• atitudinea mainstream-ului este, aici, instrumentală: conținutul empiric al asumpțiilor este irelevant

• dar, în homo sapiens œconomicus trebuie inclus realismul asumpțiilor

• NB: distincția lui Pareto între acțiuni logice și acțiuni non-logice este, din punct de vedere empiric, defectuoasă

• trăsăturile lui homo sapiens œconomicus:

• constructor de unelte (nu doar utilizator)

• perceperea de sine și utilizarea limbajului simbolic

• regula economică: schemă deductivă care permite operațiuni economice
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Considerații generale (7/12)

• există un circuit co-evoluționar între HSE și mediul său

• partea stângă a neocortex-ului este responsabilă de gândirea analitică (eficiență, în economia ortodoxă)

• partea dreaptă a neocortex-ului este responsabilă de gândirea sintetică (eficacitate – ex. complementaritate, în economia 
evoluționară)

• asemenea unei raționalități limitate, există o autonomie limitată a individului (generată de conștiență)

• enunțuri privind HSE

• non-separabilitatea nivelurilor corticale și a semi-sferelor neocorticale

• non-omogenitatea ariilor corticale (inter-conectivitatea lor)

• non-periodicitatea proceselor neuronale

7. aspecte evoluționare, la nivel ontologic, la nivel microeconomic, respectiv macroeconomic

I. nivelul microeconomic

• spre deosebire de alte primate, omul are și reguli dobândite, nu doar înnăscute

• există două niveluri cognitive și comportamentale

• generice: regulile apar pe lanțul creație – adoptare selectivă – adaptare – reținere

• cu astea se ocupă economia evoluționară

• operante: regulile existente sunt aplicate pe baza unor mecanisme de aplicare

• în economia ortodoxă nu există un model analitic de evoluție a regulilor

• individul reacționează la mediu, dar nu schimbă regulile acestuia care rămân exogene

• individul participă doar la nivelul operant: pleacă de la starea mediului căruia îi răspunde într-un mod rațional
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Considerații generale (8/12)

• în economia evoluționară

• se pleacă de la acțiunea umană, se continuă cu reacția și, în final, cu introducerea de noutate în mediu (sistem)

• deci avem trei faze:

• I: originea procesului generic: crearea regulilor (prin generarea noutății) – cortexul individului

• II: adoptarea regulilor:

• la nivelul individului (intern):  învățare și acomodare

• la nivelul mediului (extern): privește ceilalți indivizi

• III: reținerea (consacrarea) regulilor: repetarea utilizării regulilor (intern și/sau extern)

• dinamica evoluționară are o traiectorie microscopică (la nivelul individului) și o traiectorie macroscopică (la nivelul 
mediului, inclusiv la nivelul celorlalți indivizi)

• traiectoria macroscopică privește toți ceilalți indivizi

• este vorba despre exportul informației/cunoașterii de la individ la restul indivizilor

• aici este important raportul dintre informația exportabilă (tradable) și informația non-exportabilă (non-tradable)

• probleme ale transferului informației/cunoașterii

• codificare/decodificare a regulilor

• etica regulilor (Herbert Simon: omul are o înclinație spre altruism ne-reciproc)

• docilitate (încredere nelimitată – Herbert Simon)

• NB: docilitatea și altruismul ne-reciproc sunt conectate prin încredere

• NB: conceptul de rațiune limitată este valabil în contextul docilității și al altruismului non-reciproc
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Considerații generale (9/12)

• teoria evoluționară a firmei

• micro-unitatea economiei neoclasice: homo œconomicus (HO)

• ea vizează individualul

• NB: dar în economie există micro-unități organizate social: firma, gospodăria etc.

• neoclasicismul vorbește despre firmă sau gospodărie prezumând că indivizii componenți sunt identici

• poziția microeconomică utilizează două strategii de cercetare:

• strategia black box

• cunoașterea productivă este redusă la o entitate fizică măsurabilă numeric (coeficienții tehnologici)

• în teoria evoluționară: firma reprezintă o unitate productivă organizată social

• bazată pe relații între componente, în scopul realizării unor sarcini speciale, date

• o componentă individuală trebuie să respecte două condiții funcționale:

• o cunoaștere productivă adecvată sarcinii

• o capacitate de a relaționa cu ceilalți indivizi în realizarea sarcinii

• există o cunoaștere la nivelul firmei, generată de interacțiunea dintre indivizi

• fazele traiectoriei cunoașterii în firmă

• I: explorarea oportunităților economice

• II: adoptarea cunoașterii selective

• III: stabilizarea și reținerea/consacrarea cunoașterii (formarea rutinelor)

• la nivel individual, rutina este asimilabilă cu habit-ul

• există, însă, și rutine organizaționale (co-stabilizate și co-reținute/consacrate la nivelul tuturor indivizilor 
din organizație)
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Considerații generale (10/12)

• ca unitate neo-instituțională, firma este definită ca unitate de tranzacție – cu-contracte

• firma are nevoie de două feluri de guvernanță

• guvernanță generică

• guvernanță operantă (operațională)

• cunoașterea la nivelul firmei este structurată în rețele

II. nivelul relației micro-mezo-macro

• din perspectivă evoluționară, problema agregării implică colapsul (disoluția) structurii

• acest colaps trebuie evitat

• la nivel micro există o regulă și un purtător al regulii (individul); la nivel mezo există un fond comun (pool) de reguli, unde 
fiecare regulă depinde de toate celelalte reguli (NB: și în biologie există un fond comun de gene – gene pool)

• selecția acționează asupra individului din perspectiva eficacității, iar asupra populației din perspectiva eficienței ([C]: aici 
eficiența e un fel de eficacitate comparată)

• mezotraiectoria (de regulă este descrisă sub forma curbei logistice)

• faza 1: originarea regulii (invenție și inovație): nivel microscopic

• crearea regulii ține de invenție

• adoptarea regulii ține de inovație

• faza 2: replicarea regulii: nivel macroscopic

• există o dependență de cale (deci o caracteristică de non-ergodicitate)

• în această fază feed-back-ul pozitiv este dominant
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Considerații generale (11/12)

• faza 3: finalizarea procesului de adoptare, retenția/consacrarea

• duce la crearea unei instituții, sau a unei rutine (Nelson-Winter)

• se atinge starea de meta-stabilitate ([C]: sursa auto-organizării, vezi mai departe)

• NB: în faza de saturație a curbei logistice, potențialul de instabilitate crește ([C]: vezi conceptul de a doua curbă)

• NB: prin apetența sa pentru descoperirea celei de a doua curbe, capitalismul este neliniștit (restless)

• NB: există aici atât aspecte ontogenetice, cât și aspecte filogenetice

III. nivelul macro

• structura de adâncime a unui sistem economic: structura regulilor intercorelate ([C]: identitatea sistemului)

• este un atribut calitativ (invizibil, nemăsurabil)

• structura de suprafață a unui sistem economic: structura indivizilor care interacționează

• este un atribut cantitativ (vizibil, măsurabil)

• structura de adâncime și structura de suprafață formează nivelul generic al sistemului economic

• el diferă de nivelul operațional

• analiza macroeconomică în economia evoluționară: se referă la cum se schimbă sistemul, nu la cum operează el

• funcționează aceleași trei faze ca și în cazul mezoeconomiei (cu apariția stării de meta-stabilitate) ([C]: meta-stabilitatea poate fi 
corelată cu liniștirea geodezicii, care este tulburată în faza 1)

• deci, avem:

• faza 1: apariția unei noi reguli (de-coordonare)

• faza 2: adoptarea regulii (re-coordonare)

• faza 3: reținerea/consacrarea regulii (stare de coordonare)
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Considerații generale (12/12)

• pot exista trei tipuri de eșecuri ale coordonării

• eșecul coordonării generice

• eșecul coordonării conective

• eșecul coordonării operaționale

• teoria evoluționară a creșterii economice cuprinde două componente

• structura

• tranziția

• NB: economia evoluționară trebuie să renunțe la precizie pentru a se apropia de realism (teoria neoclasică procedează 
exact invers)

• agentul reprezentativ este o eroare (el este specific economiei neoclasice) ([C]: probabilitățile descriu un agent 
reprezentativ, adică un agent mediu) ([C]: vezi Pianul mecanic, al lui Kurt Vonnegut)

• economia evoluționară mută accentul de la capital la om

• înlocuiește homo œconomicus cu homo sapiens œconomicus
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Fundamentele ontologice ale economiei evoluționare (1/12)

1. fundamente ontologice din fizică

• auto-organizarea și legile posibilităților

• structurile disipative apar în punctele de bifurcație (puncte de echilibru instabil, puncte fixe matematice)

• condițiile de apariție a structurilor disipative

• ecuații de evoluție non-liniare

• reacții tip feed-back

• depărtare de echilibru 

• ireversibilitatea are un rol constructiv, prin auto-organizare

• (Prigogine) legile naturii nu ar trebui considerate că exprimă certitudini, ci posibilități ([C]: lipsa certitudinii echivalează 
cu lipsa necesității, deci ar însemna introducerea contingenței în legile naturii!!!!)

• legile naturii trebuie extinse asupra domeniului haosului determinist (rata de divergență în sistemele haotice se 
numește exponent Lyapunov)

• dinamica ([C]: mai exact, cinematica) unui sistem (obiect) poate fi descrisă în două feluri:

• traiectorii: mecanica clasică (distribuții de probabilitate)

• funcții de undă: mecanica cuantică (matricea de densitate)

• pentru sistemele reversibile: comportamentul individual (traiectorii) și comportamentul mediu (distribuții de 
probabilitate) sunt echivalente

• pentru sistemele ireversibile, această echivalență nu se păstrează

• NB: ireversibilitatea apare numai pentru ansambluri de obiecte, nu pentru obiecte individuale
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Fundamentele ontologice ale economiei evoluționare (2/12)

• timpul istoric: este cadrul de întâlnire între fizică și economie

• sistemele economice sunt

• neliniare

• departe de echilibru

• haotice (instabile)

• științele tari se ocupă de certitudini, științele moi se ocupă de posibilități ([C]: în cel mai bun caz, economia ar fi o știință moale, 
într-un caz intermediar ar fi o praxiologie, iar în cel mai rău caz, o hermeneutică – asemenea psihologiei, sociologiei, istoriei)

2. fundamente ontologice din sinergetică (tranziția de la fizică la economie)

• există diferențe importante între fizică și economie

• fizica: 

• studiază obiecte simple, comparabile, în condiții experimentale repetabile

• legile fizicii sunt etern valide și aplicabile în întregul univers (ca urmare, există predictibilitate)

• economia:

• studiază obiecte complexe, care conțin subiectivitate și valori

• predicția este extrem de dificilă

• experimentele nu sunt repetabile (caracter istoric, istoricitate)

• totuși, unele interferențe există

• termodinamica (în special entropia) este aplicabilă la economie (dă conceptele de ordine-dezordine)

• teoria gravitația – dă descrieri (uneori explicații) în procesul de formare a orașelor
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Fundamentele ontologice ale economiei evoluționare (3/12)

• există dezvoltări recente în fizică care conduc la o mai mare apropiere între fizică și economie

• sistemele deschise

• sistemele complexe

• există două paradigme ale sinergeticii: laserii și fluidele

• în lasere există un parametru de ordine care ordonează electronii așa încât apare lumina coerentă ([C] : în economie parametrul 
de ordine ar putea fi cadrul situațional, geodezica)

• NB: parametrii de ordine pot concura între ei, până când unul (sau un număr mic) „câștigă” competiția și ordonează sistemul 
([C] : bifurcațiile sunt „rezolvate” de parametrul de ordine dominant; în economie dominanța unul parametru de ordine poate fi 
decisă rațional; vezi conceptele de dominanță fiscală vs. dominanță monetară)

• conceptele generale ale sinergeticii

• există o diferență între sistemele cibernetice (sistemul este controlat prin feed-back negativ) și sistemele sinergetice (sistemul 
este controlat prin parametrul de ordine)

• [C] : deși, în ambele cazuri, avem auto-organizare

• NB: principiile sinergetice nu sunt derivate din fizică, ci din matematică (deci aplicarea lor în economie nu este un import din 
fizică)

• evoluția

• trebuie distins între parametru de ordine și parametru de control

• implicații sociologice și economice

• ex: limbajul constituie, în sociologie, un parametru de ordine ([C] : parametrul de control ar fi, aici, părinții, profesorii, 
dicționarele sau normele academice în materie de limbaj)

• parametrul de control influențează parametrul de ordine
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Fundamentele ontologice ale economiei evoluționare (4/12)

• sinergia

• unirea a două sisteme poate duce fie la îmbunătățirea rezultatului comun, fie la înrăutățirea lui

• NB: direcția sinergetică depinde de stările inițiale ale celor două sisteme unificate

• învățarea

• există ideea că sistemele sinergetice nu pot învăța, totuși, se poate arăta că ele pot învăța

• [C]: identificarea parametrului de ordine economisește gândirea, deci are valențe teoretice, în felul axiomelor (predicția 
trebuie făcută în relație cu parametrul de ordine)

• parametrul de ordine trebuie legat într-un fel sau altul, de fractalitate (sau de holografie), legătură văzută într-un fel 
analog celui în care gena conține „programul” organului/organismului 

• haosul

• trebuie distins între haosul microscopic și cel macroscopic (acesta din urmă este determinist)

• principiul sclaviei: în apropierea punctelor de instabilitate, un sistem complicat poate fi descris cu ajutorul unui mic număr 
de parametri de ordine

• feluri de auto-organizare

• auto-organizarea implică apariția parametrilor de ordine (se pare că aceștia acționează mai degrabă orizontal decât 
vertical/ierarhic)
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Fundamentele ontologice ale economiei evoluționare (5/12)

3. fundamente ontologice din biologie

• impactul biologiei asupra economiei implică două „canale”

• analogii, metafore, tipare

• introducerea directă a determinării biologice asupra comportamentului economic (sub influența sociobiologiei)…

• semnificația altruismului

• în evoluționismul darwinist

• unitatea de selecție este individul adult, fenotipul

• baza selecției: adecvarea (fitness)

• în economie

• teoria contractelor este subsumată noii economii instituționale (Williamson, Hart, Holmström etc.)

• NB: totuși, contractele ocupă o foarte mică parte din comportamentul uman ([C]: prin analogie, vezi obiecția lui 
Wittgenstein privind semnificația teoremelor de indecidabilitate ale lui Gödel: aritmetica ocupă o foarte mică parte din 
activitatea omului)

• în neo darwinism

• se vădește impactul raționalității limitate (Herbert Simon)

• impactul învățării (din experiență sau din interacțiunea socială)

• se poate vorbi despre o genă a docilității (a capacității de a fi receptiv la semnalele venite prin interacțiune socială)

• raționalitatea limitată plus docilitatea produce altruismul

• altruismul este compatibil cu fitness-ul

• selecția la nivelul grupului întărește altruismul la nivelul individului

• în problema altruismului, nu contează prea mult distincția proprietate privată – proprietate publică
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Fundamentele ontologice ale economiei evoluționare (6/12)

• aspectele prin care biologia evoluționară influențează economia evoluționară:

• ontologia

• ontologia organicistă: un individ este rezultatul interacțiunii cu alți indivizi

• ontologia atomistă: un individ este independent de alți indivizi ([C]: aceasta este viziunea neoclasică)

• metodologia (reducționismul) ([C]: holismul este tot un reducționism, în sens invers reducționismului en titre)

• modelarea matematică dezvoltată în biologia evoluționară

• anecdotică istorică privind influența biologiei asupra economiei evoluționare

• Spencer era lamarckist, nu darwinist; el era individualist, determinist și reducționist

• Marshall a clamat biologia, dar nu a dezvoltat o economie evoluționară, ci tot una mecanicistă (urma să se refere la economia 
evoluționară în volumul 2 din Principii de economie, dar acesta nu a mai fost scris)

• Hobson a dezvoltat o economie evoluționară mai consistentă (din acest motiv a fost exclus din mainstream ([C]: bineînțeles, 
cum altfel?); doar Keynes l-a recunoscut și apreciat

• Veblen propune ca economia să fie considerată o știință evoluționară, cu instituția drept unitate de selecție; el are o poziție 
interacționistă și anti-reducționistă (ultima, cu privire la biologie)

• în perioada interbelică a existat o eclipsă în dezvoltarea biologiei, locul ei fiind luat de instituționalism

• la baza instituționalismului (american) au stat Peirce și William James

• Durkheim și Weber au introdus conceptul de habit; conceptul pătrunde în instituționalism (NB: new deal-ul lui Roosevelt a fost 
de inspirație instituționalistă)

• Keynes era sceptic privind econometria și matematica în modelarea economică (NB: Keynes poate fi recuperat, dar abandonând 
calea matematică, și reluând calea instituțională, întrucât economiștii instituționali nu au fost ostili keynesismului)

• teoria ocupării la Keynes are rădăcini în instițuționalismul lui Veblen

• instituționalismul a arătat că neoclasicismul este incompatibil cu psihologia
23.02.2017 Seminarul LMCE-NGR: Bazele economiei evoluționare (Emil Dinga) 20



Fundamentele ontologice ale economiei evoluționare (7/12)

• după al doilea război mondial, se produce un reviriment al biologiei și, ca urmare, a economiei evoluționare

• sinteza neo-darwinistă în biologie (Dobzhansky, Ronald Fisher, Haldane, Huxley, Mayr)

• între selecția naturală și genetica mendeliană

• Friedman a utilizat metafora selecției naturale pentru a apăra comportamentul economic maximizator (neoclasic)

• se accentuează ideea că comportamentul uman (deci și economic) depinde simultan de biologie și cultură

• începând cu anul 1975, biologia repătrunde în economie

• chiar și Hayek a făcut unele referiri la biologia evoluționară

• apare contribuția novatoare ([C]: care l-a costat Premiul Nobel pentru economie!) a lui Nicholas Georgescu-Roegen

• bazele noii teorii economice evoluționare au fost puse de Nelson și Winter (1974), independent de instituționalism, Hayek sau 
Roegen

• se produce impactul sociobiologiei (Edward Wilson)

• școala austriacă, totuși, nu a îmbrățișat evoluționismul, în ciuda sugestiilor lui Hayek
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Fundamentele ontologice ale economiei evoluționare (8/12)

4. fundamente ontologice din istorie

• sistemul (procesul) economic este dependent nu numai de stare (caz în care ar putea fi modelat cu lanțuri Markov), ci și de 
cale (dependența de cale este compatibilă cu un lanț Markov de ordin infinit)

• [C]: probabil ar trebui să acceptăm trei clase de dependență a procesului economic, din perspectivă evoluționară:

• (1) dependența de cale (pe orizontul de timp cel mai lung); (2) dependența de stare (pe un orizont de timp mijlociu –
probabil lanțuri Markov de ordinul maxim 3); (3) dependența de oportunitate (oportunitate nominală – ex. rutina lui 
Winter și Nelson, oportunitate temporală, oportunitate spațială)

• forme ale influenței istoriei asupra economiei evoluționare

• concretețea, abstracția și aprecierea contingenței istorice

• aplicarea modelelor non-ergodice în modelarea economică (echilibrul nu se poate afla oriunde, ci doar în anumite locuri 
din spațiul fazelor)

• conceptul de echilibru dependent de cale ([C]: atenție, nu de context, ci de toată istoria)

• „principii” în problema aleatoriului

• (1) probabilitățile de tranziție sunt dependente de stare, nu de cale

• de starea imediat anterioară, deci un lanț Markov de ordinul 1

• neoclasicismul folosește implicit lanțuri Markov de ordinul 1 ([C]: dar chiar dacă ar folosi lanțuri Markov de ordin k, 
tot nu ar fi dependente de cale)

• (2) politica curentă urmează politica cea mai recentă

• (3) la nivel macroeconomic procesul devine stohastic ca urmare a interferării proceselor Markov individuale (apar câmpuri 
Markov aleatoare)

• [C]: problema importantă aici este coordonarea echilibrelor (sau a dezechilibrelor)

23.02.2017 Seminarul LMCE-NGR: Bazele economiei evoluționare (Emil Dinga) 22



Fundamentele ontologice ale economiei evoluționare (9/12)

• dependența de cale și teoria istoriei economiei

• neo-clasicismul ignoră cauzele și, mai ales, procesul formării lor ([C]: de aceea el nu descrie dinamici, ci cinetici)

• chiar și științele naturii abordează auto-cataliza, auto-perpetuarea etc. (NB: solitoni: fenomene de undă non-disipative)

• perspectiva istorică poate elimina unicitatea soluțiilor de echilibru (NB: în măsura în care echilibrul mai are vreo semnificație în 
economie)

• din punct de vedere al dependenței de cale (de istorie), apar și stări preferențiale, dar și stări interzise

• luarea în considerare a istoriei elimină linearitatea modelelor economice

• neoclasicismul favorizează sistemele ergodice

• implicații ale ipotezei dependenței de cale în economie (NB: histeresis, adică influență persistentă)

• (1) este importantă reacția actorilor economici la evenimentele nepredictate

• (2) comportamentele „conduse din interior” domină pe cele „conduse din exterior” (bazate pe imitare, contagiune)

• (3) există în economie un echivalent al echilibrului punctat din biologie (modelat analitic prin sisteme non-lineare cu feed-
back pozitiv)

• astfel, teoria dezvoltării stadiale (Rostow) ar putea fi reevaluată

• (4) intervenția politicii publice poate fi reconsiderată atunci când este cazul ca sistemul economic să se îndrepte spre un 
atractor sau altul, deoarece avem de-a face cu sisteme stohastice non-ergodice

• (5) în comportamentul economic contează mentalitatea (care are o determinare istorică, deci dependentă de cale)

• (6) biologia mai degrabă decât fizica ar trebui „vizitată” de economie ([C]: vezi recomandarea lui Marshall – biologia este 
Mecca economiei)
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Fundamentele ontologice ale economiei evoluționare (10/12)

• relația teorie – istorie

• există puține încercări de teoriei a istoriei economiei (Hicks, cu Value and Capital, este o încercare, dar nu la fel de cuprinzătoare 
ca opera lui Marx)

• istoria economiei este mult mai vastă decât teoria economică

• NB: post-modernismul extrem spune că faptele nu există (desigur, noi avem acces la ele doar prin reprezentările celor care s-au 
confruntat cu ele)

• în istorie, aproape nici un fapt nu este exogen (pentru a face modele cu variabile endogene și variabile exogene)

• parcursul istoric al procesului economic nu este nici măcar logic, cu atât mai puțin necesar (inevitabil)

• istoria economiei și teoria economică

• se pare că istoria economică își caută fundamentele în afara teoriei economice

• exemple:

• problema standardului de viață (psihologie, sociologie)

• schimbarea instituțională (politică, psihologie socială)

• progresul tehnologic și funcția sa unică (NB: tehnologia nu este un rezultat al construcției sociale, ea este ceea ce 
este în mințile oamenilor)

• NB: informația poate exista oriunde, cunoștința (cunoașterea) doar în mințile indivizilor ([C]: cred că nici informația nu există 
fără subiect)

• evoluția și istoria economică

• NB: epistemologie evoluționară (Donald Campbell, David Hull); cultură evoluționară (Boyd, Richerson, Luigi Cavalli-Sforza)

• pot fi trei „soluții” ale selecției: actualizare, păstrare pentru „mai târziu”, respingere ([C] aici ar intra și teorie recesivității a 
lui Mircea Florian, vezi Recesivitatea ca structură a lumii)

• NB: selecția se face nu asupra unităților fizice, ci asupra unităților epistemologice ([C]: vezi Limbaj și realitate, Sterelny și 
Dewitt)
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Fundamentele ontologice ale economiei evoluționare (11/12)

• cunoașterea economică provine din două surse

• cunoaștere tehnică sau rutină (Nelson și Winter)

• este o cunoaștere prescriptivă

• notăm mulțimea tehnicilor fezabile în societate cu 𝝀

• selectarea unui individ din mulțimea 𝝀 este analogă cu apariția unui organism viu

• cunoaștere de fundamentare a tehnicilor (rutinelor): un catalog al fenomenelor naturale și formularea predicțiilor 
despre ele

• notăm această mulțime cu 𝛀 (ea se află în minți sau în dispozitive tehnice de memorie)

• cunoașterea științifică este o parte a mulțimii 𝛀

• NB: (Polanyi) invențiile sunt din 𝝀, în timp ce descoperirile sunt din 𝛀

• NB: analogie: 𝝀 este genotipul (cunoașterea utilă), 𝛀 este fenotipul (cunoașterea instrucțională); (Ryle): 𝝀 este 
cunoașterea „că” (that), 𝛀 este cunoașterea „cum” (how)

• alegerea din 𝝀:  

• [C] întrucât, spre deosebire de biologie, în economie (social) alegerea este teleologică, rămâne de analizat modelul 
de alegere (și aici poate reintra neo-clasicismul, cu excepția cazului în care istoria devine un factor preponderent de 
alegere – dar, în acest caz, mai este alegerea complet teleologică?)

• [C] care este „amestecul” corect între necesitate și contingență în evoluția socială? Clasele de schimbare sunt foarte 
importante aici

• [C] problema este că, în economie, nici „mutația”, nici „selecția” nu mai au caracter necesar

• inovația este mutația (dar și aici avem amestec între necesar și contingent)

• NB: conceptul de superfecunditate: viteză mai mare de reproducere a speciilor decât viteza cu care poate natura să 
realizeze selecția ([C] nu cumva rezultă de aici un concept al selecției de selecții?)
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Fundamentele ontologice ale economiei evoluționare (12/12)

• [C] poate că necesitatea în economie vine din automatisme (adică este o necesitate intra-contingentă)

• [C] în biologie separarea (nișele) duce la creativitate; în economie (social) nu ar trebui gândit la fel? Nu cumva libera 
circulație inhibă creativitatea (de exemplu, prin hazard moral: „lasă că luăm soluțiile de la alții”? Nu ar trebui 
reevaluat protecționismul economic din această perspectivă, a nișelor socio-economice și culturale?

• alegerea din 𝛀

• importantă este accesibilitatea cunoașterii

• în epistemologia evoluționară: o cunoștință este selectată la „viață” dacă destui oameni cred în ea

• alegerea unui anumit component din 𝛀 depinde de etanșeitatea acestuia (tightness), în competiția dintre diverse 
componente din 𝛀

• etanșeitatea din 𝝀 și cea din 𝛀 sunt co-evolutive

• există trei ocurențe ale contingentului:

• în 𝛀

• în 𝝀

• în selecția din 𝝀 (Gould crede că avem aici pur și simplu o indeterminate totală)

• (Gould) contingența este principiul central al istoriei

• NB: conceptul de dependență de cale este introdus de Paul David
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Auto-organizarea și perspectiva evoluționară (1/5)

1. generalități

• există limite ale analogiilor dintre biologie și economie – mai ales la mecanismul de selecție, care nu mai este „orb” în 
economie ([C] dar nici mutațiile nu mai sunt complet aleatorii în economie)

• auto-organizarea (Foster, 1994) sistemelor economice reprezintă un substitut pentru selecția naturală

• cu rădăcini în termodinamica non-echilibrului

• [C] auto-organizarea poate fi atât mutație, cât și selecție

• neoclasicismul este compatibil cu primul principiu al termodinamicii (conservarea energiei) dar nu cu cel de-al doilea 
(entropia)

• instituționaliștii acceptă entropia, legând-o de complexitate și cunoaștere

• școala austriacă acceptă natura subiectivă a cunoașterii, complexitatea și caracterul evoluționar al procesului economic

• și instituționaliștii și școala austriacă accentuează asupra culturii (ca organizator al complexității)

• auto-organizarea este un fenomen informațional

• în cazul instituționaliștilor: se folosește conceptul de cauzare cumulativă, pentru exprimarea istoricității

2. „austriecii”, instituționaliștii, mainstream-ul și matematica

• „austriecii” și instituționaliștii acceptă că agenții acționează în istorie

• pentru austrieci: apare incertitudinea privind viitorul, deci se face recursul la subiectivitate

• ordinea apare spontan, în norme și instituții (emergență)

• nu există formalisme (modele) obiective ale comportamentului economic

• refuzul formalismului matematic (par a se ocupa mai degrabă de ideologie decât de știință)
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Auto-organizarea și perspectiva evoluționară (2/5)

• pentru instituționaliști: se acceptă ireversibilitatea timpului, evoluția instituțiilor

• instituțiile apar în termeni colectivi, prin raporturile de putere (cauzalitate cumulativă)

• decizia individuală este condiționată cultural, deci colectiv

• refuzul acceptării teoriei economice neoclasice

• pentru mainstream

• consideră ambele poziții (ale „austriceilor”, respectiv instituționaliștilor) ca nihiliste

• cele două poziții sunt relativ marginalizate în cadrul mainstream-ului

• respinge ireversibilitatea timpului, schimbarea structurală și incertitudinea (pe ultima o modelează ca risc)

• homo œconomicus nu conține nici una dintre cele trei trăsături (ireversibilitatea, schimbarea structurală, 
incertitudinea)

• locul unde și modul în care se decide coordonarea este mecanismul prețului

• NB: chiar dacă s-ar alege alt mecanism de coordonare (de exemplu, distribuția venitului, cum propune Keynes), s-ar 
ajunge tot la limbajul matematic standard

• limbajul mainstream-ului este matematica ([C] dar oare ce limbaj alternativ ar putea exista? desigur, doar un limbaj 
pozițional, poate tot din matematică – structurile algebrice!)

• limbajul matematic nu poate captura cele trei caracteristici istorice ale fenomenului economic (ireversibilitatea timpului, 
schimbarea structurală, incertitudinea)

• problema (nerezolvată nici de Marshall, în nescrisul volum 2 al Principiilor de economie) este cum să se modeleze matematic 
caracterul evoluționar al fenomenului economic ([C] poate prin modelare topologică!)

• utilizarea matematicii a favorizat deductivismul

• marginalizând, de fapt, fenomenul economic în autenticitatea sa
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Auto-organizarea și perspectiva evoluționară (3/5)

• NB: în ultimul timp s-au făcut unele ajustări în interiorul mainstream-ului (economiei neoclasice)

• 1) cicluri limită (de la puncte fixe la curbe fixe)

• 2) echilibre multiple punctuale (teoria catastrofelor)

• 3) echilibre multiple regionale (atractori haotici) (NB: se pare că echilibrul regional capturează incertitudinea)

• formularea matematică închide sistemul economic, pe când acesta din urmă este deschis, fiind istoric dependent ([C] totuși, 
cum putem numi cauzală o formulare cantitativă a unui proces care include variabila timp? Nu cumva istoricismul înlocuiește 
cauzalitatea cu succesivitatea? Poate aceasta este calea adevărată spre evoluționismul economic (poate nici în biologie nu 
avem cauzalitate, adică nicăieri unde există evoluție)

• astăzi, matematica deductivă a mainstream-ului este neliniară

• matematica nu poate decât aproxima fenomenul economic (ca și pe cel fizic, de altfel), nu poate să-l descrie ([C] și cu atât 
mai mult nu poate să-l explice)

• nu există dezvoltată o teorie a procesului economic istoric

• „austriecii” au alergie la datele agregate

• instituționaliștii au alergie la formalismul abstract

3. abordarea auto-organizării

• metafora biologică privind selecția nu se potrivește cu domeniul economic, mai ales din perspectiva utilizării datelor istorice

• pentru recuperarea istoriei, în domeniul economic mecanismul evoluționar trebuie fundamentat pe legea entropiei

• procesul de structurare nu poate fi înțeles prin studierea micro

• el apare ca fiind macroscopic, deoarece condițiile inițiale nu pot fi cunoscute

• apar frontiere macroscopice care limitează evoluția structurală
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Auto-organizarea și perspectiva evoluționară (4/5)

• totuși, generarea exogenă a granițelor macroscopice nu este adecvată pentru structurile biologice

• în domeniul social (economic) există un proces istoric, endogen, care nu merge spre o stare finală determinată

• în teoria prigogine-ană, structurarea este un proces ireversibil, iar punctele de bifurcație apar când se ating frontierele

• pentru domeniul economic (Brooks și Wiley) se trece de la conceptul de energie/entropie la cel de informație/complexitate 
pentru a descrie procesul istoric de structurare

• astfel apare auto-organizarea (care controlează inclusiv aspectele de energie/entropie)

• NB: lamarckismul este teleologic

• [C] există, desigur, și frontiere istorice (dar ele trebuie legate de legile de succesiune)

4. auto-organizarea economică

• în sistemele fizico-chimice, energia este impusă exogen iar structurarea merge ireversibil spre o frontieră impusă exogen 
(Prigogine)

• în sistemele biologice, energia nu este impusă ci achiziționată prin folosirea informației generate de experiența istorică

• în sistemele economice

• informația este impusă istoric și achiziționată de oameni în mod activ

• frontierele nu sunt impuse doar de istorie, ele sunt anticipate de oameni și chiar depășite (ex. firmele)

• conceptul de informație/complexitate domină conceptul energie/entropie

• rudimente ale conceptului de informație/complexitate, deci ale auto-organizării, au existat și la „austrieci” sau instituționaliști 
(ba chiar la Marshall, considerat unul dintre părinții neoclasicismului – volumul 2 al Principles of economics, nescris, trebuia să 
se ocupe de economia evoluționară)

• NB: mecanismul prețului, în calitate de coordonator al procesului economic, acționează doar pe termen scurt (pentru termenul 
lung, deocamdată nu avem „încetățenit” decât mecanismul venitului – Keynes – ca mecanism de coordonare)
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Auto-organizarea și perspectiva evoluționară (5/5)

• se pare că acest mecanism de coordonare pe termen lung este auto-organizarea ([C] cred că e prea general deci cam nespecific 
economiei, aș simți nevoia de ceva specific, „colorat” economic)

• în domeniul economic, energia/entropia există, dar nu mai este dominantă, dominanța fiind preluată de 
informație/complexitate

• deci cinematica economică nu mai poate fi înțeleasă dintr-un punct de vedere cantitativ (perspectiva intrări-ieșiri)

• deși ea contează pentru cinematica funcției de producție, de exemplu

• schimbarea tehnologică și schimbarea educațională (capital, respectiv muncă) nu mai sunt suficiente pentru explicarea 
auto-organizării (deci a evoluției) în economie

• (1987, Foster) homo creativus, capturează cele două aspecte (cunoaștere, aptitudini) care definesc frontierele auto-
organizării

• obiectivul: aspirația, care induce tensiune (Keynes i-a spus spirit animal, iar „austriecii” i-au spun imaginație)

• se materializează în structurare internă care este instabilă structural

• știința sinergeticii (tranziții structurale între stări staționare) – Herman Haken, Friedrich Weidlich

• natura endogenă a structurării exclude utilizarea matematicii deductive, dar nu exclude o matematică non-deductivă ([C] 
pozițională, topologică?)

• o încercare de a prinde formalismul caracterului evoluționar în economie: ecuația logistică de difuziune

• un proces endogen de structurare

• nu poate fi determinist

• nu poate converge spre o stare staționară cu proprietăți de echilibru stabil

• Prigogine susține că, totuși, ecuațiile logistice de difuziune pot răspunde acestor imposibilități

• deci, ecuațiile logistice de difuziune pot oferi o teorie a procesului evoluționar istoric

• NB: neo-schumpeterienii văd ecuațiile logistice de difuziune mai mult descriptiv decât teoretic (adică explicativ)

• NB: ecuațiile logistice de difuziune (adică ecuațiile de auto-organizare) înlocuiesc, în economie, ecuațiile inter-active Lotka-Voltera
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Alte concepte evoluționare (1/16)

• NB: procesul economic are o impredictibilitate inerentă precum și un caracter deschis ca urmare a creativității 
([C] totuși, creativitate avem și în natură, sub forma noutății generate de mutațiile aleatoare)

• NB: o teoria evoluționară a economiei depinde de teoria coordonării și ordinii instituite; pentru asta trebuie spus:

• cum pot fi folosite conceptele evoluționare majore în economie

• cum se distinge între diferitele modalități evoluționare în economie

• care este impactul schimbărilor instituționale asupra economiei (mai exact, asupra comportamentului economic)

1. procesul evoluționar

• evoluție: patern de coexistență între câteva tipuri de entități ([C] ? coexistența nu implică istoria, adică evoluția)

• patern: măsuri ale frecvenței privind importanța relativă a entităților ([C] prea restrictivă la biologie)

• există trei componente ale procesului evoluționar

• principiul variației

• principiul eredității

• principiul selecției

• evoluția implică:

• interacțiunea

• coordonare mutuală

• există două aspecte ale procesului evoluționar (ambele necesare)

• modificările în entități

• modificările relative la nivelul mulțimii entităților
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Alte concepte evoluționare (2/16)

• (Endler și Mclellan) identifică cinci procese ale mecanismului evoluționar

• procese care generează variația (în economie: inovația)

• procese care sintetizează variația în patern-uri de comportament (în economie: organizarea implementării inovației)

• procese care schimbă frecvența relativă a entităților în populație (în economie: rolul pieței)

• procese care stabilesc rata la care cele trei procese anterioare se schimbă (în economie: aspecte instituționale)

• procese care determină direcția generală a schimbării evoluționare (în economie: aspecte instituționale)

• teoria evoluționară (în general) include două componente:

• o cultură evoluționară

• o epistemologie evoluționară: cunoașterea umană este o extensie a evoluției biologice

2. gândirea populațională (sinteza evoluționară modernă)

• se opune gândirii tipologice care este preocupată de tipul ideal al unei entități care își modifică caracteristicile în mod 
accidental

• se concentrează asupra varietății caracteristicilor în cadrul populației, adică asupra distribuției acestor varietăți în cadrul 
populației

• selecția tinde întotdeauna să producă uniformitate (de exemplu, prin creșterea ponderii unei anumite varietăți în cadrul 
populației)

• nu cere o teorie a apariției varietății (de aceea este considerată mai mult o teorie statistică, dar nu în sens probabilist, ci 
determinist)

• nu se preocupă de adaptabilitatea entităților individuale (acestea sunt considerate stabile pe perioada în care schimbarea 
distribuției în populație devine observabilă)

• NB: adică un fel de inerție (care, în economie, este chiar mai vizibilă – ex. conservatorismul, tradiționalismul)
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Alte concepte evoluționare (3/16)

• includerea entităților în populație se bazează pe un criteriu de incluziune

• ele trebuie să aibă un nucleu de caracteristici în comun, dar și să difere întrucâtva, pentru a permite selecția

• NB: gândirea populațională nu poate acționa în populații cu entități identice

• acest criteriu de incluziune nu constă în nucleul de caracteristici calitative comune, ci în faptul că entitățile se află în același 
mediu și sunt supuse acelorași presiuni de selecție

• deci, pentru a identifica o populație (respectiv un set de caracteristici calitative comune) trebuie, mai întâi, definit mediul de 
selecție

• o entitate poate aparține mai multor populații ([C] asta este relevant, îndeosebi, în economie)

3. competiție, colaborare și selecție

• NB: în economia standard, competiția are loc între firme identice, în economia evoluționară are loc între firme diferențiate 
între ele

• consecințe

• înlocuiește conceptul de agent reprezentativ cu conceptul de agenți cu comportamente diferite

• pune în evidență piața ca mecanism de selecție (care, însă nu mai are, neapărat, rolul de alocare optimă a resurselor, ci de 
selecție a utilizatorilor de resurse, după modul de utilizare a resurselor)

• într-un anumit mod, ele promovează schimbarea economică, mai degrabă decât alocarea de resurse

• paradoxul central al organizării capitalismului: 

• pe de o parte: generarea competiției, prin inovare (non-coordonată)

• pe de altă parte: consecințele comportamentelor rivale (coordonate de piață)
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Alte concepte evoluționare (4/16)

• putem considera că criteriul de selecție a firmelor este costul unitar

• putem introduce o cinematică a replicatorului: ponderea de piață se schimbă cu o rată egală cu diferența dintre rata de 
creștere a unei entități din populație și rata medie de creștere a populației (echivalent, în loc de rata de creștere putem 
utiliza costul unitar)

• pentru a măsura cinematica replicatorului, putem folosi:

• principiul (ecuația) Fisher/Price: media ponderii pe piață a distribuției costului unitar scade cu o rată proporțională 
cu varianța costurilor unitare a firmelor active

• mediana distribuției costului unitar scade cu o rată proporțională cu diferența dintre costul mediu unitar în 
jumătatea celor mai eficiente firme și costul unitar mediu din jumătatea celor mai puțin eficiente firme

• teoria evoluționară a economiei este, în ultimă instanță, o teorie a creșterii economice ([C] de ce nu de descreștere?)

• colaborarea este o consecință a competiției ([C] acest lucru este valabil și în lumea animală)

4. unitatea de selecție

• poate fi: persoane individuale, tehnologii, practici organizaționale, practici de cunoaștere

• mai adecvat: un patern operațional (de transformare a input-ului în output)

• mulțimea lor: rutină (baza de cunoaștere și de acțiune)

• în final, unitatea de selecție este o unitate de afaceri (business unit – Winter și Nelson), dar nu neapărat o firmă

• [C] ca și cum codul genetic al unității de afaceri este setul de rutine

• NB: industria și populația de firme nu sunt identice (se definesc prin criterii diferite)

• deci, populația economică și specia economică nu trebuie confundate (la fel ca în biologie)
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Alte concepte evoluționare (5/16)

5. creștere diferențială și fitness (adecvare)

• structura unei populații este un rezultat emergent, rezultat din interacțiune și interdependență

• fitness-ul economic apare din interacțiunea dintre unitățile de afaceri

• el este efect, nu cauză

• concepte legate de fitness

• replicare (replicatori): unitatea de afaceri ([C]? nu ar trebui ca trăsăturile unității de afaceri – care este unitate de selecție – să 
fie replicatorul?)

• interacțiune (interactori) cu mediul (în care intră și alți replicatori)

• în economie avem doi replicatori

• baza de cunoaștere

• activitățile economice

• [C] care este noua generație (nou născuții) în cazul economic?

• condițiile pentru replicator: A este replicator pentru B dacă:

• A este cauză pentru B

• B conține informații similare cu A, care-i permit să îndeplinească funcții similare cu A

• B este replicator pentru C

• NB: (Winter și Nelson) replicatorul în economie este colectivitatea rutinelor
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Alte concepte evoluționare (6/16)

• evoluția implică o anumită stabilitate a noii stări (un comportament aleatoriu nu este echivalent cu evoluția)

• interactorul asigură diferențierea replicatorului

• există două forme ale interacțiunii în economie

• vinderea output-ului ([C] dar numai producătorii evoluează?)

• achiziția input-ului

• distincția între sortare și selecție

• selecția este o specie de sortare

6. supraviețuire, adaptare și adaptabilitate

• fitness este înțeles în două feluri

• ca creștere diferențială (adaptare ca proces)

• ca supraviețuire diferențială (adaptare ca rezultat)

• dezvoltare, inovare, și design bun

• (Marshall): variația este sursa principală a progresului ([C] înțelegând greșit distincția dintre diferențiere și nedreptate, Hayek
cere, drept condiție a progresului, inegalitatea socială)

• schimbarea caracteristicilor (mutațiile) în domeniul economic sunt non-aleatoare (în timp ce, în biologie, sunt aleatoare) ([C] 
oare nu există deloc aleatoriu aici? Se pare că inovația este impredictibilă!)

• motivul practic: este ineficient să încerci la întâmplare soluții

• motivul celor trei faze ale evoluției economice (crearea regulilor, adoptarea regulilor, reținerea/menținerea regulilor)

• motivul instituțional: constrângeri non-economice și non-sociale (efectul de paradigmă)

• domeniul logicii evoluționare

• logica agentului reprezentativ (agentului uniformizat) este diferită (opusă) logicii evoluționare
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Alte concepte evoluționare (7/16)

7. complexitate și co-evoluție

• complexitatea, în economie, rezidă în:

• incertitudinea în care se iau deciziile

• dependența de cale (cu învățarea asociată)

• comportamentul economic este o combinare de comportamente exploratorii (încercare și eroare) și de comportamente de 
auto-consolidare

• [C] există o sinergie istorică? Dată de dependența de cale?

• [C] cum se leagă sustenabilitatea de evoluționismul economic?

• NB: inteligența evoluționară poate să nu fie rațională (adică derivată dintr-un model de raționalitate, ci generată de 
supraviețuire)

• [C] dar, atunci, inteligența evoluționară nu se conectează nici cu morala

• [C] cum s-ar putea introduce conceptul de raționalitate evoluționară, respectiv de model de raționalitate evoluționară?

• un model co-evoluționar: asumpțiile pentru a reduce o situație complexă la reprezentarea sa mecanică

• (1) identificarea sistemului (membrană, componente, funcționare, comportament), respectiv a mediul său

• (2) identificarea regulilor de clasificare a obiectelor care conduc la taxonomii relevante ale componentelor

• (1) + (2) = identificarea sistemului complex adaptiv

• (3) stabilirea nivelului de descriere a sistemului sub care componentele individuale sunt fie identice, fie au o diversitate 
normal distribuită față de medie

• (1) + (2) + (3) = identificarea sistemului auto-organizator

• (4) comportamentul sistemului poate fi descris de ratele de interacțiune între indivizi

• (1) + (2) + (3) + (4) = identificarea reprezentării mecanice a sistemului
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Alte concepte evoluționare (8/16)

8. atractori structurali

• sunt echivalenți cu sistemele complexe

• ei sunt emergențe ale factorilor de interacțiune care se sprijină reciproc, au atribute complementare etc.

• implicațiile atractorilor structurali

• generează diversitatea și, astfel, reduc competiția internă și sporesc sinergia

• feedback-ul pozitiv este mai mare decât cel negativ

• NB: deosebirea dintre atractorii standard și cei structurali este că ultimii vizează emergența variabilelor (sinergia)

• sustenabilitatea unui sistem rezidă în capacitatea de a explora și a se schimba

• scade competiția și crește cooperativitatea la nivelul sistemului

• concurența ucigătoare din analiza economică non-evoluționară (neoclasică) pare a fi falsă

• NB: diagramă cladistică: diagramă care arată istoria evoluționară

• o viziune integrată asupra economiei

• [C] ar trebui generalizat conceptul de sistem disipativ (sau găsit un alt termen) pentru cazul sistemelor economice, care nu 
sunt asociate entropiei, dar sunt asociate la ce?

• NB: este important nivelul de agregare la care se face discuția privind evoluția în economie
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Alte concepte evoluționare (9/16)

9. sustenabilitatea și inteligența evoluționară

• co-evoluția este efectul inteligenței evoluționare ([C] nu cred că există așa ceva, există doar strategia de supraviețuire)

• capacitatea de adaptare depinde de diversitatea internă

• inteligența evoluționară: proporția corectă între libertate și servitute funcțională

• tipuri de inteligență

• IQ (intelligence quotient): inteligență logică, rațională (capacitatea de a lua decizii inferențiale)

• EQ (emotional quotient): inteligență emoțională (capacitatea de interacțiune cu alții)

• SQ (spiritual quotient): inteligență spirituală (capacitatea de a identifica semnificații în ceilalți, de a se simți parte a unui proiect 
mai mare, de a avea o motivație de acțiune)

• EvQ (evolutionary quotient): inteligența evoluționară le conține pe toate cele trei anterioare

• ea se măsoară prin rata de explorare în spațiul posibilităților

• pentru ca evoluția economică să existe trebuie să existe o rată de erori ale inteligenței evoluționare

• costul evoluției este raportul dintre succese și eșecuri 
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Alte concepte evoluționare (10/16)

10. învățarea

• un mediu evoluționar este caracterizat de:

• agenți eterogeni, sistematic afectați de raționalitate limitată ([C] dar și de cunoaștere limitată, precum și de frontiere morale)

• apariția repetată a noutății (șocuri externe, inovații tehnologice, modificări comportamentale)

• acțiunea piețelor (și a altor aranjamente de interacțiuni, de exemplu, contractele, statul etc.) ca mecanisme de selecție

• proprietăți emergente ale regularităților agregate

• alegerea rațională și învățarea bayesiană

• condițiile alegerii raționale

• liniaritatea secvențialității alegerii (reprezentarea – judecata – alegerea – acțiunea – evaluarea), care să dea posibilitatea 
schimbării ordinii în secvențialitate

• existența unui algoritm pentru tratarea fiecărui pas in secvență

• complexitate și raționalitate procedurală

• există o limită superioară peste care nu pot exista proceduri de raționalitate

• interpretări „ca și cum” (as…if) ale comportamentului rațional

• NB: ipoteza „as…if” a fost sugerată de Friedman (1953)

• NB: jocurile evoluționare (teoria evoluționară a jocurilor) sunt formalisme descentralizate
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Alte concepte evoluționare (11/16)

• raționalitatea limitată

• raționalitate substanțială (substantively rational)

• cunoaștere completă a oricăror contingențe (ocurențe posibile și non-necesare)

• explorare exhaustivă a arborelui de decizie

• apreciere corectă a utilităților

• modalități de abordare a raționalității limitate

• selectarea limitelor după scopul urmărit sau posibilitățile de modelare aflate la dispoziție (îndeosebi în teoria jocurilor) –
asta este o adhocherie (de la ad hoc)

• selectarea limitelor din perspectivă empirică (eterogenă la nivelul analiștilor)

• raționalitatea procedurală

• este constructivă dar și ea pretinde de la analist puteri supranaturale

• raționalitatea limitată implică, drept benchmark, raționalitatea substanțială (completă)

• faptele stilizate din științele cognitive și sociale ca blocuri de construire a teoriilor evoluționare ale învățării

• ar trebui abandonate axiomaticile invariante ale alegerii, și învățat din alte discipline

• mai bine vag corect, decât precis greșit

• un concept util: cel de rutină (Nelson și Winter)

• categorii cognitive și rezolvarea problemelor

• în abordarea problemelor pot apărea două gap-uri

• gap-ul de cunoaștere

• gap-ul de capacitate de rezolvare a problemelor
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Alte concepte evoluționare (12/16)

• încorporarea (framing)

• efectul de framing (dependența reprezentării și modelării în funcție de credințe, evaluări ale problemei, scop, categorii cognitive 
deținute, istorie și de alte contextualizări ale reprezentării și modelării)

• euristici în judecată și învățare

• euristica include reguli empirice ale reprezentării, judecății, acțiunii

• reprezentativitate: evaluarea gap-ului față de un prototip

• disponibilitate: în minte este, în primul rând, ceea ce este observat

• ancorare: condițiile inițiale

• propensiuni (ex. spre risc) (vezi prospect theory, a lui Kahneman)

• supra-încredere

• iluzia controlului

• spre o viziune evoluționară

• building blocks pentru viziunea evoluționară

• modele categoriale și mentale

• euristici

• dependență de context

• împachetare socială

• endogeneitate a scopurilor și preferințelor

• organizații ca entități comportamentale

• procese de învățare, adaptare și descoperire

• mediu permanent în schimbare
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Alte concepte evoluționare (13/16)

• diferențe ale viziunii evoluționare față de modelul standard (canonic) de decizie teoretică

• abandonarea „lumilor mici” în favoarea lumilor deschise

• (Dosi) raționalitatea și preferințele instituționale trebuie să înlocuiască raționalitatea și preferințele individuale 
(efect sinergetic)

• abandonarea consistenței procedurale

• înlocuiește teoria axiomatică (descriptivă) cu o teorie constructivă ([C] efect sinergic) vezi sinergetica și constructivitatea
procedurală)

• procese de învățare: câteva taxonomii și teorii apreciative

• incertitudine substanțială și procedurală ([C] aș spune, mai degrabă, nominală și procedurală)

• niveluri de complexitate (cognitivă și rezolutorie)

• cauze ale complexității:

• gap-ul cognitiv apare din lipsa izomorfismului între realitate și model (implică incertitudinea 
nominală/substanțială)

• există o incertitudine slabă (probabilizabilă) și o incertitudine tare (knightiană)

• gap-ul rezolutoriu (implică incertitudinea procedurală)

• învățarea și logica adecvării ([C] logica adecvării poate fi folosită pentru logica tetravalentă; care este legătura cu logica 
consecințelor?) NB: termenul de logica adecvării este introdus de March
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Alte concepte evoluționare (14/16)

• există o corelare între gap-ul de cunoaștere și gap-ul rezolutoriu

• ele apar împreună într-un mediu evoluționar

• condițiile care fac să se aplice o logică a adecvării

• recunoașterea/reprezentarea (ce tip de situație avem?)

• identitatea (ce tip de individ, ce tip de organizație?)

• regulile (ce face un individ ca mine, sau o organizație ca a noastră?)

• NB: logica adecvării implică co-evoluția identităților, reprezentărilor și regulilor ([C] atunci de ce nu o logică a 
co-evoluției?)

• NB: logica adecvării ar trebui să fie inclusă în teoria evoluționară

• informație, cunoaștere și învățare

• informația implică: a) o stare a lumii; b) o proprietate a lumii (de regulă, o cauzalitate); c) identitatea agenților; d) algoritmi 
pentru a face

• cunoașterea (cunoștința) implică: a) categorii cognitive; b) coduri de interpretare a informației; c) dexterități tacite; d) euristici 
de căutare și rezolvare a problemelor, diferite de algoritmi

• învățarea are trei semnificații intercorelate

• achiziția de informație suplimentară

• forme de achiziție de informație suplimentară

• codificarea cunoașterii tacite anterioare

• teorii apreciative ale acumulării de cunoaștere și inovării

• NB: sintagma teorii apreciative a fost introdusă de Winter și Nelson

• NB: rutină: procedură operațională
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Alte concepte evoluționare (15/16)

• obiecte și spații de stare ale procesului de învățare

• există patru clase de obiecte ale învățării:

• (1) starea lumii (ca în jocurile contra naturii)

• (2) comportamentul altor agenți (ca în jocurile strategice)

• (3) rezolvarea de probleme (proiectarea de algoritmi)

• (4) preferințele proprii

• dimensiunile spațiului stărilor învățării (corespondente claselor de învățare):

• (a) spațiul reprezentărilor (modele despre lume)

• (b) spațiul parametrilor modelului

• (c) spațiul acțiunilor

• (d) spațiul performanțelor realizate

• NB: (𝒂) → (𝒃) → (𝒄) → (𝒅)

• NB: reprezentări greșite care produc predicții corecte sunt mai bune decât reprezentări corecte care produc predicții 
greșite ([C] de ce ar exista ultima situație?)

• învățare și selecție

• [C] învățarea trebuie considerată mutație în domeniul economic (mai larg, social)

• selecția este reprezentată de mecanismele sociale de premiere/sancționare a mutațiilor ([C] oare, în domeniul economic/social, 
premierea/sancționarea epuizează selecția sau mai este și altceva specific?)

• o selecție prea slabă perpetuează comportamente ineficiente, una prea puternică împiedică învățarea ([C] oare nu ar trebui 
introdusă aici, alături de intensitatea selecției, și viteza ei?) NB: se introduce, totuși, diferența de ritm între învățare și selecție 
([C] cum rămâne cu falsificarea?) (NB: March: relația dintre exploatare și explorare)

• există lamarckism în relația dintre învățare și selecție
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Alte concepte evoluționare (16/16)

• învățare, dependență de cale și co-evoluție
• învățarea este dependentă de cale (deci mutația este dependentă de cale) ([C] doar învățarea este mutație în domeniul 

economic/social?)

• [C] problema este că învățarea însăși are propria selecție, pentru că este posibil să avem, datorită liberului arbitru, două niveluri 
de selecție; dar selecția a doua – din partea mediului – nu este, ea însăși, un proces de învățare?

• de introdus, aici, conceptul de epistază, care afectează atât învățarea, cât și selecția

• apar inerții sau accelerări ca urmare a epistazei

• de aceea, învățarea este un proces co-evoluționar ([C] dar și selecția este la fel, precum și învățarea și selecția între ele)
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul microeconomic (1/5)

1. teoria evoluționară a producției

• neoclasicismul tratează producția economică în mod static, deși ea are caracter evoluționar

• dominanța curentă a funcțiilor de producție este fenomen tip „panda’s thumb” (introdus de Gould)

• o soluție nu cine știe ce bună este un argument mai bun pentru evoluție decât un argument bun

• este un argument pentru dependența de cale

• funcțiile de producție sunt „panda’s thumb” pentru că ele au fost create pentru un scop, dar sunt utilizate și pentru alte scopuri, 
sau sunt utilizate mai bine pentru alte scopuri (exemplu, pentru evoluția tehnologică)

• originile și varietățile teoriei producției

• în economia clasică se vorbea despre productivitatea marginală (Ricardo), nu despre funcția de producție sau funcția de cost

• legea randamentelor nu era fundamentată pe conceptul de eficiență tehnică

• această concepție a persistat în primele etape ale discuției neoclasice a funcției de producție (Wicksteed)

• Koopmans, Arrow și Debreu au generalizat funcția de producție prin statuarea mulțimii producției sau a mulțimii posibilităților 
de producție

• astfel, funcția de producție devine un concept derivat din cel de mulțime a posibilităților de producție, iar productivitatea
marginală este o proprietate a funcției de producție

• natura cunoașterii productive (productive knowledge)

• validitatea pragmatică ([C] mai propriu spus, praxiologică)

• replicarea în tip și spațiu la același nivel de așteptare

• NB: skills ține de individ, routines ține de organizație

• există o piedică în calea validității (validării) pragmatice: implicarea indivizilor
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul microeconomic (2/5)

• frontiere neclare (hazy)

• diferențe mici între firme, între proceduri, produse etc. pot conduce la efecte mari (o specie de complexitate de tipul 
variațiilor mici în condițiile inițiale) – [C] vezi concurența monopolistică

• caracterul distribuit

• cunoașterea productivă este apanajul organizațiilor, deci este distribuită

• coordonarea aplicării cunoașterii productive este, ea însăși, o cunoaștere productivă

• [C] totuși, mai degrabă este o punere în comun a cunoașterii individuale decât o cunoaștere pe care o deține 
organizația (cel mult, este o cunoaștere la nivelul organizației)

• comunitatea de practică este o componentă importantă a cunoașterii distribuite ([C] analogă comunității științifice – Kuhn
– sau comunității tehnologice)

• replicarea

• teoria standard

• supoziția aditivității: două planuri de producție fezabile pot fi unite și dau un plan fezabil

• este o supoziție suspectă, obscură și imperfectă

• provocările replicării

• transferul cunoștințelor din A în B (replicarea spațială); anumite gap-uri vor exista, deci e necesară reinventarea

• contextul din B este diferit de contextul din A, deci e necesară reinventarea

• evoluția teoriei producției

• ideea de bază: cunoașterea nu este epuizată prin uz
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul microeconomic (3/5)

2. teoria evoluționară a organizației (unității de afaceri, firmei)

• aspecte generale

• organizația este un dispozitiv formal de diviziune a muncii, așa cum piața este un dispozitiv informal de diviziune a muncii

• șocurile externe pot modifica funcționarea organizației dar nu o pot genera, generarea funcționării este cauzată intern

• de regulă, analiza modificării funcționării organizației (patern-urilor) este făcută în legătură cu trecerea între două puncte 
de echilibru (dar nu-i suficient)

• se utilizează analogii și metafore din biologie

• dezvoltare (relativă la individ – filogenie) vs. evoluție (relativă la specie – ontogenie)

• NB: conceptul de individ reprezentativ a fost introdus de Marshall

• natura firmei

• noii instituționaliști (ex. Hart, Holmström – Premiul Nobel pentru economie, 2016), încercând să diferențieze natura firmei de 
natura pieței, abordează trei chestiuni:

• (a) de ce există firmele (întrebare ridicată de Coase în 1937)

• (b) ce factori determină granițele firmei (problema alegerii între „produce” și „cumpără”)

• (c) ce factori determină organizarea internă a firmei (problema structurilor ierarhice și de control)

• piața asigură interacțiuni discontinue, în timp ce firma asigură interacțiuni continue

• firma se constituie ca un depozit de cunoaștere (Winter) ([C] dar individul nu?, dar piața nu?, dar statul nu?)

• noii instituționaliști mută accentul cercetării pe schimbarea organizațională (o nouă teorie a firmei)
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul microeconomic (4/5)

3. selecție și schimbare evoluționară în populațiile de firme

• trăsăturile firmei sunt identificate (Winter și Nelson – 1982) cu rutinele din cadrul firmei

• genotipul firmei este mulțimea acestor rutine ([C] nu cumva valorile, cultura organizațională a firmei reprezintă ceva mai 
primitiv decât rutinele, deci avem, aici, două niveluri de genotip: a) genotipul structural; b) genotipul operațional. Primul este 
mult mai persistent și este compatibil cu multe seturi diferite de rutine; de aceea apare o piedică în imitarea între firme – nu
poate fi imitată o rutină care este contradictorie cu valorile proprii; se poate imita prin negare: o rutină care a dat greș este 
„imitată” mutatis mutandis)

• fenotipul firmei este dat de mulțimea deciziilor luate de firmă pe baza rutinelor

• NB: alții consideră că unitatea de selecție nu este rutina ci firma ca întreg (ceea ce ignoră diferențele dintre firme, deci și
schimbările organizaționale la nivelul firmei)

• NB: alții disting, în cadrul firmei, servicii antreprenoriale și servicii manageriale, deși unii din firmă le pot face pe amândouă

• NB: în biologie, mutația și selecția sunt perfect independente între ele, în economie (social) nu ([C] înlocuirea „genelor” numite 
rutine cu cele numite valori organizaționale readuce independența mutațiilor și pune în evidență și rolul serviciilor 
antreprenoriale; partea cognitivă face, totuși, o legătură între valori și rutine)

• NB: noua economie instituțională este preocupată și de sistemele de stimulente (ca și de cele de control sau de ierarhie)

• NB: hold-up – comportament de menținere a acțiunii, de conservatorism (este un fenomen din familia comportamentelor, cum 
este free riding)

• metafore organice pentru dezvoltarea ([C] ontogenia) firmelor bazate pe clasificări

• dezvoltarea firmelor este generată de cauze interne (Penrose)

• [C] alternativa la perspectiva echilibrului este perspectiva procesului, la nivelul firmei

• [C] la Winter, dezvoltarea firmei este dată de modificarea genetică (rutina fiind gena), deci nu doar lamarckism, care este 
acceptabil, dar și lipsa orbirii mutației, care și ea este acceptabilă (de observat că orbirea mutației este recuperată dacă mutăm 
genele la valori – exemplu, noi angajări în firmă modifică genele)

23.02.2017 Seminarul LMCE-NGR: Bazele economiei evoluționare (Emil Dinga) 51



Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul microeconomic (5/5)

• [C]  dezvoltarea firmei trebuie să fie stereotipică (ceva similar propunerii lui Rostow privind dezvoltarea stadială a economiilor 
naționale; această propunere, incompatibilă cu teoria neclasică, ar putea fi recuperată de economia evoluționară)

• [C] teorii ale dezvoltării stadiale mai există în: a) psihologie (E.H. Erickson); b) cogniție (J. Piaget); c) morală (L. Kohlberg); 
d) personalitate (H.S. Sullivan); e) sexualitate (S. Freud)

• NB: în noua economie instituțională, schimbarea endogenă este aproape complet neglijată

4. concepții, rutine și rol antreprenorial în geneza organizației

• în cazul firmei, evoluția și dezvoltarea coincid

• [C] răspunsul la prima întrebare (a) de ce există firmele? este mai bine dacă se iau în considerare valorile

• NB: teoria standard a firmei neglijează întrebarea (a)

• [C] deseori, ordinul imperativ domină valorile indivizilor în firmă (există, deci, un ascendent al interesului economic față de 
valorile proprii)

• [C] de văzut conservatorismul la nivel de firmă (inerție) generat de „paradigma” organizațională (cât se pierde în învățare, 
adaptare etc.)

• [C] de văzut cât din învățare este adaptare (deci ține de dezvoltare), și cât este mutație (deci ține de evoluție) 

• [C] valorile formează modelul organizațional, rutinele formează cultura organizațională

5. creștere și transformare organizațională: un feed-back contingent

• creșterea dimensională a firmei atinge un punct de bifurcație în dezvoltare, din care se poate ieși prin:

• trecerea la un regim de monitorizare și ierarhizare: capacitatea antreprenorului de a induce un leadership cognitiv eșuează, și o 
altă concepție se răspândește în organizație

• subdivizarea intra-organizațională a antreprenoriatului

• vinderea sau preluarea organizației 
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul macroeconomic (1/9)

1. considerații generale

• puncte de vedere privind criteriile și mecanismele selecției la nivel macroeconomic, bazate pe microeconomie

• istoricii: alegere prin competiție a celei mai bune tehnologii

• epistemologii: adecvare a realității la cunoaștere (aceste încercări sunt „oarbe”)

• sociologii: construcție socială a teoriei privind avansul tehnologic

• economiștii: cât de bine servește tehnologia pe cel care o promovează

• NB: în economie, nu se produce doar dispariția celor inadaptați, ci și adaptarea celor inadaptați ([C] asta nu înseamnă că se 
confundă dezvoltarea cu evoluția?) 

• NB: ca practică, tehnologia este sub controlul pieței, dar ca înțelegere, tehnologia este sub controlul comunității tehnologice –
[C] analogă comunității științifice a lui Kuhn – (uneori primează practica și este urmată de înțelegere, alteori invers)

• există două probleme în economia teoretică, neexplicate satisfăcător prin economia neoclasică

• ciclurile de afaceri persistente

• diversitatea diviziunii muncii

• teoria economică bazată pe echilibru nu poate explica nici una dintre cele două probleme

• modelul Frisch nu poate explica persistența ciclului de afaceri

• modelul Lucas de fundamentare a macro-fluctuațiilor prin agregarea micro-fluctuațiilor este prea slab

• modelul mișcării browniene este incompatibil și el cu persistența fluctuațiilor în macro-indicatori 

• ciclul economic poate descompus în:

• trend neted

• haosul culorii (sau al frecvențelor)

• zgomot alb
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul macroeconomic (2/9)

• NB: dilema lui Smith (incompatibilitatea dintre mâna invizibilă și limitarea de către piață a diviziunii muncii) poate fi 
rezolvată prin trade-off-ul dintre stabilitate și complexitate

• NB: fluctuații endogene și natura statistică a macro-dinamicii: de la zgomotul de echilibru la ciclurile persistente

• natura ciclului de afaceri este nerezolvată în teoria macroeconomică

• există două școli:

• școala echilibrului prin șocuri externe

• modelul Frisch al oscilatorului amortizat condus de zgomot

• modelul Lucas al micro-fundațiilor pentru așteptările raționale

• mersul aleatoriu

• modelul mișcării browniene

• școala ciclurilor de dezechilibru endogen

• oscilatori determiniști (cicluri armonice)

• ciclul limită

• haosul culorii (colour chaos), în sensul de haosul frecvențelor de oscilație ciclică a economiei

• problema copernicană în macroeconometrie: trenduri liniare și non-liniare (concomitent) în indicatorii macroeconomici

• problema: cum să se găsească patern-uri de comportament economic, care să simplifice, matematic, non-staționaritatea
creșterii economice (NB: modelarea macroeconometrică necesită staționaritatea proceselor)

• iluzia echilibrului în teoria ciclului economic: este generată de  fluctuațiile mari și persistente

• [C] însăși ideea ciclului economic ar trebui abandonată (de altfel, evoluționismul nu este compatibil cu ciclicitatea)
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul macroeconomic (3/9)

• fantezia (eroarea) Frisch (Ragnar Frisch) a ciclului condus de zgomot

• ciclurile persistente pot fi menținute prin șocuri externe aleatoare ([C] ex.: prin politici economice – viziune keynesiană)

• deoarece modelele liniare au stabilitate marginală la schimbarea parametrilor

• fizicienii au arătat, însă, că asta nu e posibil (oscilatorul armonic se amortizează exponențial în prezența mișcării browniene)

• menținerea ciclului prin șocuri externe aleatorii ar friza un perpetuum mobile de ordinul 2

• ideea lui Lucas a micro-fundațiilor și principiului numerelor mari

• variații la nivel micro se agregă la nivel macro

• aici se ignoră diferența dintre o entitate și o mulțime de entități (C] eroarea de agregare – vezi și teorema Arrow)

• mecanismul endogen și proprietatea statistică: procese de naștere și moarte vs. mișcarea browniană, respectiv vs. mersul aleatoriu

• în economie sunt utilizate trei modele stohastice ale fluctuațiilor endogene

• mersul aleatoriu: dar acesta se amortizează

• mișcarea browniană (difuziune): dar acesta explodează (se deplasează exponențial)

• mișcarea browniană geometrică: dar ea poate fi redusă la primele două

• procesul de naștere-moarte: pare singurul apt să modeleze fluctuațiile macro prin fluctuații micro endogene

• neutralitatea monetară și costurile de coordonare: dispozitivul lui Ricardo, paradoxul Loschmidt și distribuția inegală a venitului

• se pleacă de la asumpția că funcțiile de cerere și ofertă sunt omogene de grad zero

• acesta este argumentul fundamental împotriva keynesismului

• NB: dar se ignoră problema redistribuirii într-o societate inegală

• dispozitivul lui Ricardo este similar cu paradoxul Loschmidt al reversibilității (NB: imaginat de Loschmidt pentru a provoca 
teorema H a lui Boltzmann privind ireversibilitatea termodinamică)

• dar se ignoră costurile de coordonare a regăsirii condițiilor inițiale

• NB: asta ar putea revigora teoria austriacă a monedei endogene
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul macroeconomic (4/9)

• arbitrul rațional și patern-uri ne-replicate: 

• spiritele lui Friedman

• demonul lui Maxwell

• ambiguitatea informațională

NB: se poate arăta că spiritele lui Friedman se comportă ca demonul lui Maxwell

• ritmurile vieții și organismele economice: haosul culorii și zgomotul alb

• principiul incertitudinii și clipocitul (wavelet) lui Gabor

• econometria parametrică nu poate distinge între zgomotul alb și haos

• ea poate distinge non-linearitatea, dar nu haosul

• chiar și așa, este nevoie să se lucreze cu serii de date non-staționare, cărora statistica nu le este aplicabilă

• haosul culorii este similar ceasului biologic ([C] vezi și sugestia noastră – ED – privind ceasul economic)

• experimente naturale cu ceasul economic: instabilități interne și șocuri externe în economia evoluționară

• economia neoclasică: ciclurile economice sunt la fel dacă sunt generate prin procese stohastice (Lucas, Frisch)

• aceasta este fals, deoarece există elemente deterministe în ele

• NB: ar trebui ca econometria să încerce să separe trendul determinist de cel stohastic în ciclu

• NB: non-staționaritatea este principalul obstacol în aplicarea statisticii

• este de utilizat viziunea biologică privind ciclul economic

• existența ciclurilor persistente în fluctuațiile de afaceri este un element de haos al culorii (adică al frecvenței)

• culoarea (frecvența) este similară ceasului biologic 

• NB: zgomotului alb nu i se poate asocia nici o frecvență ([C] similar cu cazul imposibilității de a asocia incertitudinii 
distribuții de probabilitate)
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul macroeconomic (5/9)

• instabilitate structurală și reziliența pieței

• stabilitatea structurală a pieței nu poate fi explicată în cadrul dinamicilor liniare

• soluția: modelarea non-liniară

• NB: modelul unit-root din econometrie asigură o stabilitate marginală în interiorul cercului-unitate (dar doar marginală în 
raport cu modificarea parametrilor)

• competiția de piață, excesul de capacitate și distrugerea creatoare: dinamici comportamentale și puzzle-ul complexității în 
diviziunea muncii

• creșterea în condiții de resurse limitate și competiția de piață: tehnologie disruptivă și metabolism economic

• în modelul microeconomic Arrow-Debreu: ordinea economică este caracterizată de soluția de punct fix matematic

• NB: diviziunea socială a muncii (modelul Houthakker)

• fundamentele ciclului economic sunt în:

• competiția de piață

• metabolismul economic

• NB: noua economie clasică este demand-side economics, deci în siajul post-keynesist

• creștere logistică și randamente de scară dinamice

• competiția economică este condusă mai degrabă de tehnologie decât de preț (C] spre deosebire de ce crede 
economia neoclasică)

• în teoria neoclasică factorul tehnologic este prins, totuși, în funcția de producție, ca zgomot alb

• NB: există și un clipocit (wavelet) Lotka-Voltera, legat de stadiile creșterii economice
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul macroeconomic (6/9)

• atitudinea față de risc și cultura corporativă în dinamica comportamentală

• învățarea prin încercare: comportamentul de risk-aversion vs. comportamentul de risk-taking

• cultură progresivă și societate pluralistă

• dimensiunea culturii și termodinamica evoluției

• (Prigogine) există trei tipuri de ordine

• entropie maximă (maximum de dezordine) – lipsa oricărei structuri

• echilibru structural

• non-echilibru (sau departe de echilibru)

• puzzle-ul complexității și dilema lui Smith

• societate monolitică și stabilitate sub șocurile din mediu

• nu s-a decis încă dacă complexitatea și stabilitatea sunt pozitiv sau negativ corelate

• există un trade-off-ul între stabilitate și complexitate 

• asta sugerează o evoluție în doi timpi a diviziunii muncii (și nu într-unul singur, cum credea Smith)

• teorema generalizată a lui Smith: diviziunea muncii este limitată de extinderea pieței, varietatea resurselor și fluctuațiile 
mediului

• NB: înțelegerea rezilienței pieței și complexitatea economică a evoluției economice trebuie tratate la pachet
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul macroeconomic (7/9)

• nu prea s-a dezvoltat formalismul cantitativ al economiei evoluționare

• există două rațiuni pentru abordarea evoluționară a economiei

• analogiile cu biologia (dar din perspectivă lamarckistă)

• evoluția economică este o expresie sectorială a unui proces evoluționar mai larg

• conceptul de transformator de energie (Lotka)

• conceptul de sistem disipativ (Prigogine) (similar cu cel de transformator de energie)

• evoluția economică (și socială) se bazează pe o ereditate exosomatică, nu endosomatică (cum este cazul în biologie)

2. modele evoluționare de creștere economică

• (1) grupul de modele plecat de la Nelson-Winter

• primul model evoluționar de creștere: modelul Nelson-Winter

• are o fundație microeconomică explicită

• comportamentul firmelor în căutarea tehnicilor celor mai avansate

• unele dezvoltări înlocuiesc schimbarea tehnologică cu modificarea strategiilor comportamentale

• (2) grupul de modele care renunță la microfundații

• există trei criterii din perspectiva cărora pot fi evaluate modelele evoluționare de creștere

• eterogenitatea populației (de firme, tehnologii, de țări etc.)

• mecanismul de generare a noutății (mutației), îndeosebi a inovației

• mecanismul de selecție
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul macroeconomic (8/9)

• modelul Nelson-Winter

• eterogenitatea este definită în termeni de firmă

• coeficienții de muncă și capital utilizați de firme sunt fixați (totuși, acești coeficienți modificându-se cu ritmuri diferite, poate 
apărea substituibilitatea ): 𝒂𝑲, 𝒂𝑳

• output-ul este omogen

• NB: deci avem  un model pur al procesului inovațional

• funcția de producție este de tip Leontief (un caz limită al funcției de producție CES): 𝒒 = 𝒎𝒊𝒏
𝑲

𝒂𝑲
,
𝑳

𝒂𝑳

• o tehnică este o combinație între 𝒂𝑲 și 𝒂𝑳
• mutația poate apărea pe două căi

• cercetare proprie locală

• imitație

• noutate poate apărea și din intrarea altor firme în populație

• procesul de selecție este condus de rata randamentului noii tehnologii

• firma este văzută ca fenotip, iar tehnologia ca genotip

• modelul are patru parametri care sunt simulați pe computer: a) localitatea inovației; b) ponderea imitației; c) dividendele; 
d) economisirea de muncă (NB: modelul nu este rezolvabil analitic, ci doar numeric – prin simulare pe calculator)

• are două categorii de rezultate:

• (1) demonstrarea faptului că un fenomen macroeconomic poate fi explicat pe baza micro-fundațiilor

• totuși, modelul ar trebui să producă rezultate prin el însuși, nu în raport cu economia neoclasică luată drept 
benchmark

• este tributar datelor utilizate de Solow

• (2) relațiile dintre cei patru parametri, pe de o parte, și predicțiile macroeconomice pe de altă parte
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Rezultate ale economiei evoluționare: nivelul macroeconomic (9/9)

3. modele macroevoluționare

• macromodele evoluționare

• renunță la microfundații

• unele sunt rezolvabile analitic, altele numeric

• diferențele între tehnologii sunt măsurate exclusiv prin productivitate

• deci selecția se exercită asupra productivității, care devine unitate de selecție

• până acum, capacitatea predictivă a macromodelelor evoluționare s-a dovedit a fi nerelevantă

• soluția: revederea relației șansă – necesitate din biologie și „transpunerea” ei în economie

• [C] ar trebui găsite modele de eliminare a aleatoriului (cam în maniera în care se procedează în cazul PIB potențial)

• asta ar duce la filtre deterministe în evoluția economiei sau a istoriei

• care sunt limitele aleatoriului în istorie

• ce se înțelege prin viabil sau selectabil

• matematic, ar trebui găsite niște asimptote sau atractori (de exemplu, structurali)

• NB: includerea cererii în macromodelele evoluționare (acum neinclusă, deoarece se lucrează doar din perspectiva ofertei) ar fi 
benefică
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MULȚUMIRI

PENTRU

ATENȚIE !

23.02.2017 Seminarul LMCE-NGR: Bazele economiei evoluționare (Emil Dinga) 62


