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Cadrul istoric

• (1654) cavalerul de Méré îi cere lui Blaise Pascal (pe care-l cunoaște la jocuri de noroc) 
să rezolve distribuirea potului într-un joc neterminat, între doi jucători

– NB: de fapt, prima formulare a problemei este făcută de Luca Pacioli (1494)

– Pascal găsește o soluție (inventând o complicată metodă recursivă) dar se consultă cu Pierre 
Fermat, care găsește o soluție mai simplă și, de fapt, mai adecvată

– NB: se pare că Pascal nu a înțeles niciodată metoda lui Fermat

– soluția corectă: potul se împarte în proporția șanselor de câștig pe care cei doi le au dacă 
jocul ar continua până la capăt (NB: Pascal credea, în mod greșit, că jocul trebuie să se 
oprească atunci când unul dintre jucători câștigă și nu să se epuizeze posibilitățile jocului)

• caracteristici ale problemei

– nu era chiar o problemă de incertitudine cognitivă, ci viza, mai degrabă sistemul/obiectul

– viza o logică a posibilităților și nu a șanselor (adică o logică a ceea ce s-ar fi putut întâmpla 
dacă jocul se finaliza), deci accentul era pe sistem, nu pe subiectul observator

– viza o etică a distribuției avantajelor pe baza logicii posibilităților, dacă jocul se finaliza

– viza probabilități de tip a priori (sau, în terminologia lui Bayes, probabilități anterioare)

• ulterior, probabilitatea s-a concentrat atât pe obiect (probabilitățile frecvențiale sau 
obiective) cât și pe subiect (probabilitățile epistemice sau subiective)
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Aleatoriul (1/3)
• (def) sistem determinist: sistem real (obiectiv sau subiectiv) a cărui stare la momentul 𝒕𝒊 poate fi 

predictată cu certitudine luând în considerare starea sa de la momentul 𝒕𝒊−𝟏 (𝒊 ∈ 𝑵)

– NB: desigur, avem nevoie și de o lege (regularitate) care „guvernează” cinematica acelui 
sistem (legea de „mișcare”)

– starea de la momentul 𝒕𝒊−𝟏 este considerată a forma condițiile inițiale ale cinematicii 
sistemului

• (def) sistem aleatoriu (sau stohastic): sistem non-determinist

– atenție!: clasificarea determinist-aleatoriu nu are nici o legătură cu cauzalitatea; indiferent 
de tipul de sistem, cauzalitatea există (deci, sistemele aleatorii sunt, și ele, sisteme cauzale)

• caracteristici ale aleatoriului:

– referă subiectul, nu obiectul: la nivelul obiectului considerat ca eveniment, un eveniment se 
produce sau nu se produce (nu există evenimente produse în proporție de 35%)

• NB: totuși, în cazul în care obiectele sunt enunțuri, judecăți sau justificări (cum este în 
epistemologie), există grade de ocurență ale obiectelor/ocurențelor

– referința la subiect este de natură cognitivă (epistemică, la rigoare) – vezi Chaitin: nu se 
poate demonstra caracterul stohastic al unui număr

– considerarea aleatoriului se face din perspectiva gradului de cunoaștere/informație deținut 
de subiect cu privire la obiect

– studiul matematic al aleatoriului (al stohasticității) începe cu von Mises (1919): studiul 
despre colectiv, colecție, mulțime
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Aleatoriul (2/3)
• bazele matematice moderne (inclusiv axiomatice) ale aleatoriului sunt puse (anii ‘60) de 

Kolmogorov și Chaitin

– aleatoriul este cu atât mai pronunțat cu cât programul de calculator care descrie sistemul în 
cauză este mai lung (complexitatea Kolmogorov)

– Chaitin: un proces numeric este stohastic dacă lungimea celui mai mic algoritm care îl descrie  
este aproximativ egală, în biți, cu lungimea procesului însuși

– NB: Chaitin arată că nu se poate demonstra că un număr este stohastic

• există două abordări standard ale aleatoriului (stohasticității):

– prin relația cu legea numerelor mari: convergența în frecvență (NB: definiția frecvenței ca 
fiind raportul dintre numărul cazurilor favorabile și numărul cazurilor egal posibile este un 
caz static, ultra-simplificat al descrierii aleatoriului; riguroasă este convergența în frecvență)

– prin strategia pariului (martingale)

• stohasticitate și cvasi-stohasticitate

– stohastice (desigur, din perspectivă cognitivă, nu ontologică) sunt doar fenomenele 
(evenimentele) naturale (zgomot alb) – ex. mișcarea browniană, dezintegrarea particulelor 
elementare

– celelalte fenomene/procese (în care este implicat subiectul) produc situații cvasi-stohastice, 
deoarece procedeul (algoritmul) de producere a aleatoriului este…determinist

• ex: mersul aleatoriu, metoda Monte Carlo

• chiar dacă ar fi aleatoriu, algoritmul ar fi proiectat în mod…determinist etc.
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Aleatoriul (3/3)

• unele probleme teoretice ale aleatoriului (stohasticității)

– un sistem/proces este stohastic dacă nu i se poate asocia un pattern de funcționare sau de 
comportament (NB: funcționarea se referă la relația dintre componentele sistemului, 
comportamentul la relația dintre sistem și mediul său)

– conform principiului rațiunii insuficiente (Laplace), atunci când nu avem pattern-uri, sistemului 
în cauză i se asociază o distribuție echi-probabilă (vezi aici: a) Bayes, cu probabilitățile 
anterioare; b) Kahneman, cu rata de bază a alocării de probabilități)

• NB: formularea lui Laplace despre determinism (demonul lui Laplace) se află în 
introducerea sa la propriul Tratat despre probabilități (!!!)

– dar o distribuție echiprobabilă este inconsistentă cu distribuția normală (NB: deși se numește 
gaussiană, distribuția normală a fost propusă de de Moivre; este adevărat că de Moivre a 
fondat-o direct pe valori, iar Gauss a plecat de la erorile de măsurare privind valorile)

• deci procesele cu distribuție normală nu sunt stohastice, așa încât nu ar trebui examinate 
cu teoria probabilităților (dacă, așa cum se prezumă, probabilitățile privesc aleatoriul)

• sau, probabilitățile asociate cu distribuția normală nu se referă la procese stohastice

• NB: stohasticitatea nu este o proprietate ontologică, ci una gnoseologică

– Charlotte Sophie Werndl (2009) a demonstrat că orice model stohastic este, din punct de 
vedere observațional, echivalent cu unul determinist

• ex: s-a demonstrat că aruncarea monedei nu este un proces stohastic, el poate fi descris 
(deci i se poate asocia un pattern) prin mecanica clasică
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Natura și tipologia probabilității (1/18)

• etimologie

– (lat) probare (a dovedi) și ilis (capacitate, proprietate): deci probabilitate 
înseamnă o capacitate/proprietate de a fi verificat, sau capacitatea/proprietate 
de a fi crezut

– NB: în germană, semantic, probabilitatea înseamnă adevăr aparent 
(Wahrscheinlichkeit)

• există mai multe interpretări ale probabilității:

– (1) interpretarea obiectivă

– (2) interpretarea subiectivă

– (3) interpretarea logică

– (4) interpretarea epistemică

– (5) interpretarea intuiționistă

– (6) Interpretarea cuantică

– (7) interpretarea în termeni de șanse

– (8) interpretarea în termeni de lumi posibile

– (9) interpretări non-ortodoxe

– (10) infinitul și probabilitatea
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Natura și tipologia probabilității (2/18)

(1) interpretarea obiectivă

– vizează probabilitățile care pot fi asociate sistemelor (sau evenimentelor dintr-un sistem 
dat) pe baza proprietăților obiective ale acelor sisteme (acceptate inter-personal)

• ex.: pe baza simetriei zarului sau a monedei, ori pe baza listei complete a posibilităților

(1.1) probabilitatea clasică (generată de problema de Méré)

– 𝒑𝒇 =
𝑵𝒄
𝒇

𝑵𝒄
𝒆𝒑 (cu 𝒑𝒇: probabilitatea clasică; 𝑵𝒄

𝒇
: numărul cazurilor favorabile; 𝑵𝒄

𝒆𝒑
: numărul 

cazurilor egal posibile (fie în mod potențial, fie extrase dintr-o arhivă efectivă, în mod 
istoric)

– deși pare o interpretare obiectivă, adică independentă de subiect, se pare că, de fapt, este 
vorba despre o interpretare subiectivă

• ex.: rămâne neclarificată sintagma „egal posibile” (se pare că asta implică o interpretare 
a subiectului, nu o proprietate a obiectului)

• Laplace le-a definit pe baza principiului rațiunii insuficiente: acele cazuri asupra cărora 
subiectul refuză să le acorde poziții preferențiale ([C] deci apare cognitivul!)

– principiul rațiunii insuficiente (numit de Keynes principiul indiferenței) generează paradoxuri

• unele paradoxuri au fost evidențiate de Bertrand Russell

• vom discuta aici paradoxul  van Fraassen, un paradox foarte concluziv
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Natura și tipologia probabilității (3/18)

– fie o fabrică producătoare de cutii (cuburi) cu dimensiuni între 0 și 1 m (dar fără să atingă 0 
metri sau 1 m)

– fie două evenimente: A) următoarea cutie are dimensiuni între 0 și ½ metri; B) următoarea 
cutie are dimensiuni între ½ și 1 metri

– pe baza principiului lui Keynes acordăm celor două evenimente probabilități egale: ½ 

– fie următoarele patru evenimente: M) următoarea cutie are aria unei fețe între 0 și ¼ 
metri; N) între ¼ și ½; P) între ½ și ¾; Q) între ¾ și 1

– conform principiului lui Keynes, fiecare dintre aceste evenimente va primi probabilitatea ¼ 

– apare conflictul cu precedenta alocare de probabilități: evenimentul „cu dimensiunea ½” 
este același cu evenimentul „cu aria ¼”, dar cele două au primit probabilități diferite, 
încălcându-se principiul lui Keynes

(1.2) probabilitatea frecvențială

– a fost susținută de von Mises, Venn, Reichenbach

– nu se referă la un eveniment individual, ci la un număr mare de evenimente (sau la 
repetarea de un număr mare de ori a unui eveniment individual – ceea ce este echivalent)

• pe baza legii numerelor mari, convergența în frecvență va verifica 𝒑𝒇 de la 
probabilitatea clasică

• pentru clase referențiale finite (mulțimile de evenimente) probabilitatea frecvențială se 
va exprima prin numere raționale (de puterea ℵ𝟎)

• experimentele pot fi făcute și în minte, deci cu frecvențe potențiale
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Natura și tipologia probabilității (4/18)

• apare problema clasei de referință (Venn): cum formăm clasa cazurilor produse?

• frecvențele ipotetice (numărul de încercări în care apare evenimentul, raportat la 
numărul total de încercări, dacă s-ar face încercările) au fost propuse de von Mises și 
de Reichenbach

– se determină, de fapt, frecvența de limitare (convergența în frecvență) pentru 
un număr nedefinit de experimentări

– NB: probabilitatea este senzitivă la ordinea în care realizează experimentările 
ipotetice ([C] un fel de senzitivitate la condițiile inițiale, care generează 
cinematici haotice, deși strict deterministe)

(1.3) probabilitatea propensivă

– apare din nevoia de asocia probabilități evenimentelor singulare (ex.: în mecanica 
cuantică sau în domeniul economic ori social)

– propusă de Karl Popper: „înclinația” obiectivă a unui eveniment individual de a avea o 
anumită ocurență

– deci, probabilitatea propensivă nu este o frecvență, ci o tendință, o propensitate, o 
înclinație spre o anumită ocurență

• există încercări de conciliere între probabilitatea frecvențială și cea propensivă, prin 
considerarea probabilității propensive pe termen lung (D. Gillies)

– în loc ca probabilitățile să fie rezultatul secvențelor evenimentelor (care conduce la 
frecvențe), ele sunt rezultatul condițiilor de generare a acestor secvențe ([C] acest tip de 
probabilități ar putea fi folosit în economie, inclusiv prin integrarea regulilor de succesiune 
istorică, adică a secvențelor istorice – vezi Xenopol)
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Natura și tipologia probabilității (5/18)

– în legătură cu probabilitatea propensivă apare paradoxul Humphreys: propensitățile nu 
sunt simetrice, dar probabilitățile ar trebui să fie (dacă 𝑷(𝑨|𝑩) este definită, atunci este 
definită și 𝑷(𝑩|𝑨))

• în acest sens, există, totuși, și teorii pentru probabilități a-simetrice (ex. Rényi), dar 
teoria lui Popper este pentru probabilități simetrice!

• Popper a rămas la interpretarea privind cazul singular: acesta se produce în condiții 
care privesc, însă, întreaga stare a lumii (Universului) ([C] apare problema entanglării
sau a bootstrap-ului în materia probabilității obiective)
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Natura și tipologia probabilității (6/18)

(2) interpretarea subiectivă

– probabilitatea subiectivă reprezintă informația deținută de subiect cu privire la un sistem 
dat (obiect)

– reprezentanți:  Philip Koopman, Oskar Morgenstern, Frank Ramsey, John von Neumann

– este versiunea dominantă astăzi în materia teoriei probabilităților

– probabilitățile sunt interpretate ca grade de credință (în sensul de încredere)

– privește, de regulă, aserțiunile (de ex., cele privind pariurile) ([C] vezi pariul lui Pascal)

– folosește conceptul de utilitate (introdus de Daniel Bernoulli)

– există și o varianta inter-subiectivă (propusă de John Maynard Keynes): utilizarea 
informației se bazează pe un sistem de norme de raționalitate (deci pe inter-subiectivitate)

– s-a încercat o legătură între probabilitatea subiectivă și probabilitatea obiectivă (David 
Lewis): principiul principal: dacă se cunoaște probabilitatea obiectivă, atunci probabilitatea 
subiectivă trebuie să fie egală cu ea
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Natura și tipologia probabilității (7/18)

(2.1.) varianta bayesiană a probabilității subiective

(2.1.1) bayesianimul ortodox: se referă la credințele (gradele de încredere) ale subiectului

• aceste credințe trebuie să se supună axiomelor probabilității

• schimbarea credințelor se va face doar când apar informații noi

• up-datarea se va face pe baza condiționalizării bayesiene (regula/teorema lui Bayes)

– fie un limbaj 𝓛 care descrie stările de credință

– fie o credință inițială în ocurența evenimentului 𝑨, 𝑪𝟎 și o credință ulterioară, 𝑪𝟏, care se 
formează în urma achiziției unei informații noi, 𝑬

– atunci, în urma constrângerii diacronice ortodoxe (CDO), care este o constrângere de 
raționalitate: 𝑪𝟏(𝑨) = 𝑪𝟎(𝑨|𝑬)

– Richard Jeffrey critică prezumarea faptului că informația 𝑬 este certă

• el dezvoltă o variantă în care achiziția de informații noi este incertă, pe care a numit-o 
cinematica probabilității, dar este cunoscută drept condiționalizarea Jeffrey

• (CDJ) 𝑪𝟏 𝑨 = 𝑪𝟎 𝑨|𝑬 ∙ 𝑪𝟏 𝑬 + 𝑪𝟎 𝑨| 𝑬 ∙ 𝑪𝟏  𝑬

– versiunea curentă: 𝑪𝟏 𝑨 =  𝒊𝑪𝟎(𝑨|𝑬𝒊) ∙ 𝑪𝟏(𝑬𝒊), unde 𝑬𝒊 sunt mutual exclusive și 
exhaustive pe 𝓛 (adică fac o partiție pe 𝓛)

NB: se apreciază că mai sunt încă multe de făcut pentru dezvoltarea unei raționalități 
epistemice, care ar dezvolta și bayesianismul ortodox
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Natura și tipologia probabilității (8/18)

(2.1.2) bayesianimul curent:

– (I) bayesianismul subiectiv

• unii: singura condiție este să se supună calculului probabilităților (deci, orice credință 
inițială este în mod egal rațională)

• alții: credința inițială trebuie să fie regulară: să asigneze valori de 0 sau 1 doar 
probabilităților care se referă la judecăți false, respectiv adevărate în mod necesar; 
pentru celelalte judecăți, contingente, trebuie să aloce probabilități între 0 și 1

» scopul: să nu se atribuie valori de adevăr enunțurilor contingente

• pe măsură ce apar informații, probabilitățile enunțurilor contingente se modifică

– (II) bayesianismul obiectiv

• informațiile noi nu privesc credința inițială, deci nu trebuie să instituim nici un fel de 
constrângeri asupra ei la momentul inițial

• în cele mai multe cazuri, credința inițială alocă probabilități pe baza principiului 
indiferenței care este analog principiului entropiei maxime (Jaynes), adică reclamă 
echi-probabilitatea
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Natura și tipologia probabilității (9/18)

(2.1.3) condiționalități/constrângeri impuse bayesianismului curent:

• până acum avem trei constrângeri asupra credințelor inițiale

– să se supună calculului probabilităților

– funcția de credință să se modifice în acord cu constrângerile (Bayes, Jeffrey)

– să fie regulară

• mai există și alte norme

– principiul principal (David Lewis): credința inițială trebuie să fie consistentă cu 
oricare dintre probabilitățile obiective din lume, dacă acestea sunt cunoscute

» fie 𝑭𝒕 șansa unei ocurențe la momentul 𝒕 (de ex. propensiunea lui 𝑨 de a 
se produce): 

» (CSL) 𝑪𝒕 𝑨|𝑭𝒕 = 𝒙 ∧ 𝑬 = 𝒙, unde 𝑬 este un enunț care nu este relevant 
pentru 𝑨, iar (CS) este o constrângere sincronică

– principiul reflecției (van Fraassen): dacă, după reflecție, subiectul are o 
certitudine, atunci aceasta trebuie preluată în credința inițială (aceasta este o 
constrângere diacronică):

» (CDF) 𝑪𝒕𝟏 𝑨|𝑪𝒕𝟐 𝑨 = 𝒙 = 𝒙, unde 𝒕𝟐 > 𝒕𝟏

17.08.2017 15LMCE - Probabilitățile - Emil Dinga



Natura și tipologia probabilității (10/18)

(2.1.4) calculul probabilității Bayes:

• cazul probabilităților definite pe mulțimi

– 𝑷 𝑨 𝑩 ∙ 𝑷 𝑩 = 𝑷(𝑩|𝑨) ∙ 𝑷(𝑨)

– 𝑷 𝑨 𝑩 =
𝑷(𝑨⋂𝑩)

𝑷(𝑩)
=

𝑷(𝑨⋂𝑩)

𝑷 𝑨⋂𝑩 +𝑷(𝑪𝑨⋂𝑩)

• cazul probabilităților definite pe judecăți

– fie 𝑷(𝑰) probabilitatea anterioară ca ipoteza 𝑰 să fie adevărată (sau corectă)

– fie 𝑷 𝑰 𝑫 probabilitatea ulterioară a ipotezei 𝑰, condiționată de datele 𝑫

– fie 𝑷 𝑫 𝑰 probabilitatea să aflăm datele 𝑫 dacă ipoteza 𝑰 este corectă

– fie 𝑷 𝑫 𝑰𝒇𝒂𝒍𝒔ă probabilitatea să aflăm datele 𝑫 dacă ipoteza 𝑰 este falsă

– fie 𝑷 𝑰𝒇𝒂𝒍𝒔ă = 𝟏 − 𝑷(𝑰)

– atunci: 𝑷 𝑰 𝑫 =
𝑷(𝑰)∙𝑷(𝑫|𝑰)

𝑷 𝑰 ∙𝑷(𝑫|𝑰)+𝑷(𝑰𝒇𝒂𝒍𝒔ă)∙𝑷(𝑫|𝑰𝒇𝒂𝒍𝒔ă)
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Natura și tipologia probabilității (11/18)

(3) interpretarea logică
– se propune probabilitatea logică

– reprezentanți: John Maynard Keynes, William Johnson, Rudolf Carnap

• atunci când concluzia rezultă parțial, nu total, din premise

• 𝑷 𝑩 𝑨 = 𝒙 se citește: 𝑨 implică 𝑩 în măsura 𝒙

• se spera, astfel, un transfer de la deducția logică la inducția logică (prin generalizarea 
implicației totale la implicația parțială)

– dacă 𝒄 este o funcție de confirmare, atunci 𝒄 𝑨 𝑩 = 𝑷(𝑨|𝑩)

• descrierea este următoarea: numărul modelelor în care 𝑨 și 𝑩 sunt adevărate, 
raportat la numărul modelelor în care 𝑨 este adevărat este 𝒙

– NB: dacă înlocuim „model” cu lume posibilă, atunci ajungem la definiția clasică a 
probabilității

• Carnap propune o definiție pur sintactică a probabilității: 

– într-un limbaj care conține predicate logice și constante logice, introduce
descripții de stare: specificare maximală a lumii

– dacă avem 𝑴 și 𝑵 predicate logice, respectiv 𝒎 și 𝒏 constante logice, atunci o 
descripție de stare este: 𝑴𝒎 ∧𝑴𝒏 ∧ 𝑵𝒏 ∧  𝑵𝒎, adică orice descripție de stare 
este o conjuncție de predicații în care fiecare predicat (sau negația sa) este 
aplicat fiecărei constante în acel limbaj

– Carnap construiește funcția de probabilitate ca pe o măsură, 𝒙, peste toate 
descripțiile de stare (măsură pe care a considerat-o când unică, când non-unică)
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Natura și tipologia probabilității (12/18)

(4) interpretarea epistemică

– se referă la modelele pe care le aplicăm lumii

• dacă modelul este determinist, nu rezultă că realitatea modelată este deterministă

• dacă modelul este stohastic, nu rezultă că realitatea modelată este stohastică

• cel puțin probabilitățile obiective nu exprimă proprietăți ontologice, ci proprietăți 
epistemice

– uneori, este util să considerăm aleatoriul ca proprietate a lumii, deci trans-
epistemică (ex: sistemele haotice)

» unele sisteme haotice sunt modelate de ecuații deterministe, dar este util 
ca ele să fie considerate stohastice ([C] vezi ecuația de undă Schrödinger)

» alte sisteme haotice sunt modelate de ecuații diferențiale stohastice ([C]
vezi formulele Black-Scholes-Merton de stabilire a prețului derivativelor 
financiare)

– NB: din punct de vedere epistemic, orice model stohastic este echivalent cu unul 
determinist (demonstrația a fost dată de Charlotte Sophie Werndl, 2009) 

– probabilitățile obiective nu sunt proprietăți ale lumii fizice 

– există două căi de a accede la conceptul de probabilitate:
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Natura și tipologia probabilității (13/18)

(1) derivarea, din experiență a unor distribuții de probabilitate și formarea de arhive cu 
aceste valori empirice (fără nici o asigurare că ele vor funcționa și în viitor) ([C] această 
modalitate, specifică probabilităților obiective clasice, se bazează, deci, pe inducție)

– ca urmare, se ridică problema inducției (problema Hume a cauzalității: acesta 
vorbește despre alăturare constantă, nu frecventă, a fenomenelor între care noi, 
prin inducție, „decretăm” relații cauzale

– deci, probabilitățile obiective sunt o formă de probabilități bayesiene, adică 
subiective (Timothy Williamson vorbește, mai precis, de obiectivitate bayesiană)

(2) asumarea unei anumite măsuri de probabilitate (prin credință, încredere)

– bayesianismul se referă, în fond, la o abordare epistemică a probabilității (deși, e 
regulă, el este tratat ca probabilitate general subiectivă; în cadrul subiectivității, 
bayesianismul nu este o simplă încredere, deși punctul de plecare este de tipul 
credinței, ci este o ajustare de tip epistemic a credinței inițiale, pe baza 
informațiilor/cunoștințelor dobândite ulterior)

» probabilitățile condiționale sunt primitive în raport cu probabilitățile 
absolute ([C] vezi mai jos raportul primitiv-derivat în materia construirii 
matematice a probabilității)
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(5) interpretarea intuiționistă

– propusă de Brian Weatherson, 2003

– este o teorie a credințelor raționale ( a gradelor de credință)

– se consideră că rezolvă unele obiecții la bayesianism

– baza acestei teorii:

• există un agent care crede în 𝑨 și în  𝑨

• aceste credințe (probabilitățile lor) sunt aditive

• totuși, suma acestor probabilități nu este 1 (teoria nu conține o teoremă care să arate 
că 𝑷 𝑨 ∨  𝑨 = 𝑷 𝑨 + 𝑷  𝑨 = 𝟏)

• NB: aceasta implică un agent logic omniscient ([C] similar cu cazul homo œconomicus)

– [C] probabilitatea intuiționistă are similarități evidente cu așa-numita logică para-
consistentă – Newton da Costa
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Natura și tipologia probabilității (15/18)

(6) interpretarea cuantică

– se bazează pe o logică non-distributivă, adică nu conține o teoremă care să arate că 

𝑷 𝑨 ∧ 𝑩 ∨ 𝑪 = 𝑷 𝑨 ∨ 𝑪 ∧ 𝑩 ∨ 𝑪

– în mecanica clasică nu putem determina repartițiile comune ale unor variabile conjugate 
([C] ex.: repartițiile comune pentru poziție și impuls în nedeterminarea Heisenberg)

• chiar dacă s-ar putea face asta, repartiția comună de probabilitate a poziției și 
impulsului nu va fi non-negativă pentru toate regiunile spațiului fazelor

– NB: se pare că elaborarea unei teorii a probabilității special pentru mecanica cuantică încă 
nu s-a reușit

– specificul probabilității cuantice

• (1) în contexte care implică folosirea teoriei matematice a probabilităților, funcțională 
este o logică a evenimentelor sau propozițiilor cărora li se atribuie probabilități, nu o 
logică a enunțurilor calitative referitoare la teoria formulată matematic

• (2) algebra evenimentelor cere ca fiecărui eveniment sau element al algebrei să i se 
atribuie o probabilitate

• (3) în mecanica cuantică nu poate fi alocată o probabilitate conjuncției unor 
evenimente, deși pot fi alocate probabilități fiecărui eveniment

– NB: în ecuația Schrödinger, pătratul amplitudinii funcției de undă reprezintă probabilitatea 
ca particula a cărei undă este descrisă să se afle într-un anumit loc din spațiul fazelor (vezi 
mai departe)
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(7) interpretarea în termeni de șanse

– probabilitățile reflectă cunoașterea despre un sistem fizic, nu o proprietate a acelui sistem

– (def) un proces este un proces al șansei dacă toată cunoașterea disponibilă despre el la un 
moment dat este suficientă pentru ca un agent rațional să specifice cel puțin două 
ocurențe diferite ale acelui proces în viitor, dar nu poate specifica cu certitudine care 
dintre ele se va produce

• NB: rațional înseamnă verificabilitatea constrângerilor în estimare (de timp, de 
capacitate etc.)

– există trei tipuri de procese ale șansei:

• procese corecte: atunci când ocurențele posibile au probabilități egale (echi-
probabilitate)

• procese preferențiale: când una dintre ocurențe are probabilitatea cea mai mare

• procese necunoscute: când nu se știe nimic despre ocurențe

(8) interpretarea în termeni de lumi posibile

– întrebarea: când o ocurență se actualizează, unde sunt celelalte posibile ocurențe? [C] 
analog cu cazul pisicii lui Schrödinger)

– răspunsul: în alte lumi posibile, care se închid experienței atunci când o ocurență se 
actualizează (David Lewis) – ex. colapsarea funcției de undă din starea de superpoziție 
liniară într-o anumită ocurență
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(9) interpretări non-ortodoxe

– probabilități negative – Richard Feynman

– probabilități imaginare (bazate pe numere imaginare) – Nick Cox

– probabilități hiper-reale (sau nelimitate) – Alfred Rényi

– probabilități cu valori interval – Isaac Levi

(10) infinitul și probabilitatea

– pentru mulțimi infinite de evenimente, conceptul de cardinalitate a lui Cantor ar trebui 
înlocuit cu conceptul de numerositate (engl. numerosity)

– (10.1) numerele cardinale ale lui Cantor

• arată că există infiniți mai mari decât alți infiniți (infinitul numerelor reale, de tip non-
numărabil 𝟐ℵ𝟎, este mai mare decât infinitul numerelor naturale, de tip numărabil ℵ𝟎)

– NB: rămâne problema dacă între ℵ𝟎 și 𝟐ℵ𝟎 mai există vreun cardinal: problema 
continuum-ului; Cantor a răspuns nu (fără a putea demonstra), de aceea a notat 
𝟐ℵ𝟎 cu ℵ𝟏

• o mulțime este infinită dacă și numai dacă există o corespondență biunivocă de la 
acea mulțime la o sub-mulțime proprie a sa
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– (10.2.) numerositatea

• mulțimile finite au două proprietăți:

– dacă o mulțime este submulțime a altei mulțimi, are un cardinal mai mic decât 
aceasta din urmă dacă și numai dacă este o submulțime proprie a mulțimii 
(principiul lui Hume)

– două mulțimi au același cardinal dacă pot fi puse în corespondență biunivocă 
(principiul lui Euclid)

• pentru mulțimile infinite cele două principii sunt inconsistente; trebuie ales între ele

– NB: Cantor l-a ales pe-al doilea

– alții l-au ales pe primul (Benci, di Nasso): au numit această măsură numerositate

» ea este legată de analiza non-standard (numerele hiper-reale)

» numere hiper-reale: la numerele naturale se adaugă un număr 𝜶, numit 
numerositatea mulțimii numerelor naturale

• cardinalitate și numerositate: sunt analoge, dar pe algebre diferite (standard, 
respectiv non-standard)
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Construcția logică a probabilității (1/6)

• din punct de vedere al raționamentului logic, există două tipuri de probabilități

– probabilități absolute (𝑷(𝑨)): sunt asociate unui eveniment considerat autonom

– probabilități relative (𝑷(𝑨|𝑩)): sunt asociate unui eveniment considerat non-autonom, 
dependent de alt (sau alte) eveniment (e), 𝑩

• NB: se mai numesc probabilități condiționate

• NB: cele două tipuri de probabilități pot fi construite una pe baza celeilalte; cea care 
stă la baza calculării celeilalte se numește probabilitate primitivă, iar cealaltă se 
numește probabilitate derivată

• din punct de vedere al bazei logice de construcție a probabilităților, acestea pot fi 
construite: 

– a) pe mulțimi (ex.: probabilitatea Kolmogorov)

– b) pe enunțuri, evenimente, judecăți, proprietăți, relații (ex.: probabilitatea Popper)
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Construcția logică a probabilității (2/6)

(1) probabilitatea absolută ca primitivă

(1.1) formalizarea probabilității absolute

(1.1.1) pe bază de mulțimi (formalizarea Kolmogorov): în logica bivalentă

– descrie o algebră pe orice sub-mulțime a câmpului de evenimente: 𝓕

– condiția suficientă pentru algebră: închidere la reuniune și la complementaritate

– condiție necesară pentru algebră: închidere la intersecție

[C] deci algebra în cauză este și o topologie pe 𝓕

– pe o asemenea algebră, se poate defini o funcție (funcția de probabilitate): 𝑷:𝓕 → ℝ, 
care respectă următoarele axiome:

• (AK1) 𝑷(𝑨) ≥ 𝟎

• (AK2) 𝑷 𝜴 = 𝟏

• (AK3) 𝑷 𝑨⋃𝑩 = 𝑷 𝑨 + 𝑷(𝑩), dacă 𝑨⋂𝑩 = ∅

NB: dacă 𝓕 este infinit numărabilă (de cardinal ℵ𝟎), (AK3) devine (AK3’): 𝑷 ⋃𝒊=𝟏
∞ 𝑨𝒊 =

 𝒊=𝟏
∞ 𝑷(𝑨𝒊), dacă 𝑨𝒊⋂𝑨𝒋 = ∅, pentru ∀ 𝒊, 𝒋, cu 𝒊 ≠ 𝒋

• (AK4)  𝒊=𝟏
∞ 𝑷 𝑨𝒊 = 𝟏 (proprietatea de aditivitate completă)

– există probleme cu (AK4): se poate arăta că există cazuri imaginabile (de exemplu, o 
loterie) în care (AK4) este violată (Bruno de Finetti, 1974)

[C] există, de asemenea cazuri de violare a axiomei (AK4) și în cazul asocierii de probabilități 
subiective (dacă soțul și soția asociază, în mod independent, probabilități diverselor treburi 
casnice, pentru o aceeași activitate rezultă, de regulă, o sumă supraunitară a probabilităților)
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(1.1.2) pe bază de enunțuri, evenimente, judecăți, proprietăți, relații: în logica bivalentă

• algebra este înlocuită de limbaj: 𝓛

• se poate defini o funcție de probabilitate: 𝑷: 𝓛 → ℝ, a.î. se acceptă axiomele:

– (AP1) 𝑷(𝑨) ≥ 𝟎

– (AP2) 𝑷 𝑨 = 𝟏, dacă 𝑨𝑻 (𝑨 este o tautologie)

– (AP3) 𝑷 𝑨 ∨ 𝑩 = 𝑷 𝑨 + 𝑷(𝑩), dacă 𝑨𝑭 (𝑨 =  𝑨𝑻)

• NB: cazul infinității numărabile nu poate fi tratat în acest caz
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(1.2) formalizarea probabilității condiționate (derivate din probabilitatea absolută)

– 𝑷 𝑨 𝑩 =
𝑷(𝑨∧𝑩)

𝑷(𝑩)
, având condiția 𝑷(𝑩) ≠ 𝟎

• NB: totuși, ce facem dacă 𝑷 𝑩 = 𝟎? (vezi exemplul lui Emil Borel, cu punctul aflat în 
emisfera vestică, condiționat de aflarea sa pe ecuator): probabilitatea necondiționată 
este ½, dar cea condiționată nu poate fi calculată (întrucât aria ecuatorului este nulă, 
probabilitatea de a se afla în acea arie este nulă)

– soluții

• (1) să se folosească în loc de numere reale (NB: într-un câmp de evenimente infinit, 
trebuie să existe evenimente cu probabilitatea nulă, altfel se violează (AK4)) să se 
folosească, în cazul probabilităților condiționate, numere hiper-reale, sau numere 
non-standard (Abraham Robinson)

– aplicarea numerelor hiper-reale la analiza matematică: analiza non-standard

– analiza non-standard este mai intuitivă decât analiza standard (bazată pe 
numere reale) 

• (2) considerarea probabilității condiționate ca fiind probabilitatea primitivă

– astfel 𝑷 𝑩 = 𝟎 poate fi definită (vezi mai jos)

NB: un număr hiper-real este cel care este mai mare decât zero dar este mai mic decât orice 
număr real pozitiv: 

[C] întrebare pentru matematicieni: prin construirea numerelor hiper-reale nu se încalcă 
proprietatea de continuitate a mulțimii numerelor reale? (care are cardinalul ℵ𝟏)
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(2) probabilitatea condiționată ca primitivă

(2.1) formalizarea probabilității condiționate

(2.1.1) pe bază de mulțimi – în logica bivalentă

• fie 𝛀 o mulțime nevidă, 𝓐 o algebră pe 𝛀 și 𝓑 o sub-mulțime nevidă a lui 𝓐

• atunci, următoarele axiome conduc la funcția de probabilitate Rényi: 𝑷:𝓐 × 𝓑 → ℝ

– (CR1) 𝑷 𝑨 𝑩 ≥

– (CR2) 𝑷 𝑩𝟏 𝑩 = 𝟏

– (CR3) 𝑷 𝑨𝟏⋃𝑨𝟐 |𝑩 = 𝑷 𝑨𝟏|𝑩 + 𝑷(𝑨𝟐|𝑩), dacă 𝑨𝟏⋂𝑨𝟐 = ∅

– (CR4) 𝑷 𝑨𝟏⋂𝑨𝟐 𝑩 = 𝑷 𝑨𝟏| 𝑨𝟐⋂𝑩 ∙ 𝑷 𝑨𝟐|𝑩

• unde 𝑨𝟏, 𝑨𝟐 ∈ 𝓐, iar 𝑩 ∈ 𝓑

• (CR3) se generalizează pentru cazul infinit numărabil: 𝑷 ⋃𝒊=𝟏
∞ 𝑨𝒊|𝑩 =

 𝒊=𝟏
∞ 𝑷 𝑨𝒊|𝑩 , cu condiția 𝑨𝒊⋂𝑨𝒋 = ∅, pentru ∀ 𝒊, 𝒋, cu 𝒊 ≠ 𝒋
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(2.1.2) pe bază de enunțuri, evenimente, judecăți, proprietăți, relații: – în logica bivalentă

– fie 𝓟 o mulțime de judecăți; dacă axiomele de mai jos sunt verificate, atunci 𝑷 este o 
funcție de probabilitate Popper

• (CP1) 𝑷(𝑨|𝑩) ≥ 𝟎

• (CP2) 𝑷 𝑨 𝑨 = 𝟏

• (CP3) 𝑷 𝑨 𝑩 + 𝑷  𝑨 𝑩 = 𝟏, dacă 𝑩 este 𝑷-normală

• (CP4) 𝑷 𝑨 ∧ 𝑩 |𝑪 = 𝑷 𝑨 | 𝑩 ∧ 𝑪 ∙ 𝑷(𝑩|𝑪)

• (CP5) 𝑷 𝑨 ∧ 𝑩 |𝑪 ≤ 𝑷 𝑩 ∧ 𝑨 |𝑪

• (CP6) 𝑷 𝑨| 𝑩 ∧ 𝑪 ≤ 𝑷 𝑨| 𝑪 ∧ 𝑩

• (CP7) ∃ 𝑫 ∈ 𝓟, a.î. 𝑫 este 𝑷-normală

– 𝑩 este 𝑷-anormală dacă 𝑷 𝑨 𝑩 = 𝟏 pentru ∀ 𝑨 ∈ 𝓟

– 𝑩 este 𝑷-normală dacă nu este 𝑷-anormală

– NB: anormalitatea joacă aici rolul falsității din cazul teoriei mulțimilor

(2.2) formalizarea probabilității absolute (derivate din probabilitatea condiționată)

• 𝑷 𝑨 = 𝑷(𝑨|𝛀)
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Probabilitatea cuantică (1/2)

• noțiuni introductive

– spațiu Hilbert (Hilbert): spațiu vectorial în care scalarii implicați nu sunt numere reale, ci 
numere complexe (asemănător unui spațiu euclidian complex)

– observabilă în spațiu Hilbert (Dirac, von Neumann): un operator (se numește auto-adjunct) 
care „stă” în locul unei mărimi fizice

– observabila are atât un spectru discret, cât și unul continuu

• spectru al observabilei: valorile proprii (care sunt reale), care corespund vectorilor proprii 
ortonormați din matricea asociată, conform unei baze date în spațiul Hilbert, observabilei

– rezultatul oricărei măsurări a observabilei este un număr din spectru

– starea unui sistem cuantic (ex.: o particulă) este dată de funcția sa de undă

• ecuația de undă Schrödinger

– −
ħ𝟐

𝟐𝒎
∆𝚿𝒏 𝒙 −

𝒆𝟐

𝒓
∙ 𝚿𝒏 𝒙 = 𝑬𝒏 ∙ 𝚿𝒏 𝒙 , unde 𝒎 este masa particulei, iar 𝒆 este 

sarcina electrică a particulei

• funcția de undă (soluția ecuației de undă)

– 𝚿 𝒒, 𝒕 = 𝒆− 𝒊∙𝑬𝒏∙𝒕/ħ ∙ 𝚿𝒏 (𝒒)

unde: 𝚿 este funcția de undă a unei particule; 𝑬𝒏 este energia unui atom 

aflat în stare staționară; 𝒊 este numărul imaginar (𝒊𝟐 = −𝟏); ħ =
𝒉

𝟐𝝅
, 𝒉 este

constanta Planck; 𝒕 este timpul

– deci, funcția de undă descrie evoluția în timp a unui sistem cuantic caracterizat de 
o energie dată în starea staționară
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• probabilitatea cuantică
– probabilitatea cuantică nu mai exprimă ignoranța subiectului observator (ca în cazul non-

cuantic) ci o proprietate intrinsecă a sistemului cuantic (obiect) de a nu avea precizată 
poziția în spațiul fazelor

– astfel, nu putem ști niciodată, în mod principial, nu accidental, poziția unui sistem cuantic, 
ci doar probabilitatea de a se afla într-un anumit volum din spațiul fazelor, ∆𝑽, care 
constituie o vecinătate a unui punct dat, 𝒙 (𝒙 ∈ ∆𝑽)

– această probabilitate cuantică (𝑷𝒄) este dată de pătratul modulului funcției de undă (NB: 
funcția de undă mai este numită și amplitudine): 𝑷𝒄 = 𝚿(𝒙) 𝟐

• de fapt, se poate calcula chiar mai puțin, și anume variația probabilității cuantice la 
variația volumului-vecinătate a punctului 𝒙: 𝒅𝑷𝒄 = 𝚿(𝒙) 𝟐 ∙ 𝒅𝑽

• NB: condiția ca probabilitatea totală să fie egală cu 1 se păstrează și în domeniul 

cuantic ( 𝚿(𝒙) 𝟐 ∙ 𝒅𝑽 = 𝟏, respectiv  𝚿(𝒙) 𝟐 ∙ 𝒅𝑽 = 𝟏)

– deci, funcția de undă devine o amplitudine de probabilitate a poziției sistemului cuantic

– dezvoltarea calculului cu probabilități cuantice necesită unele noțiuni de bază care, 
deocamdată, nu au fost tratate în Seminar

• totuși, în viitor, dacă va exista un interes specific, având în vedere interferențele de 
neevitat între comportamentul economic și comportamentul cuantic (ex.: imprecizia
Heisenberg din comportamentul cuantic poate fi considerată analogă cu liberul 
arbitru din comportamentul economic etc.), chestiunea probabilității cuantice va 
putea fi reluată la un nivel mai detaliat și mai sistematic (mă angajez la o asemenea 
prezentare)
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Problema cauzei comune (1/2)

(1) Problema cauzei comune – enunțul problemei
– întrucât în economie cauza ultimă este dificil de identificat (și, de cele mai multe ori, nici nu 

este necesară) analiza se oprește la identificarea unui mecanism cauzal care stabilește doar 
cauza proximă sau, uneori, o cauză imediat anterioară cauzei proxime

– devine, atunci, importantă identificarea cauzei comune

• NB1: conceptul de cauză comună este introdus de Reichenbach

• NB2: (van Fraassen) cauzele comune sunt deterministe ([C] afirmația trimite la ideea de 
variabile ascunse, apărută în mecanica cuantică inițială)

– (def) cauză comună: atunci când între două evenimente separate cauzal între ele (de ex.: 
separate spațial) apare o corelație puternică, este probabil ca acele evenimente să aibă o 
cauză comună

– NB: conceptul de cauză comună este folosit, în mod alternativ, ca:

• principiu explicativ

• principiu inferențial

• principiu de raționalitate (Wesley Salmon)

– fie 𝑨 și 𝑩 două evenimente simultane, separate cauzal și corelate: 𝑷(𝑨 ∧ 𝑩) ≠ 𝑷(𝑨) ∙ 𝑷(𝑩)

– fie 𝑪 un eveniment anterior lui 𝑨 și 𝑩

– 𝑷 𝑨⋀𝑩 |𝑪 = 𝑷(𝑨|𝑪) ∙ 𝑷(𝑩|𝑪)

– 𝑷 𝑨⋀𝑩 | 𝑪 = 𝑷(𝑨| 𝑪) ∙ 𝑷(𝑩| 𝑪)

– 𝑪 este cauză comună prima facie pentru 𝑨, respectiv pentru 𝑩, dacă corelația dintre 𝑨 și 𝑩
este pozitivă, adică 𝑷(𝑨⋀𝑩) > 𝑷(𝑨) ∙ 𝑷(𝑩)
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Problema cauzei comune (2/2)

(2) Problema cauzei comune – propoziții privind cauza comună

– (1) fie evenimentele 𝑨𝒊 (𝒊 = 𝟏, 𝒏), astfel că oricare două evenimente sunt corelate între ele. 
Condiția necesară și suficientă pentru a putea fi găsită (construită) o cauză comună a lor este 
ca 𝑨𝒊 să admită o repartiție comună de probabilități compatibilă cu corelațiile existente între 
evenimentele luate două câte două

– (2) în cazul corelațiilor deterministe, cauza comună din propoziția (1) poate fi întotdeauna 
construită în așa fel încât să aibă caracter determinist

– (3) dacă se impun condiții de simetrie, atunci corelațiilor probabiliste le vor corespunde o 
cauză comună probabilistă

– (4) (cazul mecanicii cuantice) în mecanica cuantică nu poate exista o repartiție comună de 
probabilități, așa cum este descrisă în propoziția (1), deci nu poate fi construită o cauză 
comună ([C] deci nu există variabile ascunse)

17.08.2017 34LMCE - Probabilitățile - Emil Dinga



Probabilitatea în domeniul economic (1/4)

(1) Preliminarii
– într-un mod sau altul, în economie se pot construi pattern-uri de comportament economic, 

de tipul modelelor de raționalitate (ex.: homo œconomicus)

• existența pattern-urilor de comportament în mecanica cuantică (ex.: funcția de undă a 
lui Schrödinger) nu anulează stohasticitatea, deoarece aici este vorba despre o 
stohasticitate a obiectului, nu a cunoașterii despre obiect

– în consecință, în economie nu avem stohasticitate decât dacă o punem pe seama 
incompletitudinii sau a in-acurateței modelelor de raționalitate acceptate

• NB: din punct de vedere istoric, teoria economică a avansat tocmai prin încercarea de 
a reduce incompletitudinea, respectiv in-acuratețea modelelor de raționalitate în 
comportamentul economic

– unul dintre ingredientele care nu e, încă, suficient integrat în modelele de raționalitate 
economică este teleonomia (sau teleologia): acțiunea generată de scopul a-rațional

• (def) scop a-rațional: scop care nu este consecința unei inferențe logice valide dintr-un 
model de raționalitate (scopul a-rațional este un scop rațional: rezultat al inferenței 
logice valide dintr-un model de raționalitate)

• NB: scopul i-rațional este scopul care este un rezultat de inferență logică invalidă dintr-
un model de raționalitate

• teleonomia este efectul existenței liberului arbitru al „particulelor” economice 
(indivizii care acționează în sens economic

– (def) prin sens economic se înțelege sensul care implică, în ultimă instanță, 
schimbul entropic al individului cu natura)
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Probabilitatea în domeniul economic (2/4)

(2) Sugestii generale
– în mod paradoxal în raport cu concepția dominantă, în economie nu există incertitudine în 

privința acțiunii individuale

• fiecare individ își propune un scop, în mod autonom, deși nu în mod independent, față 
de oricare dintre ceilalți indivizi, și acționează în direcția pe care o consideră adecvată 
și suficientă pentru atingerea scopului

– există, însă, incertitudine cu privire la acțiunea celorlalți indivizi (care este, și ea, autonomă 
lipsită de independență față de acțiunea individului în cauză)

– așadar, un anumit tip de probabilitate va putea fi folosită (desigur, generată exclusiv de 
singura categorie de incertitudine existentă, la care ne-am referit imediat mai sus)

– vom numi acest tip de probabilitate: probabilitate teleonomică (PT) 

• PT este o probabilitate preferențială: ea are valoarea 1 pentru evenimentul care se 
constituie în obiectivarea scopului asumat

– de fapt, PT nu este, propriu-zis, o probabilitate frecvențială, bazată pe 
informațiile/cunoștințele deținute cu privire la evenimente viitoare (cum este, de 
ex., probabilitatea Bayes)

– PT este o probabilitate dezirabilă, fără nici o legătură cu condițiile efective 
(actuale sau anticipate): de exemplu, scopul poate fi aproape imposibil sau 
puternic utopic, și cu toate acestea, va primi probabilitatea cu valoarea 1
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Probabilitatea în domeniul economic (3/4)
– este adevărat, însă, că, la fel ca în cazul probabilității bayesiene (adică pe baze 

cognitive), această probabilitate (s-o numim probabilitate focalizată), poate fi ajustată, 
spre valori subunitare, pe măsură ce individul capătă informații noi despre 
comportamentul celorlalți indivizi, relevant pentru atingerea scopului său (ex: 
modificarea unei norme etc.)

• probabilitatea focalizată (și, de altfel, și celelalte probabilități) nu mai vizează adevărul (de 
ex. în versiunea lui de adevăr-corespondență, valabil în falsificarea popperiană), ci, pur și 
simplu, dezirabilitatea (în cazul probabilității focalizate) sau acceptabilitatea (în rest)

• probabilitățile asociate evenimentelor care nu obiectivează scopul vor avea valori 
subunitare, nu neapărat pozitive (vezi și propunerea lui Feynman privind probabilitățile în 
general)

• NB: două dintre axiomele din teoria standard a probabilităților (𝒑𝒊 ≥ 𝟎, respectiv    𝒑𝒊 = 𝟏) 
nu vor mai fi impuse; în schimb va fi impusă condiția:  𝒑𝒊 = 𝟎

• propunem ca următoarele evenimente să fie avute în vedere:

– (EF): evenimentul focalizat: atingerea atingere nominală, „fără rest”, a scopului prescris

– (EI): evenimentul inversat: ratare nominală, „fără rest”, a scopului prescris

– (EA): evenimentul acceptabil: atingere nominală a scopului, dar însoțită de producerea 
unor consecințe neintenționate ne-convenabile subiectului

– (ES): evenimentul suportabil: ratare nominală a scopului, dar însoțită de producerea 
unor consecințe ne-intenționate convenabile subiectului
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Probabilitatea în domeniul economic (4/4)
– NB: această „listă” de patru evenimente posibile în cazul probabilității teleonomice este utilă 

deoarece permite dezvoltarea unei logici adiacente cu patru valori de adevăr (logică tetra-
valentă)

– o distribuție posibilă a probabilității teleonomice este următoarea:

𝑬𝑭 𝑬𝑰 𝑬𝑨 𝑬𝑺
𝟏 −𝟏 𝟑/𝟒 −𝟑/𝟒

– NB: desigur, acestea sunt doar câteva sugestii; un probabilist ar putea dezvolta, în mod axiomatic
aceste sugestii și construi, astfel, o teoria a probabilității teleonomice în economie (sau, poate,
mai general, în domeniul social)
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Miscellanea

• (Edward Gibbon): probabilitatea este adevărată în general, este falsă în particular

• probabilitatea permite predictibilitatea mediei

• (Poincaré, 1902): dacă probabilitățile vor fi respinse, întreaga știință trebuie respinsă

• în teoria evoluționară, conceptul de fitness este descris în termeni probabilistici

• în economie, ecuațiile diferențiale stohastice modelează variația cantităților ([C] dar 
nu asta ne interesează, ci variația comportamentului, sau a evenimentului)

• două probleme cardinale în materia probabilităților rămân nerezolvate:

– care este teoria matematică (formală) corectă a lor

• dar asta nu ne spune ce sunt probabilitățile, ci doar cum funcționează ele

– ce semnificație au probabilitățile (reflectă ignoranța noastră sau au caracter ontologic)

• de fapt, interpretarea probabilităților este echivalentă cu filosofia probabilităților

• (Jaynes) a folosit formula lui Bayes pentru a formula principiul entropiei maxime

• în cazul evenimentelor singulare, putem asocia vaguitate (logica fuzzy), nu 
probabilitate (sau, cel mult, probabilitate bayesiană)

– este nevoie de inventarea unor dispozitive cognitive care să evalueze 
evenimentul singular

– se pare că logica fuzzy poate fi complet înlocuită de logica bayesiană

• teoria raționalității are caracter intrinsec probabilist
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