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Conceptul de anticipație

• Anticipația poate fi gândită în două „chei”:

• din perspectivă cognitivă/intelectuală: formarea reprezentării factuale a unui eveniment viitor
• din perspectivă afectivă/emoțională: formarea emoției în legătură cu un eveniment viitor

• Predicatele de suficiență generale ale anticipației
• se referă la viitor

• se referă la evenimente (sau, echivalent, la modificări de stare în lume)
• este conștientizată

• are caracter activ, „militant” pentru realizarea ei
• poate fi individuală sau colectivă

• este comunicabilă inter-personal (nu este inefabilă)
• poate fi formalizată și chiar algoritmizată

• Tipologia anticipației
1. anticipații raționale – inferate din modele de raționalitate, deci calculate

• rigide: invariante pe parcursul intervalului de manifestare a evenimentului vizat
• adaptive: variante, în funcție de evoluția intermediară a evenimentului vizat

• anticipații afective – generate de subiectivitate, deci relevate
• Definiția anticipației

• formarea unei imagini reprezentaționale a subiectului, privind un eveniment inexistent dar posibil în viitor, prin 
intermediul rațiunii sau al trăirii afective

NB: în continuare va fi considerată doar anticipația rațională
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Anticipația și modelul de raționalitate

• Anticipația rațională este acea anticipație inferată prin calcul bazat pe un model de raționalitate

• anticipația rigidă: calcul unic vizând finalitatea evenimentului

• anticipația adaptivă: calcul repetat, prin modificarea anticipației în funcție de fazele intermediare ale realizării 
evenimentului

23.08.2018 E.Dinga - Comentariu la „Anticipații raționale” 4

Realitate

Model de raționalitate

Generator de
evenimente

Generator de
reprezentări

desfășurarea
temporală a 

evenimentului

obiectivarea
evenimentului

AR

Legendă:
    (AA): anticipație adaptivă
    (AR): anticipație rigidă

A
A

1

AA2
AA3 AA4

AA5



Anticipația și așteptarea

• așteptarea este o reprezentare asupra unui eveniment viitor, dar în afara unui model de raționalitate

• asemănări cu anticipația:

• se referă la viitor

• se referă la evenimente

• este conștientizată

• poate fi comunicată inter-personal

• poate fi fie rigidă, fie adaptivă

• deosebiri față de anticipație:

• este incompatibilă cu un model de raționalitate (nu este generată prin calcul)

• este exclusiv individuală

• nu poate fi împărtășită inter-personal

• nu poate fi formalizată (evident, cu atât mai puțin poate fi algoritmizată)

• are caracter pasiv, „non-militant”
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Anticipația și scopul

• în relația logică cu scopul, anticipația are un caracter ambivalent

• poate coincide cu scopul (vezi mai departe discuția despre anticipație și predictibilitate)

• în acest caz, se produc două „fenomene logice”:

• de regulă, anticipația se transformă în așteptare, devine o dezirabilitate, pentru a „semăna” cu scopul

• scopul capătă o conotație rațională, indusă de coincidența sa cu anticipația

• poate diferi de scop: 

• în acest caz, se produce o distincție între scop (care este stabilit în afara oricărui model de raționalitate –
orice scop este politic, adică nefundamentat) și anticipație (care este stabilită prin calcul în baza unui model 
de raționalitate)
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Anticipația și acțiunea

• ca și fixarea scopului, anticipația convoacă efectul Oedip

• conținut efectul Oedip: auto-îndeplinirea „profeției” prin schimbarea condițiilor inițiale ale subiectului

• NB1: în cazul de față, profeția devine anticipație

• NB2: atenție! În cazul așteptării nu se produce efectul Oedip, din cauza naturii pasive a așteptării

• anticipația, fie rațională, fie adaptivă, acționează (fie prin acte, fie prin abțineri) pentru obiectivarea propriei 
reprezentări

• deci, anticipația reprezintă un factor cauzal în proiectarea și executarea acțiunii

• dar care este tipul de cauză convocat de anticipație?

• în opinia noastră, este vorba despre cauza formală aristotelică

• NB: în privința scopului acționează cauza finală aristotelică

• acesta este un motiv suplimentar pentru a nu confunda formarea anticipației cu formarea scopului

23.08.2018 7

Formarea scopului

Formarea anticipației

Efectul Oedip

Factor
politic

Factor
rațional

augmentare
mutuală



Anticipația și predictibilitatea

• ca și fixarea scopului, anticipația crește predictibilitatea comportamentului

• baza acestui fenomen: efectul Oedip (este mai probabil să se manifeste un comportament orientat spre 
realizarea scopului/anticipației, decât orientat în sens contrar

• NB1: privind predictibilitatea formării scopului

• formarea scopului este impredictibilă, deoarece este un fenomen ne-asociat cu raționalitatea

• la nivel supra-individual (de ex., la nivelul societății) pot exista ideologii politice care încadrează, tipologic și 
axiologic, formarea scopurilor

• la nivel individual existența unor „programe” personale de acțiune este foarte rară

• NB2: privind predictibilitatea formării anticipației

• formarea anticipației este predictibilă, cu unele limitări:

• gradul de cunoaștere a modelului de raționalitate pe baza căruia se formează anticipația

• gradul de conformare a subiectului care formează anticipația la propriul model de raționalitate

• Problemă:

• obiectivarea anticipațiile pot conduce la modificarea modelului de raționalitate pe baza căruia sunt formate?

• Răspuns la problemă:

• afirmativ, cu două mențiuni:

• impactul anticipației raționale este mai mic decât impactul anticipației adaptive

• impactul este mai mic dacă realitatea factuală a validat anticipația în cauză, decât dacă realitatea factuală a 
invalidat anticipația în cauză (NB: vezi analogia cu falsificarea popperiană privind adevărul factual)
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Anticipația și probabilitățile

• anticipația, în ambele forme de manifestare (rigidă sau adaptivă) este compatibilă cu probabilitățile

• această compatibilitate se bazează pe următoarele:

• ambele privesc factuale generate prin comportament (ne referim doar la domeniul economic/social)

• ambele privesc factuale care sunt obiectivate prin fenomene repetabile, deci care pot construi arhive de 
obiectivare asociate cu probabilități anterioare

• ambele vizează raționalitatea, adică ambele sunt bazate pe modele de raționalitate

• efectul compatibilității:

• valoarea numerică a probabilității unui eveniment anticipat crește proporțional cu implicarea efectului Oedip în 
apariția acelui eveniment

• valoarea numerică a probabilității unui eveniment anticipat crește mai mult în cazul anticipației adaptive, decât 
în cazul anticipației rigide

• NB: în acest caz probabilitatea obiectivă se comportă ca și cum ar fi o probabilitate subiectivă bayesiană

• NB: în cazul așteptării avem următoarele aspecte specifice:

• nu i se pot aplica arhivele de probabilități obiective

• probabilitatea cu care este compatibilă este exclusiv probabilitatea subiectivă (de tip Bayes)

• aariația (fie de creștere, fie de scădere) a valorii numerice a probabilității asociate este mai mare decât în cazul 
anticipației

• NB: de observat că așteptarea se comportă întotdeauna adaptiv, la fel ca anticipația adaptivă
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Anticipația și adevărul

• legătura dintre anticipație și adevăr (vorbim exclusiv despre adevărul tip corespondență) se poate face doar prin 
intermediul predicției

• dacă anticipația este formalizată, într-un limbaj oarecare, într-o predicție despre un eveniment viitor, atunci 
acest enunț predictiv poate fi comparat semantic cu enunțul descriptiv despre acel eveniment, și astfel se poate 
conchide, pe baza criteriului falsificabilității, asupra adevărului în cauză

• NB: la nivel individual, chiar fără formularea unui enunț predictiv, se poate „testa” adevărul anticipației, dar 
această „testare” nu este relevantă, deoarece nu este comunicabilă inter-personal, și anume prin furnizarea 
celor două enunțuri (predictiv și descriptiv) către comunitate

• fiind vorba despre domeniul economic (mai larg, social), adevărul-corespondență nu este relevant (și, în principiu, 
nici posibil), de aceea, conform unei propuneri anterioare, ar trebui testată doar coincidența dintre realizarea 
anticipației (sau scopului, după caz) și formarea anticipației (sau scopului, după caz)

• stabilirea (sau nu) a acestei coincidențe, însă, nu conduce la adevăr (sau la fals), ci la ceva de genul adecvării, 
acceptabilității, convenabilității etc., care ar trebui să primească un nume din partea epistemologiei 
economice/sociale

• există riscul ca, în domeniul economic (social) să se revină la discutarea adevărului în termeni pragmatici, de utilitate 
a evenimentului realizat

• dar utilitatea este doar un mijloc pentru realizarea umană

• scopul acțiunii umane ar trebui redefinit, inclusiv în domeniul economic (social)

• nu putem rămâne nici la modelul nerealist neoclasic, nici la modelul cinic al școlii austriece
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Anticipația și libertatea

• anticipația și libertatea sunt incompatibile

• presupunând calculul bazat pe modele de raționalitate, anticipația nu se formează în mod liber

• pe de altă parte, libertatea exclude calculul (de exemplu, scopul se formează în mod liber)

• NB: în schimb, așteptarea este compatibilă cu libertatea, deoarece nu implică modele de raționalitate

• în principiu, scopul este de natura așteptării, chiar dacă, cel mai adesea, în domeniul economic/social este 
formulat în așa fel încât are semnificație și relevanță publică

• aspectul esențial în această similitudine este absența calculului

• totuși, alegerea modelului de raționalitate care, ulterior, neagă libertatea, este liberă

• de ex., se bazează pe credință
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