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Capitolul 1 

Preferința adaptivă 
 

 

1. Introducere 

1.1. Raționalitate, așteptare, credință, preferință 

Raționalitatea se definește întotdeauna ca o proprietate (fie a unei decizii, fie 

a unei acțiuni) în raport cu un model de raționalitate dat. Așadar, nu există o 

raționalitate absolută, sau în sine, ci o raționalitate contextualizată (sau relativă) la 

un asemenea model de raționalitate. Modelele de raționalitate pot fi fie explicite, 

deseori formalizate (cum este modelul de raționalitate economică din cadrul teoriei 

economice neoclasice, cunoscut ca homo œconomicus), fie implicite (cum este 

cazul modelelor behavioriste sau, mai recent, al modelelor evoluționiste, inspirate 

de paradigma biologică).  

Dacă notăm cu ℳℛ
𝑖  un model de raționalitate 𝑖 atunci o decizie 𝑗 luată în 

contextul modelului de raționalitate dat, 𝒹
ℳℛ

𝑖
𝑗

poate fi de trei categorii (toate relative 

la ℳℛ
𝑖 ): 

▪ decizie rațională: când este inferată valid1 din ℳℛ
𝑖 : s-o notăm cu 𝒹

ℳℛ
𝑖

𝑗
; 

▪ decizie i-rațională: când este inferată invalid din ℳℛ
𝑖 : s-o notăm cu �̅�

ℳℛ
𝑖

𝑗
 

▪ decizie a-rațională (sau indiferentă logic): când nu are nici o relație de 

tipul inferenței cu ℳℛ
𝑖 : s-o notăm cu �̃�

ℳℛ
𝑖

𝑗
. 

Desigur, ceea ce apare ca irațional sau a-rațional în raport cu un model de 

raționalitate, poate fi rațional în raport cu alt model de raționalitate, și reciproc. 

Astfel, dacă notăm o decizie 𝑘, 𝒹
ℳℛ

𝑞
𝑘  în raport cu un model de raționalitate 𝑞, ℳℛ

𝑞
, 

putem avea oricare dintre următoarele situații; constanta logică notată ⋈ are 
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semnificația „este compatibil cu” (⋈̅ semnifică „este incompatibil cu”), iar 

constanta logică → are semnificația „implică în mod valid” (↛ semnifică „nu 

implică în mod valid”): 

(i) formalizarea deciziei raționale: 

𝒹
ℳℛ

𝑖
𝑗

⇐ [(𝒹𝑗 ⋈ ℳℛ
𝑖 )⋀(ℳℛ

𝑖 → 𝒹𝑗)] 

(ii) formalizarea deciziei i-raționale: 

�̅�
ℳℛ

𝑖
𝑗

⇐ [(𝒹𝑗 ⋈ ℳℛ
𝑖 )⋀(ℳℛ

𝑖 ↛ 𝒹𝑗)] 

(iii) formalizarea deciziei a-raționale 

�̃�
ℳℛ

𝑖
𝑗

⇐ [(𝒹𝑗 ⋈̅ ℳℛ
𝑖 )⋀(ℳℛ

𝑖 → 𝒹𝑗)]⋁[(𝒹𝑗 ⋈̅ ℳℛ
𝑖 )⋀(ℳℛ

𝑖 ↛ 𝒹𝑗)] 

Comportamentul uman se poate desfășura sub patru „autorități”:  

a) sub autoritatea raționalității;  

b) sub autoritatea așteptării (subiective);  

c) sub autoritatea credinței;  

d) sub autoritatea preferinței.  

Desigur, această tipologie este mai degrabă academică, deoarece, în realitate, 

cele patru „autorități” se pot combina două câte două sau (ceea ce este, de altfel, 

cazul cel mai frecvent) co-există în ponderi diferite, ponderi care, la rândul lor, se 

modifică fie ca urmare a experienței, fie ca urmare a presiunii mediului, fie ca 

urmare a ambelor cauze. 

(a)  comportamentul condus de raționalitate 

Este un comportament bazat exclusiv pe inferarea deciziei din modelul de 

raționalitate pre-acceptat (în modalitatea descrisă logic mai sus). Este 

comportamentul avut în vedere în cadrul teoriei economice neoclasice2 (sub 

imperiul căreia a fost construită și ipoteza Efficient Market Hypothesis – EMH), și 

care consideră individul uman ca deținând o hiper-raționalitate în alegerea deciziei 

optime (adică a deciziei care extremizează o funcție-obiectiv în condiții restrictive 

date, sau, echivalent, minimizează costul de oportunitate în condițiile respective). 

Cel mai cunoscut model logic al acestui tip de comportament este modelul homo 

œconomicus. În timp, acest model abstract a fost relaxat în multe moduri (incluzând 

aici conceptul de raționalitate limitată al lui Simon, precum și alte relaxări formale), 

dar predominant rămâne comportamentul rațional. 
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(b)  comportamentul condus de așteptare 

Comportamentul condus de așteptare se bazează mai ales pe studiile 

behavioriste3 (de economie comportamentală) și pune la baza deciziei economice o 

combinație între raționalitate și emoție (frica, diferite aversiuni – față de risc, față 

de pierdere etc.) considerându-se, chiar, că raționalitatea „realistă” conține emoția.4 

Behaviorismul acceptă rolul important al trecutului (experienței) individului ca 

actor economic. În esență, o așteptare este subiectivă (și, deci, puternic 

idiosincratică) și se manifestă prin alocarea de probabilități Bayes5 evenimentelor 

(petrecute în condiții de incertitudine, ceea ce este echivalent logic cu absența 

oricăror informații care ar asocia riscuri evenimentelor în cauză și care, prin această 

alocare, ar modifica probabilitățile asociate lor). Sintagma „așteptări raționale”, 

întâlnită extrem de frecvent în literatura de specialitate este destul de ambiguă, 

deoarece, fiind subiectivă, așteptarea nu poate fi rațională, pentru că, dacă ar fi 

rațională, ar fi asociată unui model de raționalitate, deci nu ar mai fi subiectivă 

(adică liberă, bazată pe liberul arbitru sau, cel puțin, pe dezirabilitate idiosincratică). 

Probabil cei care folosesc această sintagmă vor să spună „anticipații raționale” ceea 

ce este cu totul altceva.6 

(c)  comportamentul condus de credință 

În ceea ce privește comportamentul condus de credință, acesta se dorește a fi 

o teorie mai cuprinzătoare în raport cu cea care se referă la comportamentul condus 

de așteptări, în sensul că se consideră (în mod axiomatic) că individul este „dotat” 

cu un sistem (complet) de credințe privind fenomenologia economică, credințe care 

stau la baza deciziilor și acțiunilor sale (inclusiv, desigur, credința religioasă, 

valorile etice etc.). Această teorie este strâns legată de teoria justificării și, ca 

urmare, este mai mult o teorie post factum decât una care ar constitui un predictor 

operațional pe piața economică (sau, mai specific, pe piața financiară). Credința 

(pusă în relație cu motivația, intenția și alte „obiecte” psihologice) constituie unul 

dintre argumentele behaviorismului (și ale evoluționismului) privind modelarea 

deciziei economice. În literatura de specialitate sunt considerate următoarele 

categorii de dorințe: 

a) supra-încrederea în propriile judecăți (ex: auto-atribuirea: norocul e pus pe 

seama propriului talent; retrospectiva, engl. hindsight: ex post, indivizii 

constată întotdeauna că au „predictat” bine;  

b) optimism și gândire orientată spre dorință, lăcomie;  
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c) reprezentativitate, care duce la subestimarea mărimii eșantionului (există 

două eșecuri ale reprezentativității, îndeosebi în atribuirea probabilităților:  

1) neglijarea ratei de bază;  

2) neglijarea dimensiunii eșantionului;  

d) conservatorismul: duce la supraestimarea mărimii eșantionului;  

e) perseverența credinței: inerție în renunțarea la credința formată;  

f) ancorarea: erorile de disponibilitate – informații care nu mai sunt 

disponibile în memorie (Barberis; Thaler, 2012). 

(d)  comportamentul condus de preferință 

Comportamentul condus de preferință este, într-un fel, un înfășurător al 

tuturor celor trei tipuri de comportamente descrise mai sus, în sensul că individul 

(actorul sau agentul economic) își exteriorizează atât modelul de raționalitate, cât 

și așteptările idiosincratice și credințele, prin intermediul preferinței. Așadar,  

într-un fel, preferința este o sinteză (nu agregare, deoarece cele trei baze de 

comportament sunt, principial, incomensurabile două câte două) a întregii 

„personalități economice” a individului avut în vedere. Deși cercetătorii nu s-au pus 

de acord asupra unei „liste” de preferințe (care, așa cum menționam anterior, sunt 

considerate uneori credințe), în principiu, există trei asemenea preferințe: 

a) aversiunea la risc;  

b) aversiunea la pierdere – vezi teoria prospectului (Kahneman, 2012);  

c) aversiunea față de ambiguitate.  

În cele ce urmează, ne vom concentra doar asupra acestui tip de 

comportament economic – cel condus de preferință. 

1.2. Conceptul de preferință economică 

În teoria economică, preferințele economice semnifică ancore de 

comportament ale individului (actor/agent economic) care constituie, în sensul cel 

mai general, predictori ai comportamentului în cauză. Două sunt caracteristicile de 

bază ale preferințelor economice:  

a) sunt considerate date, adică reprezintă variabile (de fapt, mai degrabă, 

constrângeri) exogene pentru analistul economic;7  

b) sunt idiosincratice, adică specifice fiecărui individ concret (sau, după caz, 

fiecărui agent reprezentativ, dacă se folosesc modelări bazate pe agenți 

reprezentativi), ceea ce înseamnă că sunt incomensurabile între oricare doi 

indivizi.  



Volumul 1. Fenomenologia preferinței adaptive 23 

 

Mai exact, preferințele economice acționează asupra comportamentului 

economic în mod analog cu acțiunea principiilor asumate (și anunțate public) de 

fiecare individ sau, dacă este cazul, de fiecare clasă de indivizi considerați omogeni 

în interiorul acelei clase și din perspectiva criteriului de clasificare acceptat.8  

În acest context, putem defini preferința economică, la nivel de individ, ca fiind: 

probabilitatea maximă a alegerii în condiții de incertitudine. Justificarea acestui 

conținut al preferinței economice poate fi făcută după cum urmează: 

▪ în legătură cu o alegere (sau echivalent, cu o decizie între cel puțin două 

alternative comensurabile9 între ele) pot exista două situații:  

a) fiecărei alternative i se poate asocia atât o utilitate10, cât și un risc, pe 

baza cărora se poate calcula așa-numita așteptare rațională (de exemplu, 

în modelul logic de tip axiomatic numit homo œconomicus), urmând ca 

alegerea să fie alternativa cu cea mai mare așteptare rațională;  

b) alternativelor nu li se poate asocia nici o utilitate substantivă, nici un 

risc specific, adică ne aflăm într-o situație de incertitudine.11 În situații 

de incertitudine nu există nici o informație asupra evenimentelor 

viitoare, deci nu se poate face nici un calcul rațional12, caz în care 

evenimentelor li se alocă probabilități egale, pe baza principiului 

rațiunii insuficiente (introdus de Laplace în lucrarea sa de teoria 

probabilităților);13 

▪ așadar, pe baza probabilității subiective și în condiții de incertitudine, ne 

putem aștepta ca un individ rațional să aloce probabilități egale de realizare 

a fiecărui eveniment alternativ (desigur, sub condiția ca suma 

probabilităților să fie 1 și nici o probabilitate să nu fie negativă14, dacă 

evenimentele din câmpul evenimentelor avute în vedere sunt exclusive și 

exhaustive). Dacă, cu toate acestea, acel individ alocă probabilități non-

egale între ele, atunci cea mai mare dintre aceste valori de probabilitate 

trebuie considerată ca exprimând o opțiune „dictată” de preferințele sale 

economice. Menționăm că vorbim aici despre probabilități subiective, nu 

despre probabilități frecvențiale. Aceasta înseamnă că, pe de o parte, 

probabilitățile respective pot fi atribuite și evenimentelor singulare 

(nerepetabile)15 și, pe de altă parte, fiind subiective, pot prelua 

idiosincrazia (care este exteriorizată prin manifestarea preferinței 

economice)16 specifică fiecărui individ/decident. 

Așadar, preferința economică, indiferent dacă este sau nu conștientizată (prin 

conștientizarea preferinței se înțelege punerea ei într-un model de raționalitate care 
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să „livreze” o decizie rațională), acționează ca un perturbator asupra principiului 

rațiunii insuficiente, alocând unui eveniment din câmpul de evenimente dat o 

probabilitate care este mai mare (sau mai mică17) decât celelalte, care au valori egale 

între ele. Într-un anumit sens, preferința economică acționează ca un „atractor de 

probabilități”, dar am prefera să fie considerată, mai degrabă, ca o geodezică (în 

mod analog geodezicii cosmologice) având capacitatea de a „curba” decizia 

economică spre ea. Desigur, considerarea preferinței economice drept o geodezică 

pe care mișcă decizia individului economic este, deocamdată, o metaforă 

descriptivă, dar ea poate fi formalizată.18 

1.3. Rolul preferinței economice în comportamentul economic 

În esență, preferința economică are rolul (exprimat în mod abstract) de a viola 

principiul rațiunii insuficiente atunci când decizia se ia în condiții de incertitudine. 

Desigur, chiar dacă incertitudinea nu este completă – de exemplu, unor evenimente 

din câmpul de evenimente exclusive și exhaustive li se poate asocia riscuri, ceea ce 

modifică nivelul probabilităților de la valoarea lor egală – rolul „perturbator” al 

preferinței economice se conservă. Acesta este motivul profund pentru care s-a 

spus, mai sus, că cunoașterea setului de preferințe economice al unui individ 

funcționează ca un predictor al comportamentului acelui individ.  

Rolul și funcționalitatea preferinței economice pot fi sintetizate sinoptic ca în 

Figura 1. 

Idiosincrazii

Mediu

Incertitudine

Principiul rațiunii
insuficiente

Preferințe

Alegerea economică

Probabilități egale
(probabilități Bayes

apriori)

Probabilități neegale
(probabilități Bayes

aposteriori)

Alterarea probabilităților
Bayes apriori

 
Sursa: autorii.  

 

Figura 1. Rolul preferinței economice în alegerea economică 
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1.4. Conceptul de adaptare  

Sintagma preferință adaptivă are două componente semantice: componenta 

substantivală – preferință și componenta predicativă – adaptivă. Întrucât 

componenta substantivală a fost deja discutată în paragraful 1.2, rămâne de 

examinat componenta predicativă. 

Termenul de adaptare vine din limba latină (adaptare), fiind preluat, cu 

această rădăcină, și în limba engleză (to adapt, adaptation). În sens general, de fapt, 

orice preferință este adaptivă, deoarece ea nu poate funcționa într-un mediu cu care 

intră în contradicție funcțională – indivizii care au avut preferințe contradictorii cu 

mediul lor au dispărut, în afară de cazul în care și-au adaptat aceste preferințe la 

mediul în cauză.19 Totuși, predicatul adaptiv asociat preferinței (în mod special 

preferinței economice) necesită comentarii mai analitice: 

(a)  în primul rând, trebuie explicat conținutul procesului de adaptare. Pentru 

a exista un proces de adaptare, trebuie să existe cel puțin două entități ontologice, 

legate între ele fie structural, fie funcțional. Nu e suficient ca această legătură să fie 

structurală (pe baza faptului, acceptat de teoria sistemelor, că funcția urmează 

structura), deoarece putem avea relații funcționale fără a avea relații structurale. 

Așadar, dacă realizăm o „tăietură” temporală, la un moment dat trebuie să existe o 

entitate care se adaptează și o entitate la care entitatea anterioară se adaptează. Să 

numim prima entitate adaptant și cea de-a doua entitate adaptar.20 Relația specifică 

dintre adaptant (notat cu 𝑎) și adaptar (notat cu 𝐴) va fi numită relație sau funcție 

de adaptare (notată cu 𝒜). Cum relația de adaptare, ca și rolurile celor două entități, 

depind de „tăietura” temporală operată, rezultă că avem nevoie de variabila timp 

pentru a „data” relația respectivă, adică, din punct de vedere logic, avem relația 

statică: 

𝒜𝑡
(0)

= 𝒜(𝑎𝑡
(0)

, 𝐴𝑡−1
(0)

) 

Așadar, la momentul (𝑡), adaptantul se adaptează la ceea ce a fost adaptarul 

la momentul imediat anterior, (𝑡 − 1); 

(b)  în al doilea rând, trebuie reținut caracterul dinamic al relației de adaptare, 

ceea ce se poate formaliza astfel: 

𝐴𝑡
(1)

= 𝑓(𝒜𝑡
(0)

) 

𝒜𝑡+1
(1)

= 𝒜(𝑎𝑡+1
(1)

, 𝐴𝑡
(1)

) = 𝒜 {𝑎𝑡+1
(1)

, 𝑓 [𝒜(𝑎𝑡
(0)

, 𝐴𝑡−1
(0)

)]}, etc. 
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ceea ce revine la a spune că, la un moment dat, procesul de adaptare conservă 

funcția de adaptare, modificând doar variabilele exogene (desigur, ceea ce am numit 

funcția de adaptare, adică 𝒜, trebuie explicitată formal – vom „cere”, la momentul 

potrivit, ca expresia formală să fie analitică, nu simplu numerică, în scopul de a-i 

conferi o forță explicativă cât mai mare21). De asemenea, și funcția 𝑓 trebuie 

explicitată formal (tot analitic). Aceste dezvoltări formale vor fi prezentate în 

continuare (de fapt, ele se vor regăsi în volumul 2 al acestei lucrări). 

(c)  în al treilea rând, va trebui reținut faptul că adaptarul devine alternativ 

(fie în fiecare moment de timp, fie la anumite intervale de timp22) adaptant și invers, 

adaptantul devine adaptar. În felul acesta, schimbarea rolurilor de cauză și efect 

implică definirea unor norme de acție – reacție între adaptant și adaptar, așa încât 

sistemul ecologic (cum numesc adepții teoriei evoluționiste piața financiară 

considerată sub această paradigmă) să fie viabil – mai exact, să supraviețuiască. 

1.5. Conceptul de preferință adaptivă 

Prin preferință adaptivă vom înțelege preferința (de tip economic, în 

prezentul studiu) care apare, se modifică și se manifestă (funcționează) în cadrul 

unui proces de adaptare, așa cum a fost descris conceptual în paragraful 1.4. Vom 

numit sistemul format din 𝑎 și 𝐴 sistem ecologic (𝐸): 

𝐸 = {𝑎, 𝐴} 

după terminologia utilizată în domeniul sistemelor biologice. După cum se știe, 

preferințele economice avute în vedere în cadrul modelului logic furnizat de teoria 

economică neoclasică (adică în cadrul modelului homo œconomicus), sunt 

considerate invariante, adică date, de la început, în „dotarea” individului economic 

care ia decizii și desfășoară activități (Nota bene: activitățile sunt de două feluri:  

a) acțiuni – a face; b) abțineri sau inacțiuni – a nu face) și care rămân nemodificate, 

atât ca „listă”, cât și ca ordonare ierarhică în interiorul lor.23  

Întrucât întregul studiu este dedicat tocmai „descifrării” conceptului de 

preferință adaptivă, aici vom face doar câteva considerații preliminare, cu totul 

generale, urmând ca partea principală a expunerii să fie dezvoltată în paragrafele 

care urmează. 

▪ preferința adaptivă nu este invariantă (nici ca listă de preferințe, nici ca 

ierarhizare a lor în cadrul listei); ea se modifică prin intermediul efectului 

pe care-l are tocmai utilizarea sa în luarea deciziei economice și în 

desfășurarea activității asociate acelei decizii; 
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▪ variabilitatea preferinței este generată de procesul de adaptare în cadrul 

sistemului ecologic; impactul între 𝑎 și 𝐴 este bi-direcționat, având o 

anumită simetrie, chiar dacă nu una perfectă (ca intensitate, sau ca 

frecvență); 

▪ deși preferința rămâne idiosincratică, se pot extrage clase de actori 

economici care împărtășesc aceeași listă de preferințe (eventual cu aceeași 

ordine lexicografică între ele): fonduri de asigurări, fonduri de risc, fonduri 

mutuale etc;24 

▪ preferința adaptivă înlocuiește soluția first best (optimală) cu o soluție 

second best (suboptimală); 

▪ preferința adaptivă nu urmărește maximizarea rezultatului (deciziei sau 

activității), ci mai degrabă supraviețuirea în sistemul ecologic respectiv. 

În ceea ce privește conceptul de preferință economică (adaptivă) patru 

precizări suplimentare pot fi utile pentru analizele care urmează: 

(i) deși nu este cu totul eronat să se echivaleze, cel puțin din punct de vedere 

operațional, adică în analizele empirice, preferința cu credința, trebuie spus că, de 

fapt, preferința este o specie a credinței, aceasta din urmă trebuind considerată gen. 

În alte cuvinte, o anumită credință – de exemplu, credința că jocul tranzacțional este 

corect (regulile jocului sunt stabilite în mod nepărtinitor), iar toți jucătorii sunt, la 

rândul lor, corecți, jucându-și șansele în mod cinstit – poate genera una sau chiar 

mai multe preferințe. Așadar, preferințele trebuie arondate unei credințe. Este, 

desigur, posibil, și ca o anumită preferință să se revendice de la un cumul (concurs) 

de credințe, dar, întotdeauna, preferința va rămâne specie, iar credința gen; 

(ii) nu trebuie să se confunde preferința (sau credința, cu precauțiile 

menționate mai sus) cu euristica jocului tranzacțional. De exemplu, emoția cu care 

se ia o anumită decizie ține mai degrabă de euristică decât de preferință. În alte 

cuvinte, obiectivarea unei preferințe se face întotdeauna sub forma euristicii (așa 

cum demonstrează nu numai psihologia cognitivă și comportamentală dar și ipoteza 

pieței adaptive, Adaptive Market Hypothesis – AMH, care se dorește o combinare 

sinergică între EMH și economia comportamentală sau finanțele comportamentale 

– engl. behavioural finance) (Lo, 2005). De fapt, preferința, nefiind transparentă, 

este, de regulă, inferată logic tocmai din euristica constatată (observată, înregistrată) 

în experimentele artificiale sau (mai rar) naturale;25 

(iii) nu trebuie să se confunde preferința cu raționalitatea. Problema este 

relativ dificilă, cel puțin din următoarele considerente: 
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▪ instinctul de supraviețuire, inculcat individului uman de apartenența sa 

(extrem de îndelungată, comparativ cu durata în care individul este protejat 

de societate și de tehnologie) la lumea naturală, a influențat, desigur, 

modelele sale de raționalitate: de exemplu, individul a învățat că, pentru 

supraviețuire, era important să nu facă erori de tipul 1, în timp ce comiterea 

unei erori de tipul 2 nu avea consecințe de natura alegerii între viață și 

moarte;26 

▪ evitarea erorilor de tipul 1 înseamnă, în esență, formarea unui model de 

raționalitate dar, în același timp, și formarea unei preferințe care ghidează 

luarea deciziei (de exemplu, decizia de a fugi din calea a ceea ce pare a fi 

un prădător, deși probabilitatea să nu fie un prădător este mare – cum ar fi 

în cazul unei savane în care predomină erbivorele). Separarea între 

modelul de raționalitate și preferință se face din perspectiva 

conștientizării/neconștientizării: astfel, în cazul în care decizia se ia în mod 

conștient, avem de-a face cu un model de raționalitate, iar în cazul în care 

decizia este influențată de subconștient, avem de-a face cu o preferință;27 

▪ se poate prezuma o inter-dependență sau chiar o trecere reciprocă între 

modelul de raționalitate și preferință28, cu următoarele caracteristici: 

a) orice preferință provine dintr-un model de raționalitate, pe măsură ce 

acel model a intrat în automatismele comportamentale (de aceea am 

afirmat, mai sus, că sintagma „preferință adaptivă” este, în esență, o 

tautologie, deoarece predicatul de adaptiv se află deja cuprins în 

subiectul preferință – avem aici exact definiția propoziției analitice a 

lui Kant, propoziție care se mai numește și tautologie);  

b) trecerea înapoi a preferinței în modelul de raționalitate se face exact 

prin procesul de adaptare (menționăm că acest mecanism logic va 

reprezenta unul dintre comentariile critice – și de contribuție originală 

a studiului de față – care vor fi făcute la adresa teoriei AMH a lui Lo, 

în contextul realizării obiectivelor de cercetare angajate. 

(iv) ierarhia preferințelor este una dintre cele mai dificile probleme în teoria 

(știința) deciziei și, deci, în comportamentul economic. Această problemă va fi pe 

larg abordată în economia studiului dar trebuie spus, încă de acum, că această 

ierarhie are două caracteristici fundamentale:  

a) este instituită lexicografic;29  

b) este puternic idiosincratică, deci incomensurabilă inter-personal sau intra-

personal și inter-temporal.30 
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2. State of the art 

În privința accepțiunii conceptului de preferință adaptivă, în literatura de 

specialitate, pot fi sintetizate următoarele caracteristici generale: 

▪ lipsa unui acord larg în privința definirii și operaționalizării conceptului de 

preferință adaptivă; 

▪ existența a cel puțin două mari perspective sub care este utilizat conceptul 

de preferință adaptivă:  

a) în sens restrâns, adică din perspectiva pur economică (îndeosebi 

microeconomică și, chiar mai special, cu privire mai ales la 

comportamentul consumatorului sau investitorului);  

b) în sens larg, adică din perspectiva justiției sociale; 

▪ conceptul de preferință adaptivă este utilizat mai degrabă ca un concept 

calitativ, lipsit de valențe prea mari de a fi măsurat (sau, cum se obișnuiește 

să se spună, în mod greșit, de a fi cuantificat31). În cele mai multe cazuri, 

preferința adaptivă este considerată ca o reacție de adaptare la mediu (cum 

îi spune și numele) și nu ca o preferință endogenă;32 

▪ majoritatea abordărilor în materia preferinței adaptive conferă acestui 

concept o conotație negativă, indiferent de denotația acceptată, și asta fie că 

„vina” pentru obiectivarea preferinței adaptive este aruncată asupra 

individului (decidentului microeconomic – de ex., ca urmare a unei evaluări 

eronate a mediului), fie că este pusă în sarcina societății (mediului societal); 

▪ preferința adaptivă conduce la înlocuirea soluției first best (specifică 

raționalității complete a modelului homo œconomicus) cu o soluție second 

best (specifică modelului evoluționist sau biologic), fie că analiza este 

purtată sub egida echilibrului, fie că este realizată din perspectiva 

supraviețuirii (Nota bene: supraviețuirea reprezintă tot un criteriu de 

echilibru, dar văzut pe termen lung sau, cu un termen relativ recent intrat 

în vocabularul științific – dar și în cel public, mai ales politic – văzut din 

perspectiva sustenabilității). 

Accepțiunea acordată conceptului de preferință adaptivă nu este omogenă în 

literatura de specialitate. Principalele accepțiuni ale acestui concept pot fi puse sub 

„autoritatea” a patru tipuri de abordări:  

a) din perspectiva teoriei neoclasice;  

b) din perspectiva behaviorismului;  

c) din perspectiva instituționalismului  

d) din perspectiva evoluționismului.33  
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Vom face considerații succinte asupra fiecărui tip de abordare. 

(a)  perspectiva neoclasică 

În perspectiva neoclasică, nu există un concept solid al preferinței adaptive, 

deoarece preferințele (economice) sunt considerate a fi date în „zestrea” individului, 

adică sunt considerate exclusiv endogene și, în plus, invariante. Chiar dacă, în unele 

modele mai realiste, se acceptă ipoteza variabilității preferințelor, această 

variabilitate este văzută într-o manieră statică – pur și simplu se introduce o nouă 

listă de preferințe (sau, dacă modelul este mai sofisticat, și o nouă ierarhie a 

preferințelor) dar și noua listă (sau noua ierarhie) este considerată, din nou, dată și 

invariantă. Cu alte cuvinte, în perspectiva neoclasică (care a dat, reamintim, 

modelul logic de homo œconomicus), preferințele nu sunt de tip adaptiv, deoarece 

nu se furnizează un mecanism de adaptare a preferințelor. Această perspectivă a 

stat, de altfel, la baza EMH (Lo, 2004), ceea ce a cantonat EMH într-o zonă la fel 

de artificială și nerealistă ca orice construct științific bazat pe deductivismul rigid 

al modelului homo œconomicus. În modelul neoclasic, preferințele (economice) 

sunt inferate pe baza modelului așteptărilor raționale. Atât Bachelier (precursorul 

EMH cu ipoteza sa a mersului aleatoriu34 al prețului, sau al randamentului pe piața 

financiară), cât și Samuelson (care a ajuns la conceptul de mers aleatoriu plecând 

de la alte premise axiomatice), dar, mai ales, Fama (creatorul EMH așa cum o 

cunoaștem azi) au folosit ca bază de raționalitate teoria așteptărilor raționale,35 o 

teorie matematică lipsită de orice justificare empirică, ceea ce conduce, așa cum 

vom vedea în volumul 2 al lucrării, la imposibilitatea testării (sau falsificării, în 

limbajul lui Karl Popper) a EMH. 

(b)  perspectiva behavioristă (comportamentală) 

Perspectiva behavioristă (comportamentală), care ar putea fi la fel de bine 

denumită perspectiva psihologistă,36 este inițiată ca o mișcare științifică de cercetare 

orientată împotriva modelului homo œconomicus (sau a teoriei neoclasice). Mai 

exact, behaviorismul a încercat să identifice (și să explice37) anomaliile care apar în 

studiile empirice menite să testeze EMH. Cauza principală a abaterilor de la 

comportamentul rațional cerut de EHM este considerată ca efect generat de două 

categorii de impact:  

b1) impactul raționalității – individul real nu are capacitatea de a se informa 

(fără costurile de tranzacție presupuse de căutarea informației, condiție 

axiomatic pusă de EMH) complet și, chiar de ar avea această posibilitate, 

nu o are pe aceea de a putea calcula decizia optimă în condiții de 

incertitudine (sau chiar în condițiile, mai relaxate, ale riscurilor). 
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Conceptul care subsumează aceste caracteristici, și anume cel de 

raționalitate limitată (bounded rationality) a fost elaborat de Herbert 

Simon încă din anul 1952, în lucrarea A Behavioural Theory of Rational 

Choice,38 dar nu a stârnit ecou până când Robert E. Lucas a preluat-o în 

analiza sa privind curba Phillips;39  

b2) impactul emoției – individul nu decide numai pe baze raționale ci și pe 

baze emotive. Principalele emoții din procesul de decizie individuală sunt 

frica și lăcomia. Cercetătorii în domeniu arată că, de fapt, raționalitatea 

efectivă este o combinație sui generis între calculul conștient (mai mult 

sau mai puțin limitat) și emoție.40 Aceasta introduce o puternică 

componentă idiosincratică în luarea deciziei, dar, din perspectiva 

interesului de cercetare din acest studiu, cea mai importantă concluzie 

este că preferințele (economice) nu sunt comensurabile inter-personal, 

deoarece emoția este complet subiectivă deși, evident, raționalitatea este 

comună (sau i se poate identifica un nucleu comun inter-individual). Din 

punctul de vedere al conceptului de preferință adaptivă, rezultă, așadar, 

că, în viziunea behavioristă, nu există nici un fel de comensurabilitate 

inter-individuală, așadar posibilitatea modelării, respectiv a predicției 

este foarte scăzută. Cu toate acestea, behaviorismul (repetăm, fără a 

produce o teorie explicativă autentică) susține că, în comportamentul 

real, preferința se va adapta întotdeauna atât la specificul individual, cât 

și la specificul mediului în cauză. Această concluzie este, de fapt, 

„scânteia” care a generat următoarele două perspective ale modelelor 

economice care încorporează conceptul de preferință. 

(c) perspectiva instituțională 

Perspectiva instituțională (sau normativă) este tot o reacție la modelul 

economic neoclasic al comportamentului uman, dar dintr-o direcție exogenă 

individului, și anume din direcția cadrului normativ al societății. În esență, această 

perspectivă susține că individul are o constrângere importantă pe care trebuie s-o 

respecte atunci când face o alegere (adică atunci când ia o decizie) și anume normele 

(nu neapărat formale, adică acelea care sunt deja codificate și anunțate public). De 

exemplu, fondurile de risc (engl. hedge funds) sunt mai puțin reglementate decât 

fondurile mutuale (engl. mutual funds), de aceea primele au o marjă de acțiune mai 

mare decât celelalte. Aspectul cel mai importat al perspectivei instituționale este 

acela că, trebuind să se încadreze în norme, comportamentul economic (adică 

deciziile privind tranzacțiile economice) al individului capătă un anumit grad de 



32  Piața financiară. Studii de teorie și metodologie generală 

 

predictibilitate.41 Desigur, orice grad de predictibilitate este inconsistent cu EMH, 

deoarece permite să se obțină randamente peste nivelul mediu al pieței, fără a 

suporta costuri suplimentare de informare și fără asumarea de riscuri peste riscul 

mediu al pieței (sau față de riscul zero al pieței eficiente). Perspectiva (nou) 

instituțională este inițial fundamentată de Douglass North42 (1990), ea 

transformând-se, treptat, într-o metodologie de cercetare și chiar într-o (pretinsă) 

teorie economică a creșterii și dezvoltării, dar și într-o teorie a deciziei economice. 

În sensul îngust al termenului, prin constrângere normativă se înțelege norma 

juridică (de ex., o lege pozitivă), dar, în sens larg, ea se referă la orice constrângere 

– de ex., respectarea axiomelor von Neumann-Morgenstern în luarea deciziei bazate 

pe utilitatea așteptată este considerată o alegere condiționată normativ. În acest 

sens, decizia luată pe baza aversiunii față de pierdere (considerată în cazul 

behaviorismului) este o alegere non-normativă. 

(d) perspectiva evoluționistă (evoluționară) 

Interesul științific al acestui studiu este focalizat pe perspectiva evoluționistă 

(sau evoluționară),43 care stă la baza preferinței adaptive.  

Preferința economică constituie unul dintre „predictorii” comportamentului 

economic, în sensul că, odată cunoscând preferințele economice ale unui individ, 

ceilalți indivizi participanți la jocul economic (adică pe piață) își pot orienta 

comportamentul pe baza acestei predicții, așa încât să-și maximizeze propriile șanse 

de câștig. Preferința economică servește, însă, în primul rând, pentru alegerea pe 

care o face individul în cauză. Dacă respingem concepția neoclasică privind 

preferința economică (ca dată, invariantă și utilizată pentru a calcula funcția 

utilității așteptate pe baza căreia se face alegerea) atunci ajungem la conceptul de 

preferință adaptivă, adică o preferință (sau, în cazul mai general, un set de 

preferințe) care nu mai sunt invariante. De ce preferința adaptivă nu mai este 

invariantă, în raport cu ce factori economici variază ea, precum și aspecte care țin 

de dinamica permanentă a preferinței adaptive, sunt chestiuni care sunt abordate de 

perspectiva evoluționistă a comportamentului economic. 

Perspectiva evoluționistă se „inspiră” din evoluționismul biologist (actualmente 

cunoscut sub numele de neodarwinism), adică are în vedere, în primul rând, selecția 

„naturală” (de fapt, este vorba despre o selecție socială; predicatul natural este 

folosit de autori pentru a pune în evidență faptul că aici avem de-a face cu o mână 

invizibilă, și nu cu o acțiune deliberată).44 Această selecție este realizată de mediu 

(de exemplu, de piață). Trebuie precizată o diferență crucială a selecției naturale pe 

piața economică față de selecția naturală de tip biologic: în timp ce selecția naturală 
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biologică are în vedere individul (fizic) ca atare, selecția naturală economică are în 

vedere comportamentele indivizilor (fie ca persoane, fie ca agregate instituționale 

– așa-numitele persoane juridice).45 Așadar, selecția naturală pe piața financiară are 

drept replicator46 comportamentul economic al actorilor economici care fac 

tranzacții pe piață (îndeosebi, desigur, investitorii, fie ca persoane, fie ca 

organizații/firme/companii). 

Problema cea mai importantă în legătură cu perspectiva evoluționistă asupra 

comportamentului economic este că, prin însăși „eticheta” de evoluționism, ea 

implică conceptul și procesul de adaptare. În literatura de specialitate (inclusiv în 

lucrarea lui Lo din 2004, respectiv în ediția sa din 2017, unde se introduce sintagma 

ipoteza pieței adaptive – engl. Adaptive Market Hypothesis, AMH – prin simetrie 

(și opoziție) terminologică la ipoteza pieței eficiente (engl. Efficient Market 

Hypothesis, EMH) a lui Fama, din 1965, respectiv 1970, chestiunea relației cauză – 

efect în adaptarea preferințelor este relativ ambiguă: pe de o parte, dacă vorbim 

despre adaptarea preferințelor economice, ele nu se pot adapta decât la modificările 

pieței (financiare) dar, pe de altă parte, ipoteza se numește a... piețelor adaptive, 

deci ar implica adaptarea pieței (financiare) la preferințele actorilor economici 

implicați. Această ambiguitate, precum și faptul că lucrarea de referință a lui Lo 

abundă în analize empirice ilustrative menite să se constituie în argumente în 

favoarea AMH (deși, după părerea noastră, sunt mai degrabă argumente împotriva 

EMH, ceea ce nu este echivalent, din punct de vedere logic, și nici empiric, cu 

argumente în favoarea AMH), și mai puțin într-o teoretizare sistematică, eventual 

într-o cheie logică, chiar dacă nu axiomatică, ne va determina să realizăm, ca pe unul 

dintre obiectivele principale ale cercetării, un model co-evolutiv (vezi volumul 2) al 

pieței financiare, model în cadrul căruia preferințele economice ale actorilor 

economici luați în analiză și piața (ca ansamblu al preferințelor relevate47 ale tuturor 

actorilor economici) se ajustează reciproc, într-un mecanism dinamic în care cauza 

și efectul trec permanent dintr-o parte în alta (folosind metafore adesea utilizate de 

economiști și chiar de modeliștii cantitativi, avem de-a face cu o „cursă a 

înarmărilor” sau cu o relație „pradă-prădător”48 între individ și piață49). 

Ipoteza pieței adaptive (AMH), ca și ipoteza pieței eficiente (EMH) au în 

vedere exclusiv adaptabilitatea, respectiv eficiența pieței din punct de vedere 

informațional. Cercetarea va examina, însă, și alți factori de funcționare a pieței 

(financiare) care ar putea intra în analiza celor două ipoteze menționate, în primul 

rând, comportamentul, ca sursă de informații. 



34  Piața financiară. Studii de teorie și metodologie generală 

 

3. Punerea problemei 

Subiectul acestui paragraf se referă la clarificarea conceptului de preferință 

adaptivă. Așadar, în cele ce urmează, ne vom concentra asupra ipotezei pieței 

adaptive, pe care o vom pune în contrast cu ipoteza pieței eficiente, în așa fel încât 

conceptul de preferință adaptivă pe care-l vom utiliza în restul cercetării să fie lipsit, 

pe cât cu putință, de neclarități și ambiguități.  

Problema pe care ne propunem s-o rezolvăm poate fi descrisă ca o listă care 

cuprinde următoarele unsprezece teme – care, dezvoltate fiecare în parte și prin 

combinare sinergică între ele, vor conduce la obținerea unor rezultate științifice cel 

puțin provocatoare:  

1) conținutul logic al conceptului de preferință adaptivă;  

2) tipologia preferinței adaptive;  

3) cei trei 𝑃 ai managementului riscului total din perspectiva preferinței 

adaptive;  

4) dubla adaptivitate pe piața financiară;  

5) elasticitate și plasticitate în preferința adaptivă;  

6) concurențialitate, cooperativitate și indiferență în cinematica preferinței 

adaptive;  

7) co-evoluție în preferința adaptivă;  

8) preferință adaptivă și stabilizatori automați;  

9) preferință adaptivă și valori naturale pe piața financiară;  

10) preferința adaptivă și dubla selecție pe piața financiară;  

11) preferință adaptivă autopoietică. 

Tema 1. Conținutul logic al conceptului de preferință adaptivă. În această 

secțiune se va examina posibilitatea enunțării unei definiții a conceptului de 

preferință adaptivă, pe bază de predicate de suficiență, așa încât această definiție să 

stea la baza tuturor utilizărilor ulterioare ale conceptului. 

Tema 2. Tipologia preferinței adaptive. În această secțiune se va examina 

posibilitatea identificării unor criterii de clasificare a preferinței adaptive (exclusiv 

în contextul pieței financiare), iar pe baza acestor criterii vor fi propuse clasele de 

preferințe adaptive corespondente. Atât criteriile de clasificare, cât și clasele de 

preferințe adaptive rezultate constituie contribuții proprii ale echipei de cercetare, 

deoarece în literatura de specialitate aceste aspecte nu sunt abordate, deși este 

evident că testarea empirică a diferitelor clase de preferințe adaptive nu poate fi 

aceeași, adică nu poate fi organizată în același mod, iar rezultatele nu pot avea 

aceeași semnificație în raport cu orice tip de preferință adaptivă. 
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Tema 3. Cei trei P ai managementului riscului total din perspectiva 

preferinței adaptive. În această secțiune se va realiza, pentru preferința adaptivă, o 

analiză simetrică cu cea realizată pentru EMH cu privire la cei trei 𝑃 (prețuri, 

probabilități, preferințe) (Lo; MacKinlay,1999) ai managementului riscului total 

pentru piața financiară și în contextul AMH. În acest scop, cercetarea va extinde 

abordarea diadică prețuri-informație (obiectul predilect al testării EMH) la 

abordarea triadică prețuri-informație-preferințe. Luând în considerare modelul 

celor trei 𝑃, va exista o extindere de la modelul triadic prețuri-probabilități-

preferințe, la modelul triadic ajustat prețuri-probabilități subiective-preferințe 

adaptive. 

Tema 4. Dubla adaptivitate pe piața financiară. În această secțiune se va 

examina „jocul” dintre preferința adaptivă a unui actor economic și variația pieței 

financiare ca efect al deciziilor tuturor actorilor economici pe acea piață. Rezultatul 

acestei secțiuni va servi studierii modelului co-evolutiv care va fi propus de studiul 

de cercetare pentru piața financiară (vezi volumul 2). 

Tema 5. Elasticitate și plasticitate în preferința adaptivă. În această secțiune 

vor fi examinate fenomenele de elasticitate, respectiv de plasticitate (cele două 

proprietăți/fenomene fiind atât antagonice, cât și mutual condiționale). Rezultatele 

acestei secțiuni vor servi studierii aspectelor de inerție/conservabilitate, respectiv 

volatilitate/variabilitate atât din perspectiva preferinței economice adaptive, cât și 

din cea a pieței financiare considerate mediu al preferinței adaptive (sau co-specie 

pentru specia preferință adaptivă). Această temă de cercetare, în marja clarificării 

conceptului de preferință adaptivă, va fi elaborată în contextul conceptual al 

momentului50 (engl. momentum) care caracterizează diferitele sub-episoade de 

menținere a trendului prețului (sau randamentului) pe piața financiară (engl. return 

clustering sau fractional integration, în seriile de timp). 

Tema 6. Concurențialitate, cooperativitate și indiferență în cinematica 

preferinței adaptive. Preferința adaptivă, ca specie mai realistă a preferinței, 

caracterizează comportamentul fiecărui agent de pe piața financiară și, totodată, 

comportamentul agregat al agenților. Acest comportament agregat (denumit, de unii 

autori, comportament macroeconomic sau macro-comportament) constituie, de 

fapt, comportamentul impersonal al pieței în raport cu fiecare dintre agenții 

individuali (personali sau organizaționali, după caz). Raporturile reciproce dintre 

preferințele adaptive ale agenților economici și piața financiară pot fi de trei tipuri:  

a) raporturi de concurențialitate – modificarea preferinței unui agent 

afectează în sens negativ preferința izomorfă a altui/altor agent/agenți;  
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b) raporturi de cooperativitate – modificarea preferinței unui agent afectează 

în sens pozitiv preferința izomorfă a altui/altor agent/agenți;  

c) raporturi indiferente – modificarea preferinței unui agent nu afectează 

preferința altui agent. 

Tema 7.  Co-evoluție în preferința adaptivă. Această problemă este, de fapt, 

strâns legată de cea discutată la tema 6. Afectarea reciprocă dintre comportamentul 

agentului economic și comportamentul pieței financiare este subsumabilă 

conceptului de co-evoluție. Co-evoluția este, cum arată și numele, o evoluție 

reciproc cauzată/condiționată. Reciprocitatea cauzal-condițională se realizează prin 

intermediul adaptării-selecției mutuale între preferința adaptivă și mediu. Această 

conotație este reținută chiar de cel care a introdus conceptul de piață adaptivă, 

respectiv ipoteza pieței adaptive, Andrew Lo (menționat anterior) – prin faptul că 

însăși piața este considerată adaptivă, nu doar preferința economică. 

Tema 8. Preferință adaptivă și stabilizatori automați. Intervenția 

behaviorismului în analiza economică a deciziei face ca o mare parte din 

„raționalitatea” comportamentului economic să fie de origine subconștientă – 

credințe, preferințe, emoții și altele asemenea – care, desigur, se combină cu 

modelele de raționalitate. Aceasta înseamnă că o mare parte din comportamentul 

economic este de tip automat, de aceea, din punct de vedere științific, este interesant 

(și util) să se studieze stabilizatorii automați care funcționează cel puțin pe partea 

inerțială (conservativă) a comportamentului economic, atât ca stabilizatori naturali 

cât și ca stabilizatori normativi (instituționali). 

Tema 9. Preferință adaptivă și valori naturale pe piața financiară. Conceptul 

de echilibru nu dispare odată cu adoptarea unei perspective mai generale (și mai 

realiste) a funcționării pieței financiare (cum este perspectiva adaptivă). De fapt, 

benchmark-ul echilibrului va fi întotdeauna necesar, ca un fir al Ariadnei, în analiza 

economică (fie că este asociat optimalului, cum face teoria economică neoclasică, 

fie că este asociat suficientului, cum face teoria economică evoluționară). În fond, 

cum se știe, chiar EMH reprezintă o tendință, niciodată finalizată, a sistemului 

economic de a ajunge la echilibru, adică la starea de eficiență informațională a 

pieței. 

Tema 10. Preferința adaptivă și dubla selecție pe piața financiară. În 

domeniul social/economic, funcționează o dublă selecție:  

a) selecția genetică (naturală);  

b) selecția culturală.51  
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Cel două selecții se inter-condiționează, așa încât selecția finală a indivizilor 

(de fapt, a comportamentelor economice, cum s-a menționat anterior) este efectul 

combinat al celor două tipuri de selecție. În principiu, selecția culturală se face prin 

intermediul normativității și există, chiar, o selecție „internă” între cele două tipuri 

de selecție – selecția genetică selectează selecția culturală, iar selecția culturală 

selectează selecția genetică (van den Bergh; Gowdy, 2003). 

Tema 11. Preferință adaptivă autopoietică. Această secțiune va examina 

posibilitatea unui model (teorie) autopoietică a pieței financiare, respectiv a 

preferinței economice adaptive. Rezultatele obținute în această secțiune vor fi 

utilizate în dezvoltarea propunerii studiului pentru acest model financiar autopoietic 

(vezi volumul 2). În opinia noastră, modelul autopoietic al pieței financiare 

constituie o contribuție originală a echipei de cercetare la literatura de specialitate. 

În cele ce urmează, fiecare dintre cele unsprezece problematici din marja 

clarificării conceptului de preferință adaptivă va fi discutată, pe scurt, urmând ca 

unele dintre ele să fie reluate, mai amănunțit, ulterior. 

4. Discuție 

Tema 1. Conținutul logic al conceptului de preferință adaptivă. Din punct de 

vedere logic, preferința (la fel cu credința) constituie nu o cauză propriu-zisă a 

deciziei (și acțiunii subsecvente), ci o condiționalitate a unei cauze separate. Să 

presupunem că un agent dorește să investească (să cumpere) un număr de acțiuni 

private (stocks). Cauza finală (adică scopul) acestei decizii și a acțiunii de 

cumpărare este câștigul de utilitate substantivă (economică). Dacă va lua sau nu 

decizia, dacă această decizie va fi formulată într-un fel sau altul, toate aceste 

caracteristici ale deciziei vor depinde de preferință, deci preferința nu este, prin ea 

însăși cauza deciziei, dar acționează condițional asupra deciziei. De exemplu, dacă 

agentul are aversiune la risc, decizia va arăta într-un fel, iar dacă nu are, va arăta 

diferit. În esență, preferința modifică, pur și simplu, probabilitatea subiectivă, adică 

așteptarea52 pe care agentul o asociază (deseori subconștient) evenimentului avut în 

vedere. În acest paragraf nu se va face o distincție pedantă (dar nu foarte folositoare) 

între credință și preferință, considerându-se că preferința reprezintă o 

relevare/obiectivare/manifestare a credinței. Așa cum am spus la paragraful 1.2, 

preferința economică alocă, pur și simplu, în mod subiectiv, (deseori, desigur, chiar 

împotriva valorilor indicate de probabilitatea obiectivă/frecvențială), cea mai mare 

probabilitate unui eveniment „preferat”.53 Din punct de vedere al probabilității 

subiective, preferința poate fi atât o probabilitate Bayes a priori, cât și una a 
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posteriori, deoarece noile informații care sunt disponibile pentru agentul care a 

emis deja o probabilitate subiectivă vor modifica valoarea inițială a acesteia, 

conform regulii Bayes, și o va transforma într-o probabilitate Bayes a posteriori. 

Așadar, procesul de „a posteriorizare” a probabilității subiective emise pe baza 

preferinței nu o transformă pe aceasta din urmă în preferință adaptivă, ea rămâne 

preferință standard (adică, așa cum se întâmplă în modelul EMH, o preferință 

invariantă). Acum, trecând la conceptul de preferință adaptivă, aceasta poate fi 

definită pe baza următoarelor predicate de suficiență: 

▪ este o preferință, deci deține toate proprietățile (atributele) unei preferințe 

din modelul standard: subiectivă, adică incomunicabilă public în mod 

direct, idiosincratică, adică incomensurabilă cu preferințele altor indivizi, 

etc.; 

▪ este variabilă,54 în funcție de mediul în care este operaționalizată – prin 

mediu se înțelege ansamblul agenților, instituțiilor, proceselor etc. în 

cadrul căruia agentul avut în vedere acționează; 

▪ este dobândită – ca și preferința standard (deși este considerată dată la 

nivelul individului, ea nu este înnăscută, ci inculcată individului sub 

presiunea mediului), preferința adaptivă este dobândită și tezaurizată (sau 

nu, după caz) în urma interacțiunii individului cu mediul. Desigur, din 

punct de vedere biologic, preferința (fie standard, fie adaptivă) nu se 

transmite urmașilor, deși, cum vom vedea, din punct de vedere 

cultural/social, ea este, de fapt, transmisă (și anume, prin meme); 

▪ este transmisibilă atât interpersonal, prin intermediul efectului de 

contagiune (efectului de turmă), cât și inter-generațional, prin intermediul 

cadrului normativ. Transmiterea impersonală folosește vehiculul 

memetic55 (Dawkins, 2019), în timp ce transmiterea inter-generațională 

folosește vehiculul semetic56 (Dinga, 2021) 

▪ este inerțială – manifestă o anumită „rezistență” la presiunea mediului, așa 

încât modificarea ei se va produce doar după ce se acumulează o cantitate 

minimă, corespunzătoare unui anumit prag (care nu poate fi determinat 

teoretic, ci doar empiric). Acest „conservatorism” al preferinței adaptive 

este util din perspectivă evoluționistă (cum vom vedea în volumul 2) și 

asigură și o predictibilitate relativă a preferinței adaptive, atât pentru 

analist, cât și pentru ceilalți participanți la tranzacțiile de piață; 

▪ este anticipativă – fiind generată de presiunea mediului, preferința 

adaptivă are (sau capătă, în timp) și anumite „aptitudini” anticipative. 
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Acestea sunt rezultatul experiențelor trecute, în care unele anticipări 

întâmplătoare au avut succes și, ca urmare, au fost reținute printr-un proces 

de învățare de tip încercare-eroare (engl. trial and error); 

▪ acționează euristic – preferința adaptivă (de altfel, ca și preferința 

standard, deși teoria economică neoclasică nu acceptă acest lucru) nu 

acționează în mod rațional, adică prin subsumarea la un model de 

raționalitate. Acțiunea euristică se bazează pe sus-menționata încercare-

eroare. Din punct de vedere logic, euristica este modul de implementare a 

abducției57 (așa cum preferința standard din modelul EMH acționează 

deductiv). 

O problemă de natură conceptuală, aici, este următoarea: care este originea 

preferinței, atât a celei standard, cât și a celei adaptive? Trebuie făcută de la început 

următoarea precizare importantă: înclinațiile (propensitățile) naturale, pentru a 

spune astfel, ale individului, de exemplu tendința de a decide/acționa euristic, nu 

reprezintă o preferință, ci o trăsătură genetică, cu origine biologică, nu economică 

sau culturală. Rămâne, așadar, să considerăm că preferința (de orice tip ar fi) este 

un efect/rezultat al interacțiunii naturii umane cu mediul (fie natural, fie economic 

sau general social/cultural). Această origine a preferinței trebuie acceptată atât 

pentru preferința standard, cât și pentru preferința numită adaptivă. Așadar, 

principial, orice preferință economică este dobândită, nu înnăscută, adică ea este 

însușită fie prin mecanisme memetice, fie prin mecanisme semetice.58 Faptul că 

EMH presupune că setul de preferințe, împreună cu ierarhizarea lor, sunt date (și 

invariante) nu înseamnă că preferințele sunt considerate în mod ineist, ci reprezintă 

doar o asumpție de tip axiomatic menită să simplifice raționamentul și modelarea 

formală.59 Așadar, în mod „corect”, va trebui să spunem că preferințele nu pot fi 

decât adaptive dar, în economia studiului de față, prin faptul că preferințele sunt 

adaptive, vom înțelege că preferințele nu mai sunt considerate exogene, ci sunt 

proiectate ca fiind efectul inter-acțiunii dintre o anumită generație de preferințe, 

existente la un moment dat, și mediul în care acea generație de preferințe este 

instrumentată. Cu alte cuvinte, deși nu în mod absolut, cum este cazul EMH, totuși 

setul de preferințe împreună cu ordonarea lexicografică a acestora va fi considerată, 

la momentul inter-acțiunii cu mediul, ca fiind date – deosebirea față de EMH este 

că „datum-ul” preferințelor nu este rigid (în sensul de a considera preferințele ca 

exogene) ci este relativ, adică, într-o măsură importantă, ele sunt considerate de tip 

endogen. 
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Tema 2. Tipologia preferinței adaptive. Literatura de specialitate nu tratează 

problematica unei tipologii posibile a preferinței adaptive (nici chiar autorul 

ipotezei piețelor adaptive – AMH –, Andrew Lo, nu oferă o astfel de tipologie). 

Totuși, cercetarea de față trebuie să abordeze și acest aspect, având în vedere 

„ambițiile” ei de a elabora cel puțin trei modele teoretice neabordate în mod 

sistematic (sau neduse până la capăt, chiar dacă există unele abordări sporadice) în 

literatura științifică privind funcționarea pieței financiare – modelul co-evolutiv, 

modelul prețului sau randamentului natural, modelul autopoietic.  

Pentru identificarea unor tipologii de interes științific (și praxiologic, adică 

din perspectiva strategiilor utilizabile în tranzacția/investiția financiară) este 

necesar un sistem de criterii de clasificare. În opinia noastră, pot exista trei 

asemenea criterii:  

a) criteriul cauzei preferinței adaptive, adică al modificării preferinței 

respective;  

b) criteriul sferei de cuprindere a preferinței adaptive, relativ la piața 

financiară (mai exact, relativ la agenții care tranzacționează pe piață);  

c) criteriul originii preferinței adaptive. 

(a)  după criteriul cauzei 

După criteriul cauzei, pot exista patru categorii de preferințe adaptive: 

(a1) preferințe adaptive generate de cauze eficiente60 – de regulă, aceste 

preferințe adaptive reprezintă un efect al funcționării pieței (puțin cam exagerat, se 

poate spune că sunt generate de mâna invizibilă); 

ex.: preferința pentru strategii contrariene (strategii care „pariază” în sensul 

invers al momentului pieței61); 

(a2) preferințe adaptive generate de cauze materiale – acele preferințe care 

sunt inițiate sau modificate de aspectele substantive ale funcționării pieței (cum 

este, de exemplu, utilitatea substantivă manifestată sub forma randamentului 

excesiv, adică a randamentului peste media de randament a pieței și fără asumarea 

de riscuri sau achitarea de costuri suplimentare pentru tranzacția avută în vedere); 

ex.: preferința pentru investiții privind valoarea (engl. value assets) vs. 

preferința pentru investiții privind creșterea (engl. growth assets); 

(a3) preferințe adaptive generate de cauze formale – acele preferințe care sunt 

inițiate sau modificate de cadrul normativ sau de cel teoretic62, inclusiv de tradiții, 

cutume, credințe religioase sau atitudini politice; 

ex.: preferința pentru fonduri mai puțin reglementate juridic (cum sunt, de 

pildă, fondurile de risc (engl. hedge funds), o specie de fonduri hiper-active 



Volumul 1. Fenomenologia preferinței adaptive 41 

 

pe piața financiară), întrucât nivelul scăzut de reglementare (și, pe cale 

de consecință, și nivelul scăzut de control public63) le permite acestora să  

exploateze oportunități care, altfel, ar fi inaccesibile legal; 

(a4) preferințe adaptive generate de cauze finale – acele preferințe care 

vizează scopul jocului tranzacțional. Nu trebuie să se considere că întotdeauna 

scopul unei tranzacții financiare este obținerea unui excedent de câștig (în sensul 

fie al unui câștig peste media pieței – în cazul aceluiași risc asumat și aceluiași cost 

de tranzacție –, fie al unui câștig mai mare sau mai mic decât media pieței, dar care 

să fie mai mare decât costul tranzacției sau al acoperirii riscului asumat peste riscul 

mediu al pieței);64 

ex.: preferința pentru risc.65 

(b)  după criteriul sferei de cuprindere 

După criteriul sferei de cuprindere, pot exista două categorii de preferințe 

adaptive: 

(b1) preferințe adaptive care caracterizează individul în virtutea naturii 

umane. Aceste preferințe sunt rezultatul/efectul evoluției individului uman în 

componenta sa animală/biologică și sunt, în general, condiționate de supraviețuire. 

Fiind generate de natura umană care, în cea mai parte a istoriei umanității, implică 

un individ care a trăit sub imperiul fricii și al pericolului de moarte, aceste preferințe 

sunt comune tuturor indivizilor concreți.66 Ele sunt cele care determină, de regulă, 

comportamentul prudențial, minimizarea riscului și altele asemenea; 

ex.: aversiunea la risc în cazul câștigului sau, echivalent, (Kahneman, 2012) 

preferința pentru risc în cazul pierderii;67 

(b2) preferințe adaptive care caracterizează individul în virtutea condiției 

umane.68 Aceste preferințe sunt contextualizate la indivizi (sau clase de indivizi) 

după mediul economic, social, istoric, politic și cultural în care trăiesc și participă 

la tranzacțiile financiare.  

ex.: preferința pentru acțiunile firmelor de dimensiune mică;69 

(c)  după criteriul originii 

După criteriul originii, pot exista două categorii de preferințe adaptive: 

(c1) preferințe adaptive exogene. Aceste preferințe au ca origine funcționarea 

pieței financiare, deci sunt generate (desigur, în contextul psihologic și cultural al 

fiecărui individ) de acțiunile de tranzacționare ale indivizilor în cauză, reprezentând 

presiunea pe care mediul (piața) le exercită asupra comportamentului de alegere;70 

ex.: preferințele adaptive de tipul „struguri acri” (engl. sour grapes) (Elster, 

2016); 
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(c2) preferințe adaptive endogene. Aceste preferințe au ca origine individul 

însuși (desigur, tot în cadrul inter-acțiunii cu mediul respectiv); 

ex.: preferințe adaptive de tip axiologic („câștigul fără muncă, generat de 

noroc, nu este moral”). 

Desigur, o preferință dată se poate, concomitent, „încadra” în mai multe clase, 

așa cum acestea au fost definite de criteriile menționate. 

Tema 3. Cei trei 𝑷 ai managementului riscului total din perspectiva 

preferinței adaptive. În literatura de specialitate (Lo, 1999) se reține triada celor trei 

𝑃 ai managementului riscului total71 în strategiile de tranzacționare pe piața 

financiară: prețuri, probabilități, preferințe (engl.: prices, probabilities, 

preferences). Utilizarea doar a unuia (sau doar a doi) dintre cei trei 𝑃 nu acoperă 

întregul risc al tranzacției (presupunând că nu ne aflăm în condiții de 

incertitudine72) – de exemplu, tehnica VaR (Value at Risk) se bazează doar pe 

probabilități, iar tehnicile de stabilire a prețului activelor (fie pe bază de arbitraj, fie 

pe bază de echilibru) se bazează doar pe prețuri și probabilități. De fapt, trebuie 

avute în vedere toate cele trei aspecte ale tranzacției financiare: acoperirea riscului 

(prețul), iminența riscului (probabilitatea), alegerea cantității de risc asumat sau 

alegerea tranzacției ca atare (preferința73). În contextul studiului de față, există 

aspecte particulare, care trebuie clarificate sau măcar precizate, cu privire la toți cei 

trei factori implicați în decizia de tranzacționare financiară: 

(a)  privind prețul: 

Prețul pe care un agent economic este dispus să-l plătească pentru 

achiziționarea unui titlu financiar (sau pe care ar dori să-l primească pentru vânzarea 

unui asemenea titlu) trebuie să se afle în raportul „corect” (adică avantajos pentru 

el) comparativ cu valoarea (adică cu utilitatea de folosință, în limbajul lui Adam 

Smith, sau cu valoarea de întrebuințare, în limbajul lui Marx). Cu cât gap-ul dintre 

preț și valoare este mai mare (în direcția avantajoasă), cu atât randamentul adus de 

tranzacție este mai mare. Prețul/valoarea se stabilește fie pe baza arbitrajului,74 fie 

pe baza egalității dintre cerere și ofertă. S-au dezvoltat mai multe modele de 

stabilire a prețului, unele pe baza teoriei neoclasice (ex.: CAPM75), altele pe baze 

heterodoxe (ex.: modelele evoluționiste sau adaptive). În cursul cercetării de față, 

prețul va fi abordat într-o manieră bazată pe echilibrul cerere – ofertă și din 

perspectivă evoluționistă (mai exact, co-evoluționară). 

(b) privind probabilitățile: 

Problema probabilităților este ceva mai delicată, având în vedere faptul că, în 

general, strategiile financiare se confruntă cu incertitudinea, nu cu riscul (vezi nota 
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de final 11 privind distincția risc – incertitudine propusă de Frank Knight), sau, mai 

exact, atât cu incertitudinea, cât și cu riscul. Dar riscul poate fi asociat cu 

probabilitățile frecvențiale (sau obiective, bazate pe arhive al evenimentului în 

cauză), pe când incertitudinea poate fi asociată doar cu probabilitățile subiective 

(fie că respectă axiomele teoriei Kolmogorov a probabilităților, fie că nu le respectă, 

așa cum au arătat cercetările behavioriste – ex: suma probabilităților asociate 

distribuției exhaustive a evenimentelor nu este 176 sau chiar există probabilități 

negative asociate unor evenimente (Burgin; Meissner, 2012a)).77 Se pare că 

dominanța probabilităților subiective (cele mai cunoscute fiind, desigur, 

probabilitățile bazate pe regula Bayes) în materia analizelor financiare, respectiv a 

proiectării strategiilor financiare, începe să conducă modelările cantitative în 

domeniul financiar spre o econometrie bayesiană – o econometrie mult mai simplă 

și mai inteligibilă decât cea bazată pe probabilități frecvențiale, deși necesită o 

utilizare mai masivă a softului, cel mai adecvat fiind, se pare, cel furnizat de 

Matlab).78 

(c)  privind preferințele: 

Aspectul principal (din perspectiva cercetării de față) al celor trei 𝑃 îl 

reprezintă, desigur, cel al preferinței. Am discutat mai sus conceptul general de 

preferință, precum și (în mod principial) conceptul special de preferință adaptivă. 

Modul de integrare a celor trei 𝑃 în decizia sau strategia de tranzacție financiară 

poate fi descris ca în Figura 2. Ipotezele avute în vedere la descrierea acestui 

mecanism sunt următoarele: 

▪ privind prețul: prețul și valoarea tind spre același nivel numai asimptotic,79 

adică ele nu vor fi, în principiu, niciodată, coincidente; 

▪ privind probabilitățile: probabilitățile vor fi de tip subiectiv (Bayes) și nu 

sunt „ținute” să verifice nici axioma pozitivității, nici pe cea a sumei egale 

cu 1 pentru un câmp exhaustiv și exclusiv de evenimente; 

▪ privind preferințele: preferințele sunt preferințe adaptive de tip mixt, 

endogen-exogen,80 ceea ce permite atât rigiditatea cerută de 

predictibilitatea relativă a comportamentului agentului economic, cât și 

flexibilitatea cerută de variabilitatea preferinței în funcție de variabilitatea 

mediului. 
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Figura 2. Mecanismul abstract al celor trei P 

 

Problema riscului în alegerea economică poate fi evitată prin cel puțin două 

modalități: cu „prețul” înlocuirii unui viitor riscant cu un viitor incert. Incertitudinea 

(Nota bene: unui câmp de evenimente incerte nu i se poate asocia nici o distribuție 

de probabilitate a acelor evenimente, cu excepția uneia bazate pe probabilități a 

priori Bayes, formulate, la rândul lor, pe baza principiului rațiunii insuficiente al lui 

Laplace, adică cu valori numerice egale peste tot) poate fi gestionată prin:  

a) antifragilitate – capacitatea agentului de a obține avantaje din chiar eșecul 

alegerii sale (Taleb, 2014):  

b) modelarea pieței pe intervale, din perspectiva teoriei jocurilor – o 

asemenea modelare are exact scopul de a înlocui riscul cu incertitudinea 

(Bernhard, et.al., 2013). Între cei trei 𝑃 ai managementului riscului total, 

preferința este 𝑃-ul cel mai important și, de fapt, cel mai puțin înțeles (Lo, 

2004). 

Tema 4. Dubla adaptivitate pe piața financiară. A arătat mai sus că, din punct 

de vedere logic (și evoluționar), nici o preferință nu este înnăscută (desigur, 

ignorăm instinctul, care este înnăscut, dar care nu este de natura preferinței, 

constituind, mai degrabă, un model de raționalitate automată – specifică sistemului 

1 de decizie din teoria lui Kahneman). Concluzia este că orice preferință economică 

este o preferință care a fost generată de interacțiunea individului (agentului 
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economic, în cazul nostru) cu mediul (cu piața financiară, în cazul nostru). Când 

vorbim de interacțiune, vorbim, așadar de o dublă relație cauzală, care se poate 

manifesta succesiv iar, în anumite condiții, concomitent: o relație cauzală de la mediu 

spre individ, respectiv o relație cauzală de la individ la mediu – avem aici așa numita 

cauzalitate bazată pe feed-back-uri de diferite ordini/puteri (Lewin; Volberda, 1999) 

și care, în situații specifice, este de tipul cauzalității circulare.81 Cu alte cuvinte, nu 

avem doar o adaptare a individului (mai exact spus, a comportamentului individului) 

la mediu, dar și o adaptare a mediului la individ (adică la comportamentul acestuia). 

Adaptarea individului la mediu nu pare problematică, deoarece individul, pe baza 

scopului său, și în modalitatea preferinței sale, urmărește să „bată” piața, deci își va 

adapta preferința în așa fel la presiunile/provocările/modificările mediului încât să-și 

atingă, pe cât cu putință, scopul (modalitatea în care va face asta, sau în care poate 

face asta, va fi discutată în cursul cercetării de față). Adaptarea mediului la individ 

pare, însă, oricum am lua-o, problematică, de aceea vom prezenta, în continuare, 

câteva considerații adiționale în materie. 

▪ pe baza informațiilor de care dispune și a scopului propus, agentul 

economic individual ia decizii (sau aplică o strategie) pentru a „bate” piața, 

adică pentru a obține un câștig net din investiția sa. Câștigul net reprezintă 

diferența dintre costurile făcute – preț, acoperirea riscului, colectarea/ 

procesarea informațiilor82 – și randamentul obținut. Dar orice acțiune pe 

piață a individului în cauză reprezintă o informație (vezi teoria semnalului) 

pentru alți agenți care, în consecință, își vor actualiza toate variabilele de 

interes: preț, risc, randament obtenabil etc. Ansamblul acestor variații în 

comportamentul agenților implicați constituie o variație a pieței; 

▪ variația pieței, așa cum a fost schițată mai sus, se va repercuta, în etapa 

următoare (care poate avea „scadența” foarte mică – zile sau chiar ore iar, 

în contextul digitalizării pieței financiare, secunde sau mai puțin) inclusiv 

asupra agentului economic care a „provocat” schimbarea de comportament 

în întreaga piață. Acesta este sensul exact, operațional, al impactului cauzal 

al agentului asupra mediului sau, în alte cuvinte, al adaptării mediului la 

agentul economic;83 

▪ acest concept al dublei adaptivități pe piața financiară nu este, desigur, 

„neted”, el implică inerții (așa-numitele momente84 ale funcționării pieței 

financiare, identificabile, din punct de vedere cantitativ, prin tehnica auto-

corelării, cunoscută în statistica matematică) și, respectiv, praguri la care 

acumularea de tensiune de schimbare în variabilele economice 

declanșează modificări efective ale acestor variabile. 
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În esență, dubla adaptivitate pe piața financiară constituie germenul 

procesului de co-evoluție, care va fi abordat, pentru o scurtă caracterizare, mai jos, 

și care va constitui modelul logic și cantitativ de bază al cercetării. Dubla 

adaptivitate configurează, de fapt, o nouă ordine pe piața financiară, comparativ cu 

cea instituită de echilibrul imuabil preconizat de EMH (Lo, 2012). 

Tema 5. Elasticitate și plasticitate în preferința adaptivă. Variația 

parametrilor de funcționare a pieței financiare – de exemplu, prețurile sau randa-

mentele titlurilor financiare tranzacționate – nu este nici liniară,85 nici proporțio-

nală, nici instantanee în raport cu cauza acestei variații, adică cu apariția de noi 

informații (inclusiv de tipul evenimentelor, cum ar fi diferite anunțuri sau raportări 

făcute de jucătorii de pe piață). Desigur, aceste aspecte de tip comportamental au 

fost teoretizate86 și observate empiric în mod masiv. Prin noțiunile de elasticitate, 

respectiv plasticitate în materia preferințelor adaptive înțelegem următoarele: 

(a)  elasticitate 

Este proprietatea unei variabile care caracterizează funcționarea pieței 

financiare (de exemplu, prețul) de a manifesta o anumită rezistență la influența 

factorilor de schimbare. Astfel, în cazul EMH (indiferent de forma ei – slabă, semi-

tare, tare87), prețurile sau randamentele nu sunt deloc elastice, ele preiau imediat 

impactul modificărilor informaționale de pe piață. Analizele empirice efectuate în 

vederea testării EMH au arătat, însă, că există o anumită elasticitate în preluarea 

acestui impact (cauzale acestei elasticități vor fi considerate la momentul potrivit 

atât sub aspect cauzal, cât și sub aspectul modelării logice și cantitative), adică 

prețurile reacționează sub-proporțional sau supra-proporțional la impactul 

informațional.88 Conceptul care modelează această elasticitate este cel de moment. 

În principiu, un moment al unei serii de timp reprezintă un număr de 

înregistrări/observații succesive ale parametrului în cauză (de exemplu, prețul), care 

se caracterizează prin menținerea tendinței/trendului istoric: astfel, dacă o 

observație identifică un preț în creștere, și prețul următor (sau prețurile următoare) 

înregistrează aceeași tendință (la fel, desigur, se petrec lucrurile în cazul în care o 

observație indică a tendință de scădere a prețului). Momentele (Satchell; Grant, 

2020) sunt considerate anomalii ale pieței care, eventual, constituie oportunități 

pentru investitorii „raționali”89 (Barberis; Thaler, 2012). Din punct de vedere logic, 

momentele reprezintă manifestări de inerțialitate (Dinga, 2012) în cinematica 

sistemelor. Reacția sub-proporțională semnifică o elasticitate sub-unitară90  

(de exemplu, bazată pe întârzieri – lags – în preluarea/procesarea informației) iar 

reacția supra-proporțională semnifică o elasticitate supra-unitară (de exemplu, 

bazată pe anticipații – leads – în preluarea/procesarea informației).   
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(b)  plasticitate 

Plasticitatea reprezintă o proprietate „inversă” elasticității, în sensul că 

informația nou apărută pe piață este integrată în preț (instantaneu și complet, în 

cazul EMH, cu „erori” și cu „memorie” în cazul AMH). Așadar, plasticitatea 

prețului (sau a altei variabile de interes pe piața financiară) înseamnă, pur și simplu, 

reactivitatea sau sensibilitatea acestuia la variația cauzei lui. EMH consideră drept 

cauză unică a variației prețului informația (în cele trei ipostaze corespondente celor 

trei forme de piață eficientă), în timp ce AMH acceptă o gamă mai largă de 

cauzalitate, deoarece include în comportamentul agentului economic și alte aspecte, 

cum ar fi cadrul normativ (vezi Figura 2) și, cel mai important „ingredient”, dubla 

adaptivitate despre care s-a discutat mai sus. Din punct de vedere logic, deci, 

variația prețului pe piața financiară este rezultanta unui mecanism elasticitate-

plasticitate (modelul 𝐸𝑃) care, conform speranței lui Andrew Lo, ar putea concilia 

EMH cu finanțele comportamentale (mai general, cu behaviorismul). La limită (și, 

desigur, destul de scolastic) plasticitatea se poate defini prin intermediul elasticității 

ca fiind acel caz în care elasticitatea este nulă și, reciproc, elasticitatea se poate 

defini ca acel caz în care plasticitatea este nulă. O reprezentare sinoptică a 

mecanismului 𝐸𝑃 este sugerată în Figura 3. 

 

 
Sursa: autorii.  

 

Figura 3. Mecanismul abstract (stilizat) al modelului EP 
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Specificând discuția despre elasticitate și plasticitate pentru cazul preferinței 

adaptive, ar putea fi reținute următoarele caracteristici: 

▪ în primul rând, eficiența pieței este considerată nu doar din perspectivă 

informațională (cum se întâmplă în cazul EMH) ci din cea a 

cauzalității/condiționalității generale. Se pune, aici, problema dacă nu 

cumva orice alte cauzalități în afara celei manifestate prin intermediul 

informației poate fi redusă, de fapt, la informație. În opinia noastră, 

răspunsul la o asemenea întrebare este negativ, deoarece preferința nu este 

un rezultat doar al deliberării de tip rațional astfel încât numai ceea ce este 

„tradus” în informație constituie input în raționamentul în cauză ci, așa 

cum s-a arătat anterior (aspect la care vom reveni ulterior), ea reprezintă o 

combinație sinergică de raționalitate și emoție – or, emoția nu este 

informațională deși, la „nașterea” emoției, informația a putut juca un 

oarecare rol; 

▪ în al doilea rând, chiar din punct de vedere al logicii cinematicii preferinței 

adaptive, informația se poate „aloca” plasticității, iar emoția – elasticității. 

Într-adevăr, se poate afirma (desigur, sub rezerva unor testări empirice 

concludente) că informația este, uneori, „ținută sub preș” (ca în cazul 

conceptului de paradigmă al lui Kuhn) până când o anumită acumulare a 

ei generează preluarea în preț. Acest lag (care, uneori, poate acționa în 

oglindă, ca lead) reprezintă o dominare a plasticității din partea 

elasticității, ceea ce impune anumite praguri de acumulare a informației 

(pe durata acestei acumulări acționând elasticitatea, adică momentele 

seriei de timp) până când sistemul basculează, adică se produce 

plasticitatea. Într-un fel, elasticitatea prețului este direct proporțională cu 

„tăria” preferinței adaptive, ceea ce înseamnă că modelul 𝐸𝑃 din Figura 3 

poate fi făcut mai realist prin reprezentarea din Figura 4. 
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Sursa: autorii.  

 

Figura 4. Mecanismul ajustat la praguri al modelului EP 

 

Tema 6. Concurențialitate, cooperativitate și indiferență în cinematica 

preferinței adaptive. Întrucât dezvoltarea mecanismului analitic al preferinței 

adaptive va fi făcută în cadrul Capitolului 2, în această secțiune vom examina, în 

linii mari, principiale, două aspecte fundamentale ale acestui mecanism și anume 

concurențialitatea, respectiv cooperativitatea în cinematica preferinței adaptive (de 

altfel, această secțiune va fi ea însăși dezvoltată, într-o anumită măsură, în secțiunea 

următoare a studiului de față).  

Concurențialitatea (engl. competitiveness) se referă la situația în care, pe o 

piață dată, doi agenți economici care inter-acționează își îmbunătățesc situația 

(câștig, poziție etc.) fiecare în detrimentului celuilalt agent, iar cooperativitatea 

(engl. cooperativeness) se referă la situația în care, pe acea piață, cei doi agenți care 

inter-acționează își îmbunătățesc simultan situația. Deși nu este întru totul 

echivalent semantic, concurențialitatea poate fi înțeleasă ca un joc cu sumă nulă (ce 

câștigă un agent, pierde celălalt) (engl. win-loss), iar cooperativitatea – ca un joc cu 

sumă crescătoare (câștigă ambii jucători) (engl. win-win).91  
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Din punct de vedere logic, se mai pot concepe două cazuri:  
a) cazul loss-loss: inter-acțiunea dintre doi agenți are ca rezultat înrăutățirea 

simultană a situației lor;  
b) o situație de indiferență – variația situației unui agent nu este corelată, nici 

cauzal, nici condițional, cu variația situației celuilalt agent.  
În opinia noastră, cazul (a) ar putea fi numit inter-acțiune dublu-contrariană 

(încercarea de a produce înrăutățirea situației celuilalt se repercutează negativ chiar 
asupra inițiatorului acestei înrăutățiri – de exemplu, într-o situație militară în care 
una dintre părți, aflată în dificultate și retrăgându-se de pe câmpul de luptă, distruge 
infrastructura de transport și de hrană, ceea ce, ulterior, va afecta ambele părți, nu 
numai adversarul). În schimb, cazul (b) pare a descrie o situație care nu se produce 
niciodată în viața economică (financiară) reală. Un tablou sinoptic al celor patru 
cazuri poate fi reprezentat ca în Tabelul 1. 

 
Tabelul 1 

Sistematizarea inter-acțiunii generice între doi agenți economici 

 
Agentul 2 

win loss 

Agentul 1 
win cooperativitate concurențialitate 
loss concurențialitate dublă-contrarietate 

Sursa: autorii. 
 

Să examinăm impactul celor două procese (inter-acțiuni) – win-win, respectiv 
win-loss – din perspectiva conceptului de preferință adaptivă.  

(a)  cazul win-win 
Realizarea cazului win-win (singurul caz de cooperativitate, din punct de 

vedere logic) conduce la un efect de validare a preferinței, în cazul ambilor agenți 
din inter-acțiune. Într-adevăr, câștigul generat în urma deciziei care s-a bazat pe o 
preferință reprezintă un eveniment suplimentar care confirmă „corectitudinea” 
preferinței în cauză. Așa cum am spus la începutul studiului, o preferință acționează 
prin creșterea (sau chiar maximizarea) probabilității subiective asociate unui anumit 
eveniment dintr-o distribuție de evenimente viitoare date. Realizarea acelui 
eveniment nu doar va confirma faptul că valoarea probabilității acordate 
evenimentului a fost justificată, dar chiar mărește această probabilitate pentru 
viitor.92 Mărirea probabilității se manifestă printr-o întărire a preferinței în cauză, 
printr-o creștere a atașamentului agentului față de acea preferință. Așadar, 
adaptivitatea preferinței în cazul win-win se realizează prin întărirea acelei 
preferințe. Una dintre explicațiile (probabil una dintre cele mai bune) în ceea ce 
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privește întărirea preferinței „câștigătoare” se referă chiar la una dintre anomaliile 

comportamentale (anomalii din perspectiva EMH) și anume supra-încrederea (engl. 

over-confidence) în propriile alegeri (Malkiel, 2003): agentul care câștigă din 

alegerea făcută pune acest succes pe seama propriei capacități de anticipare, calcul 

etc. deși, desigur, câștigul poate fi, pur și  simplu, efectul unui concurs de 

împrejurări asupra căruia agentul în cauză nu a avut nici un control. Această 

„adjudecare” a meritului se bazează tot pe atașamentul agentului față de propria 

preferință, așa încât, în condiții de obscuritate informațională privind contextul 

tranzacției în cauză, această preferință este considerată cauza eficientă a succesului. 

Putem considera că, în cazul win-win, preferința devine auto-catalizatoare (efect de 

feed-back pozitiv). 

(b)  cazul win-loss 

În acest caz, avem un caz de win și un caz de loss. Cazul win a fost examinat 

mai sus. Cazul win-loss (care este simetric relativ la agenții economici) vizează 

concurențialitatea. Agentul economic care pierde în inter-acțiunea de tip 

concurențial va considera, desigur, că preferința pe care s-a bazat în alegerea făcută 

nu a fost cea adecvată. Va renunța el la acea preferință? Chestiunea este ceva mai 

complicată, de aceea următoarele considerații pot fi utile în degajarea unei 

concluzii: 

▪ spre deosebire de cazul falsificării factuale a unei ipoteze, „falsificarea” 

preferinței nu conduce la invalidarea ei, cu alte cuvinte, o preferință care a 

înșelat așteptările nu este, eo ipso, rejectată; 

▪ ce putem spune, însă, despre scăderea încrederii în preferința perdantă?  

– în primul rând, trebuie spus că scăderea încrederii într-o preferință se poate 

manifesta în două feluri: 

• reducerea probabilității cu care este creditată acea preferință atunci când 

se formează variabila stohastică a evenimentelor avute în vedere, 

păstrându-se ierarhia preferințelor; 

• modificarea ierarhiei preferințelor, în sensul că preferința compromisă 

își pierde locul ocupat în ierarhie, fiind „degradată”; aceasta se poate 

întâmpla fie cu menținerea probabilității pe care preferința în cauză o 

poate acorda, dacă este utilizată în alegere, fie și cu scăderea acestei 

probabilități; se pare că ar putea exista o curbă de indiferență în ceea ce 

privește penalizarea preferinței perdante, între mișcarea ei în ierarhia 

preferințelor (penalizare de tip shift) și mișcarea ei în privința 

probabilității (penalizare de tip movement);93 
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– în al doilea rând, probabil, există o reticență (subconștientă, deci care nu este 

prea sensibilă la argumente raționale) privind eșecul unei preferințe care a 

generat pierderi în urma alegerii pe care a recomandat-o. Cu alte cuvinte, este 

posibil ca agentul să diminueze vina preferinței, fie încercând să justifice, 

altfel decât prin eșecul preferinței, pierderea suferită, fie considerând că un 

singur eșec poate fi un simplu ghinion și, în consecință, fiind dispus să mai 

facă o încercare cu preferința în cauză. Consecințele sunt următoarele: 

• încrederea în preferință nu scade, oricâte eșecuri ar înregistra; totuși, o 

asemenea rigiditate este improbabilă, deoarece, chiar dacă argumentele 

raționale nu contează prea mult în fața atașamentului subiectiv (sau, 

deseori, evolutiv) față de o preferință dată, eșecurile repetate 

semnalizează un pericol din ce în ce mai iminent: pericolul extincției 

comportamentului în cauză (și, în anumite cazuri, chiar al extincției 

economice – or biologice – a agentului economic); 

• încrederea în preferință încetează la o anumită acumulare de eșecuri ale 

alegerii, așadar există o inerție a preferinței, dar această inerție se 

erodează direct proporțional fie cu numărul de eșecuri, fie cu valoarea 

medie a pierderii generate de un eșec.94 

Impactul generic al concurențialității asupra preferinței adaptive poate fi 

sugerat ca în Figura 5. 
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prin eșecul preferinței

Prag de saturare
prin replicare

Prag de saturare
prin valoare
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între numărul de eșecuri și valoarea medie a eșecului)

retrogradarea preferinței
perdante (shift)

A

B

scăderea probabilității pentru
preferința perdantă (movement)

 
Sursa: autorii.  

Figura 5. Variațiile shift, respectiv movement ale preferinței adaptive  

în cazul concurențialității 
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Tema 7. Co-evoluție în preferința adaptivă. Conceptul de co-evoluție a fost 

propus, în domeniul biologiei, ca relație între fluturi și flori, de P.R. Erlich și P.H. 

Raven (1964), iar în domeniul socio-economic de R.B. Norgaard (1994). Acest 

concept este, încă, problematic și, deși are (după cum se pare) o puternică forță de 

modelare logică (mai puțin cantitativă, totuși), diverși cercetători au accepțiuni 

diferite asupra sa. Având în vedere că cercetarea de față va utiliza acest concept 

pentru realizarea unuia dintre obiectivele principale angajate, vom discuta în conti-

nuare unele aspecte menite să clarifice, cât de cât,  sensul în care el va fi utilizat. 

(a)  după cum arată și numele, co-evoluția se referă la evoluția inter-

condiționată a două (sau mai multe) specii. Avem în vedere aici conceptul abstract 

de specie, nu doar pe cel din biologie, care se referă la ființe vii (de exemplu, un 

număr natural este o specie de număr întreg; econometria este o specie de statistică 

matematică.; un comportament orientat spre căutarea riscului este o specie de 

comportament economic etc.). Cele două specii reacționează una la cealaltă și, în 

felul acesta, se produce o evoluție în tandem, o evoluție-împreună; 

(b)  co-evoluția este diferită de co-adaptare (un alt concept utilizat în 

cercetările de nuanță evoluționistă). Co-adaptarea vizează doar modificarea (nu 

neapărat în sensul îmbunătățirii) unor caracteristici ale unei specii, în efortul 

acesteia de a-și îmbunătăți fitness-ul.95 Desigur că, în anumite condiții, aceste 

modificări de caracteristici vor putea fi transmise (genetic, în cazul ființelor vii, sau 

în alte modalități, în cazul altor entități – teorii, sisteme normative, comportamente 

etc.) către urmași (deseori și în cadrul intra-generațional, nu numai inter-

generațional, cum este cazul, de exemplu, al replicării memetice); 

(c)  din punct de vedere conceptual, este, desigur, interesant de analizat relația 

dintre co-evoluție și co-adaptare. În opinia noastră, diferența esențială dintre ele 

este aceea că, în timp ce co-adaptarea are o semnificație micro, co-evoluția are o 

semnificație macro. Într-adevăr, o co-adaptare intensă și relativ extinsă va trece, la 

un moment dat, în co-evoluție. În felul acesta, co-adaptarea va putea fi văzută ca o 

fundamentare analitică (micro) a co-evoluției (macro).96 Există și autori care, 

referindu-se exclusiv la conceptul de co-evoluție, consideră că el integrează, prin 

sine, nivelul micro cu nivelul macro (Lewin; Volberda, 1999), fără apelul la  

co-adaptare. De asemenea, există și poziții care susțin, cu deosebire în domeniul 

economic/social, că procese micro de co-evoluție au loc în interiorul 

firmei/agentului (adică între diferitele componente sau niveluri ale acesteia) iar 

procese macro de co-evoluție au loc între firmă/agent și nișa sa (mediul său) 

(McKelvey, 1997). De menționat că există un grad de adaptare/co-adaptare (sau de 
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specializare/co-specializare – inclusiv în domeniul agenților care tranzacționează 

pe piața financiară – peste care este subminată însăși supraviețuirea (fie a 

individului ca atare, fie a comportamentului său pe piață), deoarece supra-adaptarea 

(sau supra-co-adaptarea) se auto-vulnerabilizează (desigur, stabilirea pragurilor în 

cauză reprezintă provocări științifice redutabile, deoarece ele reclamă nu doar 

estimări empirice ci și, așa cum ni se pare, fundamentări analitice); 

(d)  co-evoluția implică sisteme cibernetice de ordinul 2 – sisteme în cazul 

cărora subiectul observator este, el însuși, un sub-sistem din acel sistem;97 (von 

Foerster, 1997), sau sisteme care asigură controlul controlului, sau cibernetica 

ciberneticii. Astfel, modelarea cantitativă (matematică) a co-evoluției devine mai 

complicată dar, evident, în același timp, mai realistă; 

(e)  aspectele discutate la Tema 6 sunt de ajutor în dezvoltarea unor idei mai 

analitice privind a co-evoluția: 

▪ în primul rând, există, desigur, co-evoluții de tip concurențial, respectiv

co-evoluții de tip cooperativ: un exemplu de co-evoluție concurențială este

cel de pradă-prădător;98 un exemplu de co-evoluție cooperativă este cel de

parazit-gazdă;99

▪ în al doilea rând, co-evoluția se manifestă doar dacă sunt verificate trei

condiții de existență (Schamp, 2010):

i) este posibilă diferențierea a două specii;

ii) există simultaneitate (co-existență a celor două specii);

iii) există cauzalitate reciprocă;

▪ în al treilea rând, co-evoluția poate considerată ca fiind mecanismul

creodei pe care se angajează o anumită specie în inter-acțiunea sa cu alte

specii;100

▪ în al patrulea rând, co-evoluția poate fi examinată din perspectiva

strategiilor operate (aspect care poate fi, desigur, utilizat în analiza

economică a funcționării pieței financiare):

i) R-strategii: strategii de creștere a numărului de urmași, cu acordarea de

puțină atenție acestora – dinamici ciclice, caracterizate de instabilitate; 

ii) K-strategii: strategii de reducere a numărului de urmași, cu acordarea

de multă atenție acestora – dinamici logistice, caracterizate de stabilitate;101 

(f)  din punct de vedere al dinamicii sistemelor, co-evoluția poate fi creditată 

cu funcția de dublă endogeneizare a cauzalității: cauzalitatea unui sistem este 

endogeneizată de celălalt sistem (și la fel se poate spune despre al doilea sistem); 
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(g)  o distincție foarte interesantă (și utilă, mai ales în contextul globalizării 

digitale a piețelor) se poate face între co-evoluția simpatrică și co-evoluția 

alopatrică. Co-evoluția simpatrică se referă la evoluția speciei în aceeași nișă 

ecologică (specifică piețelor economice, cum este piața financiară sau piața 

muncii), ceea ce poate conduce, la început, la diferențe de comportament individual 

în cadrul aceleiași specii. Co-evoluția alopatrică se referă la evoluția aceleiași specii 

în două areale geografice diferite, ceea ce conduce, de asemenea, la diferențe 

individuale de comportament în cadrul speciei. 

Pe baza clarificării (în linii, desigur, generale) a conceptului de co-evoluție, 

pot fi extrase imediat câteva concluzii principale privind preferința adaptivă în 

prezența co-evoluției: 

• presiunea de schimbare/adaptare a preferinței economice se transmite prin 

canalul co-evoluției și, într-o măsură mai mică, prin canalul co-adaptării; 

• acțiile și reacțiile inter-specii sau între specie și nișa sa (mediul său) 

descriu, de fapt, dinamica co-evolutivă a speciilor implicate sau, respectiv, 

a speciei și a mediului acesteia; 

• din punct de vedere logic, nu se poate discerne, în raport cu o specie dată, 

dacă altă specie trebuie considerată ca atare, adică în calitate de specie, sau 

ca mediu al speciei date. În literatura de specialitate se întâlnesc ambele 

opțiuni. Opinia noastră este că fie orice specie opozabilă unei specii fixate 

trebuie considerată ca mediul speciei fixate, fie ca mediul însuși să fie 

considerat o specie sui generis. În orice caz, oricare ar fi poziția adoptată, 

ea trebuie menținută în mod consecvent pe toată întinderea analizei. 

Tema 8. Preferință adaptivă și stabilizatori automați. În general, în fața 

perturbărilor, fie interne, fie externe, sistemele se pot comporta în câteva moduri 

remarcabile: 

(a)  în mod robust: sistemul rezistă perturbării fără a-și modifica starea (sau, 

uneori, traiectoria). Prin starea unui sistem înțelegem un vector care conține cele 

mai importante coordonate (coordonatele definitorii privind identitatea spațială, 

funcțională, comportamentală etc.) ale sistemului în cauză. Dacă sistemul este 

robust, starea sa nu va fi modificată de perturbarea respectivă. Desigur, și aici 

trebuie să vorbim despre cantitatea de perturbare, care este produsul dintre 

intensitatea perturbării și durata de exercitare a ei, cu substituibilitățile admisibile. 

Între anumite limite, robustețea se manifestă, deci, ca o inerțialitate. În cadrul 

terminologiei introduse mai sus (relația dintre elasticitate și plasticitate în 
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variația/adaptarea preferinței) putem spune și că robustețea este o specie de 

elasticitate (există momente în cinematica stării); 

(b)  în mod rezilient/homeostatic: perturbarea dislocă sistemul din perspectiva 

vectorului său de stare, dar sistemul are capacitatea de a reveni la starea anterioară 

producerii perturbării. Procesul rezilient este, de fapt, ceva mai complicat, de 

exemplu, tensiunea pe care perturbarea o generează este acumulată de sistem, chiar 

dacă el revine la starea anterioară, așa încât, în timp, apare o acumulare a acestei 

tensiuni de schimbare (Dinga, 2001), adică se instalează un fel de oboseală a 

sistemului în asigurarea revenirii din impactul perturbării dar, principial, un sistem 

rezilient revine la starea anterioară.102 Așa cum s-a sugerat mai sus, această 

proprietate a sistemelor se mai numește homeostază (engl. homeostasis). Din punct 

de vedere al cinematicii/dinamicii sistemelor, un sistem rezilient/homeostatic se 

încadrează în categoria sistemelor stabile;103 

(c)  în mod homeorezic: homeoreza (engl. homeorhesis) se referă la 

proprietatea sistemelor care, perturbate de pe traiectoria lor, au capacitatea de a 

reveni pe traiectorie (aici traiectoria va fi considerată ca fiind o creodă (engl. 

chreode), adică o traiectorie necesară, asigurată de principiile fundamentale ale 

naturii și funcționării sistemului în cauză. Spre deosebire de homeostază, care 

recupera starea unui sistem perturbat, homeoreza recuperează traiectoria (creoda) 

unui sistem. Din punct de vedere al cinematicii/dinamicii sistemelor, un sistem 

rezilient/homeorezic se încadrează în categoria sistemelor sustenabile; 

(d)  în mod antifragil: proprietatea de antifragilitate a unui sistem (Taleb, 

2014) se referă la capacitatea unui sistem de a câștiga tocmai din perturbarea 

exercitată asupra sa. Așadar, un sistem antifragil nu este nici robust (nu este 

rezistent în fața perturbării) nu este nici homeostatic (nu revine la starea anterioară 

după producerea perturbării) și nici homeorezic (nu revine pe traiectoria de creodă 

după producerea perturbării). De fapt, prin „capturarea” avantajului conținut de 

perturbare, sistemul antifragil își poate modifica toate cele trei caracteristici 

menționate – robustețe, homeostază, homeoreză. 

Pe baza clasificării categoriale de mai sus, stabilizatorii automați ai preferinței 

pot fi discutați doar în relație cu homeostaza și homeoreza, respectiv. Prin 

stabilizator automat se înțelege un dispozitiv care poate fi fie instituțional (introdus 

prin normă), fie „natural”, deci care funcționează în virtutea mecanismelor pieței 

libere,104 care are drept funcție să mențină/readucă sistemul perturbat la starea 

(homeostaza) sau creoda (homeoreza) anterioare impactului perturbării. Caracterul 

automat al acțiunii unui stabilizator trebuie înțeles ca fiind opus caracterului 

discreționar, adică deliberativ, al acestuia.105. Din punct de vedere al structurii unui 
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stabilizator automat care vizează o preferință economică, acesta trebuie să aibă 

următoarele cinci componente minimale:106 

▪ o poziție inițială (I): fie ca stare, fie ca propensitate pe creodă; poziția 

inițială este, de fapt, componenta care suferă impactul perturbării; 

▪ o memorie (M): necesară pentru a păstra o copie a stării (sau a propensității 

pe creodă) sistemului în cauză, înainte de impactul perturbării; 

▪ un observator (O): necesar pentru a construi fie noua stare, fie noua 

propensitate, generate de impactul perturbării; 

▪ un calculator (C): necesar pentru a compara noua stare (sau propensitate 

pe creodă) observată de observator cu vechea stare (sau propensitate pe 

creodă) conservată de memorie; 

▪ un recuperator (R): necesar pentru a anula gap-ul de stare sau de creodă 

constatat de calculator.  

Mecanismul general prin care stabilizatorul automat acționează în cazul 

preferinței adaptive, este sugerat în Figura 6. 
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Sursa: autorii.  

 

Figura 6. Mecanismul de funcționare a stabilizatorilor automați 

 

Așadar, stabilizatorii automați sunt de două categorii: 

i) stabilizatori automați de stare;  

ii) stabilizatori automați de proces.  

Prima categorie asigură invarianța de stare a sistemului, iar cea de-a doua 

invarianța de traiectorie (sau de flux) a sistemului. 
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Relația dintre preferința adaptivă și stabilizatorul automat poate fi descrisă 

după cum urmează: 

1)  perturbarea, fie internă, fie externă, are drept efect dislocarea preferinței. 

Această dislocare se poate produce fie ca modificare a locului preferinței 

în ierarhia preferințelor asociate unui agent economic (sau, mai general, 

unui comportament economic), fie ca modificare a probabilității maxime 

alocate unui anumit eveniment (după cum am arătat, acesta este modul 

concret în care preferința își exercită rolul cauzal/condițional în alegerea 

economică); 

2) conform Figurii 6, un lanț cauzal în interiorul sistemului face ca fie starea, 

fie propensitatea pe creodă să readucă sistemul în starea/propensitatea 

inițială; 

3) asta înseamnă că stabilizatorii automați au rolul, în esență, să prevină 

adaptarea preferinței spre care „împinge” perturbarea și, deci, au rolul de 

conservare a preferinței,107 cu alte cuvinte, de a reduce adaptivitatea 

acesteia; 

4) reducerea (potențială) a adaptivității preferinței ca urmare a funcționării 

stabilizatorilor automați poate avea, însă, un efect colateral (pozitiv) 

extrem de important – creșterea predictibilității impactului cauzal sau 

condițional al preferinței în alegerea economică. 

Tema 9. Preferință adaptivă și valori naturale pe piața financiară. În acest 

paragraf vom pune (pe scurt) problema relației dintre preferința adaptivă și valorile 

naturale pe piața financiară. 

(a)  Conceptul de valoare naturală în economie 

Prin valoare naturală a unei variabile economice se înțelege acea valoare 

(exprimată numeric, iar adesea monetar) a variabilei respective care este generată 

de cauzele asociate, iar aceste cauze se află în mărimea, ritmul și structura lor 

„naturale”. Caracterul natural al cauzelor se referă la faptul că ele sunt „curățate” 

de accidente, de conjuncturi pe termen scurt sau de alte anomalii care pot interveni 

și deteriora valoarea variabilei în cauză (Jones, 2018). De exemplu, prețul unul bun 

este natural dacă cererea și oferta pentru acel bun nu sunt distorsionate nici de 

monopoluri (sau, în mod simetric, de monopsonuri), nici de norme care fac ca le să 

nu mai funcționeze „natural”. De exemplu, prețul de tranzacție pentru un bun 

oscilează, în mod amortizat (adică apropiindu-se de prețul de echilibru), conform 

cunoscutului model al pânzei de păianjen (engl. cobweb model). Nu este locul (și 

nici un intră în vederile acestui paragraf) să se aprofundeze problema valorilor 
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naturale ale variabilelor economice din punct de vedere conceptual, dar vom face 

câteva considerații de natură metodologică care ar putea fi de ajutor în cele ce 

urmează: 

▪ pentru a determina valoarea naturală a unei variabile economice (iar asta 

se face, desigur, prin metode/tehnici cantitative) este nevoie să se pună o 

condiție de fundal. Cea mai uzuală asemenea condiție este condiția de 

echilibru: în modelul logic în care este implicată variabila economică de 

interes, se pune, cumva, o condiție de echilibru iar din această condiție se 

extrage (calculează) valoarea variabilei. De exemplu, rata naturală a 

șomajului (fie în varianta NAIRU, fie în varianta NAWRU)108 se 

calculează punând condiția de invarianță fie a inflației (cazul NAIRU), fie 

a salariului (cazul NAWRU). Sau, analog, rata naturală a dobânzii se 

calculează punând anumite condiții de echilibru pentru funcția de politică 

monetară cunoscută sub numele de funcție de reacție Taylor.109 La fel, 

prețul natural al unui bun tranzacționat pe piață este prețul care rezultă în 

cadrul unui proces staționar;110 

▪ condiția de echilibru (sau o condiție echivalentă din punct de vedere logic) 

semnifică însă, un aspect mai important din perspectivă teoretică. Acest 

aspect poate fi detaliat sub forma a două proprietăți:  

a) persistența pe termen lung – valorile naturale sunt prezumate a fi acele 

valori care e de așteptat să se obiectiveze cu cea mai mare probabilitate 

pe termen lung111 (Nota bene: este evident că această proprietate 

constituie unul dintre motivele pentru care apar momentele în seriile de 

timp);  

b) credința că aceasta este valoarea care implică un joc corect pe piață sau 

în cadrul tranzacției, ceea ce trimite la ideea că valoarea naturală are, în 

ultimă instanță, și semnificația de valoare economică corectă; 

▪ întrucât condiția de echilibru (sau altă condiție echivalentă) acționează pe 

termen lung (este persistentă) se prezumă că, din punct de vedere 

conceptual, valoarea naturală a unei variabile economice este dată 

(cauzată, menținută, recâștigată) de fundamentalele sale. Desigur, 

problema fundamentalelor necesită, de fapt, o teorie (de exemplu, în EMH, 

fundamentalul decisiv este informația disponibilă).112 

(b)  Valorile naturale și piața financiară 

Valorile naturale ale variabilelor economice pot fi discutate, desigur, și în 

contextul pieței financiare. După cum se știe, atât Samuelson (creatorul 



60  Piața financiară. Studii de teorie și metodologie generală 

 

martingalei113 în cadrul teoriei economice neoclasice), cât și Fama (creatorul EMH, 

în cadrul aceleiași teorii economice neoclasice) au avut în vedere condiția de 

echilibru economic atunci când primul s-a referit la jocul corect, iar al doilea la 

piața eficientă. Din punct de vedere metodologic/tehnic, valorile naturale, de 

exemplu ale unei serii de timp pe piața financiară, pot fi calculate punând condiția 

de staționaritate a acelei serii (sub presupunerea, nu întru totul acoperită, că 

invarianța, în timp, a mediei, varianței etc. a acelei serii capturează, cumva, condiția 

de echilibru pe piață114). Este evident că EMH aspiră să prindă conceptul de preț 

(sau randament) natural prin condiția sa fundamentală că orice informație 

disponibilă agenților economici va fi imediat și complet integrată în variația prețului 

(sau randamentului). Din altă perspectivă, și AMH aspiră la același lucru, punând 

condiția ca prețul (sau randamentul) să se adapteze la anomaliile care rezultă în mod 

necesar din comportamentul nu complet rațional al agenților. Din punct de vedere 

teoretic, distincția, relativă la valorile naturale, dintre cele două ipoteze nu este 

foarte mare: astfel, se știe că încă economiștii clasici (Smith, Ricardo, Marx) au 

acceptat că prețul de echilibru (adică prețul natural) este doar o asimptotă spre care 

tinde prețul de tranzacție. În acest context, în timp ce EMH presupune că pe piață 

există întotdeauna exact prețul de echilibru (adică prețul natural), AMH acceptă că 

ne aflăm tot timpul în căutarea acelui preț natural, de regulă prin exploatarea 

anomaliilor introduse pe piață de „iraționali” (engl. noisy traders). 

(c)  Preferința adaptivă și valorile naturale ale pieței financiare 

În acest context, pot fi făcute următoarele considerații de bază privind relația 

dintre preferința adaptivă și valorile naturale ale pieței financiare: 

▪ pe piața financiară, există întotdeauna un gap (pozitiv sau negativ) între 

prețul natural și prețul de echilibru; 

▪ o preferință fixată (așa cum presupune EMH) are mari șanse să se 

confrunte cu eșecuri, deoarece nu va întâlni (în principiu, niciodată) prețul 

natural, ci întotdeauna prețul de tranzacție; 

▪ în schimb, preferința adaptivă se va modifica (adapta) conform gap-ului 

menționat, așa încât, tocmai prin această adaptare, va micșora acel gap;115 

▪ adaptivitatea preferinței ar putea fi, așadar, concepută și din perspectiva 

tendinței acesteia de a micșora gap-ul prețului (sau randamentului) natural 

față de prețul (randamentul) asociat tranzacției efective. Dacă s-ar putea 

asocia acest gap cu un concept de gradient entropic, atunci AMH ar putea 

fi examinată și din această perspectivă. 
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Tema 10. Preferința adaptivă și dubla selecție pe piața financiară. Agenții 

economici care acționează pe piața financiară sunt, în primul rând (și în mod 

decisiv) indivizi biologici, ca urmare ei sunt supuși selecției genetice (naturale). 

Selecția naturală are trei etape (sau componente):  

a) variația (mutația) genetică – de tip contingent și aleator116;  

b) selectarea cumulativă a mutației (de tip necesar și orientat);  

c) retenția mutației, adică integrarea ei în cinematica trans-generațională (de 

tip contingent și aleator) – așa numitul model VSR, adică variație, selecție, 

retenție (Gong; Hassink, 2019).  

Totodată, indivizii (mai exact, comportamentele economice ale indivizilor) 

sunt condiționați și de cadrul normativ al societății (inclusiv, la nivel microeconomic, 

de cadrul normativ al pieței financiare). Această teorie, a combinării selecției naturale 

cu selecția culturală se numește teoria dublei moșteniri (sau a dublei selecții) (Galor; 

Moav, 2002)117. De aceea, dacă mecanismul evolutiv darwinist este guvernat de 

binomul genetic-ecologic (engl. nature-nurture), în societatea umană trebuie acceptat 

trinomul genetic-ecologic-cultural (engl. nature-nurture-culture), care este, mai 

degrabă, de tipul evoluției lamarckiste. Cele două moșteniri118 care modelează 

comportamentul indivizilor pe piața financiară se inter-condiționează, efectul final de 

modelare a comportamentului economic fiind dat de această inter-acțiune. În raport 

cu selecția naturală, selecția culturală are următoarele caracteristici principale (aceste 

caracteristici sunt reținute, îndeosebi, din van den Bergh; Gowdy, 2003): 

▪ este mult mai rapidă decât selecția naturală – într-adevăr, normele și chiar 

valorile au o frecvență mult mai mare de schimbare (sau apariție) decât 

variațiile (mutațiile) genetice. De aceea se și spune că, în domeniul social, 

avem o dominanță a lamarckismului față de darwinism;119 

▪ în privința mecanismului, selecția culturală are de-a face cu variații 

(mutații) mult mai mari decât în cazul selecției genetice; 

▪ variațiile (mutațiile) culturale nu sunt aproape deloc (cu excepția unor 

accidente sau, uneori, a unor viziuni cu totul noi despre modelul de 

societate) aleatorii, ele fie sunt reacții discreționare, fie sunt inferate din 

modele intelectuale sofisticate;120 

▪ în virtutea caracterului său non-aleatoriu, transmiterea variației (mutației) 

culturale este de tip deplasat (engl. biased) și anume de trei feluri: 

– deplasări/abateri directe: modelul cultural vechi este atractiv și rămâne 

persistent; 

– deplasări/abateri indirecte: imitare, pe orizontală, a minorității;121 

– deplasări/abateri dependente de frecvență: imitarea majorității este 

dominantă; 
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▪ selecția culturală se bazează și pe așa-numitul altruism cultural (ne-bazat 

pe rudenie).122 În consecință, deși mai puțin predictibil decât 

comportamentul bazat pe rudenie, comportamentul bazat pe interesul 

comun poate funcționa, totuși, ca un predictor în economie;123 

▪ relația gene-cultură (adică gene-norme)124 poate fi de două categorii:  

a) relație inter-activă, cu următoarele specii:  

a1) medierea genetică: modificarea genei afectează evoluția culturală;  

a2) medierea culturală: schimbarea culturală afectează evoluția genetică;  

b) relație non inter-activă, cu trei specii:  

b1) accentuarea (engl. enhancement): schimbarea culturală întărește 

evoluția genetică;  

b2) opoziția: schimbarea culturală slăbește evoluția genetică;  

b3) neutralitatea: nu există efecte reciproce între gene și cultură – de 

exemplu, ciclurile auto-catalitice (Kauffman, 1993)125, sau tranzițiile 

de meta-sistem (Heylighen, 1996). 

În ceea ce privește relația preferinței adaptive cu dubla selecție pe piața 

financiară, pot fi reținute următoarele: 

(i) normativitatea pozitivă (norma juridică) are o mare putere de selecție, 

având în vedere raportul beneficiu/cost. În consecință preferința economică se va 

adapta, cu o mare probabilitate, la normativitatea pozitivă (vezi, aici și Figura 2). 

Se poate examina relația posibilă (și operațională) dintre două categorii de risc:  

a) un risc probabil – asociat cu o distribuție de probabilitate a evenimentelor 

riscante din perspectivă pur economică (aici avem, putem spune, o relație 

randament – risc de mână invizibilă);  

b) un risc cert – asociat cu normativitatea pozitivă (aici avem, putem spune, 

o relație randament – risc de mână vizibilă). Combinația risc probabil – 

risc cert poate face obiectul unor modelări cantitative care să ofere o 

înțelegere mai realistă a modului în care preferința adaptivă se raportează 

la dubla selecție de pe piața financiară; 

(ii) normativitatea teoretică va juca un rol secund, în raport cu normativitatea 

pozitivă, în sensul că raționalitatea funcționează ca un al doilea filtru în alegerea 

economică, după ce a acționat primul filtru – preferința. În cazul preferinței adaptive, 

o modificare a preferinței (prin adaptare) va condiționa, evident, și normativitatea 

teoretică; 

(iii) deși preferința adaptivă este primul filtru (atât în ordine logică, cât și în 

ordine cronologică) în alegerea economică, în raport cu filtrul teoretic, ea este și cel 

mai plastic filtru – într-adevăr, raționalitatea cuprinsă în „normele” teoretice sunt 
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mult mai puțin plastice (de regulă, au o valabilitate largă și pe termen lung, 

condiționată doar de testabilitatea empirică de tip popperian). Relația dintre cele 

trei filtre ale comportamentului pe piața financiară poate fi reprezentată ca în  

Figura 7. 

 

timp

Pondere în alegere

Normativitatea teoretică

Preferința
(normativitatea genetică)

Normativitatea pozitivă

 
Sursa: autorii.  

Figura 7. Ponderea celor trei normativități în alegerea economică 

Tema 11. Preferința adaptivă autopoietică. Autopoieza este o proprietate 

structurală a sistemelor prin care se asigură auto-organizarea, auto-repararea (în caz 

de pagube provocate de perturbări) și, în ultimă instanță, evoluția acestora. 

Autopoieza are destul de multe predicate în comun cu alte proprietăți generale ale 

sistemelor, cum ar fi: reziliența, homeostaza, homeoreza, co-evoluția și chiar 

hormeza.126 Un model autopoietic al preferinței adaptive127 implică următoarele 

(vezi, în acest sens, dezvoltări mai analitice în volumul 2): 

▪ un genotip: o componentă a preferinței care poate suferi o variație (mutație), 

fie aleatorie, fie non-aleatorie (adică fie stohastică, fie deterministă). Pentru 

asta, conceptul de preferință trebuie supus unei analize de cauzalitate și de 

structură, așa încât să se poată decela componenta în cauză. Probabil 

genotipul preferinței adaptive ar putea fi probabilitatea maximă din întreaga 

gamă de probabilități subiective pe care acea preferință o alocă în cazul 

distribuției evenimentelor viitoare (sau în privința strategiilor de 

tranzacționare) avute în vedere; 

▪ un fenotip: adică replicatorul preferinței. Probabil, în linie și cu propunerea 

făcută deja în literatură pentru cazul firmei/organizației (Nelson; Winter, 

1990) – în acest caz, fenotipul organizațional este, cum se știe, rutina (vezi 
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nota 45, pentru detalierea conceptului de rutină organizațională) – 

fenotipul preferinței adaptive ar putea fi comportamentul; 

▪ un mecanism de selecție: mecanismul de selecție va fi constituit, desigur, 

de inter-acțiunea dintre preferința adaptivă („înfășurată” în comportamentul 

obiectivat/revelat pe piață) și mediul în care acel comportament 

funcționează. Aici, toate cazurile de selecție, adaptare și cooperare vor fi 

avute în vedere, așa încât să se poată construi/descrie mecanismul general 

de selecție (natural-artificială); 

▪ un mecanism de retenție: retenția variației/mutației selectate la nivelul 

preferinței adaptive se referă la transmiterea sa intra-generațională (fie prin 

meme, fie prin seme – vezi notele 55 și 56), respectiv la transmiterea sa 

inter-generațională (fie prin gene, fie prin meme, fie prin seme). De fapt, 

retenția este etapa în care preferința în cauză este considerată a fi finalizat 

procesul autopoietic de adaptare, adică de a-și fi încheiat exercițiul 

adaptiv. 

Cum am arătat și mai sus, AMH vizează (cel puțin ca denumire128) 

adaptivitatea pieței financiare. Desigur, se poate discuta și adaptivitatea pieței la o 

strategie/comportament a/al unui individ (fizic sau juridic), deoarece piața (sau 

mediul) poate ocupa locul unui agent generic (agregat) în raport cu individul în 

cauză, dar, cel puțin în studiul de față, vom examina adaptivitatea preferinței. 

O schemă sinoptică a relației dintre preferința adaptivă și cinematica 

autopoietică a acesteia, ceea ce poate conduce la conceptul de preferință adaptivă 

autopoietică, poate fi aceea sugerată de Figura 8. 
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Figura 8. Modelul abstract autopoietic al preferinței adaptive 
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5. Sugestii de subiecte științifice de dezvoltat  

Pe baza expunerii din Capitolul 1, considerăm că este posibilă dezvoltarea 

unor subiecte științifice pe trei direcții de cercetare: 

I. În materia pieței financiare 

▪ este EHM un caz particular al AMH? 

▪ există o relație matematică între termenul (care trebuie) asociat unei serii 

de timp (termen scurt, termen mediu, termen lung) și frecvența observa-

țiilor din serie? 

▪ cum se poate identifica/predicta echilibrul punctuat129 (engl. punctuated 

equilibrium) într-o serie de timp (eventual prin intermediul cinematicii 

entropiei)? 

▪ formularea și examinarea unei posibile ipoteze MFH (Mutual Fitness 

Hypothesis) în cazul modelării co-evoluției pe piața financiară 

▪ AMH și strategia de tip mate selection 

▪ riscul supra-adaptării/supra-specializării (ca viteză sau grad) preferințelor 

pe piața financiară 

▪ AMH – o nouă paradigmă Kuhn-iană? 

▪ preferințele adaptive și normele de reacție pe piața financiară 

▪ valori naturale și atractori în relația preț-valoare  

▪ spre un model autopoietic al pieței financiare 

▪ meme și seme în ghidarea comportamentului financiar 

▪ euristica și principiul rațiunii insuficiente în comportamentul financiar 

II. În materia matematicii aplicate pe piața financiară 

▪ poate fi formalizată proprietatea de antifragilitate a unei strategii (dincolo 

de sau în afara hedging-ului)? 

▪ poate funcționa fractalitatea variației prețurilor (sau a randamentelor) ca 

predictor privind o serie de timp? 

▪ simetrii și legi de conservare în funcționarea pieței financiare 

▪ quasi-predictori în invarianțe statistice ale seriei de timp 

▪ gradienți de asortativitate pe piața financiară: modelul haystack 

III. În materia teoriei economice 

▪ este EMH testabilă (în sensul falsificabilității popperiene)? 

▪ contra-factualitatea în evenimentul economic – posibilitate, modalitate, 

relevanță 

▪ comensalismul colectiv în comportamentul economic 
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▪ instituționalismul și triada comportamentală nature-nurture-culture 

▪ capitalul social și selecția de grup în economie 

▪ asupra eco-evoluției preferințe adaptive – schimbare instituțională 

▪ mediul economic ca model de raționalitate. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 2 

Mecanismul preferinței adaptive 
 

 

1. Introducere 

1.1. Preambul 

O teorie este, în esență, o ipoteză, și asta e valabil atât în domeniul științelor 

naturii,130 cât și în cel al științelor sociale, deci inclusiv în economie. În ceea ce 

privește piața financiară, de altfel, această idee este păstrată în chiar denumirea celor 

mai importante teorii propuse pentru descrierea, explicarea sau (ceea ce reprezintă 

ținta finală) predicția pieței financiare – EMH, ipoteza piețelor eficiente131, propusă 

de Eugen Fama în 1965, respectiv în 1970 (Fama, 1965, 1970), sau AMH – ipoteza 

pieței adaptive, propusă de Andrew Lo în 2004 (Lo, 2019). Chiar și ideile anterioare 

acestor teorii, și care le-au pregătit pe acestea din urmă, inclusiv din perspectivă 

matematică, au fost formulate ca ipoteze sau conjecturi (Cardano, Bachelier, 

Mandelbrot, Samuelson – în ordine cronologică).  

Ipoteza este, de regulă, instrumentalizată printr-un model – fie logic, fie 

cantitativ – menit atât să ofere o descriere a funcționării ipotezei, cât și să permită 

testarea empirică a ipotezei în cauză și, eventual, să genereze predicții în domeniul 

vizat. Alături de ipoteze, care sunt de natură principială, axiomatică, în cunoaștere 

se elaborează și metode sau tehnici sau, încă, instrumente.  

Metodele nu sunt neapărat arondate unei ipoteze (teorii), ci sunt universal 

utilizabile – de exemplu, tehnica analizei econometrice standard, sau tehnica 

analizei fractale, spectrale, fracționare etc. În studiul de față interesul se 

concentrează pe ipoteză sau teorie, respectiv pe modelul logic corespondent al 

ipotezei sau teoriei respective. 
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1.2. Conceptele de modelare și de model  

1.2.1. Modelarea  

Modelarea este un proces rațional prin care este obținut un model. Modelul 

se referă la un segment de realitate, selectat în prealabil pe baza unor criterii 

independente de model, deși pot exista situații în care o asemenea independență nu 

poate fi menținută – de exemplu, dacă se intenționează elaborarea unui model bazat 

pe serii Fourier, nu va putea fi ales un segment de realitate care funcționează în mod 

liniar; la fel se poate întâmpla în cazul alegerii între modele de tip continuu și 

modele de tip discret. Trebuie reținut faptul că modelarea implică cunoașterea. Nu 

poate fi modelat un segment de realitate în legătură cu care nu există deja 

cunoaștere, deoarece modelul rezultat trebuie să reprezinte acea realitate.132 Cum 

vom vedea, modelarea se caracterizează, în mod inerent, prin „pierderi” cognitive, 

adică rezultatul modelării – care este modelul – este mai „sărac” cognitiv decât 

realitatea prinsă în model.133 Dacă scopul modelării nu este unul de cunoaștere a 

realității modelate, atunci în ce constă acest scop? El constă în furnizarea unui 

dispozitiv logic și cantitativ de testare a teoriei sau ipotezei134 care a stat la baza 

elaborării modelului.135 Așa cum se știe, filosofia științei acceptă faptul că 

teoriile/ipotezele nu pot fi verificate, ci doar respinse sau coroborate (o teorie 

coroborată este o teorie încă...ne-respinsă). Desigur, modelarea poate conduce (și 

asta se întâmplă deseori) la formularea unor noi teorii/ipoteze care, la rândul lor, 

necesită alte modelări (modele), sau se poate întâmpla (în cazurile norocoase) ca o 

modelare să sugereze (celor pregătiți, cum spunea Pasteur) o meta-modelare – așa 

apar generalizările. Însă această posibilitate apare relativ rar în procesul de trecere 

de la ipoteză la model.136 Din punct de vedere conceptual, modelarea introduce, față 

de realitatea modelată, o anumită simplitate epistemologică. Prin simplitate 

epistemologică se înțelege livrarea, din partea modelului, a unei descrieri a 

fenomenologiei economice cât mai aproape de înțelegere (comprehensiune), chiar 

dacă se îndepărtează, la nivelul intuiției, de funcționarea reală.  

Modelarea se întemeiază pe două principii:  

a) principiul inteligibilității – segmentul de realitate137 vizat poate fi descris 

într-o „poveste” (de exemplu, într-o teorie, care, conceptual, este o 

poveste) care are logică internă;138  

b) principiul cauzalității – segmentul de realitate vizat poate fi descris ca un 

binom structural-funcțional de tip cauză-efect. În domeniul științelor 

naturii, în care se studiază doar inter-acțiunea obiect-obiect (de exemplu, 

în fizică), principiul cauzalității mai este cunoscut și ca principiul 
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obiectivității, dar în domeniul științelor sociale (deci, și economice), 

principiul cauzalității ar trebui considerat ca un mix între necesitate și liber 

arbitru (sau între necesar și contingent). De altfel, în întreaga economie a 

proiectului de cercetare, principiul cauzalității va fi tratat din această 

perspectivă mixtă. 

Limitând discuția modelării la cazul economiei, se pune întrebarea: cum 

realizează modelarea economică integrarea în model a două dintre cele mai 

importante caracteristici ale fenomenologiei economice: incertitudinea,139 respectiv 

iraționalitatea?140 Prezentăm câteva considerații în această materie: 

▪ prin incertitudine se înțelege un parametru sau o proprietate asociată 

sistemelor reale care exprimă absența unei informații complete la nivelul 

subiectului cunoscător (subiect „modelator”); 

▪ incertitudinea este specifică sistemelor aleatorii, nu sistemelor stohastice; 

totuși, admiterea naturii aleatorii a sistemelor reale creează mai multe 

probleme decât rezolvă (probabilitățile subiective ar putea fi, cu oarecare 

precauție, acceptate în „modelarea” incertitudinii); 

▪ prin iraționalitate se înțelege imposibilitatea de a deriva deciziile 

economice pe baza unui model de justificare a alegerii, în condițiile 

respectării regulilor de validitate a inferării; de exemplu: incapacitatea 

modelului homo œconomicus de a face acest lucru (acest model a fost 

respins factual, de altfel, demult și, se pare, în mod definitiv).141 

Soluția pentru integrarea atât a incertitudinii, cât și a iraționalității, în 

modelarea economică, constă în două operații de natură simultan conceptuală și 

metodologică: a) reintroducerea subiectului economic în procesul economic, ceea 

ce presupune acceptarea teleologiei (scopului) în structura de cauzalitate a 

fenomenului economic; b) renunțarea la efectuarea de predicții fenomenologice și 

înlocuirea lor cu scenarii de atingere a țintelor fixate normativ (adică a-rațional).142 

1.2.2. Modelul 

Cum s-a spus mai sus, modelul este rezultatul (efectul) procesului de 

modelare. Din punct de vedere conceptual, un model poate aparține uneia dintre 

următoarele trei clase de modele: 

(a)  modele de descoperire 

▪ examinează/investighează/interoghează obiectul cunoașterii fără a exista 

o țintă prestabilită a demersului științific (aici apare, de regulă, 

serendipitatea); 
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▪ modelul de descoperire este deschis, adică sensibil la orice rezultat depistat 

(fără ca asta să implice incoerență); 

(b)  modele de coroborare 

▪ examinează/investighează/interoghează obiectul cunoașterii urmărind, 

într-o modalitate pozitivă, o țintă prestabilită a demersului științific; 

▪ modelul de coroborare este închis (relativ „orb” sau relativ insensibil la 

posibile rezultate care ar putea fi relevante dar care nu se suprapun peste 

rezultatul căutat sau în marja apropiată a sa);143 

(c)  modele de refutare/rejectare 

▪ examinează/investighează/interoghează obiectul cunoașterii urmărind, 

într-o modalitate negativă, o țintă prestabilită a demersului științific; 

▪ modelul de refutare/rejectare este închis (relativ „orb” sau relativ insensibil 

la posibile rezultate care ar putea fi relevante dar care nu se suprapun peste 

rezultatul căutat sau în marja apropiată a sa). 

Din punct de vedere formal (logic), un model poate aparține uneia dintre 

următoarele patru clase de modele: 

(a)  modele opace (black-box) 

▪ reconstituie  variația ieșirilor ca funcție de variația intrărilor și a stărilor 

▪ yi
k(t) = fi

wi (xi
1(t),  xi

2(t),  … , xi
mi(t); si

1(t),  si
2(t),  … , si

ni(t)); 

𝑦: ieșiri,  

𝑥: intrări,  

𝑠: stări 

(b)  modele funcționale (de evoluție) 

▪ reconstituie variația stărilor ca funcție de variația intrărilor și a ieșirilor 

▪ si
k(t) = hi

qi (xi
1(t),  xi

2(t),  … , xi
mi(t); yi

1(t),  yi
2(t),  … , yi

pi(t)) 

(c)  modele comportamentale (de impact) 

▪ reconstituie variația intrărilor ca funcție de variația ieșirilor și a mediului 

▪ xi
k(t) = gi

qi (yi
1(t),  yi

2(t),  … , yi
pi(t); zi

1(t),  zi
2(t),  … , zi

di(t)) ; 

z: zgomot (perturbări) 

(d)  modele decizionale (de alegere) 

▪ reconstituie variația intrărilor ca funcție de variația ieșirii și a scopului 

(comenzii) 

▪ xi
k(t) = vi

qi (yi
1(t),  yi

2(t),  … , yi
pi(t); ei

1(t),  ei
2(t),  … , ei

bi(t));  

𝑒: scop (obiectiv) 
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Figura 9 oferă o imagine sinoptică a claselor de modele din perspectivă 

formală, cu indicarea liniilor generale de comportament. 

 

 
Sursa: autorii. 

 

Figura 9. Comportamentul formal al modelelor 

1.3. Conceptul de model logic/modelare logică  

Modelarea logică, respectiv modelul logic vizează aspectul pur conceptual al 

modelării (modelului). Este vorba despre o reprezentare abstractă a segmentului de 

realitate avut în vedere și care nu are nevoie să fie materializată. Un exemplu des 

întâlnit în modelarea logică este așa-numitul experiment mental – un experiment 

care utilizează o reprezentare generată și operaționalizată exclusiv la nivelul 

conștiinței. În istoria științei există cazuri celebre de experimente mentale (cu alte 

cuvinte, de reprezentări mentale, pur logice) – două exemple: Einstein (cu „călătoria” 

lui călare pe un foton), Schrödinger (cu faimoasa lui pisică jumătate vie, jumătate 

moartă). În domenii în care experimentul factual este imposibil, cum este istoria, 

modelele sunt exclusiv logice. De asemenea, în materia viitorului, realizarea unor 

modele care să treacă dincolo de aspectul abstract/logic este deosebit de dificilă. 
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Există scriitori și chiar muzicieni (Mozart este bine-cunoscut) care au afirmat că, 
înainte de a materializa opera artistică, au conceput-o în întregime în minte. 

Modelarea (și modelul) logic trebuie să cuprindă următoarele componente 
fundamentale:  

a) principiile/axiomele;  
b) regulile de inferență a teoremelor/lemelor din axiome;  
c) regulile de validare și control. 

(a)  principiile/axiomele 
Un model logic se fundamentează pe un set de principii sau axiome care, cum 

le arată și numele, sunt principii primitive (sau prime), netrebuind să fie justificate 
și cu atât mai puțin demonstrate. Ele sunt alese (de regulă inventate) într-un mod 
relativ arbitrar, fiind sugerate fie de intuiția cercetătorului, fie de experiența sa, fie 
de scopurile modelării (de regulă, sunt sugerate de o combinație sui generis între 
cele trei comandamente).  

(b)  regulile de inferență 
Regulile de inferență trebuie stabilite pentru a permite derivarea sau inferarea, 

din principii/axiome, a teoremelor posibile iar, pe baza teoremelor, a consecințelor/ 
lemelor. Axiomele și regulile de inferență asigură setul suficient pentru 
funcționarea oricărui model logic. Cele mai utilizate reguli inferențiale sunt cele 
specifice logicii bivalente (cunoscute și ca logică aristotelică), cu două valori de 
adevăr: adevărat, respectiv fals. Regulile inferențiale sunt descrise, de regulă, ca 
silogisme,144 iar metoda de judecată cea mai frecventă este modus ponens.145 

(c)  regulile de testare/control 
Regulile de testare/control se referă la acele reguli menite să valideze 

adevărul pe care modelul logic îl poate livra utilizatorilor. Acestea sunt 
operaționalizate tot sub forma unui silogism dar, de data aceasta, este un silogism 
modus tolens.146 Regula modus tolens este regula pe care se bazează, de altfel, 
falsificaționismul de tip popperian. 

1.4. Predicatele modelului logic 

Conceptul de model logic poate fi descris, în mod exhaustiv, prin enumerarea 
predicatelor sale:  

 este un artefact, adică presupune un scop 
– scopul presupune, la rândul său, un subiect cultural („dotat” cu conștiență) 
– în natură nu există modele 
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 este o construcție intelectuală 

– nu este necesară o modalitate fizică de realizare, deși ea nu este exclusă 
– reține, din sistemul modelat, ceea ce este definitoriu (nu preia 

accidentele sau redundanțele conjuncturale) 
 este reproductibil în mod independent (modelul are relevanță publică) 

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

 este o metodă și anume de testare a ipotezelor, nu o metodă de cunoaștere 
 poate conține componente/rutine computaționale (adică poate fi parțial 

algoritmizat) 

1.5. Condițiile de configurare a modelelor logice 

Condițiile care trebuie îndeplinite pentru a asigura predicatele menționate mai 
sus ale unui model logic sunt următoarele: 

 izomorfism structural: modelul e un decupaj intelectual din realitate 
– indiferent de instrumentul utilizat pentru modelare, acesta trebuie să 

replice structura decupajului real; 
 analogie cauzală: modelul reproduce cauzalitatea reală (condiție  

Hume-iană) 
– deci, întrucât cunoaștem ex ante cauzalitatea, modelul nu e o metodă de 

cunoaștere ci doar una de testare a unei cunoașteri preexistente (de fapt, 
a unei cunoașteri ipotetice),147 ceea ce ușurează realizarea analogiei 
cauzale; 

 stabilitate funcțională: modelul poate susține sesiuni repetate de utilizare, 
fără a-și deteriora performanța 
– această condiție logică asigură și caracterul public al modelului; 

 simplitate epistemologică: modelul este mai puțin complicat decât 
decupajul real modelat (ex.: o clonă nu este un model); 
– aceasta este o condiție de minimizare din genul „principiului minimei 

acțiuni” (sau principiului Maupertuis); 
 retroversiunea rezultatului: există modalități operaționale prin care 

rezultatele obținute în model pot fi aplicate în realitatea modelată; 
– aceasta este o condiție de tip praxiologic, mai degrabă, dar o reținem ca 

pe o condiție logică. 
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2. Piața financiară și modelul logic 

2.1. Necesitatea modelării logice a pieței financiare 

2.1.1. Preliminarii 

O piață economică este un ansamblu de relații de schimb economic (bunuri, 

servicii,148 informații, simboluri149), bazate fie pe reguli informale (tacite, adică 

emergente din însuși procesul schimbului), fie pe reguli formale, fie (în majoritatea 

cazurilor) pe un mix funcțional între cele două tipuri de reglementare. Există trei 

tipuri de piețe economice, după obiectul predominant al tranzacțiilor:  

a) piețe de bunuri și servicii economice;  

b) piețe de servicii de muncă;  

c) piețe financiare.150 În cele ce urmează, ne vom concentra doar pe piața 

financiară, ba chiar pe un segment restrâns al ei, și anume piața de capital 

(de exemplu, nu vom aborda problematica sistemului bancar). 

Piața financiară151 are ca obiect al tranzacției un derivat152 al bunurilor/ 

serviciilor economice (de exemplu: acțiuni, obligațiuni, index-uri etc.), bunuri/ 

servicii care rămân suportul de sustenabilitate al acestor derivate, dar derivatul, în 

sofisticarea operațională a pieței financiare contemporane, devine din ce în ce mai 

îndepărtat, atât din punct de vedere calitativ, cât și, mai ales, din punct de vedere 

cantitativ (volumul monetar al derivatelor financiare este enorm în raport cu 

volumul monetar al suportului real inițial)153 de suportul economic real. În fapt, pe 

piața financiară se tranzacționează așa-numitele instrumente financiare,154 care sunt 

de trei tipuri (desigur, cu numeroase specii contextuale): 

▪ active nete (engl. equity – pl. equities) – ex.: acțiuni (engl. stocks sau 

shares) 

▪ datorii (engl. debt – pl. debts) – ex.: obligațiuni (engl. bonds), împrumuturi 

(engl. loans) 

▪ derivative (engl. derivative – pl. derivatives) – ex.: contracte forwards 

privind un activ sau un index. 

2.1.2. Necesitatea modelării logice a pieței financiare 

Ca în orice domeniu al cunoașterii și acțiunii, este nevoie de o teorie 

explicativă (de un model logic) care să surprindă, într-o „poveste” coerentă, 

fenomenologia pieței financiare (așa cum s-a menționat deja, ne vom referi exclusiv 

la piața de capital aici). Și tot la fel ca în orice domeniu al cunoașterii și acțiunii, 
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necesitatea modelării pieței financiare vine din imperativul rezolvării unor 

probleme practice (sau, în cazul nostru, mai degrabă a unor probleme praxiologice 

sau pragmatice). Problema (sau problemele) care se cere a fi rezolvate prin 

modelarea (teoretizarea, mai general) a pieței financiare considerăm că sunt 

următoarele: 

i. problema finanțării externe directe a activității economice – finanțarea 

activității economice se poate face în trei modalități principale:  

a) prin finanțare internă (sau auto-finanțare);  

b) prin apelarea unei finanțări externe indirecte (de ex.: de la bănci);  

c) prin apelarea unei finanțări externe directe (cum este finanțarea de pe piața 

de capital); 

ii. problema câștigului din capital (engl. capital gain) – se referă la 

posibilitatea de a exploata oportunitățile care apar pe piața financiară ca urmare a 

erorilor de previziune ale agenților economici (ex.: cei care mizează pe o poziție 

lungă, comparativ cu cei care mizează pe o poziție scurtă), pe de o parte, și ca 

urmare a funcționării intrinseci a pieței financiare, pe de altă parte (ex.: inerții – 

momente – în dinamica prețului unui activ sau, dimpotrivă, jocuri sau strategii 

contrariene155); 

iii. problema dezvoltării teoriei economice – se referă la faptul că piața 

financiară s-a dovedit neașteptat de productivă și provocatoare cu privire la 

comportamentul economic. Cele mai importante (și bulversante, de altfel) rezultate 

empirice privind raportul rațional/irațional în alegerea economică (și care au și 

condus spre dezvoltarea explozivă din ultimul timp a așa-numitei economii 

comportamentale) au fost oferite de examinarea funcționării pieței financiare.  

2.2. Posibilitatea modelării logice a pieței financiare 

Cum s-a arătat mai sus, între teorie/ipoteză și model există o cvasi-

echivalență. Cu toate acestea, cazul „standard” este cel în care avem elaborată deja 

o teorie/ipoteză și, pe baza ei, elaborăm un model logic. Așadar, principial, există o 

anumită deosebire între teorie și model. Această deosebire se referă la două aspecte: 

(a)  teoria oferă explicații, modelul oferă testabilitate 

O explicație este o descriere a unei cauzalități156, chiar dacă acea cauzalitate 

este impusă în mod axiomatic. De exemplu, teoria economică neoclasică propune, 

pentru explicarea comportamentului economic, o explicație-master: egoismul 

individual. În schimb, modelul homo œconomicus (care este construit pe baza 

teoriei economice neoclasice) oferă posibilitatea organizării de experimente (sau a 
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observării unor experimente naturale) așa încât să se testeze factual predicții 

elaborate în cadrul teoriei economice neoclasice. Modelul nu conține și nu poate 

conține mai multă cunoaștere decât teoria pe baza căreia a fost elaborat, în schimb 

oferă căi de testare157 a acesteia. Există, desigur, o co-evoluție la nivelul perechii 

teorie – model: modelul poate contribui la perfecționarea teoriei, exact prin 

rejectarea unor predicții care, astfel, infirmă unele componente ale teoriei, în timp 

ce teoria, pe măsură ce se perfecționează, conduce la variații în modelul aferent. Un 

exemplu cunoscut poate fi găsit chiar în interiorul teoriei economice neoclasice: 

când, prin operaționalizarea modelului homo œconomicus, anumite anomalii au 

fost descoperite cu privire la absența hiper-raționalității individului, teoria a suferit 

o modificare și anume reducerea hiper-raționalității la raționalitatea limitată 

(bounded rationality, concept propus de laureatul Nobel pentru economie, Herbert 

Simon, în 1955), iar aceasta a condus la introducerea noului tip de raționalitate în 

modelul homo œconomicus;158 

(b)  teoria și modelul nu sunt bijectiv corelate 

O teorie poate avea mai multe modele operaționale în vederea testării, fiecare 

model respectând, desigur, axiomele teoriei în cauză. Mai rar, dar posibil, unele 

modele au referențiali în mai multe teorii. Ultima posibilitate se referă la cazul în 

care modelul este destinat să testeze un caz de multidisciplinaritate sau, mai 

interesant, un caz de inter-disciplinaritate. De asemenea, apariția unor discipline de 

graniță reclamă modele care pot testa factual teoreme/leme extrase cu privire la acea 

„graniță” pe care este construită teoria.  

Așadar, posibilitatea modelării (modelului) logic a (al) pieței financiare rezidă 

tocmai în faptul că acest areal al acțiunii economice este (poate fi) subiect al 

teoretizării. Piața financiară este vizată de două niveluri de teoretizare: 

▪ un nivel general de teoretizare: piața financiară este o componentă 

structurală a sistemului economic, de aceea teoria care descrie cauzalitatea 

economică descrie, eo ipso, și cauzalitatea de pe piața financiară. Teoria 

fenomenologiei economice cuprinde toate cele trei categorii de acțiune 

economică: reală, financiară și nominală (piața financiară intrând în 

categoria economiei nominale),159 de aceea cauzalitatea sistemului 

economic va cuprinde și cauzalitatea din componenta nominală. 

Comportamentul economic este coerent cu privire la cele trei componente 

– un individ nu poate avea criterii (prea) diferite de comportament în 

economia reală față de cel din economia nominală. Exemplu de teoretizare 

generală: teoria economică neoclasică; 
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▪ un nivel special de teoretizare: pe lângă nivelul general, există și un nivel 

special de teoretizare, adică o teoretizare cu un grad mai mare de 

analiticitate privind piața financiară în ceea ce are ea propriu, specific. 

Teoretizarea specială este, desigur, consistentă160 cu teoretizarea generală 

dar, cumva, reprezintă o particularizare sau o aplicare a teoretizării 

generale la cazul pieței financiare. 

În conformitate cu obiectul studiului de față, în paragraful care urmează 

oferim o succintă trecere în revistă a două modele logice privind piața financiară:  

a) modelul logic EMH;  

b) modelul logic AMH. 

2.3. Modele logice remarcabile ale pieței financiare în literatura de specialitate 

În ciuda unor varietăți (care exprimă ajustări mai degrabă operaționale decât 

schimbări principiale), piața financiară este modelată logic, așa cum s-a menționat 

mai sus, de două161 importante modele, fiecare dintre ele fiind bazat pe o teorie 

generatoare. Primul model este cel al eficienței pieței (financiare): ipoteza pieței 

eficiente – IPE (engl. Efficient Market Hypothsesis – EMH), iar cel de-al doilea 

model este cel al adaptivității pieței (financiare): ipoteza pieței adaptive – IPA (engl. 

Adaptive Market Hypothesis – AMH).162 În acest paragraf vom prezenta doar liniile 

generale ale celor două modele/teorii, deoarece ultimul capitol din acest prim volum 

al lucrării este destinat dezvoltării detaliate a unor aspecte structurale care se 

încadrează în cel de-al doilea model – modelul de interes pentru proiectul de 

cercetare în întregul său. De asemenea, nu vom analiza în mod distinct un (posibil) 

alt model al pieței financiare (mai general, al comportamentului economic) și 

anume ipoteza pieței comportamentale – IPC (engl. Behavioural Market Hypothesis 

– BMH) din două motive:  

a) acest „model” nu are (încă) o teorie închegată (una dintre obiecțiile de fond 

aduse economiei comportamentale de autorul și adepții AMH);  

b) coordonatele sale de bază sunt preluate (și integrate) de AMH care, așa 

cum vom vedea, declară în mod explicit că încearcă să combine într-un 

mod funcțional EMH și BMH. 
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2.3.1. EMH – Efficient Market Hypothesis 

2.3.1.1.  Prezentare generală 

EMH este un model al pieței financiare atribuit lui Eugen Fama163 (care a și 

primit premiul Nobel în economie pentru asta, în buna tradiție a Comitetului Nobel 

de a încuraja extinderea modelului neoclasic în cercetarea economică!).164 În 

esență, EMH spune că prețurile de pe piața financiară înglobează, în mod 

instantaneu, complet și fără costuri de tranzacție, informația disponibilă pe piață, 

ceea ce înseamnă că prețurile viitoare sunt supuse, în mod necesar, mersului 

aleatoriu, deci sunt impredictibile.165 Aceasta mai înseamnă că nici un efort de 

analiză nu poate conduce la predictibilitatea prețurilor,166 deci nici un câștig nu 

poate fi obținut pe o piață eficientă.167 De fapt, există nu una, ci trei accepțiuni ale 

conceptului de piață (financiară) eficientă168 (Leković, 2018), toate girate chiar de 

Fama: 

▪ prima accepțiune a pieței eficiente: prețurile reflectă complet informația 

disponibilă; 

▪ a doua accepțiune a pieței eficiente: prețurile reflectă toată informația 

disponibilă doar dacă costurile de tranzacție a accesului la informație sunt 

nule, adică prețurile reflectă doar informația pentru procurarea căreia 

utilitatea marginală este egală cu costul marginal; 

▪ a treia accepțiune a pieței eficiente: introducerea suprareacției și 

subreacției,169 tot pe baza integrării informației disponibile în prețul curent. 

Comportamentele de supra-reacție, respectiv de sub-reacție la informațiile 

noi sunt asociate cu conceptul de moment170 în dinamica seriei de timp în 

cauză dar se pare că exploatarea pattern-urilor legate de momente este prea 

costisitoare (Malkiel, 2003). 

2.3.1.2.  Elementele de bază ale EMH 

(a)  pe linia conceptuală 

▪ este un model care se bazează pe (are în fundal) teoria economică 

neoclasică, deci este o consecință logică (inferențială) din modelul teoretic 

homo œconomicus; aceasta înseamnă că toate axiomele și condiționările 

modelului homo œconomicus se regăsesc și în (sunt verificate și de) EMH. 

Ca și modelul homo œconomicus, EMH se prezintă ca un model ideal (așa 

numitul model fără frecare (engl. frictionless).171  
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Pe această linie, pot fi învederate principiile pe care se bazează EMH: 

(i) relația risc – randament este liniară; 

(ii) relația risc – randament este stabilă în timp și în orice situație (condiție 

de staționaritate statistică); 

(iii) parametrii pot fi estimați; 

(iv) toți investitorii au așteptări raționale; 

(v) randamentele sunt staționare (distribuția lor condiționată nu se schimbă 

în timp) 

(vi) piețele sunt eficiente (Nota bene: în sensul definit de Fama). 

▪ este un model care vizează eficiența informațională a pieței (financiare). 

Acesta este un element extrem de important și faptul că EMH se 

concentrează pe aspectul informațional reprezintă un „călcâi al lui Ahile” 

(alături de al doilea „călcâi” – considerarea modelului homo œconomicus 

ca fundal teoretic) al acestei paradigme.172 Acest aspect va constitui unul 

dintre pilonii teoretici ai modelului logic pe care acest studiu îl va propune, 

de aceea el nu va fi dezvoltat mai mult în acest punct;173 

▪ EMH nu oferă un mecanism de integrare (capturare) a informației istorice 

și curente în variația prețului (sau a randamentului) pieței eficiente174 (Lo, 

2004). Deși această integrare reprezintă axioma fundamentală (principiul 

fondator) a (al) paradigmei, ea nu este acoperită cu o teorie corespunză-

toare care să explice (deci să ofere o descriere de tip cauzal) variația 

prețului ca urmare a informației disponibile pe piață, ci este, pur și 

simplu...decretată. Sigur că o axiomă se „decretează” prin definiție dar, în 

continuare, ea trebuie explicitată la nivel cauzal.175  

(b)  pe linia metodologică 

▪ EMH se bazează pe asumpția (axioma) integrării cu necesitate a 

impactului informațiilor trecute (și prezente);176 

▪ utilizează ca benchmark de analiză (inclusiv în „depistarea” anomaliilor 

față de EMH), mersul aleatoriu (engl. random walk) sau procesul stohastic 

de tip Wiener sau (parțial) martingala lui Samuelson; 

▪ există o deosebire metodologică (de abordare operațională fundamentală) 

între rezultatul lui Samuelson și cel al lui Fama: în cazul lui Samuelson, 

este vorba despre eficiență ca stare, adică avem o eficiență axiomatică de 

tip rezultat (sau de tip stare finală), eficiență introdusă prin intermediul 

martingalei,177 în timp ce, în cazul lui Fama, eficiența este tratată ca proces, 

adică, în acest al doilea caz, avem de-a face cu o eficiență empirică;178 
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▪ metodologia sugerată de EMH (o metodologie statistică prin excelență) 

eșuează în relevarea a cel puțin trei dintre caracteristicile dinamicii 

prețurilor sub impactul informației trecute și curente: variabilitate, 

discontinuitate și concentrare a variației prețurilor. În acest sens, s-a 

dezvoltat o tehnică de analiză și predicție (utilă în proiectarea/alegerea 

strategiilor de tranzacționare pe piața financiară), inspirată din lucrările lui 

Mandelbrot: analiza fractală.179 

(c)  pe linia formalizării180 

▪ modelul jocului corect (engl. fair game) sau modelul martingalei) 

– fie seria istorică de prețuri: Φ𝑡 = {𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑡}; 

– atunci: 𝐸(𝑝𝑡+1/𝛷𝑡) = 𝑝𝑡 (𝐸 este valoarea așteptată – speranța 

matematică); 

– fie 𝑟𝑡+1 randamentul activului; atunci: 

 𝐸(𝑝𝑡+1/𝛷𝑡) = (1 + 𝐸(𝑟𝑡+1/𝛷𝑡)) ∙ 𝑝𝑡; 

– dacă 𝑝𝑡+1 > 𝑝𝑡 avem o supra-martingală, dacă 𝑝𝑡+1 < 𝑝𝑡 avem o  

sub-martingală; 

– fie 𝑥𝑡+1 abaterea prețului (abaterea pieței): 𝑥𝑡+1 = 𝑝𝑡+1 − 𝐸(�̃�𝑡+1/Φ𝑡), 

unde �̃� este prețul observat (efectiv); 

– atunci: 𝐸(�̃�𝑡+1/Φ𝑡) = 0. 

▪ modelul mersului aleator 

– distribuția browniană este independentă și identică; 

– distribuția de probabilitate este aceeași (informația privind o variabilă 

nu influențează altă variabilă); 

– fie funcția de densitate a distribuției: 𝑓; 

– atunci: 𝑓(𝑟𝑡+1/Φ𝑡) = 𝑓(𝑟𝑡+1), adică distribuția condiționată marginal 

a probabilităților este identică cu distribuția necondiționată; 

– deci: 𝐸(𝑟𝑡+1/Φ𝑡) = 𝐸(𝑟𝑡+1); 

Nota bene: Samuelson introduce distribuția browniană geometrică: 

𝑝𝑡 = 𝑝0 ∙ 𝑒𝛼𝑡. 

▪ scurtă formalizare a EMH 

– variația prețului este un proces aleatoriu în care prețul este condiționat 

de informația nouă 

– 𝑝𝑡+1 = 𝔼(�̃�𝑡+1/Ω𝑡) + 휀𝑡+1, unde: 𝔼(∙) este operatorul speranței 

matematice (așteptării), �̃� este variabila stohastică a prețului, Ω este 
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setul de informații publice, 휀 este o variabilă aleatorie a erorii (care 

înseamnă că nu se poate câștiga sistematic din piață prin exploatarea 

variației prețului); 

Nota bene: adică într-o piață eficientă informațional, prețul se mișcă complet 

aleatoriu și nepredictibil, deoarece toți agenții încorporează instantaneu 

informația nouă în preț. 

(d)  pe linia testabilității 

▪ în ciuda imposibilității testării empirice181 (la care puțini dintre neobosiții 

scriitori de articole au reflectat), testări empirice s-au făcut desigur (și au 

și fost acceptate la publicații cu pretenții, pe baza fetișului larg încetățenit 

al modelelor cantitative și, mai ales, al modelelor statistice). 

Imposibilitatea testării empirice a EMH a fost argumentată încă de 

Samuelson182 (care a atras atenția, în plus, că stabilirea impredictibilității 

prețului nu înseamnă un rezultat pozitiv al testării eficienței informaționale 

a pieței).183 Fama însuși, în 1976, a acceptat imposibilitatea testării 

empirice a EMH, în lucrarea Foundations of Finance, publicată de Basic 

Books (Alajbeg et al., 2012), iar în anul 1998 același Fama arată că 

prețurile activelor nu urmează un mers aleatoriu, iar varianța lor nu este 

predictibilă (Soteriou; Svensson, (2017). 

▪ cele mai utilizate teste empirice (atunci când, cu toate acestea, se încearcă 

testarea) privind EMH ((Leković, 2018) sunt:184  

(i) teste de corelație/auto-corelație (engl. correlation/auto-correlation): 

existența corelației liniare între randamentul trecut și randamentul curent: aici poate 

fi utilizată ecuația: 𝑟𝑡 = 𝑎 + 𝑏 ∙ 𝑟𝑡−1−𝑇 + 𝑒𝑡, unde 𝑟𝑡: randamentul în momentul 𝑡; 

𝑇: numărul de intervale (lag-uri) între randamentul curent și cel trecut;  

𝑎: randamentul (așteptat) autonom (fără influența randamentului trecut);  

𝑏: coeficientul de corelație liniară între randamentul curent și cel din momentul  

𝑡 − 1 − 𝑇; 𝑒𝑡: variabilă reziduală aleatorie (zgomot – engl. white noise185) 

(ii) teste de drum (engl. run): teste în care creșteri de prețuri, sau scăderi de 

prețuri sau prețuri staționare sunt înregistrate pe o anumită durată (drum). Drumuri 

puține înseamnă corelație pozitivă, iar drumuri multe înseamnă corelație 

negativă;186 

(iii) regula filtrului (engl. filter): care recomandă să cumperi atunci când 

prețul crește cu mai mult de x% față de cel mai mic preț istoric și să nu vinzi până 

când prețul nu scade cu mai mult  de x% față de cel mai mare preț istoric; 
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(iv) regula mediei mobile (engl. moving average): raportul dintre media pe 

termen scurt și cea pe termen lung determină decizia: dacă media pe termen scurt 

este mai mare decât cea pe termen lung – trebuie cumpărat; dacă e invers – trebuie 

vândut; 

(v) regula separării intervalului de tranzacționare (engl. trading range): dacă 

prețul atinge nivelul său maxim, trebuie vândut, dar dacă continuă să crească, 

trebuie cumpărat (înseamnă că maximul nu este corect estimat); invers dacă prețul 

atinge nivelul său minim; 

(vi) teste de tărie relativă (engl. relative power): fie 𝑃𝑅𝑗𝑡 =
𝑃𝑗𝑡

�̅�𝑗𝑡
,  

unde: 𝑃𝑅𝑗𝑡 puterea relativă a activului 𝑗 la momentul 𝑡; 𝑃𝑗𝑡: prețul activului 𝑗 la 

momentul 𝑡; �̅�𝑗𝑡: prețul mediu al activului 𝑗 pe o perioadă dată. Se concep seturi de 

titluri și, în funcție de tăria relativă, se iau decizii de tranzacționare; 

(vii)  distincția titluri de valoare (engl. value stocks) și titluri de creștere (engl. 

growth stocks): s-a constatat că titlurile de valoare aduc randamente mai mari decât 

titlurile de creștere187: titlurile de valoare au rata preț/câștig mică, în timp ce titlurile 

de creștere au rata preț/câștig mare. 

Trebuie precizat că multe dintre rezultatele „convingătoare” ale testelor 

empirice (atât pentru coroborarea, cât și pentru refutarea EMH) se supun așa-

numitului efect Pearl Harbour, enunțat de Savage (2009), care poate fi formulat 

astfel: post-dicția devine inteligibilă. Aceasta înseamnă că nu putem testa pe baza 

trecutului, deoarece, știind faptele, acestea sunt informații adiționale, care nu au 

existat pentru predicții (care predicții au fost formulate înainte de a ști faptele 

petrecute ulterior).188 În orice caz, există două elemente cruciale care lipsesc din 

EMH și, prin această absență, compromit posibilitatea testării empirice:  

a) lipsesc preferințele investitorilor  

b) lipsește structura informației (Lo, 2007).189 

Există un număr de caracteristici de funcționare a pieței financiare care ar 

trebui studiate mult mai atent de adepții pieței eficiente:  

a) volumul – tranzacțiile nu sunt mici și numeroase, cineva poate tranzacționa 

un volum mare, la intervale mari;  

b) volatilitatea de bază – abaterea prețului de la valoare – este foarte frecventă;  

c) dividendele – impozitarea dividendelor este relevantă doar dacă există 

impozite;  

d) prima de risc – randamentul obținut peste randamentul fără risc, drept 

compensație pentru asumarea riscului;  

e) predictibilitatea (Thaler, 1999). 
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2.3.1.3.  Probleme privind EMH 

Prima, și cea mai importantă problemă a EMH este, desigur, aceea a 

caracterului științific. Nefiind testabilă empiric, EMH nu este științifică. Asta nu 

înseamnă că, întâmplător (adică aleatoriu) ipoteza nu poate da predicții care sunt 

coroborate, dar nu poate face asta în mod sistematic  (mereu) și, mai ales, nu poate 

face asta în mod...predictibil.190 Consecința acestei probleme este că strategiile de 

investiții pe piața financiară nu pot fi fundamentate pe acest model, deoarece ele 

trebuie aplicate în condiții „cu frecare”. 

Cea de-a doua problemă vizează așa-numitul paradox Grossman-Stiglitz 

(GS) (Grossman; Stiglitz, 1980). Plecând de la conceptul de piață eficientă, cei doi 

economiști arată că, în acest caz (adică în cazul în care nu se poate obține nici un 

câștig peste costul asociat riscului, adică piața nu poate fi „bătută”), nimeni nu are 

vreun interes (economic) să tranzacționeze, deci piața dispare.191 Pentru ca piața să 

funcționeze, trebuie să existe, cumva, oportunități pe care (cel puțin) unii agenți să 

le exploateze și, astfel, să „bată” piața.192 Dar, în acest caz, piața nu mai poate fi 

eficientă. În acest raționament constă paradoxul GS.193 Paradoxul GS mai este 

cunoscut sub denumirea de paradoxul imploziei pieței eficiente (Alajbeg et al., 

2012). Totuși, se pare că creșterea numărului de agenți economici care urmează, fie 

prin rațiune, fie prin contagiune, strategiile câștigătoare, adică exploatează 

oportunitățile pieței, la egalitatea marginală a costului și randamentului, nu conduce 

la piața eficientă, așa cum cere acest paradox194 (Litvinova; Ou-Yang, 2003). 

Cea de-a treia problemă a EMH se referă la așa-numitele anomalii ale 

funcționării pieței financiare (reale) în raport cu „predicțiile” făcute plecând de la 

EMH. Această problemă este, așadar, de natură empirică. Au fost observate și 

catalogate multe asemenea anomalii,195 cum sunt:  

a) efectul preț/câștig;  

b) efectul de dimensiune (efectul de firmă mică);  

c) efectul de lichiditate;  

d) efectul de firmă ignorată;  

e) efectul de ianuarie;  

f) efectul zilei de luni;  

g) efectul de sfârșit de zi;  

h) efectul de vacanță;  

i) efectul intra-lună;  

j) efectul de revenire a lunii;  

k) efectul raportului dintre prețul de catalog și prețul de piață (engl. book to 

market).  
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Din punct de vedere științific, anomaliile sunt de cea mai mare importanță, 

deoarece, așa cum sugerează Thomas Kuhn (1985), o anumită acumulare a 

anomaliilor trebuie să conducă la o schimbare de paradigmă – mai exact, la 

părăsirea paradigmei curente și înlocuirea ei cu o paradigmă nouă, incomensurabilă 

cu cea precedentă196. Problema este, însă, aceea a științificității stabilirii acestor 

anomalii, având în vedere non-testabilitatea (deci, non-falsificabilitatea) EMH. De 

exemplu, anomaliile dispar prin simplul fapt că există (vezi paradoxul GS), 

deoarece investitorii (așa numiții arbitragers, adică investitorii raționali197) vor 

epuiza anomalia, sau multe anomalii apar ca urmare a manipulării datelor (fie din 

incompetență, fie din interes), iar alte anomalii sunt raportate doar ca să combată 

EMH (Malkiel, 2003).  

2.3.2. AMH – Adaptive Market Hypothesis 

2.3.2.1.  Prezentare generală 

Necesitatea și posibilitatea aplicării principiilor evoluționare la funcționarea 

piețelor a fost sugerată de Farmer și Lo (1999), apoi de Farmer (2002). Ipoteza 

piețelor adaptive (Adaptive Market Hypothesis) a fost propusă de Andrew Lo în 

articolul din anul 2004, The Adaptive Markets Hypothesis: Market Efficiency from 

an Evolutionary Perspective, concept reluat mai analitic, în anul 2017, apoi în anul 

2019, în lucrarea sa mai amplă, Adaptive Markets. Financial Evolution at the Speed 

of Thought. Conceptul de piață adaptivă era „copt” de tendința generală din domeniul 

cercetării economice de a se desprinde de modelul fizicalist198 (introdus cu atâta 

entuziasm de Samuelson, inspirat, de altfel, de mentorul său, Gibbs) și de a se apropia 

de modelul biologist, mult mai adecvat naturii individului uman – care este creatorul, 

de jure și de facto al fenomenului, procesului și evenimentului economic. Pe fondul, 

așadar, al emergenței evoluționismului (inclusiv cu specia sa mai abstractă – 

instituționalismul, inițiat de Douglass North), cercetarea pieței financiare (de fapt, a 

pieței economice, în general) din perspectiva biologistă a fost impulsionată și de 

rezultatele obținute de aplicarea în economie a behaviorismului199 (apărut în 

psihologie), îndeosebi de cercetători care veneau chiar din psihologie, cum au fost 

Daniel Kahneman și Amos Tversky, dar și de economiști care s-au orientat spre 

psihologia cognitivă și comportamentală, cum a fost Richard Thaler.200 Abordarea 

behavioristă a economiei, îndeosebi a proceselor de alegere (decizie), inclusiv și mai 

ales pe piața financiară, a fost decisivă pentru slăbirea forței de atracție a paradigmei 

praxiologice a EMH, deoarece a subminat însăși baza teoretică a acesteia: modelul 

homo œconomicus, extras din axiomele teoriei economice neoclasice. 
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Punctul de pornire în configurarea AMH este chiar natura umană.201 Natura 

umană este rezultatul evoluției biologice (decisiv dominantă timp de peste 300.000 

de ani,202 până la inventarea agriculturii, acum circa 10.000-12.000 de ani), evoluție 

produsă prin intermediul selecției naturale.203 Criteriul fundamental de comporta-

ment al individului în „versiunea” sa naturală era supraviețuirea, de aceea alegerea 

(decizia) era dictată de trei perspective care se combinau pentru a genera 

comportamentul care a asigurat supraviețuirea speciei:  

a) rațiunea – examinarea situației din perspectivă logică;  

b) experiența – examinarea situației din perspectiva cazurilor anterioare 

similare sau analoge;  

c) emoția – examinarea situației din perspectivă afectivă, îndeosebi din cea a 

fricii.  

Aceste trei perspective (dar mai ales perspectiva emoțională) sunt atât de 

adânc înrădăcinate în structura psihologică (deci și comportamentală) a individului, 

încât, din punct de vedere evolutiv, aceasta a rămas în urma inovațiilor sociale, 

economice și instituționale care au mers (și merg) cu o viteză incomparabil mai 

mare decât evoluția biologică a individului. Aceasta face ca, de fapt, comporta-

mentul individului pe piața economică (în speță, pe piața financiară) să se afle sub 

egida naturii sale biologice asigurate de evoluția naturală lentă, și nu sub cea a 

modelelor de raționalitate sofisticate generate de gândirea abstractă an-istorică. Cu 

alte cuvinte, alegerea economică se face mai degrabă sub imperiul emoției (sau cel 

puțin, și sub imperiul emoției) decât (exclusiv) sub comandamentul rațional.204 

Această idee este implicită și în fundamentele studiilor de economie comporta-

mentală (sau, mai bine zis, de psihologie comportamentală aplicată la economie), 

îndeosebi în ceea ce privește evaluarea riscului și a incertitudinii în luarea unei 

decizii205 (adică în realizarea unei alegeri).206 În lumina cercetărilor din ultimele 

decade, comportamentul economic pare chiar irațional în absența emoției, 

considerându-se că frica reprezintă, în realitate, modelul de comportament rațional 

din perspectiva criteriului supraviețuirii. Acest tip de comportament se bazează pe 

ceea ce se numește euristică a reprezentativității207 și care se referă atât la simboluri, 

cât și la ceea ce este cunoscut sub termenul de mulțime (engl. crowd), cum este, de 

exemplu, efectul de turmă (despre înțelepciunea mulțimii208 în influențarea alegerii 

individului – engl. crowd wisdom – respectiv despre nebunia mulțimii în această 

alegere – engl. crowd madness.209  
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 2.3.2.2. Elementele de bază ale AMH 

(a)  pe linia conceptuală 

▪ se bazează pe (are în fundal) biologia.210 Aceasta înseamnă că alegerea și 

întregul comportament economic al individului, îndeosebi comportamentul 

pe piața financiară se desfășoară în cadrul trinomului rațiune – experiență – 

emoție (să-l numim paradigma 𝑅𝐸(1)𝐸(2)), spre deosebire de cazul EMH 

unde doar prima componentă (R)211 era considerată (sau era covârșitor) 

dominantă. Din punct de vedere logic, rațiunea și emoția212 sunt net 

distincte: în timp ce rațiunea este secvențială, emoția procedează non-

secvențial.213 Există trei componente principale ale emoției:  

a) frica;  

b) durerea;  

c) plăcerea și lăcomia, care condiționează (cel puțin, dacă nu chiar 

cauzează) alegerile.214  

În acest context, Lo exprimă esența ideii de piață adaptivă – pe care este 

construită AMH – astfel: dacă vrem să înțelegem comportamentul actual, 

trebuie să înțelegem mediile trecute și presiunile selective care au dat 

naștere acelui comportament în timp și între generații de încercări și erori. 

Această idee este esența ipotezei piețelor adaptive.215 Este de menționat că 

AMH ia în considerare, alături de biologie, și sociobiologia lui Edward 

Wilson. De asemenea, AMH acceptă unele influențe semnificative și din 

economie (îndeosebi din Schumpeter – distrugerea creatoare216 –, din 

Hodgson, din Nelson și Winter) sau din teoria jocurilor evoluționare 

(teoria automatelor celulare) (Posenato, 2018). 

▪ dacă EMH avea în vedere o eficiență informațională a pieței (financiare), 

AMH are în vedere o eficiență comportamentală a pieței (financiare). Deși 

pare ciudat ca AMH – ca opusă EMH217 – să aibă în vedere un concept de 

eficiență a pieței, din punct de vedere științific eficiența pieței este singurul 

benchmark valabil. Într-adevăr, un asemenea benchmark nu poate fi decât 

de natura echilibrului218, iar conceptul de eficiență este o specie de 

echilibru (cum am menționat deja, o piață eficientă în sensul Fama este o 

piață cu entropie maximă, adică având probabilitatea cea mai mare de a 

emerge, ceea ce, în alte cuvinte, exprimă o stare de echilibru stabil, chiar 

dacă, cumva, într-un sens potențial, nu actual)). Sigur că un concept de 

eficiență comportamentală trebuie definit în mod riguros și, în plus, 

acestuia trebuie să i se asocieze criterii/mărci de testabilitate (adică de 
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falsificabilitate empirică), dar un asemenea demers nu este, încă, realizat 

în literatura de specialitate; 

▪ combină sau încearcă să combine behaviorismul cu EMH (deci implicit cu 

homo œconomicus), cel puțin ca intenție. În opinia noastră (indiferent de 

motivul pentru care Lo nu concede să spună în mod clar că AMH și EMH 

sunt, din punct de vedere teoretic/conceptual, „nemiscibile”219), nu este 

deloc vorba despre o combinare, ci despre o generalizare a EMH.220  

Într-adevăr, la fel ca, să spunem așa, teoria einsteiniană a gravitației, care 

integrează teoria newtoniană a gravitației ca pe un caz particular, AMH 

integrează EMH ca pe un caz particular (și anume am spune noi, ca pe 

cazul în care, în trinomul 𝑅𝐸(1)𝐸(2), 𝐸(1) și 𝐸(2) dispar). Acest lucru este 

posibil și pentru că, deși a oferit multe rezultate noi privind bazele 

psihologice (și evoluționare) ale comportamentului uman (ale alegerii 

economice), behaviorismul nu a reușit (încă) să construiască o teorie 

proprie a comportamentului. Behaviorismul este din ce în ce mai mult 

asociat cu (sau chiar fundamentat pe) neuroștiințe: de exemplu, se pare că 

frica este „localizată”, la nivelul creierului, în amigdală221 care conectează, 

din punct de vedere fiziologic, percepția cu frica (desigur, aceeași frică 

ancestrală care ne vine de la strămoșii comuni cu animalele și care ne-a 

ajutat să supraviețuim mai degrabă decât să optimizăm222). Este posibil ca 

frica să reprezinte, de fapt, modelul de raționalitate adevărat în ceea ce 

privește individul contemporan (dar, desigur, asta implică teste empirice 

credibile, proiectate în interiorul modelului AMH);  

▪ comportamentul economic este văzut, în cazul AMH, ca un comportament 

supus evoluției,223 mai exact spus, co-evoluției „comportament economic – 

piață financiară”;224 mutația ar fi apariția unei noutăți în comportament225, 

adică în strategia de tranzacționare, iar selecția (exercitată din partea 

mediului) s-ar traduce în rata de câștig sau de pierdere (sau de raportul 

câștig/pierdere) cu care se soldează alegerea în cauză: o strategie care 

înregistrează rezultate nefavorabile va fi abandonată (sau modificată/ 

adaptată) iar una care înregistrează rezultate favorabile va fi replicată (să 

se observe, aici, acțiunea lui 𝐸(1) în trinomul comportamental propus mai 

sus). Probabil este valabil și pentru economie ceea ce Theodosius 

Dobzhansky spunea despre biologie, anume că nimic nu are sens în 

biologie decât în lumina evoluției („Nothing in biology makes sense except 

in the light of evolution”).226 În acest context, preferințele economice nu 
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sunt nici înnăscute, nici staționare (invariante), ele sunt dobândite prin 

inter-acțiunea cu mediul (în speță, cu piața financiară)227 (Lo, 2004). 

Astfel, aceste preferințe pot fi de două tipuri:  

a) preferințe pozitiv-adaptive (engl. well-adaptive);  

b) preferințe negativ-adaptive228 (engl. mal-adaptive). De altfel, Lo 

consideră că, între cei trei „P” ai managementului riscului total (vezi 

Capitolul 1) preferința este conceptul cel mai fundamental dar și cel mai 

puțin înțeles în teoriile piețelor financiare (Lo, 2004);229 

▪ AMH se bazează pe cinci principii (aceste principii au fost avansate chiar 

de Lo, în lucrarea menționată, din 2019): 

1) noi, oamenii, suntem rezultatul evoluției biologice (nici complet 

raționali, nici complet iraționali); 

2) comportamentul nostru este euristic, suboptimal și învață din 

experiență; 

3) suntem în evoluție culturală, legată de evoluția biologică; 

4) dinamica piețelor financiare este rezultatul comportamentului nostru pe 

piețele financiare; 

5) supraviețuirea este criteriul de ultimă instanță al comportamentului 

economic, deci și al celui de pe piața financiară. 

(b)  pe linia metodologică 

▪ comportamentul economic (comportamentul de alegere) este văzut ca o 

rezultantă de tip co-evolutiv între individul economic (Nota bene: desigur, 

nu în sensul modelului homo œconomicus, ci în sensul, pentru a spune 

astfel, al unui model homo biologicus). Trebuie să ne așteptăm ca acest 

eventual model homo biologicus230 să poată integra, în propria sa evoluție, 

aspecte de co-evoluție sau co-adaptare, după caz, cu mediul (în speță, cu 

piața financiară – Nota bene: deoarece Lo consideră că mediul și piața 

financiară sunt echivalente; noi vom respinge această echivalență în cele 

ce urmează); 

▪ AMH nu dezvoltă (mai bine zis, nu a dezvoltat până în prezent) direcții 

metodologice clare și proprii pentru modelarea comportamentului adaptiv 

al pieței (Nota bene: pentru ca modelul propus să „rimeze” cu EMH, Lo a 

propus acronimul AMH care pare să se refere doar la adaptivitatea pieței – 

de fapt, ca și în cazul EMH, este vorba despre o relație individ/ 

comportament/piață. Lucrarea noastră va face o propunere în acest sens 

chiar în cadrul examinării realizate în Capitolul 3); 
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▪ AMH acceptă faptul că indivizii (agenții economici) nu urmăresc 

optimizarea, așa cum cere teoria așteptărilor raționale, ci satisciența. 

Așadar, sub aspect metodologic, modelul AMH va trebui să descrie 

această satisciență;231 

▪ AMH respinge raționalitatea (cel puțin exclusivitatea raționalității) în 

alegerea economică și propune, în schimb, raționalizarea ca „dispozitiv” 

cognitiv. Individul este, așadar, nu o mașină de raționat, ci, mai degrabă, o 

mașină de raționalizat, în sensul unei mașini de justificat (iar justificarea 

înseamnă, desigur, elaborarea unei povești credibile pentru propria 

conștiență). Cum s-a menționat și anterior, raționalizarea este întotdeauna 

post factum, în timp ce raționalitatea este întotdeauna ante factum; 

▪ AMH acceptă faptul că învățarea (co-adaptarea, co-evoluția) în binomul 

„comportament economic – piață (financiară)” este condiționată de 

emoție, sub oricare dintre cele trei forme menționate mai sus;232 

▪ AMH „favorizează” riscul idiosincratic în dauna riscului sistemic. Această 

idee, deosebit de importantă din punct de vedere metodologic (și, desigur, 

și instrumental) va trebui dezvoltată și formalizată, inclusiv din punct de 

vedere cantitativ, pentru a putea permite testări factuale. 

(c)  pe linia formalizării 

▪ modelarea formală a AMH nu este finalizată. Încercările care au urmat 

introducerii conceptului de piață adaptivă și, implicit, introducerii 

modelului biologist/evoluționar în comportamentul economic s-au limitat 

la identificarea și examinarea diferențelor (fundamentale) care există între 

AMH și EMH dar, în timp ce EMH are o asemenea modelare formală, 

AMH este încă în procesul de a și-o construi. Desigur, în biologie sau în 

biochimie există deja modele formale (inclusiv modele cantitative) care ar 

putea constitui surse de inspirație în această direcție233 dar, deocamdată, 

rezultate notabile în acest sens sunt încă așteptate; 

▪ un element crucial în formalizarea AMH trebuie să fie, ținând cont de 

specificul acestui model, faptul că AMH nu urmărește first best (așa cum 

face, desigur, EMH), ci second best; soluția aleasă nu trebuie să fie mai 

bună decât orice soluție imaginabilă (care rezultă, de exemplu, dintr-un 

model de pură raționalitate), ci trebuie să fie mai bună decât soluțiile 

accesibile.234 Cu alte cuvinte, toate ipotezele legate de homo œconomicus, 

trebuie ajustate la omul real; 
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▪ un alt element fundamental din punct de vedere formal este acela că, în 

cadrul normativ235 furnizat de AMH, comportamentul economic 

(comportamentul de alegere economică) este afectat de dependența de 

drum236 (vezi, componenta 𝐸1 din trinomul comportamental pe care l-am 

propus, mai sus, din punct de vedere formal, pentru AMH); 

▪ tot din punct de vedere formal, sunt eliminate asumpțiile nerealiste ale EMH 

– caracterul instantaneu al integrării informațiilor în preț, absența costurilor 

de tranzacție în căutarea informațiilor sau în asumarea riscurilor etc.237 

(d)  pe linia testabilității 

▪ spre deosebire de EMH, AMH este un model testabil, în sensul că 

„axiomele” sale sunt mult mai apropiate de comportamentul real al 

individului, deci pot fi proiectate în experimente artificiale sau naturale, 

după caz. De altfel, multe sugestii privind testarea acestui model vin direct 

din cercetările behavioriste. Chiar dacă aceste din urmă cercetări nu sunt 

proiectate dintr-o perspectivă evoluționistă238, ele acceptă atât componenta 

emotivă a alegerii economice (𝐸2), cât și componenta de experiență (𝐸1);  

▪ testabilitatea AMH se referă la a arăta (în mod factual – adică prin 

mecanismul predicție/descripție popperian) că comportamentele econo-

mice, exprimate prin alegerea strategiilor de tranzacționare, variază în 

raport cu reacția pieței la aceste strategii și, în plus, funcționează trinomul 

𝑅𝐸1𝐸2. De asemenea, un alt mod de testare ar trebui să se refere la modul 

în care piața financiară selectează239 comportamentele (nu indivizii 

biologici, așa cum face selecția genetică); 

▪ prin modul în care a fost construită, AMH pare să ofere un cadru predictiv 

pentru abaterile de comportament de la EMH. Abaterile de comportament 

pare să urmeze o „logică” menită să realizeze, pe baza experienței, 

întâlnirea probabilității;240 

▪ dacă, în cazul EMH, eficiența pieței rezulta din inexistența (sau dispariția) 

oportunităților de a „bate” piața, adică de a obține randamente peste media 

pieței prin simplu arbitraj informațional, în cazul AMH „eficiența” pieței 

este furnizată de adaptare;241 

▪ AMH poate acționa ca un predictor mai mult decât o poate face EMH. În 

consecință, comportamentul bazat pe AMH trebuie să aibă în vedere nu 

simpla prudențialiate (de ex. frica242), ci macro-prudențialitatea. Bine înțe-

leasă și aplicată, AMH poate transforma incertitudinea în risc, ceea ce este 

un câștig atât din perspectiva predictibilității, cât și din cea a testabilității; 
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▪ adaptivitatea poate fi testată prin trei metode:  

a) raportul de varianță automată, bazat pe testul raportului de varianță, și 

testul portmanteau automat neparametric pentru a evalua dacă există 

independență liniară în timp (autocorelație);  

b) testul spectral generalizat, care este folosit pentru a testa independența 

neliniară în timp;  

c) variabile dummy utilizate pentru bulele economice, prăbușirile bursiere 

și criza economică sau politică (Soteriou; Svensson, 2017). 

2.3.2.3.  Alte caracteristici ale AMH 

Alături de elementele de bază ale AMH, o serie de caracteristici colaterale 

(dar care au importanța lor în designul general al acestui model) sunt și 

următoarele: 

▪ iraționalitatea din perspectiva EMH este interpretabilă ca o raționalitate 

reactivă la schimbările mediului; 

▪ diferitele grade ale eficienței pieței sunt asociate diferitelor caracteristici 

ale mediului;243  

▪ critica elaborată de AMH la EMH se bazează pe:  

a) finanțele comportamentale;  

b) asimetria informațională (GS);244  

c) zgomotul negru;245 

▪ aspectul inovativ al AMH: deciziile care se abat de la optimal nu sunt 

considerate iraționale, ci li se conferă o raționalitate dictată de alt criteriu 

decât optimalitatea, și anume supraviețuirea; 

▪ comportamentul real se bazează pe habit246 (pattern de comportament 

dobândit în trecut); 

▪ adaptarea comportamentului la mediu (la piața financiară, conform lui Lo) 

se produce în mod euristic, nu pe baza vreunui model de raționalitate (Lo, 

2005);247 

▪ fiind bazată pe evoluție, AMH poate căpăta valențe deductive (inclusiv 

privind predictibilitatea), dar pentru asta trebuie să dezvolte o teorie 

coerentă și consistentă – calea, în acest sens, este, desigur, aceea de a găsi 

predictori, adică invarianțe; 

▪ coloana vertebrală a AMH este natura ciclică a eficienței pieței,248 precum 

și natura episodică a eficienței pieței între piețele mature și cele emergente 
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(Nota bene: ciclicitatea poate fi examinată prin teste de independență ne-

liniară);249  

▪ AMH are o serie de implicații practice (Lo, 2004) – de fapt, într-o 

exprimare corectă, ele sunt implicații praxiologice sau cel mult implicații 

pragmatice:  

a) relația risc-randament nu este stabilă în timp (prima de risc este și ea 

variabilă în timp, deoarece preferințele sunt modelate de mediu);  

b) din timp în timp, apar oportunități de arbitraj al pieței (vezi aici și 

paradoxul GS);  

c) eficacitatea strategiilor de investiții variază în timp (ex: arbitrajul 

riscului);  

d) cheia supraviețuirii este inovația (în sensul inovației financiare);  

e) supraviețuirea este singurul obiectiv care contează; 

▪ AMH nu este lipsită de probleme, după cum nici EMH nu este, așa cum  

s-a arătat mai sus. Cea mai importantă (și urgent de a fi rezolvată) 

problemă a AMH este că nu are o teorie a modului în care apare ineficiența 

pe piața financiară, din perspectiva adaptivității pieței, nu din cea a 

anomaliilor (Nota bene: principial, AMH nu acceptă anomaliile, deoarece 

orice anomalie imaginabilă este explicabilă din perspectivă evoluționistă). 

Astfel, ideea selectării comportamentelor de către mediu nu duce discuția 

mult prea departe față de relația „zgomot – sofisticare” pe care o tratează 

și EMH. Deși AMH reproșează behaviorismului (economiei comporta-

mentale) că nu a oferit o teorie care să explice anomaliile sau așa-numitele 

iraționalități de alegere economică, la rândul său, nici AMH nu oferă (încă) 

o asemenea teorie.250 

3. Preliminarii la un model logic al preferinței adaptive 

3.1. Preferință adaptivă și piață adaptivă 

Prin definiție, termenul adaptiv implică două „părți”, dintre care una care se 

adaptează, (adaptantul) și una la care adaptantul se adaptează (adaptarul).251 

Relația dintre adaptant și adaptar o numim adaptare. Adaptarea este un proces care 

are drept „ieșire” (engl. outcome252) noile stări ale celor două componente ale 

perechii menționate. 

În cazul concret discutat aici, vom considera una dintre părți ca fiind agentul 

economic – adică cel care alege o strategie tranzacțională – iar cealaltă parte va fi 
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considerată a fi mediul în care strategia tranzacțională operează, adică piața 

financiară.253 Problema „substituibilității”254 reciproce a celor două părți (adică a 

trecerii adaptantului în adaptar și invers – fenomen care se petrece, de altfel, și în 

lumea biologică) va fi, pentru moment, ignorată, dar vom reveni la ea ulterior.  

AMH este un model (o ipoteză) care se referă la piața financiară adaptivă, 

adică la situația în care strategiile de tranzacționare ale agenților economici încearcă 

să „bată” piața, iar aceasta, la rândul său, se adaptează la acest „atac” (ce anume 

înseamnă această adaptare va trebui, desigur, clarificat în modul cel mai riguros). 

Ceea ce interesează în studiul de față, însă, nu este exact ceea ce interesează AMH 

în general – cum am spus de mai multe ori, AMH, cu vocația ei (cel puțin afirmată) 

de a reprezenta un model evoluționist al pieței financiare, este interesată de 

următoarea problemă: cum anume este selectată, într-un proces care poate fi numit 

(cu oarecare inexactitate) „selecție naturală”, strategia cea mai performantă (nu 

neapărat, desigur, strategia optimă, ci o strategie de tip second best) dintre 

strategiile disponibile și accesibile privind o anumită variabilă din piața 

financiară, de exemplu, prețul unui activ. Cum am arătat deja, AMH încearcă să 

realizeze, în oglindă cu selecția naturală de tip biologic, un proces de selecție nu a 

indivizilor fizici, ci a indivizilor comportamentali, ca să spunem așa. În alte cuvinte, 

AMH încearcă să realizeze o selecție a comportamentelor, al căror proxy este 

strategia de tranzacționare pe piața financiară, deci se mai poate spune că AMH este 

(se vrea) un model de evoluție (mutație și selecție cumulativă255) a strategiilor de 

tranzacționare. Această selecție o realizează piața, prin intermediul premiilor/ 

penalizărilor aplicate diverselor strategii utilizate (premii sau penalizări, de 

exemplu, reflectate în nivelul randamentelor obținute). 

În schimb, interesul științific al studiului de față trebuie formulat diferit, și 

anume: cum se modifică preferința, inclusă în strategia de tranzacționare aleasă, 

sub impactul selecției realizate de piața financiară. 

În opinia noastră, o strategie de tranzacționare este aleasă la intersecția a două 

filtre de alegere: 

a) un filtru  reprezentat de cei trei „𝑃”: preț, probabilitate, preferință256  

(Lo, 1999), notat aici cu 𝑃(1)𝑃(2)𝑃(3) – vom numi acest filtru filtru 

nominal (N-filtru); 

b) un filtru reprezentat de trinomul (propus de noi mai sus): rațiune – 

experiență – emoție, notat aici cu 𝑅𝐸(1)𝐸(2) – vom numi acest filtru filtru 

modal (M-filtru). 
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Pe baza celor două filtre vom încerca să distingem între adaptant și adaptar, 

ținând cont de faptul că cele două părți sunt relative unul la altul, adică își pot 

substitui reciproc rolurile și funcțiile. Să reluăm, din Capitolul 1, descrierea formală 

a unui proces de adaptare: 

𝒜𝑡
(0)

= 𝒜(𝑎𝑡
(0)

, 𝐴𝑡−1
(0)

) 

unde cu 𝑎 s-a notat adaptantul, iar cu 𝐴 s-a notat adaptarul (cu 𝒜 s-a notat procesul 

de adaptare, iar cu 𝒜(𝑎, 𝐴) s-a notat sistemul ecologic în care se produce procesul 

de adaptare: la momentul 𝑡, se produce evenimentul de adaptare (0) care constă în 

adaptarea adaptantului 𝑎 la adaptarul 𝐴 din momentul imediat anterior (𝑡 − 1).  

În general, procesul de alegere (sau de selectare) a strategiei de tranzacționare 

(𝑆𝑇) se desfășoară ca în Figura 10. 
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Figura 10. Descrierea logică a procesului de alegere a strategiei de tranzacționare 

 

Următoarele concluzii pot fi reținute pentru beneficiul raționamentelor 

ulterioare: 

▪ procesul de alegere a strategiei de tranzacționare este un proces cu patru 

grade de libertate,257 𝑃𝐶(1)𝐶(2)𝐴 (propensitate-contextualizare-calcul-

alegere); 

▪ fiecare dintre cele patru componente ale procesului de alegere este 

generată de relația de comunicare între cele două filtre: filtrul nominal  

(N-filtru) și filtrul modal (M-filtru); 
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– (𝑃) propensitatea se referă la tendința/înclinația comportamentului 

agentului spre o anumită alegere, fiind generată de inter-acțiunea dintre 

emoție și preferință,258 prin intermediul canalului subiectiv, care pune 

în legătură cele două filtre; 

• ca proces, propensitatea este reprezentată de perechea logică 

(𝐸(2)𝑃(3)); 

– (𝐶(1)) contextualizarea se referă la încadrarea comportamentului 

agentului în trecut, când, în urma altor alegeri, a căpătat experiență și a 

„arhivat” un set de probabilități de realizare a țintelor sale;259 atât 

experiența, cât și dobândirea setului de probabilități frecvențiale sunt 

generate de inter-acțiunea agentului cu mediul (adică cu piața 

financiară, adică cu alți agenți, deci pe un canal inter-subiectiv),260 care 

pune în legătură cele două filtre; 

• ca proces, contextualizarea este reprezentată de perechea logică 

(𝐸(1)𝑃(2)); 

– (𝐶(2)) calculul se referă la evaluarea, pe cale rațională, a prețului261 

scontat (sau, după caz, predictat). Calculul se realizează prin 

intermediul canalului obiectiv de inter-acțiune între cele două filtre ale 

procesului de alegere; 

• ca proces, calculul este reprezentat de perechea logică: (𝑅𝑃(1)) 

– (𝐴) alegerea se referă la selectarea, din portofoliul de strategii de 

tranzacționare aflat la dispoziția agentului (adică accesibile), a acelei 

strategii care a rezultat din calcul. 

▪ așadar, orice alegere pleacă de la componenta idiosincratică (girată 

subiectiv) și ajunge la componenta rațională (girată obiectiv). 

Următoarea problemă care trebuie abordată poate fi formulată astfel: cum se 

realizează procesul de adaptare în urma procesului de alegere. Cu alte cuvinte: care 

este dinamica procesului de alegere 𝑃𝐶(1)𝐶(2)𝐴, ca rezultat (efect) al inter-acțiunii 

circulare dintre agent (strategia de tranzacționare) și mediu? Următoarele paragrafe 

își vor aduce contribuția la formularea unui răspuns adecvat în soluționarea acestei 

probleme. Înainte de a face pașii următori vom enunța două idei interesante privind 

conceptul (abstract) de adaptare, idei care se găsesc și în (Loewenstein; Ubel, 

2008): 

▪ adaptarea constă în acțiuni, procese și mecanisme care reduc efectele 

stimulilor repetitivi din mediu (în cazul nostru, din piața financiară); 
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▪ adaptarea apare atunci când răspunsul scade sau rămâne constant deși 

stimulul din mediu crește. 

Pe baza și plecând de la cele două idei anterioare privind procesul de adaptare 

s-ar putea pune întrebarea (cu mare potențial în modelarea – cel puțin logică – a 

preferinței adaptive pe piețele financiare) dacă cumva există o adaptare a adaptării, 

în timp, adică o adaptare de ordinul 2.262 

3.2. Informație și comportament 

Așa cum s-a arătat, EMH oferă o viziune informațională asupra eficienței 

pieței (financiare), în timp ce AMH încearcă să treacă dincolo de informație și să 

se apropie de o viziune comportamentală a eficienței pieței. Este ușor de observat 

că ambele modele teoretice privind funcționarea pieței financiare au drept 

benchmark sau drept condiție de evaluare a stării pieței conceptul de eficiență. 

Eficiența este văzută, în ambele viziuni, ca o stare de echilibru – nici o oportunitate 

de a „bate” piața pe baza informațiilor, în cazul EMH, nici o oportunitate de a „bate” 

piața pe baza comportamentelor/strategiilor, în cazul AMH. Având în vedere 

viziunile diferite ale celor două modele consacrate, în cele ce urmează vom oferi o 

scurtă discuție cu privire la relația dintre informație și comportament în atingerea 

eficienței/echilibrului pieței financiare. Informația are deja un statut impresionant 

între conceptele cu care operează știința (și chiar politica – nu numai cea 

economică!): 

(a)  informația a căpătat un „prestigiu” enorm ca urmare a unor rezultate 

obținute în cercetarea științifică din cele mai diverse domenii:  

1) teoria comunicației (Claude Shannon);  

2) teoria controlului în sistemele dinamice (Norbert Wiener);263  

3) structura chimică a ADN (James Watson și Francis Crick);  

4) relația dintre entropie și informație (entropia informațională a lui 

Shannon);  

5) problematica informației în relație cu găurile negre din Univers (Stephen 

Hawking);  

6) teoria cunoașterii (transformarea informației în cunoaștere);  

7) semiotică etc. 

(b)  în economie, informația este sacrosanctă – prețul, de exemplu, este 

considerat a integra toate informațiile relevante de pe piață (aici se află, de altfel, și 

originea EMH). De asemenea, multe teorii microeconomice (ex. teoria semnalului) 
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sau macroeconomice (auto-împlinirea profețiilor, sau efectul Oedip) își bazează 

axiomele și teoremele pe conceptul de informație. 

Și totuși, există semnale care vin tot dinspre cercetarea științifică (adică tot 

sub formă de...informații) că lucrurile trebuie privite mai nuanțat. Cea mai 

importantă sursă pentru o asemenea schimbare de viziune vine dinspre biochimie264 

și indică faptul că, înainte de informație, apare altceva, și anume... comportamentul. 

Această idee este extrem de importantă și, deși Lo nu o menționează, în nici una 

dintre lucrările sale, ca putând să stea la baza unei noi abordări în cercetarea 

economică în general, noi o considerăm ca având acest potențial. Există, tot în 

literatura din teritoriul biologiei și biochimiei (sperăm, doar deocamdată – evident, 

speranța noastră vizează „importul” în teoria economică), demonstrații clare 

(inclusiv formalizate matematic) ale faptului că nu informația (nici măcar cea 

codificată în ADN) generează comportamentul, ci invers, comportamentul 

generează informația (Frose et al., 2012). În mod „inconștient”, teoria semnalului 

din microeconomie (de exemplu, teoria financiară a firmei) sau testarea EMH din 

perspectiva așa-numitei analize de eveniment, apelează la această asumpție 

implicită, adică la asumpția primatului (logic și cronologic al) comportamentului 

asupra informației.265 În propunerea (originală) a proiectului de cercetare, care va 

fi avansată (în volumul 2) cu privire la co-evoluția în preferința adaptivă, vom 

integra aceste rezultate într-un mod logic și, în măsura posibilităților, formal. 

În opinia noastră, relația dintre informație și comportament266 (subiectul 

acestui paragraf) poate fi ilustrată sinoptic ca în Figura 11. 
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Sursa: autorii. 

 

Figura 11. Primatul logic al comportamentului față de informație 
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3.3. Adaptare și normă de reacție 

Reprezentând o variație a fitness-ului,267, adaptarea apare ca o relație 

dinamică și reciprocă între o entitate dată (în cazul nostru, o strategie tranzacțională 

(engl. trading strategy)) și mediul în care funcționează acea entitate (în cazul 

nostru, piața financiară – Nota bene: ne menținem, încă, în poziția, provizorie, de a 

considera piața financiară ca mediu pentru strategia tranzacțională). În acest 

paragraf vom furniza o formalizare, mai degrabă (deocamdată) doar dintr-o 

perspectivă logică (pur ilustrativă), urmând ca formalizarea amplă și cantitativă să 

fie abordată ulterior, pentru a integra atât caracterul reciproc, cât și caracterul 

dinamic al procesului de adaptare (și, desigur, și al procesului de exaptare – vezi 

nota nr. 241 privind conceptul de exaptare).  

Orice variație în starea (structura) și funcționarea (funcția) adaptantului (notat 

cu 𝑎) cauzează o variație în starea (structura) și funcționarea (funcția) adaptarului 

(notat cu 𝐴). Mărimea/intensitatea și viteza cu care atât 𝑎 cât și 𝐴 acționează, 

respectiv reacționează unul la celălalt pot fi descrise cu ajutorul conceptului de 

normă de reacție. Vom analiza, mai întâi,  conceptul de reacție. 

3.3.1. Conceptul de reacție 

Conceptul de reacție își are originea în fizica newtoniană (este ceea ce se 

numește a treia lege a mecanicii268) și semnifică o acțiune269 care este cauzată de o 

altă acțiune, cele două acțiuni având semn contrar și origini diferite (de fapt, opuse). 

Acest concept originar al reacției are câteva trăsături și anume: 

▪ este limitat la acțiuni de tipul forței (Farmer, 2002);270 

▪ se manifestă concomitent cu acția;271 

▪ are aceeași mărime scalară cu acția; 

▪ are semn algebric invers față de acție, ceea ce semnifică, de fapt, o 

neutralizare, de tipul echilibrului, a impactului acției.272 

Se poate observa cu ușurință faptul că, din perspectiva economiei (atât ca 

sistem praxiologic, cât și ca teorie) conceptul încetățenit de reacție nu verifică nici 

una dintre cele patru trăsături definitorii ale conceptului mecanic de reacție. Prin 

urmare, vom începe acest capitol prin a formula, pe baze logice riguroase, acest 

concept273 din perspectiva teoriei economice. 

În primul rând, vom admite că prin acție înțelegem o cauză, manifestă sau 

potențială274. Cauza respectivă își are originea exclusiv în comportamentul uman 

(fie individual, fie de grup, fie informal, fie instituțional), nu în natură. Acesta ar 

putea fi un prim predicat de suficiență pentru conceptul de acție din domeniul 
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economic (de exemplu, nu este vorba despre o proprietate, ci despre o relație pe 

care, eventual, acea proprietate o permite sau o generează). 

În al doilea rând, vom admite că orice acție generează un efect. Efectul se 

poate produce fie direct, fie indirect asupra indivizilor sau grupurilor (un exemplu 

de efect indirect: efectul direct se produce asupra naturii – cum ar fi generarea de 

externalități negative privind mediul – care, ulterior, se exercită asupra indivizilor 

sau grupurilor). 

Așadar, prin conceptul de acție vom înțelege o cauză (fie manifestă, adică 

produsă în mod actual, fie potențială, adică produsă ca posibilitate), generată de 

comportamentul uman, care generează un efect, direct sau indirect, asupra 

comportamentului uman.275 

Pe baza conceptului de acție vom dezvolta, acum, conceptul de reacție. 

În primul rând, reacția nu mai are caracterul obligatoriu (adică necesar logic 

și, de altfel, și ontologic) pe care-l avea reacția din teoria mecanicii, adică reacția 

nu mai reprezintă pandantul necesar al acției. Reacția poate să se producă sau poate 

să nu se producă în urma efectului produs de acție. 

În al doilea rând, atunci când se produce, reacția nu este concomitentă cu 

acția276, ci este, din punct de vedere cronologic, fie ulterioară, fie anterioară.277 

În al treilea rând, reacția manifestă (sau, în general, poate manifesta) 

următoarele caracteristici comparativ cu acția: 

▪ nu este, în mod necesar, de aceeași cantitate;278 

▪ nu este, în mod necesar, de sens (de exemplu, de semn algebric) invers față 

de cel al acției;279 

▪ nu este, în mod necesar, de aceeași natură ca acția;280 

▪ nu este, în mod necesar, exercitată de entitatea (de exemplu, actorul 

economic) care a suferit efectul acției.281 

O definiție a conceptului de reacție pentru domeniul economic (mai larg, 

social), care ne interesează aici, ar putea fi, așadar, următoarea: reacția este o acție 

asociată, fie din punct de vedere cauzal, fie din punct de vedere funcțional, unei acții 

anterioare logic (uneori și cronologic), având caracter fie necesar, fie contingent. 

3.3.2. Criterii de clasificare a reacției 

Pe baza definiției obținute pentru conceptul de reacție, este util să examinăm 

existența claselor de reacție, adică să stabilim o tipologie a acestui fenomen. Pentru 

aceasta, avem nevoie, desigur, de criterii de clasificare. Propunem următoarele 

criterii de clasificare în acest sens (Dinga, 2020). 
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▪ (CR1) după sensul temporal: se referă la săgeata timpului de ceas282 

asociată producerii reacției; 

▪ (CR2) după natura mecanismului: se referă la tipul de declanșare a 

reacției; 

▪ (CR3) după modul de operare: se referă la raportul dintre efectul generat 

de acție și efectul scontat pentru reacție;  

▪ (CR4) după țintă: se referă la efectul preconizat a fi obținut în urma 

reacției. 

3.3.3. Clase de reacții 

(1)  (CR1) după sensul temporal 

Conform acestui criteriu, putem avea următoarele tipuri de reacții: 

▪ (CR1/1) reacții dinspre trecut (feed-back) – această clasă de reacții 

operează în cazul în care acția este anterioară reacției nu numai din punct 

de vedere logic283, ci și din punct de vedere cronologic; 

▪ (CR1/2) reacții dinspre viitor (feed-forward) – această clasă de reacții 

operează în cazul în care acția  este ulterioară, din punct de vedere 

cronologic, reacției;284 

(2)  (CR2) după natura mecanismului 

▪ (CR2/1) reacții discreționare – această clasă de reacții este declanșată în 

mod deliberativ (de regulă, și formal) de un agent (economic sau 

instituțional, după caz); 

▪ (CR2/2) reacții automate – această clasă de reacții este declanșată în mod 

non-deliberativ, adică este declanșată în mod automat (de regulă, și 

formal) fără a implicat în mod direct285 un agent (economic sau 

instituțional, după caz); 

(3)  (CR3) după modul de operare 

▪ (CR3/1) reacții stabilizatoare – această clasă de reacții are efect atenuant 

(de „semn” opus) în raport cu efectul acției. Ele se referă atât la reacțiile 

de tip feed-back, cât și la cele de tip feed-forward. Ca reacții stabilizatoare 

vom avea, deci, reacții de tip feed-back negativ, respectiv, reacții de tip 

feed-forward negativ; 

▪ (CR3/2) reacții destabilizatoare – această clasă de reacții are efect 

escaladant (de același „semn”) în raport cu efectul acției. Ele se referă atât 

la reacțiile de tip feed-back, cât și la cele de tip feed-forward. Ca reacții 

destabilizatoare vom avea, deci, reacții de tip feed-back pozitiv, respectiv, 

reacții de tip feed-forward pozitiv; 
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(4)  (CR4) după țintă 

▪ (CR4/1) reacții de substituție – această clasă de reacții are drept țintă 

producerea unui efect de substituție în sistemul vizat;286 

▪ (CR4/2) reacții de complementaritate – această clasă de reacții are drept 

țintă producerea unui efect de complementaritate în sistemul vizat.287 

O imagine sinoptică privind funcționarea reacției, din perspectiva criteriilor 

CR1 și CR3, este propusă în Figura 12. 

 

 
Sursa: autorii. 

 

Figura 12. Schema logică de funcționare a reacției din clasele CR1, respectiv CR3 

3.3.4. Normele de reacție 

Relația dintre 𝑎 și 𝐴 este una dinamică. În plus, ea are și un caracter circular, 

așa cum s-a arătat mai sus, adică acția este urmată de o reacție care, la rândul ei, se 

constituie într-o acție care „cere” o reacție ș.a.m.d. Să introducem o formalizare 

minimală: 

▪ 𝑁𝑅𝑡
𝑎: norma de reacție a adaptantului la momentul 𝑡;288 

▪ 𝑁𝑅𝑡
𝐴: norma de reacție a adaptarului la momentul 𝑡; 

▪ 𝑆𝐴𝑡
𝑎: sfera de admisibilitate289 a normei de reacție a adaptantului la 

momentul 𝑡; 

▪ 𝑆𝐴𝑡
𝐴: sfera de admisibilitate a normei de reacție a adaptarului la momentul 𝑡; 

Procesul de adaptare reprezintă, de fapt, integrarea (endogeneizarea) 

reacțiilor reciproce ale adaptantului și adaptarului, pe baza următoarelor condiții de 

valabilitate: 

(i) 𝑁𝑅𝑡
𝑎 ⊂ 𝑆𝐴𝑡

𝐴, (∀)𝑡 ∈ 𝑁 

(ii) 𝑁𝑅𝑡
𝐴 ⊂ 𝑆𝐴𝑡

𝑎, (∀)𝑡 ∈ 𝑁 
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(iii) secvența de norme de reacție a adaptantului este formată din indici pari 

ai lui 𝑡:  

ℕℝ𝑎 = {𝑁𝑅0
𝑎, 𝑁𝑅2

𝑎, … , 𝑁𝑅2𝑘
𝑎 , … }, cu 𝑘 ∈ 𝑁 

(iv) secvența de norme de reacție a adaptarului este formată din indici impari 

ai lui 𝑡:  

ℕℝ𝐴 = {𝑁𝑅1
𝐴, 𝑁𝑅3

𝐴, … , 𝑁𝑅2𝑘+1
𝐴 , … }, cu 𝑘 ∈ 𝑁 

(v) secvența generală a adaptării prin norme de reacție este următoarea: 

ℕℝ = {𝑁𝑅0
𝑎, 𝑁𝑅1

𝐴, 𝑁𝑅2
𝑎, 𝑁𝑅3

𝐴, … , 𝑁𝑅2𝑘
𝑎 , 𝑁𝑅2𝑘+1

𝐴 , … } 

3.4. Adaptare și exaptare 

Adaptarea vizează, cum am arătat mai sus, realizarea celui mai bun fitness 

pentru o funcție dată a adaptantului care funcționează în cadrul unui adaptar dat. 

Elementul esențial aici este, desigur, faptul că există o funcție care are o finalitate. 

De menționat că funcția entității nu este un efect al mediului, ci (în mod analog cu 

funcția biologică) este un efect endogen al entității în cauză, generat de o mutație, 

fie aleatorie, ca în cazul biologic, fie prin intermediul filtrului modal (𝑅𝐸(1)𝐸(2)) 

discutat mai sus, ca în cazul pieței financiare. Particularizând la cazul unui agent 

care tranzacționează instrumente financiare, să considerăm următorul exemplu 

ipotetic: 

▪ un agent dezvoltă, pe filiera filtrului modal, următoarea funcție (utopică): 

sesizarea gradului de persistență a unui trend, de exemplu, în variația 

prețului unui activ; 

▪ o asemenea funcție, care este cauzată (ca mutație) prin „cooperarea” dintre 

𝑅 și 𝐸(1) din filtrul modal, va face ca agentul în cauză să poată exploata 

momentele din cadrul seriei de timp asociate activului (sau derivativului 

generat de acel activ, după caz), obținând astfel, randamente peste media 

pieței sau, oricum, randamente nete, adică situate peste costul asociat 

culegerii de informații și/sau asumării riscului tranzacției; 

▪ în timp, această funcție va fi folosită pentru a practica strategii 

tranzacționale contrariene, astfel: atunci când momentul este pe cale să se 

epuizeze (fie în creștere, fie în descreștere), dar încă nu s-a epuizat, alege 

o strategie care este contrară strategiilor care mizează, în continuare, pe 

inerția momentului în cauză;290 

▪ această finalitate nouă în utilizarea unei funcții dezvoltate, inițial, pentru o 

altă finalitate, diferită, se numește, în literatura de specialitate, exaptare 

(engl. exaptation). 
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Dar care este mecanismul prin care apare exaptarea? Să ne imaginăm 

următoarea situație: o normă de reacție a mediului (și recepționată de agent) se 

situează sub pragul prin care se penalizează decisiv o funcție existentă. De exemplu, 

dacă funcția existentă este cea menționată mai sus – capacitatea de a predicta 

momentele unei serii de timp – iar durata momentelor începe să se micșoreze atât 

de mult încât variația parametrului seriei de timp se apropie de mersul aleator, 

atunci agentul și-ar putea folosi funcția pentru a exploata strategia contrariană de 

tranzacționare. Dacă norma de reacție penalizează decisiv funcția existentă – de 

exemplu, predicțiile privind momentele devin din ce în ce mai puțin fiabile (eșuează 

prea des) – atunci funcția existentă poate fi abandonată, deci avem un proces de 

adaptare, și nu unul de exaptare. Desigur, criteriul care separă adaptarea de exaptare 

este cel al utilității aduse de strategia de tranzacționare în cauză. O imagine grafică 

a relației dintre adaptare și exaptare poate fi cea din Figura 13 (cu 𝐹𝑖 s-a notat funcția 

𝑖, iar cu 𝑆𝑖 s-a notat scopul 𝑖). 
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Sursa: autorii. 

 

Figura 13. Relația logică abstractă dintre adaptare și exaptare 
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3.5. Co-adaptare și co-evoluție 

Despre distincția între co-evoluție și co-adaptare s-a vorbit deja mai sus. În 

acest paragraf vom examina relațiile de cauzalitate/condiționalitate, statice și 

dinamice, dintre cele două concepte. 

Așa cum am văzut, co-adaptarea se referă la ajustările funcționale între 

adaptant (𝑎) și adaptar (𝐴), ceea ce înseamnă că are un caracter static și indivi-

dual,291 în timp ce co-evoluția se referă la ajustările structurale între cele două părți, 

ceea ce înseamnă că are un caracter dinamic și special.292 Având în vedere faptul 

(cunoscut din teoria sistemelor) că structura generează funcția,293 rezultă că vom 

avea modificări funcționale și în urma co-evoluției dar aceste modificări funcționale 

sunt de un ordin superior față de ajustările funcționale generate de co-adaptare. 

Pentru a fixa relația reciprocă dintre co-adaptare și co-evoluție, vom adăuga 

următoarele considerații (Tabelul 2). 

 
Tabelul 2 

Raporturi logice între co-adaptare și co-evoluție 

 Co-adaptare Co-evoluție 

Termen scurt lung  

Finalitate individul specia  

Cauză eficientă294 formală295 

Țintă funcția structura  

Nivel  micro macro  

Persistență mică mare  

Semnificație mutație aleberativă296 selecție cumulativă 

Sursa: autorii. 

 

Așadar, principalele concluzii privind relația dintre co-adaptare și co-evoluție 

ar putea fi sistematizate după cum urmează: 

▪ orice evoluție este o co-evoluție. Chiar și în teoria darwiniană originară, 

faptul că nu doar individul se adaptează la mediu dar și mediul se 

„adaptează” la individ (mai exact la specie) este o idee prezentă. 

Neodarwinismul susține cu atât mai mult această dublă dependență 

(dependență dinamică circulară), iar categoriile de speciație simpatrică vs. 

speciație alopatrică, ca și selecția de grup, conduc la aceeași concluzie; 

▪ co-adaptarea și co-evoluția funcționează, din punct de vedere logic  

(și cronologic, de altfel, având în vedere relația dinamică la nivel 

cauzal/condițional dintre ele) în tandem, ele formează un binom necesar 
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(adică, obligatoriu) în procesul de funcționare a pieței adaptive și, desigur, 

a fortiori, în procesul de funcționare a preferinței adaptive;297 

▪ co-adaptarea constituie, din punct de vedere conceptual, o mutație 

(aleberativă, cum am propune să fie denumită298). În acest sens,  

co-adaptarea apare, succesiv, atât la adaptant (𝑎) cât și la adaptar (𝐴), 

urmând ca „celălalt” partener să realizeze selecția299 (adică acceptarea sau 

respingerea mutației); 

▪ gradul de specializare – fie a preferinței, fie a strategiei, fie, mai general, a 

organizației – prezintă un risc de non-adaptabilitate: este suficientă o 

depășire mică a mărimii, intensității sau a vitezei cu care norma de reacție 

vine de la partenerul de co-evoluție, pentru ca preferința sau strategia sau 

organizația să fie selectate negativ (adică rejectate);300 

▪ tandemul co-adaptare – co-evoluție este impus de o „lege” simplă dar 

universală: fitness-ul unei specii (de exemplu, adaptantul) depinde de 

fitness-ul altei specii (de exemplu, adaptarul). Desigur, și co-adaptarea și 

co-evoluția se pot petrece atât în medii concurențiale, cât și în medii 

cooperative, cu diferențele procesuale cuvenite:  

a) în cazul mediilor concurențiale, fitness-ul unei specii se mișcă invers 

proporțional cu fitness-ul altei specii;  

b) în cazul mediilor cooperative, fitness-ul unei specii se mișcă în sens 

direct proporțional cu fitness-ul altei specii (desigur, factorul cantitativ 

de proporționalitate este o problemă empirică, nu teoretică). 

Din punct de vedere teoretic, co-evoluția (în perechea ei necesară cu co-

adaptarea301) are o...alternativă. Este vorba despre conceptul de multi-scalaritate 

(Gong; Hassink, 2019) care poate fi definit ca procesul prin care sistemele sunt 

preluate/încadrate/integrate în supra-sisteme. Această idee este relativ interesantă 

deși este dificil de demonstrat cum ar putea multi-scalaritatea înlocui co-evoluția – 

noi presupunem că ar putea fi stabilită o legătură (logică) între co-evoluție și multi-

scalaritate în mod analog cu legătura stabilită între co-adaptare și co-evoluție, dar 

nu vom dezvolta mai mult această sugestie aici.302 De altfel, așa cum vedea mai 

departe (vezi pct. 3.10), mai apare un „concurent” la co-evoluție (mai exact, de fapt, 

la selecție) și anume auto-organizarea (sau, mai larg, auto-poieticitatea). 

3.6. Așteptare și anticipare 

Conceptul de așteptare, atât în accepțiunea subiectivă, cât și în cea 

matematică (adică așa-numita așteptare rațională), a fost pus în evidență, în mod 
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succint, mai sus – în timp ce, în versiunea sa subiectivă, așteptarea reprezintă o 

simplă acordare de probabilitate Bayes a priori unui eveniment viitor,303 așteptarea 

matematică se bazează pe un calcul de tipul momentelor statistice304 (ea este, astfel, 

tehnic vorbind, un moment de ordinul 1). Așteptarea în sensul său matematic305 stă 

la baza teoriei așteptărilor raționale,306 elaborată în cadrul teoriei economiei 

neoclasice. În privința raporturilor (semantice și funcționale) dintre cele două 

concepte – așteptare, respectiv anticipare – putem spune următoarele: 

▪ ambele concepte vizează evenimente viitoare; 

▪ în timp ce așteptarea se referă la un sentiment subiectiv, complet 

idiosincratic, fără nici o formalizare exterioară conștiinței, anticiparea se 

referă la un calcul exterior conștiinței (deși condus, desigur, de conștiință) 

bazat pe un model de raționalitate pre-acceptat; 

▪ ambele concepte se bazează pe credință – conceptul de credință trebuie 

considerat foarte apropiat (dar, totuși, nu exact identic, așa cum vom arăta 

mai departe) cu conceptul de preferință;307 

▪ în timp ce așteptarea nu este vizibilă pentru alții și nu este comunicabilă 

interpersonal – decât, desigur, prin obiectivarea acțiunii generate de ea – 

anticiparea este (sau poate fi) vizibilă pentru alții, exact prin intermediul 

calculului bazat pe modelul de raționalitate asumat. De exemplu, cineva 

care asumă modelul homo œconomicus, va fi „vizibil” pentru ceilalți în 

legătură cu ce decizie va lua într-o situație dată deoarece acea decizie 

(alegere) trebuie să fie o inferență valabilă din modelul de raționalitate în 

cauză, aspect care poate fi cunoscut și „controlat” inter-subiectiv; 

▪ în ceea ce privește natura sa, așteptarea este o stare de conștiință pre-

intelectuală (deseori ea este „situată” în subconștient), în timp ce 

anticiparea este o stare de conștiință intelectuală (ea nu există decât în 

conștient);308 

▪ în ceea ce privește stabilitatea, așteptarea/preferința este persistentă 

(uneori pe tot parcursul vieții), în timp ce anticiparea durează cât durează 

acceptarea modelului de raționalitate căruia îi este asociată. Desigur, asta 

nu înseamnă că modelul de raționalitate se schimbă foarte des dar, din 

punct de vedere relativ, el este cu mult mai instabil decât așteptarea – de 

exemplu, preferința pentru risc poate persista chiar dacă modelul de 

raționalitate EMH este înlocuit cu modelul de raționalitate AMH. 
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În contextul discuției din acest studiu, raportul dintre așteptare și anticipare 

poate fi redat sinoptic ca în Figura 14 (BMH semnifică Behavioural Market 

Hypothesis). 
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Sursa: autorii. 

 

Figura 14. Relația logică abstractă dintre așteptare și anticipare 

3.7. Exogen și endogen în funcționarea preferinței adaptive 

Pe baza celor două discuții anterioare (norme de reacție, respectiv relația 

dintre așteptare/preferință și anticipare/model de raționalitate), o altă chestiune 

devine importantă acum, și anume relația dintre exogen și endogen în funcționarea 

și dinamica preferinței adaptive.  

În literatura de specialitate, opiniile cuprind tot spectrul  de opțiuni – a 

considera mediul complet endogen pentru modificarea preferinței sau, dimpotrivă, 

a-l considera complet exogen. De exemplu, în ceea ce privește piața financiară 

considerată ca reprezentând componenta de mediu, Grossman și Stiglitz sunt de 

părere că numărul agenților informați (adică al celor care pot exploata oportunitățile 

create pe piață de cei neinformați – ultimii fiind cei care introduc zgomot pe piață) 

reprezintă o variabilă endogenă (Grossman; Stiglitz, 1980). În aceeași notă, Lo 

optează pentru a considera riscul sistemic – adică riscul „venind” dinspre piață spre 

agent – ca fiind endogen (Lo, 2019). Weick (1979) preferă o poziție de mijloc 

(prudentă din punct de vedere teoretic dar vulnerabilă sub aspect metodologic și 

instrumental) susținând că mediul trebuie considerat, din perspectiva agentului, atât 

ca variabilă endogenă, cât și ca variabilă exogenă. Pe de altă parte, există și autori 
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care apreciază mediul (din perspectiva schimbării instituționale, de data aceasta) ca 

reprezentând mai degrabă o problemă de control decât un efect endogen (van den 

Bergh; Sigrid, 2003). 

Noi considerăm că proprietățile de endogeneitate, respectiv de exogeneitate 

sunt dependente, inclusiv din punct de vedere cauzal, de tipul de joc 

social/economic în cadrul căruia sunt examinate aceste proprietăți:  

▪ dacă ne aflăm în cadrul unui joc win-win,309 adică în cadrul unei cooperări 

(engl. cooperation), atunci semnalele pieței (adică, la limită, ale 

partenerului de joc economic) sunt endogeneizate, deci trebuie considerate 

endogene – această endogeneizare se face, evident, prin intermediul 

normelor de reacție (discutate la pct. 3.3.4); 

▪ dacă ne aflăm în cadrul unui joc win-loss, adică în cadrul unei concurențe 

(engl. competition), atunci semnalele pieței (adică, la limită, ale 

partenerului de joc economic) au caracter exogen. Jocul win-loss poate 

merge până la extincția (economică a) unui partener (echivalent biologic: 

a unei specii) cauzată de acțiunile celuilalt partener (echivalent biologic: 

cealaltă specie);310 

▪ se pune problema dacă există și un joc de tip loss-loss. Din punct de vedere 

logic, asta ar însemna că suma câștigurilor (de exemplu, suma utilităților 

substantive ale) celor doi parteneri scade față de momentul de dinaintea 

începerii jocului, așa că, indiferent de modul de distribuire a pierderii între 

ei,311 ambii pierd. Asta se poate întâmpla, de exemplu, în cazul unui război, 

în care sunt distruse (și indisponibilizate) resurse pentru ambii parteneri 

sau într-o altă împrejurare similară – un exemplu de pe piața financiară 

este cel al căderii bursei, în care, principial, toată lumea pierde).  

De fapt, un sinoptic al tuturor cazurilor posibile în acest sens este următorul 

(Tabelul 3) (prop. exprimă cazul „proporțional cu riscul/costul asumat”, iar  

non-prop. exprimă cazul „ne-proporțional cu riscul/costul asumat”). 

Tabelul 3 

O tipologie abstractă a jocului economic 

 Agentul 2 

win loss 

prop. non-prop. prop. non-prop. 

Agentul 1 

win 
prop. 𝑆11

11 𝑆12
11 𝑆11

12 𝑆12
12 

non-prop. 𝑆21
11 𝑆22

11 𝑆21
12 𝑆22

12 

loss 
prop. 𝑆11

21 𝑆12
21 𝑆11

22 𝑆12
22 

non-prop. 𝑆21
21 𝑆22

21 𝑆21
22 𝑆22

22 

Sursa: autorii. 
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Modul în care endogeneitatea, respectiv exogeneitatea impulsului/cauzei se 

corelează cu preferința adaptivă poate fi descris după cum urmează: 

▪ endogeneitatea implică mai degrabă co-adaptarea, adică o adaptare la 

nivelul funcționalității, nu al structurii. Din perspectiva preferinței 

adaptive, aceasta înseamnă că preferința se va ajusta nu la nivelul credinței 

(stratul profund al întemeierii preferinței), ci la nivelul manifestării 

exterioare a preferinței (alegerea strategiei tranzacționale).  

▪ exogeneitatea implică, dimpotrivă, o co-evoluție, adică o adaptare la 

nivelul structurii, nu la nivelul simplei funcționalități. De exemplu, un 

impuls endogen (sau, echivalent, endogeneizat) descris ca „reducerea 

intervalului de auto-corelație pozitivă a observațiilor din seria de timp”312 

va conduce la înlocuirea preferinței pentru minimizarea riscului cu o 

preferință pentru căutarea riscului, cum ar fi alegerea unor strategii 

contrariene. 

Din punct de vedere practic, desigur, este mult mai dificilă distingerea între 

impulsuri cauzale sau condiționale endogene și asemenea impulsuri exogene, decât 

indică, prima facie, abordarea pur academică. Dificultatea este sporită și de 

ambiguitatea dintre endogen și exogen endogeneizat, respectiv dintre exogen și 

endogen exogeneizat. Dar, de la caz la caz, pot fi găsite soluții metodologice și 

instrumentale de depășire a dificultăților. În opinia noastră, „operatorul” logic (și, 

într-o oarecare măsură, și cantitativ) care poate ajuta la aceste distincții este tocmai 

norma de reacție. 

3.8. Preferințe adaptive și nivel de agregare  

Există opinii (Acemoglu; Robinson, 2019) care susțin că nivelul macro nu 

exercită constrângeri nici asupra formării, nici asupra dinamicii preferințelor (nu 

numai cu privire la preferințele economice, desigur, ci relativ la orice fel de 

preferințe – de exemplu, preferința pentru libertate sau, diametral opus, pentru 

dictatură/paternalism). În legătură cu această opinie, dar și într-un context mai larg 

al relației dintre nivelul micro și nivelul macro (îndeosebi specificat la cazul 

economic sau chiar particularizat la piața financiară) facem următoarele 

considerații: 

▪ „sediul” modificării preferinței (adică „sediul” preferinței adaptive) nu 

poate fi decât individul uman, mai exact, investitorul, adică, încă, agentul 

economic care tranzacționează pe piața financiară. Motivul este acela că 

credințele, pe care se întemeiază preferințele,313 sunt proprietăți subiective 

idiosincratice ale individului biologic; 
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▪ din punct de vedere evolutiv (mai precis, co-evolutiv), așadar, mutația în 

privința preferinței se produce la nivelul micro, al individului. Desigur, 

luând în considerare așa-numita selecție de grup314 (asupra căreia vom 

reveni) putem extinde ținta mutației la nivelul grupului (considerat după 

diverse criterii date) dar, chiar și în acest caz, vorbim tot despre nivelul 

micro; 

▪ se pune, acum, problema, sursei/originii impulsului pentru mutație. În 

opinia noastră, există două asemenea surse:  

a) surse interne – individul (sau grupul, după caz);  

– sursa internă (endogenă) este o sursă de tip micro iar modalitatea în 

care ea apare (se produce) este mai degrabă deliberată (mai exact, 

cvasi-deliberată), mecanismul implicat fiind un fel de normă de auto-

reacție, adică o normă de reacție aplicată în buclă. Într-o dezvoltare 

mai analitică, sursa internă a mutației ar putea fi considerată din 

perspectiva filtrului modal (𝑅𝐸(1)𝐸(2)), iar într-o analogie cu 

fenotipul biologic, ea are ca efect dezvoltarea (nu evoluția);315 

b) surse externe, adică mediul (piața financiară): 

– sursa externă (exogenă) este o sursă de tip macro, chiar dacă, de 

exemplu, este localizată la nivelul altui agent economic. Argumentul 

principal în această privință este acela că norma de reacție a altui 

individ reprezintă o înfășurătoare a stării mediului, adică a pieței 

financiare, adică a nivelului macro de agregare a procesului 

economic; 

▪ preferința adaptivă se consideră adaptată (sau re-adaptată) abia după ce 

mediul (piața financiară) a selectat-o cumulativ, adică, la rândul său, 

a...preferat-o. Spre deosebire de cazul mutației, în care caracterul aleator 

din domeniul biologic a fost înlocuit cu caracterul cvasi-deliberat în 

domeniul pieței financiare, în cazul selecției cumulative aceasta se produce 

în ambele domenii în mod similar, adică în mod direcționat – criteriul de 

selecție direcționată este adecvarea316 fitness-ului, mai bine zis, al noului 

fitness apărut, în urma mutației, la mediu (la piața financiară); 

▪ așadar, mutația se produce fie la nivel micro, fie la nivel macro (analog cu 

producerea mutației în domeniul biologic),317 în timp ce selecția 

cumulativă se produce întotdeauna la nivel macro (sau, mai exact, este 

exercitată dinspre nivelul macro); 
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▪ problema echilibrului punctuat318 în selecție (care, evident, acționează tot 

din „direcția” macro) este, în opinia noastră, de cea mai mare însemnătate 

în modelarea logică (și, ulterior, cantitativă) a funcționării pieței financiare 

și, ca rezultat, în funcționarea preferinței adaptive – „ținta” studiului 

nostru. În acest sens, considerăm că, pentru cazul economic (în speță, 

pentru cazul pieței financiare) conceptul de echilibru punctuat deține 

următoarele proprietăți logice: 

– din punct de vedere al frecvenței cu care se produce, nu este mult mai 

rar decât selecția cumulativă;319 

– probabil, selecția operată de piața financiară se face pe baza unui mix 

între selecția cumulativă și echilibrul punctuat; 

– echilibrul punctuat produs pe piața financiară este un efect mixt în 

cadrul filtrului modal, așa încât deliberativitatea (𝑅) este ajustată de 

experiență (𝐸(1)) și dirijată de emoție (𝐸(2)); 

▪ co-evoluția (parțial și co-adaptarea) între preferință și piața financiară 

implică schimbarea alternativă a poziției celor două componente din 

perspectiva caracterizării drept nivel micro, respectiv nivel macro. 

3.9. Preferințe adaptive și sinergie 

Raporturile dintre preferința adaptivă și sinergie vizează, de fapt, mai multe 

concepte care descriu fenomenologia acestor raporturi, printre care: emergența, 

egoismul, altruismul, parazitarea, simbioza etc. Vom proceda, mai întâi, la fixarea 

conceptelor: 

▪ sinergie: sinergia este o proprietate a unui sistem de a avea...proprietăți 

care apar doar ca urmare a formării sale ca sistem. Aceasta înseamnă că 

aceste proprietăți noi nu pot fi găsite la elementele componente ale 

sistemului, așa cum sunt ele în afara sistemului. Desigur, aceste proprietăți 

fac obiectul unei interpretări – ele pot fi dezirabile sau pot fi indezirabile, 

de exemplu. Aspectul cel mai importat este legat de predictibilitatea lor. 

Astfel, știind dinainte ce elemente componente va deține un sistem pe cale 

de a se forma (sau de a fi format în mod intenționat), am putea anticipa, 

desigur, pe baza unor modele de raționalitate pre-acceptate, proprietățile 

sinergice ale viitorului sistem – aceasta este sinergia predictibilă. Dacă, 

însă, odată format sistemul, observăm/măsurăm proprietăți noi pe care nu 

am fost capabili să le anticipăm, avem de-a face cu sinergia impredictibilă. 
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Desigur, în principiu, ambele forme de sinergie sunt posibile în cadrul 
aceluiași sistem; 

 emergență: emergența este un proces care se referă la apariția unui lucru, 
proprietate sau relație fără ca acea apariție să fie un rezultat inferat dintr-un 
model de raționalitate, sau un rezultat scontat printr-o acțiune (act ori 
abținere, după caz). Având în vedere că emergența conține deja, în 
conceptul său, predicatul de noutate – predicatul de a fi ceva nou – rezultă 
că există o echivalență semantică între emergență și sinergie 
impredictibilă, în sensul că orice sinergie impredictibilă este o emergență 
și reciproc; 

 egoism: egoismul este o proprietate a unui comportament care se referă la 
tendința structurală (credința sau preferința) de a urmări realizarea 
scopului individual, fără a ține cont de impactul acestui comportament 
asupra celorlalți. Desigur, comportamentul egoist nu conduce în mod 
necesar la impact negativ (dezavantajos, defavorabil) asupra celorlalți320 – 
pur și simplu ignoră interesele și scopurile celorlalți. Din punct de vedere 
moral există, desigur, probleme generate de încălcarea maximei kantiene 
de comportament – comportă-te ca și cum ai fi oricând de acord ca norma 
ta de comportament să devină normă de comportament a societății,321 – în 
sensul că, prin această încălcare, indivizii ceilalți (participați la jocul social 
sau economic) sunt tratați drept (doar) mijloace de atingere a scopurilor 
proprii.322 Egoismul este un principiu de comportament care este 
„înregistrat” în genele noastre, el fiind unul dintre mijloacele prin care am 
supraviețuit de-a lungul istoriei (și, desigur, cu mult înainte de începutul 
istoriei323), iar behaviorismul, venit din psihologie în economie, a 
exploatat cu mult succes acest dat evolutiv în descrierea comportamentului 
economic real, nu a celui imaginat de teoria economică neoclasică; 

 altruism: altruismul este o proprietate a unui comportament care se referă 
la tendința (fie structurală, fie exclusiv funcțională) de a acționa în 
favoarea altcuiva (individ sau grup), chiar dacă, de cele mai multe ori, în 
defavoarea urmăririi scopului egoist. Problema esenței altruismului este 
încă nerezolvată printr-un consens, atât la nivelul teoriei economice, cât și 
la nivelul filosofiei morale. Opiniile cuprind tot spectrul de interpretări: de 
la opoziția casantă a altruismului în raport cu egoismul, până la 
considerarea altruismului ca fiind un egoism deghizat. Se pare, însă, că în 
privința a cel puțin două aspecte marea majoritate a analiștilor a căzut de 
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acord, și anume: a) cu faptul că altruismul implică un cost individual 

suportat de altruist; b) cu faptul că altruismul funcționează în cadrul 

selecției de grup (Floreano; Mattiussi, 2008). Ambele asumpții sunt 

evidente, așa că nu vom dezvolta aici mai mult; 

▪ parazitism: parazitismul este o relație de comportament de a culege 

avantaje din conviețuirea cu un alt individ (fie din aceeași specie, fie din 

altă specie și chiar din alt gen) fără ca celălalt individ să beneficieze de 

vreun avantaj, la rândul său, rezultat din această conviețuire. Este, așa cum 

vom vedea la conceptul de simbioză, o simbioză asimetrică, sau o simbioză 

amputată, sau, încă, o simbioză unidirecționată. Parazitismul este larg 

răspândit în lumea biologică și, desigur (poate chiar mai mult, încă), în 

lumea economică.324 De fapt, parazitismul poate lua forme foarte subtile 

(nerecognoscibile prima facie) care pot merge până la a constitui strategii 

tranzacționale de succes, ceea ce conduce la necesitatea de a le lua în calcul 

inclusiv din perspectiva preferinței adaptive – astfel, o adaptare a 

preferinței se poate produce exact în marja (fie ca scop, fie ca mijloc) 

parazitismului. De exemplu, în discuția purtată mai sus cu privire la rolul 

informației în co-evoluție (vezi pct. 3.2) și, respectiv în comportament, 

metodologia de a demonstra faptul că nu informația generează 

comportamentul, ci invers, comportamentul generează informația325 

utilizează exact ipoteza parazitului (introdusă, în literatura de specialitate, 

printr-o ecuație diferențială adecvată, e adevărat, însă, că la nivelul 

comportamentului pre-celular sau pre-biotic) (Froese et al. 2012). 

▪ simbioză: simbioza este o relație de comportament prin care doi parteneri 

(parteneri simbiotici) obțin sinergie pozitivă reciprocă. Simbioza poate fi 

interpretată din două perspective:  

a) așa cum s-a sugerat mai sus, simbioza este un parazitism simetric;  

b) simbioza este o cooperare de tip win-win.326 

Relația dintre preferința adaptivă și sinergie poate fi descrisă prin următoarele 

considerații adiționale: 

▪  sinergia pozitivă are un efect de consolidare a preferinței,327 în timp ce 

sinergia negativă are un efect de subminare a acesteia; 

▪  din punct de vedere tehnic, atât consolidarea preferinței cât și subminarea 

ei reprezintă cazuri de adaptare a acesteia – se poate spune și: consolidarea 

preferinței este o adaptare conservatoare a preferinței, în timp ce 

subminarea preferinței este o adaptare novatoare a acesteia; 
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▪  sub aspect logic, orice manifestare (obiectivare, utilizare) a preferinței se 

poate face doar prin inter-acțiune cu ceilalți agenți ai pieței. Aceasta 

înseamnă formarea de noi sisteme sau supra-sisteme pe piața financiară 

(chiar dacă temporar), dar simpla formare/reformare de sisteme generează, 

așa cum am arătat, sinergie, fie pozitivă, fie negativă; 

▪  impactul sinergiei asupra preferinței adaptive328 este inevitabil. Mai exact, 

acest impact este necesar condițional: generarea sinergiei este non-

necesară (așa cum tranzacționarea pe piața financiară este non-necesară) 

dar, odată inițiat jocul economic (această inițiere reprezintă condiționalul) 

apariția sinergiei este necesară; 

▪  una dintre căile de a „bate” piața rezidă și în exploatarea caracterului 

predictibil al unor efecte sinergice (fie pozitive, fie negative). Din punct 

de vedere conceptual, așadar, se poate accepta o echivalență, pe piața 

financiară, între zgomot și emergență.329 

3.10. Selecție și auto-organizare/autopoieticitate 

Auto-organizarea este o specie de autopoieticitate, deoarece autopoieticitatea 

asigură, pe lângă auto-organizare și alte funcții de aceeași categorie: auto-reparare, 

auto-catalizare etc. Din punctul de vedere al subiectului de cercetare din acest 

studiu, cel mai relevant aspect este acela că auto-organizarea poate constitui o 

alternativă la selecție. Atât darwinismul standard, cât și noul darwinism (sau 

darwinismul generalizat330) sunt proiectate pe cele două procese inter-corelate care, 

în inter-dependența lor, descriu procesul evoluționist:  

a) mutația aleatoare, la nivelul genotipului;  

b) selecția cumulativă direcționată, la nivelul fenotipului.  

Cercetarea în materia evoluției (nu numai biologice/naturale, dar și, mai ales, 

sociale/culturale) arată că aceasta (evoluția) poate avea loc pe două căi alternative 

care, aspect foarte important, nu sunt inconsistente între ele, ci de fapt, constituie 

două „canale” sau două etaje evolutive, cel de-al doilea „canal” fiind tocmai auto-

organizarea. 

Auto-organizarea este prezentă și în natura non-vie (la nivel pre-biotic) dar, 

desigur, cu precădere în natura vie și, mai ales, în domeniul cultural. În domeniul 

cultural, automatismul auto-organizării (Eigen, 2013) din lumea non-vie sau din 

lumea vie non-culturală, bazat pe hiperciclu, este înlocuit cu deliberativitatea și, 

mai ales, cu proiectul intelectual. Din punct de vedere conceptual, auto-organizarea 

din domeniul cultural – de exemplu, de pe piața financiară sau de la nivelul 
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individului, fie ca preferință, fie ca strategie tranzacțională – este analogă  

co-adaptării și, destul de frecvent, co-exaptării. Desigur, auto-organizarea însăși, 

peste un anumit prag, trebuie validată de mediu, fiind, astfel, supusă, în cele din 

urmă, selecției, de aceea se poate spune că auto-organizarea este un stadiu/etapă 

intermediar/ă între mutație și selecție. În alt cuvinte, auto-organizarea reprezintă un 

substitut al selecției până la depășirea unui prag de variație generat de auto-

organizare, care conduce la confruntarea cu constrângerile impuse de mediu și când, 

așadar, intră în funcțiune selecția. 

În modelarea logică și, mai ales, în modelarea cantitativă a preferinței 

adaptive, auto-organizarea (iar, cum vedea în cazul altor dezvoltări ale studiului, 

autopoieticitatea) constituie factori importanți ai tratării procesului real (realist) de 

comportament economic pe piața financiară. 

O sugestie grafică a relației dintre auto-organizare și selecție în materia 

preferinței adaptive poate fi cea din Figura 15. 
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Cooperare
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Sursa: autorii. 

 

Figura 15. Relația logică auto-organizare – selecție în procesul evolutiv al preferinței adaptive 

3.11. Adaptare, specializare și succes 

În problema preferinței adaptive există o problemă (care se întâlnește, ce-i 

drept, în orice proces evolutiv, deci în orice proces adaptiv) – este vorba despre 

gradul de specializare. Un sistem „cufundat” în mediul său trebuie să fie compatibil 
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cu mediul, după ce a evitat să fie inconsistent (adică contradictoriu) cu acesta. Dar 

se pune întrebarea: cât de compatibil trebuie să fie cu mediul? Există următoarea 

problemă care se întâlnește, desigur, și în domeniul biologic dar care este cu atât 

mai pregnantă în domeniul cultural, adică în economia și societatea omenească: 

specializarea, care este un efect (printre altele) al adaptării, inclusiv al co-evoluției, 

devine (sau ar putea deveni), peste un anumit prag, o vulnerabilitate? Fenomenul 

poate fi descris în felul următor: 

▪ sistemul se adaptează, atât sub presiunea factorilor interni, cât și sub cea 

venită din partea mediului, așa încât el să fie selectat de mediu, ceea ce 

echivalează cu câștigarea „pariului” supraviețuirii; 

▪ din punct de vedere obiectiv, adaptarea conduce, prin acumulare, la 

specializare – așadar, specializarea reprezintă o îngustare a ariei de 

interacțiune cu mediul, însoțită (într-o corelare non-liniară) de o creștere a 

randamentului sistemului în interacțiunea cu mediul; 

▪ creșterea randamentului este posibilă, așadar, în contextul specializării, 

numai cu prețul îngustării ariei de interacțiune cu mediul: vom numi acest 

proces nișare; 

▪ deci, nișarea reduce numărul gradelor de libertate ale sistemului în 

asigurarea supraviețuirii sale; ca urmare, orice reducere a capacității nișei 

ocupate de a satisface criteriile de supraviețuire ale sistemului constituie 

riscuri insurmontabile (cel puțin pe termen scurt) pentru acel sistem; 

▪ dacă se pune întrebarea: cât de departe trebuie dusă specializarea, 

răspunsul trebuie să ia în considerare, evident, criteriul de validare a 

comportamentului: în timp ce EMH, de exemplu, ar cere grad maxim de 

specializare, deci de nișare, deoarece așa se obține câștigul maxim (first 

best) din exploatarea oportunităților pieței (chiar dacă piața, desigur, 

devine eficientă în sensul Fama după epuizarea acelor oportunități), ceea 

ce conduce și la gradul maxim de vulnerabilitate (risc potențial), AMH ar 

cere mai puțin, și anume supraviețuirea (second best) ceea ce oprește 

gradul de specializare la un nivel rezonabil (Nota bene: trebuie precizat, 

desigur, ce înseamnă rezonabil), deci împiedică îngustarea prea mult a 

nișei în care „trăiește” acel sistem.331 

Figurile 16, respectiv 17 oferă imagini sinoptice ale relației dintre specia-

lizare, randament și vulnerabilizare (𝑒 este elasticitatea ariei de interacțiune – sau a 

nișei sistemului) în funcție de gradul de specializare al acestuia:  𝑒 =
∆𝐴

𝐴
∙

𝑆

∆𝑆
). 
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Sursa: autorii. 

 

Figura 16. Relația dinamică între gradul de specializare  

și aria de interacțiune (nișa) 
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Sursa: autorii. 

 

Figura 17. Curba specializării vs. curba nișării 

 

Așadar, dacă notăm cu 𝑠(𝑟) funcția de specializare, unde cu 𝑟 s-a notat riscul, 

și cu 𝑛(𝑟) funcția de nișare, atunci, din punct de vedere cantitativ, putem scrie 

succesiv (Nota bene: 𝑥′ semnifică derivata de ordinul 1 a funcției x, iar 𝑥′′ 

semnifică derivata de ordinul 2 a acestei funcții): 
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▪ 𝑛(0) = 0 

▪ 𝑛(𝑟𝑀) = 0 

▪ 𝑛(𝑟∗) = 𝑀𝑠 

▪ {

𝑛′(𝑟) > 0, 𝑝𝑡. 𝑟 < 𝑟∗

𝑛′(𝑟) = 0, 𝑝𝑡. 𝑟 = 𝑟∗

𝑛′(𝑟) < 0, 𝑝𝑡. 𝑟 > 𝑟∗

 

▪ 𝑛′′(𝑟) < 0 

▪ 𝑠(0) = 0 

▪ 𝑠(𝑟𝑀) = 𝑀𝑠 

▪ 𝑠(𝑟∗) = 𝑐∗ 

▪ 𝑠′(𝑟) > 0 

▪ {

𝑠′′(𝑟) > 0, 𝑝𝑡. 𝑟 < 𝑟∗

𝑠′′(𝑟) = 0, 𝑝𝑡. 𝑟 = 𝑟∗

𝑠′′(𝑟) < 0, 𝑝𝑡. 𝑟 > 𝑟∗

 

3.12. Ordinea „corectă” logic a modelelor pieței financiare 

Pe baza examinării celor două modele (trei, dacă am concede că și BMH – 

Behavioural Market Hypothesis – ar reprezenta un asemenea model, idee respinsă, 

totuși, de Lo) ale pieței financiare și, de altfel, ale oricărui comportament de alegere 

(nu numai în privința fenomenologiei economice), se pare că, din punct de vedere 

istoric, avem o nesuprapunere a ordinii în care au apărut aceste modele cu ordinea 

logică în care ar fi „trebuit” să apară.332 

Astfel, având în vedere faptul că criteriul fundamental de comportament, 

adică de alegere (și care a subzistat și subzistă încă, de-a lungul întregului proces 

evolutiv al omului) este criteriul supraviețuirii, primul model, în ordine logică, 

menit să descrie comportamentul real al individului este, evident, BMH. Pe baza 

reacțiilor reciproce (norme de reacție) dintre individ și mediul său – în speță, dintre 

strategia tranzacțională și piața financiară –, al doilea model de comportament ar fi 

trebuit să fie cel al AMH. În sfârșit, pe măsură ce raționalitatea, însoțită de 

preponderența deliberativității, a teleologiei și a moralei se dezvoltă, ar fi trebuit să 

apară EMH. 

Inversarea istorică a apariției modelelor logice ale economiei (respectiv ale 

pieței financiare) față de ordinea logică învederată mai sus, se suprapune peste o 

„anomalie” analogă înregistrată în materia modelelor praxiologice urmate de 
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omenire. Astfel, primul model praxiologic a fost cel al staționarității, identic cu 

„modelul” urmat de lumea vie non-umană, al doilea a fost cel al optimalității, al 

treilea (în curs de formare) este modelul sustenabilității, iar al patrulea (care, în 

opinia noastră, va trebui construit în mod teleologic) este modelul praxiologic al 

viabilității. Și în cazul modelelor praxiologice, se pare că optimalitatea a „sărit” 

peste rând, așa cum s-a întâmplat cu EMH. Punând în oglindă cinematica modelelor 

logice ale pieței financiare cu cinematica modelelor praxiologice,  se pot reprezenta 

aceste „anomalii” ca în Figura 18. 
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Figura 18. „Anomalii” istorice și corespondențe logice între modelele pieței financiare  

și modelele praxiologice 

4. Schiță a unui model logic al preferinței adaptive pe piața financiară 

4.1. Preambul 

În cele de mai jos, va fi propus un model logic (calitativ) al preferinței 

adaptive pe piața financiară. Propunerea se bazează pe rezultatele obținute deja în 

acest studiu. Modelul în cauză se caracterizează prin următoarele: 

▪ este un model principial – aceasta înseamnă că nu conține formalizări canti-

tative (acestea din urmă fac obiectul unor formalizări cantitative stilizate în 

Partea 2 a Capitolului 3), ci doar sugestii calitative, de mecanism; 

▪ este un model de tip co-evolutiv – preferința adaptivă este considerată 

entitatea/sistemul care se adaptează (adică adaptantul, notat anterior cu 𝑎) 

sub presiunea mediului (adică a adaptarului, notat anterior cu 𝐴) dar, în 

același timp, ia în considerare schimbarea (necesară) de „roluri”, când adap-

tantul devine adaptar și adaptarul devine adaptant. Desigur, co-adaptarea și 

co-evoluția acționează concomitent, conform celor arătate anterior; 
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▪ este un model cauzal/condițional – cauza modificării preferinței poate fi 

atât mutația survenită la nivelul preferinței, cât și o modificare apărută în 

mediu (prin simplificare, pe piața financiară) care este, însă, 

endogeneizată. La fel se întâmplă și cu mediul: el poate suferi o mutație – 

de exemplu, apare o schimbare instituțională333 – sau poate reacționa, prin 

norma proprie de reacție, la o schimbare în preferință (pe care, la rândul 

său, o endogeneizează). Așadar, adaptarea co-evolutivă este, simultan, 

cauzală (mutația) dar și condițională (acceptarea mutației din partea 

„partenerului”). Astfel, în literatura de specialitate se apreciază că fiecare 

strategie individuală are drept caracteristică o dinamică indusă de piață 

(Farmer, 2002); 

▪ este un model dinamic334 – preferința se adaptează și, ca efect,  

co-evoluează sub imperiul cauzalității. Deși cauzalitatea se produce 

întotdeauna în mod determinist (adică analitic335), în domeniul economic 

caracterul foarte complicat al proceselor ne obligă să o studiem sub 

aspectul ei statistic (adică în medie). Caracterul statistic al cauzalității nu 

elimină cauzalitatea din cazurile individuale, doar o pune sub impactul 

ipotezei/conjecturii populaționale;336 

▪ este un model „genetic” – conceptele de mutație, adaptare, co-evoluție 

(care sunt concepte proprii dinamicii biologice) sugerează, cumva (sau 

reprezintă o invitație spre) direcția de analiză de tip genetic a problemei 

preferinței adaptive. O asemenea sugestie va fi dezvoltată de echipa de 

cercetare în volumul 2 al lucrării, sub forma ipotezei pieței autopoietice – 

IPAP (engl. Autopoietic Market Hypothesis – APMH). 

Așadar, deși avem în vedere co-evoluția (ca proces necesar) preferință – piață 

(financiară), accentul va fi pus îndeosebi pe comportamentul preferinței (respectiv 

pe variația în alegerea strategiei tranzacționale).337 Specificul (adică diferențele) 

abordării noastre, comparativ cu abordarea realizată de Lo (2019), constă, în esență, 

în următoarele: 

(i) factorul prim în perechea preferință – strategie este preferința; desigur, 

alegerea strategiei nu este exclusiv efectul preferinței, dar ceilalți factori cauzali/ 

condiționali (de exemplu, cei din filtrul modal discutat anterior) în această alegere 

se subsumează preferinței sau se manifestă în marja preferinței. În consecință, 

interesul științific trebuie concentrat pe dinamica preferinței (care, suportând 

dinamici, nu poate fi decât o preferință adaptivă); 
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(ii) în ultimă instanță, piața financiară însăși (ca agregat al preferințelor 

adaptive individuale) evoluează tocmai pentru a se...adapta la aceste preferințe, dar 

nu ca un mediu care selectează în mod suveran preferințele (cum se întâmplă – deși, 

și aici, în mod relativ – în domeniul biologic, respectiv în concepția AMH), ci ca 

un mediu care este, pur și simplu, expresia acestor adaptări ale preferinței; 

(iii) în consecință, un model intermediar al cercetării noastre (până la 

formularea Autopoietic Market Hypothesis – APMH, în volumul 2) va fi cel al 

ipotezei preferinței adaptive – IPA (engl. Adaptive Preference Hypothesis – APH). 

4.2. Principiile 

În general, un model logic338 este fundamentat pe trei categorii de principii:  

a) principii institutive/structurale – care creează structura modelului în cauză;  

b) principii distributive/funcționale – care asigură funcționarea principiilor 

institutive;  

c) principii regulative/selecționare – care asigură menținerea principiilor 

distributive pe „culoarul” indicat de principiile institutive.339 

Pentru cazul modelului logic al preferinței adaptive pe piața financiară, 

considerăm că următoarele principii sunt de reținut și utilizat: 

(a)  principii institutive/structurale (𝑃𝐼) 

(𝑃𝐼/1) principiul supraviețuirii (sau principiul second-best): este principiul 

conducător al comportamentului preferinței adaptive, înlocuind principiul 

optimizării (sau, echivalent, principiul minimizării costului de oportunitate sau, 

încă, principiul first best) din modelele bazate pe teoria așteptărilor raționale (cum 

este și EMH); 

(𝑃𝐼/2) principiul euristicii reprezentativității:340 este principiul care descrie 

modalitatea reală în care indivizii iau decizii (fac alegeri), într-un mod rapid, 

simplificat, bazat pe experiența care a avut succes (rule of thumb);341 

(b)  principii distributive/funcționale (𝑃𝐷) 

(𝑃𝐷/1) principiul preferinței (sau principiul filtrului modal): este principiul 

care descrie comportamentul indivizilor, din perspectiva alegerii strategiilor 

tranzacționale, utilizând procedura filtrului modal (𝑅𝐸(1)𝐸(2)). Acesta este modul 

general (paradigmatic) de funcționare a modelului logic al preferinței adaptive – 

mai exact, aceasta este funcția de bază generată în acest model; 

(𝑃𝐷/2) principiul alegerii (sau principiul filtrului nominal): este principiul 

care asigură cea de-a doua funcție a modelului preferinței adaptive, bazată pe filtrul 



122  Piața financiară. Studii de teorie și metodologie generală 

 

nominal (𝑃(1)𝑃(2)𝑃(3)) și (prin) care (se) alege efectiv strategia de tranzacționare 

pe piața financiară; 

(c)  principii regulative/selecționare (𝑃𝑅) 

(𝑃𝑅/1) principiul normei reactive: este principiul care asigură fetalitatea 

inter-acțiunilor dintre adaptant (𝑎) și adaptar (𝐴), prin încadrarea reacțiilor (mai 

exact, a normelor de reacție) a celor doi parteneri în sferele de admisibilitate 

respective;342 

(𝑃𝑅/2) principiul co-evoluției: este principiul care asigură dinamica prefe-

rințelor (implicit a comportamentului pe piața financiară); de altfel, co-evoluția 

constituie, în economia lucrării noastre, fundamentul teoretic general. 

4.2.1. Analiza logică a principiilor 

Principiile care guvernează modelul logic al preferinței adaptive sunt stabilite 

în mod lexicografic, astfel încât principiile institutive se situează, ca importanță și 

relevanță, înaintea principiilor distributive care, la rândul lor, se situează, ca 

importanță și relevanță, înaintea principiilor regulative. Alegerea ordonării 

lexicografice în cazul principiilor este, evident, fără alternativă: dacă s-ar căuta un 

criteriu de ordonare a principiilor, acesta ar trebui să fie de un ordin de primitivitate 

superior ordinului de primitivitate a principiilor care urmează a fi ordonate. Din 

punct de vedere semantic (dar și logic) primitivitatea nu are grade, așadar nu poate 

fi găsit un criteriu (care, evident, nu poate fi, la rândul său, decât tot un principiu) 

care să fie mai primitiv decât principiile însele care se cer a fi ordonate. În 

consecință, nu există nici o soluție de a ordona principiile în afara celei a ordonării 

lexicografice.343 Vom prezenta câteva considerații (cu caracter general) privind 

ordonarea lexicografică: 

▪ este o ordonare a-criterială: ordonarea lexicografică nu are nevoie de un 

criteriu de ordonare (clasificare) care să „aloce” fiecărui principiu un 

număr de ordine;344 

▪ ordonarea a-criterială are un caracter necesar: să presupunem că ne 

propunem să găsim un criteriu care să genereze ordonarea lexicografică. 

Identificarea unui criteriu este, la rândul său, un proces de alegere care 

necesită un criteriu de alegere ș.a.m.d. Avem, aici, un proces de regresie 

ad infinitum, adică insolubil; 

▪ în consecință, ordonarea lexicografică trebuie să se bazeze pe 

discreționaritate; 

▪ discreționaritatea se asigură de (este întemeiată pe) credință; 
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▪ forma de manifestare exterioară (sau de obiectualizare) a credinței este 

cunoscută sub numele de preferință; 

▪ la rândul său, preferința poate fi de tip rațional (credință într-un model de 

raționalitate345 – de exemplu, în modelul homo œconomicus) sau de tip 

a-rațional (credință de tip metafizic); 

▪ preferința de tip rațional nu este o decizie liberă (nu are de-a face cu liberul 

arbitru), în timp ce preferința de tip a-rațional este o decizie liberă. 

Desigur, analiza post-factum poate releva, de exemplu, pe baze 

consecinționale,346 „corectitudinea” ordonării lexicografice. În cazul nostru, este 

evident că mai întâi trebuie proiectată structura modelului (care îi dă atât 

personalitatea, cât și persistența) – adică principiile din clasa celor institutive – apoi 

funcționalitatea care este asigurată în mod necesar de structură – adică principiile 

din clasa celor distributive – iar în cele din urmă trebuie asigurată homeoreza347 

modelului – adică principiile din clasa celor regulative).348 

Ordonarea principiilor (propriu-zise), în interiorul fiecăreia dintre cele trei 

clase de principii, este (și trebuie) făcută tot pe baze lexicografice. Astfel: 

▪ în ceea ce privește clasa principiilor institutive/structurale 

– (𝑃𝐼/1) este anterior lexicografic lui (𝑃𝐼/2) deoarece, pentru a face 

alegeri bazate pe (sau condiționate de) euristica reprezentativității,349 

trebuie să existe un agent care să facă această alegere, adică este necesar 

ca agentul în cauză să supraviețuiască (Nota bene: desigur, avem în 

vedere, aici, o supraviețuire economică, de exemplu, succesul strategiei 

de tranzacționare, și nu una de tip biologic, care este presupusă, la 

rândul ei, ca fiind anterioară,... lexicografic, supraviețuirii economice); 

▪ în ceea ce privește clasa principiilor distributive/funcționale 

– (𝑃𝐷/1) este anterior lexicografic lui (𝑃𝐷/2): principiul preferinței (sau 

al filtrului modal) este (vezi pct. 3.1) formalizat prin tripleta 𝑅𝐸(1)𝐸(2) – 

unde: 𝑅 este raționalitatea; 𝐸(1) este experiența (inclusiv memoria 

experiențială); 𝐸(2) este emoția (inclusiv componenta animalică a 

individului uman), primează lexicografic asupra principiului alegerii 

(sau al filtrului nominal) formalizat prin tripleta (cei trei „𝑃” ai lui Lo) 

𝑃(1)𝑃(2)𝑃(3) – unde: 𝑃(1) este prețul; 𝑃(2) este probabilitatea; 𝑃(3) este 

preferința. Astfel, prețul (𝑃(1)) este evaluat atât prin prisma lui 𝑅, cât și 

prin prisma lui 𝐸(1), probabilitatea (𝑃(2)) este evaluată atât prin prisma 

lui 𝑅, cât și prin prisma lui 𝐸(1), iar preferința este rezultatul evaluării 
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la care contribuie, pe de o parte 𝐸(1), iar pe de altă parte (și, de altfel, în 

mod decisiv) 𝐸(2); 

▪ în ceea ce privește clasa principiilor regulative/selecționare 

– (𝑃𝑅/1) este anterior lexicografic lui (𝑃𝑅/2): într-adevăr, din punct de 

vedere logic, pentru a avea loc co-evoluția, este necesar (nu neapărat și 

suficient, dar condiția de suficiență va fi examinată ulterior) să se 

producă normele de reacție între adaptant (𝑎) și adaptar (𝐴), în 

conformitate cu condițiile formale prezentate la pct. 3.3.4.) 

4.2.2. Mecanismul general de funcționare a principiilor 

Mecanismul pe care aceste principii îl generează cu privire la preferința 

adaptivă poate fi reprezentat sinoptic ca în Figura 19 (cu 𝑆𝑇 s-a notat strategia de 

tranzacționare – engl. trading strategy). 
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Figura 19. Mecanismul general al principiilor modelului logic al preferinței adaptive 



Volumul 1. Fenomenologia preferinței adaptive 125 

 
4.3. Catalizatori. Cicluri și hipercicluri 

4.3.1. Catalizatori 

Am vorbit mai sus despre adaptare (care este, de fapt, întotdeauna,  

co-adaptare) și despre evoluție (care este, de fapt, întotdeauna, co-evoluție), în ceea 

ce privește preferința și, mai larg, agentul economic modelat de preferință. Există, 

însă, după cum vom constata, și auto-adaptare, respectiv auto-evoluție. Aceste 

ultime două concepte se corelează cu conceptul de catalizator. Prin catalizator 

(termen care provine din chimie și, ulterior, din bio-chimie) se înțelege un factor, 

fie material/substanțial – adică susceptibil de a genera o cauzalitate materială – fie 

cultural/instituțional – adică susceptibil de a genera o cauzalitate formală – care 

stimulează un proces fără ca el însuși să fie transformat în cursul acelui proces. 

Exemple de catalizatori materiali sunt enzimele din procesele biologice, exemple 

de catalizatori culturali sunt sistemele religioase sau cadrele normative pozitive din 

societate. 

Se pune problema dacă există catalizatori și în ceea ce privește funcționarea 

pieței financiare, respectiv în ceea ce privește adaptarea preferinței în cadrul 

„jocului” agent – piață. Opinia noastră este că, într-un sens foarte larg, pot fi 

identificați asemenea catalizatori și, în cele ce urmează, vom schița câteva 

considerații în acest sens. Dar, mai întâi, trebuie stabilite predicatele de suficiență 

ale conceptului de catalizator: 

▪ este factor/variabilă distinct/ă de factorii/variabilele participante la 

procesul de interes; 

▪ este indispensabil procesului de interes, cu condiția ca acel proces să fie 

„prevăzut” cu catalizatori (există, desigur, și procese care nu au asociați 

catalizatori – de exemplu, cumpărarea de droguri este interzisă fără a se 

pune problema eligibilității cumpărătorilor); 

▪ are impact condițional, nu cauzal;350 

▪ are impact performativ – în sensul că acționează în direcția stimulării 

producerii rezultatului, nu în direcția inhibării producerii rezultatului;351 

▪ este non-autonom – în sensul că un anumit catalizator este asociabil, din 

punct de vedere funcțional, unui anumit proces și, deseori, chiar unei 

anumite cauze specifice acelui proces, deci nu este de „aplicabilitate” 

generală;352 
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▪ este non-independent – în sensul că el nu poate acționa în sine; acțiunea 

lui se produce doar dacă se produce (sau există potențialul de a se produce) 

o cauză; 

▪ este non-suficient – în sensul că, chiar dacă acțiunea lui este actualizată, 

absența cauzei  conduce, în mod necesar, la absența efectului. 

Din perspectiva modelării logice a fenomenologiei preferinței adaptive, 

catalizatorii au o importanță semnificativă, deoarece modificarea/variația 

preferinței se poate produce fie anticipativ, fie retrospectiv, tocmai ca urmare a 

„semnalizării” date de acești catalizatori. Astfel, așa-numitele „ghionturi” (Thaler, 

2016) date de politica fiscală (într-o oarecare măsură, și de politica monetară) 

precum și de reglementarea funcționării pieței financiare constituie, din punct de 

vedere conceptual, catalizatori – de exemplu, reducerea cu 10% a impozitului de 

plată la nivel local, dacă plata acestuia se efectuează integral în cadrul primul 

trimestru din anul fiscal în cauză, modifică preferința (comportamentul) în sensul 

stimulării plății integrale a impozitului în intervalul specificat. Am putea spune, 

într-o încercare de generalizare a acestui exemplu punctual, că preferința pentru 

plăți mici repetitive s-a modificat în preferința pentru plăți integrale unice. Desigur, 

funcționarea pieței financiare este mult mai subtilă decât exemplul pe care tocmai 

l-am dat, dar esența este aceeași: catalizatorul are potențialul de a modifica 

preferința care, astfel, se adaptează la piață. Mai mult decât atât, la fel ca 

stabilizatorii automați, despre care am discutat deja în Capitolul 1, catalizatorii, 

dacă sunt corect și, pe cât posibil, exhaustiv identificați și modelați, pot constitui 

predictori importanți care pot sta la baza alegerii strategiilor care pot „bate” (engl. 

beat) piața.353 

4.3.2. Cicluri și hiper-cicluri 

Conceptele de ciclu și hiperciclu (cel de-al doilea concept este introdus în 

literatura de specialitate – mai exact, în modelarea pre-biotică a originii și evoluției 

vieții, îndeosebi în modelarea formării moleculelor de ADN și ARN – de Manfred 

Eigen (1971)) prezintă, de asemenea, interes din perspectiva preferinței adaptive și, 

mai ales, a modelării logice a fenomenologiei ei. Hiperciclul se referă la auto-

replicare, respectiv la auto-cataliză.354 Așadar, în cadrul genului numit catalizatori 

(care generează procese catalitice) există o specie numită auto-catalizatori (care 

generează procese auto-catalitice). Auto-cataliza este, din punct de vedere al teoriei 

sistemelor (mai exact, din perspectivă cibernetică) un feed-back pozitiv – un proces 

orientat într-o direcție (și într-un sens al acelei direcții) va fi stimulat să continue pe 
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traiectoria pe care se află. Aducând chestiunea la cazul preferinței adaptive, putem 

spune că auto-cataliza se referă la creșterea probabilității cu care preferința în cauză 

„alege” o anumită strategie tranzacțională.355  

Hiperciclul de interes pentru studiul nostru356 se definește ca un ansamblu 

conectat de cicluri de auto-replicare a preferinței, respectiv a strategiei de 

tranzacționare.357 Este evident că, în fenomenologia pieței financiare și a 

preferinței, procesele de auto-replicare sunt „gazde” ideale pentru conceptul de 

hiperciclu.358 Din punct de vedere tehnic, hiperciclul este formalizabil prin 

intermediul unei ecuații diferențiale ordinare (engl. ODE).359 Cum și preferința 

adaptivă poate fi formalizată prin același operator matematic, posibilitatea utilizării 

hiperciclului în modelarea (inclusiv cantitativă a) preferinței adaptive este cât se 

poate de atrăgătoare și (apreciem noi) productivă. 

În economie, există doar abordări sporadice și mai mult prin analogie formală 

cu ecuația diferențială propusă de Eigen (Curry, 2010), ale hiperciclului, fără o 

teoretizare specificată pentru fenomenele și procesele economice (Padgett, 1996; 

Watts, Binder, 2012; Zhao et al., 2013). 

4.4. Feed-back-urile 

În aproape întreaga discuție anterioară, mai mult sau mai puțin, explicit sau 

implicit, într-o formă sau alta, a fost evocat conceptul de feed-back. Acest concept 

este conceptul central (fondator, chiar) al ciberneticii, disciplină care se auto-

definește, într-un mod frust, ca știința feed-back-ului, o știință interdisciplinară, de 

graniță, între biologie, automatică și teoria sistemelor și bazată, desigur, în mod 

masiv, pe logică și matematică.  

Conceptul de feed-back definește, cum îi spune și numele, reacția inversă  

într-un sistem.360 Aceasta înseamnă că feed-back-ul se referă la un sistem și nu la 

inter-acțiunea dintre acel sistem și mediu (în care sunt conținute, evident, și alte 

sisteme – de altfel, mediul însuși poate fi considerat/modelat ca un sistem unic, între 

anumite limite convenite)361. Mai exact, feed-back-ul este o reacție de la output-ul 

unui sistem la propriul său input în ciclul următor de funcționare a acelui sistem, 

ceea ce înseamnă că feed-back-ul se încadrează la reacțiile de auto-control. Simulări 

bine executate pot conduce la introducerea cu anticipație, în input, a corecției care 

ar putea veni de la propriul output dar regula este ca această corecție să se facă în 

mod dinamic, pe măsură ce ciclurile de funcționare a sistemului în cauză se 

derulează.  
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Literatura de specialitate în materia feed-back-ului este imensă, iar conceptul 

a devenit un „bun public” în cercetarea științifică din toate domeniile. Ca urmare, 
nu vom dezvolta prea mult acest subiect din perspectiva studiului de față, având în 
vedere că feed-back-ul nu este tema noastră de cercetare, ci constituie doar un 
ingredient (foarte important, de altfel) în examinarea problemei modelării logice a 
preferinței adaptive. Vom aminti doar principalele caracteristici ale conceptului în 
cauză.  

 aspectul cel mai important este că feed-back-ul se referă la sistem, nu la 
inter-acțiunea sistemului cu mediul, așa cum am specificat deja; în cazul 
discutat în studiu, el se referă la preferința adaptivă (în calitate de adaptant) 
– desigur, privind dinspre piața financiară, există un feed-back aferent 
acesteia (dar care, în mod simetric, nu are legătură cu preferința adaptivă); 

 feed-back-ul are două specii conceptuale:  
a) feed-back negativ: reacția inversă care asigură stabilitatea sistemului362;  
b) feed-back pozitiv: reacția inversă care generează escaladarea pe 

traiectoria sistemului; 
– feed-back negativ:363 acest tip de feed-back asigură un output (respectiv 

o variație a output-ului) la o valoare (respectiv, pe un interval) stabilită 
anterior și care, din perspectiva interesului sistemului în cauză, trebuie 
prezervată; 

– să notăm cu 𝑥  mărimea input-ului la momentul 𝑡, cu 𝑦  mărimea 
output-ului la momentul 𝑡, cu ∆𝑦  abaterea acceptabilă (gap-ul 
acceptabil) a output-ului de la mărimea dezirabilă (normată) a output-ului 
(∆𝑦 |𝑦 𝑦 |, unde 𝑦  este mărimea normată a output-ului; Nota 
bene: abaterea output-ului trebuie considerată în modul, așa încât să se 
corecteze atât abaterile negative, cât și cele pozitive de la valoarea 
normată), cu 𝐴𝐺 un analizor de gap, cu 𝐵𝐵 sistemul considerat ca  
black-box (adică un sistem la care nu este de interes modul analitic în 
care input-ul este transformat în output, ci contează doar că există un 
operator de transformare – un operator matematic – care asigură această 
transformare), adică 𝑦 𝑓 𝑥 , 𝐵𝐵 ; de menționat că „variabila” 𝐵𝐵 
este o constantă; 

– cu aceste notații, funcționarea feed-back-ului negativ poate fi modelată 
ca în Figura 20 (Nota bene: semnul ↑ indică aplicarea valorii gap-ului 
la noul input în mod direct proporțional, iar semnul ↓ implică aplicarea 
valorii gap-ului  în mod invers proporțional):  



Volumul 1. Fenomenologia preferinței adaptive 129 

 

BB

AG

 
Sursa: autorii. 

 

Figura 20. Funcționarea abstractă a feed-back-ului negativ 

 

▪ în ceea ce privește feed-back-ul pozitiv, trebuie să renunțăm la calculul 

gap-ului în modul, adică vom avea: ∆𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − �̃�𝑡; cu această notație, 

funcționarea feed-back-ului devine cea din Figura 21: 
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Figura 21. Funcționarea abstractă a feed-back-ului pozitiv 

 

▪ un formalism simplu (pur ilustrativ) al feed-back-ului negativ (reactiv) este 

următorul: 

– pe baza notațiilor de mai sus, vom considera două momente de timp, 𝑡 

și 𝑡 + 1; 

• fie 𝐵𝐵 un operator de transformare care constă într-un coeficient de 

multiplicare a inputului transformat în output (multiplicarea se poate 

referi la valoarea monetară – ceea ce economiștii numesc valoare 

adăugată); notăm acest coeficient de multiplicare cu 𝑘 (𝑘 > 1); vom 

considera că operatorul de transformare este constant (desigur, poate 
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fi construit un model în care acest operator depinde fie de timp, fie 

de propria funcționare); 

• atunci: 𝑦𝑡 = 𝑓(𝑥𝑡 , 𝐵𝐵) → 𝑦𝑡 = 𝑘 ∙ 𝑥𝑡 

• fie �̃�𝑡 = 𝑁 (valoarea normată a outcome-ului); și 𝑁 poate fi atât 

constant, cât și dependent de timp sau de alt parametru semnificativ 

(pentru simplificare, îl considerăm constant); 

• atunci: ∆𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − �̃�𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑁; în ipoteza că 𝑁 ≠ 𝑦𝑡, avem: 

• 𝑦𝑡+1 = 𝑘 ∙ (𝑥𝑡+1 + 𝑦𝑡 − 𝑁) → 𝑦𝑡+1 = 𝑘 ∙ 𝑥𝑡+1 + 𝛿𝑡+1, unde 𝛿𝑡+1 

este corecția de feed-back reactiv (𝛿𝑡+1 = 𝑘 ∙ ∆𝑦𝑡). 

Atunci când gap-ul dintre output-ul normat și output-ul efectiv poate fi 

anticipat, corecția poate fi introdusă în input înainte de începerea ciclului de funcțio-

nare a sistemului în cauză: acest feed-back anticipativ poartă numele de  

feed-forward. Așadar, în timp ce feed-back-ul „standard” este reactiv, feed-forward-ul 

este anticipativ. Cu toate acestea, ambele sunt de tip închis – sunt dependente de 

propriul output al sistemului. În funcție de necesitățile analizei (sau ale comenzii și 

controlului), feed-back-urile pot fi sincrone sau asincrone (sincronicitatea poate fi 

programată în dispozitivul propriu-zis al feed-back-ului) (Fedorenko, 1979). 

4.5. Schiță a unui model logic al preferinței adaptive 

4.5.1. Generalități și asumpții 

(i) generalități privind modelul logic 

▪ este un model al preferinței adaptive, de tip calitativ; 

▪ integrează cele trei clase de principii discutate în preliminarii, respectiv 

cele șase principii explicite; 

▪ este orientat co-evolutiv, ceea ce implică și piața (financiară) adaptivă, 

discutată de Lo; așadar, deși modelarea este țintită pe preferință, aceasta 

nu poate fi examinată decât în tandem cu mediul (care, în viziunea AMH 

este chiar piața financiară); 

▪ constituie baza logică pentru modelarea cantitativă (stilizată) care va fi 

propusă în Capitolul 3; 

▪ este un model de tip comportamental, în care relația informație – 

comportament este biunivoc orientată cauzal/condițional, și nu doar 

univoc orientată (cum procedează atât EMH, cât și AMH, în ciuda 

declarației ultimului model privind selectarea pe care piața o exercită 

asupra strategiilor de tranzacționare);  
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▪ încercarea noastră se referă, așadar, nu la o funcție de selectare exercitată 

de piață asupra strategiilor de tranzacționare (ceea ce se reduce, din punct 

de vedere conceptual și metodologic, la o selecție în cadrul unei evoluții 

de tip populațional),364 ci la o asemenea funcție de selectare pe care piața 

o exercită asupra preferinței care devine, astfel, o preferință adaptivă;365 

▪ în opinia noastră, există o anumită compartimentare366 în co-evoluția 

preferință adaptivă – piață financiară și anume:  

a) un compartiment de „linia întâi” sau de front office: referitor la impactul 

informațional asupra alegerii (sau variației în alegerea) strategiei 

tranzacționale;  

b) un compartiment de „linia  doua” sau de back office: referitor la 

impactul comportamental al alegerii (sau al variației în alegerea) 

strategiei asupra alegerii (sau al variației în alegerea) preferinței.  

Desigur, sistemul preferință – strategie are propriile feed-back-uri, stabili-

zatori, sinergii, catalizatori (sau auto-catalizatori) și selectări. Toate acestea 

sunt de interes în descrierea mecanismului prin care preferința adaptivă 

integrează perechea (engl. pairwise) informație – comportament, așa cum, 

pentru EMH sau AMH, prețul sau alte variabile ori parametri care descriu 

funcționalitatea pieței financiare sunt de interes în integrarea informației. 

(ii) asumpții privind modelul logic 

▪ piața financiară este o piață „cu frecare” (engl. friction market), adică 

există costuri de tranzacție (atât pentru procurarea informației, cât și pentru 

asumarea riscului); 

▪ piața financiară nu este transparentă informațional, cu privire la nici un 

tip de informație, fie externalizată (engl. outside) – publică sau privată –, 

fie internă – mai exact, din interior (engl. inside); 

▪ piața financiară este transparentă comportamental, adică impulsul 

memetic este „liber”; 

▪ comportamentul economic este normat din patru puncte de vedere: 

– cadrul instituțional public; 

– sistemul de credințe/habitusuri și preferințe; 

– modele (limitate) de raționalitate; 

– experiențe/memorie (adică trecut); 

▪ criteriul de modificare a strategiei tranzacționale sau a preferinței este 

criteriul supraviețuirii economice (de tip second best); 

▪ selectarea strategiei tranzacționale sau a preferinței este un proces auto-

catalitic în cadrul pieței financiare (echivalent: piața financiară este specia, 



132  Piața financiară. Studii de teorie și metodologie generală 

 

iar strategia tranzacțională este individul – această idee va fi dezvoltată 

ulterior); 

▪ mediul speciei (adică al pieței financiare) este mediul economic non-

financiar și mediul instituțional; ca urmare, co-evoluția nu se produce între 

individ (strategia de tranzacționare) și specie (piața financiară), ci între 

individ și mediul speciei;367 

▪ piața financiară, ca specie, este auto-organizatoare (echivalent: autopoietică). 

4.5.2. Un sinoptic 

Modelul logic al preferinței adaptive poate fi reprezentat, într-o formă 

generală (deci simplificată) ca în Figura 22. 
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Figura 22. O schiță a modelului logic al preferinței adaptive 
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4.5.3. Scurtă discuție 

4.5.3.1. Structura pieței financiare 

Piața financiară are o structură tri-partită:  

a) uzanțele de joc economic;  

b)  structura memetică;  

c) structura semetică. 

(a)  uzanțele de joc economic: se referă la experiența pe care piața (de fapt, 

desigur, jucătorii pe piață – agenții care tranzacționează active financiare) o are, 

căpătată de-a lungul timpului (de exemplu, efectul de calendar din BMH face parte 

din aceste uzanțe de joc economic). Uzanțele de joc economic pot fi formale (de 

exemplu, contractele economice, cum ar fi contractul pe opțiuni) sau informale (de 

exemplu, discriminarea prețului aceluiași produs pe piețe diferite). Fiind 

componentă structurală a pieței financiare, uzanțele sunt generatoare principale ale 

funcțiilor pe care jocul economic (fie de cooperare, fie de concurență) le generează. 

Uzanțele de joc economic sunt, în general, norme informale deși, deseori, ele se 

concretizează în norme formale, cum ar fi contractele; 

(b) structura memetică: se referă la transferul, fie pe verticală (adică în timp), 

fie pe orizontală (adică în spațiu) a modalităților de realizare a jocului economic. 

Mema (Dawkins, 2019) este un „dispozitiv” psihologic care asigură contagiunea, 

imitarea (sau, în cazuri concurențiale, doar mimarea) comportamentelor de succes 

sau care par a fi de succes. De exemplu, efectul de turmă (engl. herd effect) este un 

efect al acestei structuri memetice (sau al acestui potențial memetic) al pieței 

(financiare). Accentul (corect) pus de behaviorism pe decizia de tip euristic 

(încercare și eroare – engl. trial and error) încearcă să captureze tocmai structura 

memetică a comportamentului economic real. Memele sunt norme informale, 

contingente. Cu toate acestea, un legiuitor inteligent, care urmărește cu atenție 

comportamentele memetice va putea sesiza nevoia de formalizare a memelor – cum 

am arătat în Capitolul 1, respectarea/violarea memelor reprezintă semnale pentru 

legiuitor privind utilitatea reglementării/dereglementării lor; 

(c) structura semetică: se referă la cadrul normativ pozitiv formal (lege) care 

este în vigoare în mediul în care funcționează piața financiară și, deci, agentul 

economic. Ca și celelalte două componente structurale ale pieței financiare, 

structura semetică funcționează în mod ambivalent: pe de o parte, constituie un set 

de constrângeri privind proiectarea strategiilor tranzacționale, pe de altă parte 
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reprezintă o sursă de oportunități pentru tranzacții. În funcție de funcționarea 

efectivă a pieței financiare, constrângerile și oportunitățile pot trece una în alta – de 

exemplu, constrângerile într-o zonă de tranzacționare pot deschide/semnala 

oportunități în altă zonă de tranzacționare.368 Ca și în cazul memelor, legiuitorul 

inteligent urmărește funcționarea semelor și, în funcție de gradul și modul în care 

ele sunt respectate/violate, introduce modificările care se impun, de la ajustări 

minore până la dereglementare.369 Cea mai frecventă trecere reciprocă din una în 

alta se întâlnește, desigur, în cazul perechii memă – semă.370 

4.5.3.2. Poziția reciprocă a preferinței adaptive și a pieței financiare 

Această chestiune este de cea mai mare importanță și relevanță pentru 

subiectul studiului de față. Elucidarea ei contează inclusiv din perspectiva evaluării 

procesului de co-evoluție, în legătură cu care există destule ambiguități în literatura 

de specialitate. Vom discuta următoarele aspecte:  

a) relația individ – specie în cazul perechii preferință – piață financiară;  

b) conceptul de cvasi-specie pe piața financiară;371  

c) conceptul de co-evoluție pe piața financiară. 

(a)  relația individ – specie pe piața financiară nu este lipsită de ambiguități, 

inclusiv la nivel conceptual. Principalele idei de interes în această materie ar putea 

fi următoarele: 

▪ ca orice piață economică, piața financiară reprezintă ansamblul inter-

dependent de tranzacții financiare (acte/abțineri de schimb de active 

financiare); 

▪ fiecare tranzacție financiară poate fi considerată, din punct de vedere 

teoretic, un individ sau, în alte cuvinte (având aceeași semnificație) o 

ocurență individuală (engl. occurrence ori token ori instance ori 

hypostasis); 

▪ așadar, specia – adică piața financiară – este formată din indivizi – adică 

exact din tranzacțiile financiare sau, la un nivel mai agregat, strategiile 

tranzacționale;372 

▪ cum tranzacțiile financiare pot fi puse sub eticheta (engl. label) strategiilor 

tranzacționale care, la rândul lor, pot fi puse sub eticheta preferinței 

(adaptive), rezultă că indivizii care formează, în mod dinamic, piața 

financiară, pot fi, alternativ, de patru tipuri:  

a) indivizii fizici;373  

b) tranzacțiile punctuale;  
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c) strategiile tranzacționale;  

d) preferințele (adaptive); 

▪ așadar, avem indivizi și avem specie, prin urmare, între preferința adaptivă 

(care pare a fi cea mai largă categorie de individ din specie) și piața 

financiară (care pare a fi specia pentru preferința adaptivă) nu poate avea 

loc un proces de co-evoluție, ci, cel mult, un proces de co-adaptare; 

(b)  conceptul de cvasi-specie vine din biologie, mai bine zis din cercetarea 

stadiului pre-biotic al naturii (sau al vieții) (Eigen; Schuster, 1977). Semnificația 

acestui concept este, însă, relevantă și pentru funcționarea pieței financiare și, în 

acest context, pentru preferința adaptivă și funcționarea ei. De aceea, la început, 

este de interes prezentarea conceptului originar de cvasi-specie. În acest sens, 

prezentăm următoarele considerații: 

▪ prin cvasi-specie se înțelege o specie în care nu există un singur genotip 

care se copiază în procesul de replicare mai mult sau mai puțin cu acuratețe 

(având o rată relativ mică de mutații), ci conține mai multe genotipuri (un 

nor – engl. cloud – de genotipuri), având o rată ridicată de mutații; aceasta 

înseamnă că reproducerea indivizilor din cvasi-specie nu depinde de un 

singur genotip (în cazul nostru, de o singură preferință), ci de multitudinea 

de genotipuri/preferințe concurente între ele; 

▪ cvasi-specia poate conduce, în timp, la o singură specie, prin așa-numita 

selecție populațională, adică prin predominarea, la un moment dat, a 

replicării unuia dintre genomuri (adică, preferințe) sau, după caz, la mai 

multe specii;374 

▪ atât concurența, cât și cooperarea pe piața financiară (adică între strategiile 

tranzacționale iar, în ultimă instanță, între preferințele adaptive) permit 

(sau chiar reclamă) existența cvasi-speciilor, adică a piețelor financiare de 

tip nor, de aceea modelarea, atât logică, cât și cantitativă, a funcționării 

preferinței adaptive trebuie să ia în considerare, în mod serios, conceptul 

de cvasi-specie sau, printr-o adaptare terminologică, conceptul de  

cvasi-piață financiară sau conceptul de cvasi-preferință adaptivă; 

(c)  conceptul de co-evoluție. Aspectele generale ale conceptului de  

co-evoluție au fost deja prezentate, de aceea aici vom adăuga doar aspectele 

particulare generate de considerarea (la pct. (a) de mai sus) a relației dintre 

preferință și piața financiară sau, echivalent, dintre individ și specie. Aceste aspecte 

particulare sunt, în opinia noastră, următoarele: 
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▪ prin co-evoluție se înțelege o evoluție în tandem, adică bazată pe inter-

acțiuni reciproce (Nota bene: pe baza condițiilor privind normele de reacție 

– vezi pct. 3.3.4) între două specii. Subliniem, așadar, ideea că avem  

co-evoluție între două specii, nu între individ și mediu; 

▪ desigur, conceptul tocmai menționat al co-evoluției – ca proces desfășurat 

între două specii – este adjudecat ca atare de literatura de specialitate 

dominantă; asta nu înseamnă că nu putem defini (sau accepta) co-evoluția 

între individ și mediu (în cazul nostru, între preferință și piața financiară), 

dar această nouă accepțiune cere (trebuie să conțină) precizările suficiente 

de rigoare; 

▪ în opinia noastră, nu trebuie forțat (în mod procustian) conceptul de  

co-evoluție așa încât să cuprindă și relația individ – specie. În acest sens, 

considerăm că următoarele precizări sunt de interes: 

– piața financiară este specia (desigur, cu fazele ei de construcție, în care 

poate fi, temporal sau spațial, dar pe perioade limitate în timp, o cvasi-

specie, așa cum am arătat anterior); 

– indivizii speciei sunt strategiile tranzacționale; 

– strategiile tranzacționale au, printre factorii cauzali/condiționali, 

preferințele; 

– mediul în care evoluează specia este mediul social care cuprinde, în 

general:  

a) mediul economic real (non-financiar);  

b) mediul normativ formal (semetic);  

c) mediul normativ informal (memetic);  

d) memoria economică (experiențe, tradiții, cutume ș.a.a.), indicată, 

uneori, prin termenul de habit (sau habitus); 

▪ selecția pe care mediul o face asupra indivizilor se referă la selecția făcută 

asupra strategiilor tranzacționale; modificarea ponderii acestor strategii 

tranzacționale va modifica specia (adică piața financiară), conducând, 

așadar, la o evoluție de tipul populațional.375 

4.5.3.3. Criteriul de validare a strategiei tranzacționale 

Aici vom discuta criteriul care asigură selecția direcționată cumulativă (sau, 

alternativ, cum spuneam mai sus, selecția direcționată punctuată376). Trebuie să 

precizăm că, deși alegerea strategiei tranzacționale este în egală măsură supusă 

celor trei componente ale filtrului modal (vezi pct. 3.1), pe de o parte, și preferinței, 
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pe de altă parte, evaluarea rezultatului aplicării strategiei în cauză se face 

preponderent din perspectivă rațională. Așadar, neîndoios, agentul va judeca 

succesul sau eșecul strategiei sale tranzacționale pe baze relativ obiective – de 

exemplu, prin prisma randamentului obținut, ajustat la riscul asumat (și plătit). Vom 

accepta, deci, drept criteriu de evaluare (ex post) a unei strategii tranzacționale, 

utilitatea (construită într-un mod oarecum diferit față de utilitatea substantivă 

standard) adusă de acea strategie. Acest mod de a pune problema conduce la două 

rezultate foarte importante: 

–  auto-organizarea: acest proces (explicat anterior) se produce la nivelul 

agentului, adică la nivelul individului populațional care reprezintă denotatul 

conceptului de strategie tranzacțională, fiind condus de individul (uman) însuși. 

Auto-organizarea are apropieri semantice evidente de conceptul de co- (sau auto-) 

adaptare. Contextul în care are loc auto-organizarea este cel al concurenței cu alți 

indivizi (adică cu alte strategii tranzacționale), respectiv al cooperării cu alți 

asemenea indivizi. Auto-organizarea nu are efecte selective deși, prin micile 

ajustări (situate sub pragul de selecție) poate mări probabilitatea ca strategia 

tranzacțională în cauză să fie pasibilă de selecție din partea mediului. Această 

variație a probabilității este relativ predictibilă, deoarece agentul va face ajustările 

(care sunt efectuate rațional) în direcția exploatării suplimentare a nișei ocupate sau 

accesate ocazional – or aceasta poate mări gradul de specializare a strategiei, ceea 

ce, conform celor arătate anterior (vezi pct. 3.11) crește vulnerabilitatea strategiei 

în cauză. Creșterea vulnerabilității poate fi exprimată, desigur, în termeni de 

probabilitate Bayes a posteriori (în nici un caz ca probabilitate frecvențială);377 

–  selecția direcționată cumulativă: acest proces se produce tot la nivelul 

agentului sau individului (în accepțiunea utilizată în acest studiu) dar, de data 

aceasta, procesul în cauză este condus de mediu. Acele strategii tranzacționale care 

au eșuat (fie în mod absolut – nu au adus câștig/profit peste media pieței –  fie în 

mod relativ – nu au adus câștig/profit care să (supra) acopere cheltuielile de 

tranzacție cu culegerea informațiilor și cu asumarea riscului) nu vor mai fi utilizate 

în episoadele următoare de tranzacționare. Rațiunea de la nivelul agentului pentru 

renunțarea la aceste strategii tranzacționale poate fi văzută, în mod echivalent, ca o 

selecție pe care mediul o face cu privire la fitness-ul asociat acestor strategii 

tranzacționale – mediul respinge la selecție acele strategii tranzacționale cu un 

fitness insuficient de adecvat.378 Evident, fitness-ul unei strategii tranzacționale va 

depinde de toate cele trei componente ale structurii pieței financiare (vezi Figura 

22) structuri introduse de ceea ce am numit mediul pentru specia care poartă numele 

de piață financiară; 
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În principiu, așadar, ca și în cazul biologic, criteriul de validare a strategiei 

tranzacționale va fi fitness-ul acesteia (mărimea acestui fitness) în raport cu mediul 

în care funcționează specia numită piață financiară. Dar, așa cum am menționat 

(vezi nota 267) conceptul de fitness va fi examinat, în toată complexitatea sa, ulterior. 

4.5.3.4. Relația informație – comportament  

Această problemă se referă la subiectul de cercetare care va fi abordat (de 

data aceasta, într-o manieră accentuat cantitativă, deși, la fel de accentuat, stilizată) 

în Partea 2 a Capitolului 3. Întrucât cu acel prilej subiectul în cauză se va „bucura” 

de o examinare amănunțită, aici vom face doar câteva considerații cu caracter 

general și anume: 

▪ este întru totul admisibilă asumpția că informația este factorul (sau 

variabila) explicită cea mai importantă în jocul economic de tip financiar 

care ne interesează aici. De altfel, toate cele (să acceptăm, de data aceasta) 

trei modele ale pieței financiare sau, mai exact, ale funcționării economiei 

financiare379 – BMH, EMH, AMH – consideră informația ca fiind canalul 

principal prin care decizia de tranzacționare financiară este proiectată/ 

aleasă. Dar există diferențe notabile între cele trei modele în ceea ce 

privește  rolul efectiv acordat informației. Desigur, impulsul de a figura 

sinoptic distincțiile între cele trei modele cu privire la locul acordat 

informației (explicite) este irezistibil (Figura 23). 

Gradul de sofisticare
a pieței financiare

Rolul informației în
fundamentarea deciziei

financiare

Minor

Mediu

Major

BMH

EMH

AMH

 
Sursa: autorii. 

 

Figura 23. Rolul informației explicite în cele trei modele distincte ale pieței financiare 

 

▪ sublinierea predicatului explicit semnifică faptul că există factori sau 

variabile implicite care pot fi la fel de importanți/importante (după unii 
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autori, chiar mai importanți sau mai importante, și în ordine logică și în 

ordine cronologică – Froese et al., 2012). Cea mai „calificată” asemenea 

variabilă implicită este comportamentul; 

▪ așa cum s-a arătat deja și la pct. 3.2, nu doar informația induce 

(cauzează/condiționează) comportamentul. Una dintre variabilele 

(considerate parametru constant în EMH) care completează informația este 

preferința care, așa cum este ușor de observat, nu depinde de informație 

(nici de cea curentă, nici de cea trecută) ci depinde, în mod crucial, de 

credința agentului. Dar o a treia variabilă de interes aici este chiar compor-

tamentul care nu trebuie să fie (cu necesitate) cauzat sau condiționat 

informațional. De exemplu, obișnuința (sau „ruda” sa, de care este greu de 

distins, imitarea ocazionată de memetism) nu sunt condiționate 

informațional. Desigur, s-ar putea obiecta aici că atât obișnuința, cât și 

memetismul sunt replicate tot pe baze informaționale, dar este de observat 

că (chiar dacă este așa, deși nu este în totalitate așa) informația în cauză nu 

este o informație uzuală care se referă la variabilele pieței financiare, ci 

una de altă calitate, de altă natură și de altă semnificație în generarea 

comportamentului. Conchidem, așadar (dar vom reveni cu aprofundarea 

analizei în Partea 2 a Capitolului 3) că comportamentul în obiectivarea 

(proiectarea, alegerea și operaționalizarea) unei strategii tranzacționale 

poate fi relativ independent de informația explicită și, mai ales, de 

informația explicită care vizează variabilele specifice ale pieței financiare. 

4.5.3.5. Genotip și fenotip pe piața financiară 

Teoria propusă de Lo sugerează că piața financiară și strategiile tranzacționale 

de pe această piață intră într-un proces de selecție pe care piața îl exercită asupra 

strategiei tranzacționale. Ideea este în mod evident, similară cu cea avansată de 

Nelson și Winter (1985) cu privire la evoluționismul microeconomic, mai exact, al 

firmei (fie financiare, fie non-financiare) – în cazul Nelson și Winter piața 

economică (mai largă decât piața financiară) selectează ceea ce ei numesc rutina, 

adică o modalitate prin care firma își atinge obiectivele, cuprinzând atât aspecte 

tehnologice, cât și financiare sau manageriale.380 De remarcat faptul că, atât la Lo, 

cât și la Nelson și Winter, piața este instanța care execută selecția, deci ea constituie 

mediul pentru strategia tranzacțională (în cazul lui Lo), respectiv pentru rutină (în 

cazul Nelson și Winter). În acest context, vom face câteva considerații privind 
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modul în care modelul logic al preferinței adaptive, prezentat mai sus, vizează 

aceste aspecte evoluționare: 

▪ Lo vorbește despre selecția pe care piața financiară o face asupra strategiei 

tranzacționale. Este adevărat că jocul (fie de concurență, fie de cooperare) 

care se petrece pe piața financiară face ca, în cele din urmă, o strategie 

tranzacțională sau alta să fie replicată (dacă a avut succes) sau rejectată 

(dacă a eșuat) ceea ce reprezintă însuși conținutul selecției direcționate 

(indiferent dacă selecția este de tip gradual/cumulativ sau exploziv/ 

punctuat). Dar această evidență prima facie ascunde o capcană: dispare 

specia. Într-adevăr, dacă strategia tranzacțională este individul (așa cum 

pare că gândește Lo), atunci nu avem o specie care să evolueze în urma 

selecției;381 

▪ în baza raționamentului de mai sus, de altfel, am propus, în modelul nostru 

logic al preferinței adaptive, ca piața financiară să reprezinte specia pentru 

strategia tranzacțională (care reprezintă individul) iar mediul pentru 

specie, ca și pentru individ, să fie restul mediului economic, social și 

instituțional. Considerăm că o asemenea reprezentare conceptuală este mai 

aptă să conțină un proces evoluționar care, în principiu, integrează, ca pe 

un modul, și ipoteza pieței adaptive a lui Lo; 

▪ în acest context, conceptul de co-evoluție, care „cere” două specii sau, 

echivalent, o specie și un mediu, recapătă conținutul său standard: o specie 

este piața financiară (cu indivizii săi, strategiile tranzacționale), iar altă 

specie este mediul non-financiar al sistemului economic; 

▪ cum orice proces evoluționar are nevoie de cele două componente introduse 

încă de darwinismul originar: mutația, respectiv selecția, în încheierea 

acestui capitol vom formula câteva precizări în această materie: 

– dacă strategia tranzacțională este cea care suportă procesul de selecție, 

deci dacă ea este individul supus selecției, atunci, din punct de vedere 

conceptual, strategia tranzacțională este fenotipul; 

– dar mutația intervine asupra genotipului. Care este, în acest caz, 

genotipul? În opinia noastră, genotipul este preferința (pe care o vom 

considera în versiunea ei de preferință adaptivă).382 Așadar, mutația, așa 

cum se arată și în Figura 15, care poate fi atât din interior, cât și din 

exterior, se exercită asupra preferinței care, ca orice genotip, generează 

ulterior fenotipul; 
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– acesta este „punctul” în care se produce impactul preferinței asupra 

strategiei tranzacționale, adică se induce informația nouă, rezultată în 

urma mutației, în privința dezvoltării fenotipului corespondent; 

– în domeniul financiar (economic, social) mutația nu mai este exclusiv 

aleatoare, ea capătă și o componentă deliberativă (de proiect sau de 

decizie discreționară).383 Mix-ul exact dintre componenta aleatoare și 

cea deliberată în formarea mutației este dificil de estimat, el putând 

face, cel mult, obiectul unor ipoteze sau conjecturi; 

– în acest context, și auto-organizarea, și co-adaptarea sunt procese care 

se petrec la nivelul fenotipului, fără a suferi un impact semnificativ din 

partea mediului, urmând ca acesta din urmă să acționeze, cu precădere 

asupra selectării (în sens pozitiv sau negativ, după caz, a) strategiei 

tranzacționale, ceea ce duce la evoluție – desigur, la evoluția speciei, 

adică a pieței financiare, așa cum s-a arătat anterior. 

Aspectele evoluționare din perspectiva genotipului și fenotipului de pe piața 

financiară sunt sugerate grafic în Figura 24. 
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Figura 24. Genotip, fenotip și evoluție a pieței financiare 
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5. Sugestii de subiecte științifice de dezvoltat  

Pe baza expunerii din Capitolul 2, considerăm că este posibilă dezvoltarea 

unor subiecte științifice pe trei direcții de cercetare: 

I. În materia pieței financiare 

▪ mix-ul între selecția cumulativă și echilibrul punctuat în cazul preferinței 

adaptive pe piața financiară; 

▪ un model tip cobweb privind ajustarea mutuală dintre curba de specializare 

și curba de nișare pe piața financiară; 

▪ conceptul de cvasi-specie pe piața financiară și implicațiile sale 

metodologice și instrumentale; 

▪ modelarea fitness-ului strategiei tranzacționale pe piața financiară; 

▪ conceptul de cvasi-piață financiară (bazat pe conceptul de cvasi-specie); 

▪ conceptul de cvasi-preferință adaptivă pe piața financiară 

II. În materia matematicii aplicate pe piața financiară 

▪ determinarea „culorii” echilibrului punctuat pe piața financiară;384 

▪ determinarea culorii zgomotului predominant pe piața financiară (care 

pare a fi, din punct de vedere conceptual, roz, nu alb); 

▪ formalizarea diferențială a hiperciclului în fenomenologia preferinței 

adaptive (sau, echivalent, a pieței adaptive); 

▪ aspecte de topologie temporală în cinematica strategiei tranzacționale pe 

piața financiară; 385 

▪ formalizarea probabilității propensive pe piața financiară. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Capitolul 3 

O modelare (stilizată) a preferinței adaptive 

Partea I 

Asumpții 
 

1. Propensitățile 

1.1.  Preambul 

Modelul ecuațional al preferinței adaptive trebuie să reproducă, în mod 

izomorfic, modelul logic care a fost elaborat și examinat în Capitolul 2 (aceste 

constrângeri vor fi dezvoltate analitic la pct. 3 și 4). Pe cât cu putință, modelul 

ecuațional va cuprinde variabile cantitative386 menite să ofere un mecanism 

operațional, bazat pe date empirice, privind dinamica preferinței adaptive pe piața 

financiară. În Capitolul 3 ne vom îndepărta (din punct de vedere al „țintei”) de 

abordarea lui Lo – acesta examinează problema pieței (financiare) adaptive, noi ne 

vom concentra pe examinarea problemei preferinței adaptive387 pe piața financiară. 

Desigur, sugestiile care pot fi găsite în lucrările lui Lo (și în cele subsecvente 

propunerii AMH, elaborate de adepții sau de criticii acestei ipoteze) vor fi utilizate, 

mutatis mutandis, și de noi dar, așa cum vom vedea, obiectivul abordării noastre 

este destul de diferit. Dezvoltarea analitic/formală a mecanismului preferinței 

adaptive pe piața financiară ne va conduce, sperăm, la punerea unor baze suficiente 

pentru elaborarea, în finalul cercetării din această lucrare, a trei ipoteze proprii 

privind funcționarea pieței financiare (tot) din perspectivă evoluționistă:  

a) ipoteza preferinței adaptive – IPA (engl. Adaptive Preference Hypothesis 

– APH);  

b) ipoteza pieței autopoietice – IPAP (engl. Autopoietic Market Hypothesis – 

APMH);  

c) ipoteza prețulul natural – IPN (engl. Natural Price Hypothesis – NPH). 
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1.2. Scopul modelării ecuaționale a preferinței adaptive 

Așa cum am arătat în Capitolul 2, scopul oricărui model (fie logic, fie 
ecuațional/cantitativ) este acela de a oferi cadrul și modalitățile tehnice/operaționale 
de testare a asumpțiilor/teoremelor din teoria de fundal a modelului respectiv. În 
cazul nostru, teoria de fundal este reprezentată de cele două capitole anterioare388, 
care încorporează cele trei modele (relevante) existente în acest moment cu privire 
la funcționarea pieței financiare: Efficient Market Hypothesis – EMH (cea mai 
elaborată sub aspect teoretic și formal/analitic; Behavioural Market Hypothesis – 
BMH (care, deocamdată, nu a reușit cristalizarea unei teorii proprii); Adaptive 
Market Hypothesis – AMH (care este, încă, la început din perspectiva bazei 
teoretice deși, în opinia noastră, are deja coordonatele fundamentale pe care se 
poate edifica teoretic situându-se, din acest punct de vedere, înaintea BMH).  

Așadar, într-o scurtă sinteză, scopul modelării ecuaționale a preferinței adaptive 
pe piața financiară răspunde (sau trebuie să răspundă) următoarelor comandamente: 

 să „captureze”, din punct de vedere formal/analitic, principiile, ipotezele 
și conjecturile calitative prezentate și argumentate în cadrul modelului 
logic al preferinței adaptive (vezi Capitolul 2); 

 să ofere relații matematice care să permită elaborarea de predicții pe piața 
financiară, destinate testării ipotezelor/conjecturilor propuse; 

 să permită dezvoltări analitice ulterioare, până la formalizarea (într-un 
grad suficient, a) celor trei ipoteze menționate mai sus (APH, APMH, 
NPH) care, astfel, la rândul lor, să dobândească predicatul de testabilitate 
în sensul Popper; 

 să permită utilizarea (care urmează a fi propusă în cadrul cercetării) 
probabilităților propensive sau, cel puțin, a propensității, chiar fără o 
legătură directă cu probabilitățile obiective ne-frecvențiale,389 legătură 
care va fi examinată, totuși, în economia lucrării, sub aspectul posibilității, 
respectiv al formalismului necesar; 

 să dețină valențe de modelare cantitativă care să surprindă aspecte 
evoluționare (adaptare, co-adaptare, co-evoluție, mutație, selecție ș.a.a.), 
care vor fi avute în vedere ulterior, în scopul dezvoltării analitice a celor 
trei ipoteze evocate mai sus; 

1.3. Teoria propensității 

Întrucât în acest studiu vom propune o legătură (cauzală) între conceptul de 
preferință adaptivă și cel de propensitate, facem o prezentare succintă a 
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propensității și, legat de ea, a probabilității obiective a cazului singular (așa cum 
considerăm că se întâmplă în economie, unde nu avem – de fapt, nu este posibil să 
avem – repetabilitate exactă a unui eveniment). 

1.3.1. Conceptul de propensitate 

Conceptul (modern) de propensitate (chiar dacă nu și termenul ca atare, care 
este, desigur, subsecvent și relativ la concept) este deja cunoscut de la Aristotel, 
care și-a construit fizica (greșită, cum a dovedit încă Galilei) bazată pe tendința 
necesară a entităților (obiectelor) de a „merge” spre locurile lor naturale. Fără a 
stabili în mod explicit o legătură între tendință și mediu (mai bine spus, setul de 
condiții în care se întâmplă un fenomen), Aristotel a surprins totuși relația dintre 
tipul de entități în cauză și tipul de tendință a mișcării, adică el a intuit un concept 
foarte interesant care se numește astăzi propensitate (relativă) a entităților (fie 
obiecte, fie evenimente). Ulterior, Toma d’Aquino390 a susținut că înclinațiile 
omului reprezintă substratul acțiunii umane391 (Simboli, 2017). 

Din punct de vedere istoric, în timpurile moderne, conceptul de propensitate 
a apărut ca urmare a faptului că, în teoria cuantică, unde avem ceea ce se numește 
indeterminism pur (engl. genuine indeterminism)392 (Johansson, 2009), e nevoie de 
o probabilitate obiectivă a cazului singular.393 Cum se știe, în concepția standard 
(„ortodoxă”) există un singur tip de probabilitate obiectivă și anume probabilitatea 
frecvențială.394 Aceasta este, însă, o probabilitate a cazului repetabil (și anume pe o 
secvență cât mai lungă de repetări – ideal, o secvență infinită). Prima propunere 
sistematică a unei teorii a propensității îi aparține lui Karl Popper395 (1959) și poate 
fi descrisă în felul următor: 

 o entitate (obiect, eveniment, proces) are o înclinație internă, o dispoziție, 
o tendință de a trece dintr-o stare în alta;396 

 această tendință este o proprietate a acelei entități, proprietate numită 
propensitate;397 

 propensitatea nu este o proprietate absolută; ea se manifestă, în mod 
obiectiv, în cazul singular, doar în acord cu condițiile în care se desfășoară 
evenimentul;398 

 propensitatea (engl. propensity) astfel considerată este probabilitatea 
(obiectivă) a cazului (evenimentului) singular;399 

 propensitatea absolută (care nu poate fi cunoscută ca atare, ci numai prin 
manifestarea ei ca dispoziție a entității vizate400) este invariantă tocmai ca 
urmare a „declarării” ei ca fiind absolută. Problema care se pune aici este 
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că, fiind invariantă, chiar în cazul în care se acceptă derivarea probabilității 
obiective a cazului singular din propensitatea relativă, nu ne putem 
întoarce de la probabilitate la propensitate.401 

Să examinăm câteva dintre aspectele teoretice, ontologice și epistemologice 
ale conceptului de propensitate (Nota bene: pentru a facilita realizarea legăturii 
dintre propensitate și probabilitate, dăm, în Anexa 2, o scurtă sinteză a problematicii 
probabilității.) 

(a)  abordarea (originară a) lui Popper 
Față de elementele de bază, prezentate anterior, privind concepția lui Popper 

în materia propensității ca bază a probabilității obiective a cazului singular, mai 
reținem următoarele: 

 în esență, Popper găsește propensitatea în obiecte (la fel ca Aristotel) deși 
o relativizează la condițiile experimentale, neconsiderând-o o necesitate 
absolută; 

 se mută relevanța probabilității de la a fi o proprietate a secvenței de 
rezultate obținute în urma repetării (eventual infinite) a unui experiment,402 
la a fi o proprietate a condițiilor (irepetabile) ale cazului singular; această 
ultimă proprietate se numește proprietate dispozițională; 

 propensitatea reprezintă, față de probabilitate, factorul calitativ sau 
intensiv, sau activ;403 mai exact, propensitatea nu are, ea însăși, o valoare 
numerică (care, eventual să verifice sau să violeze cadrul axiomatic al lui 
Kolmogorov), ci este o dispoziție de a genera o asemenea valoare 
numerică în probabilitatea obiectivă a cazului singular (desigur, această 
probabilitate, odată identificată, va trebui să verifice condițiile 
Kolmogorov); 

 se pare că Popper, fără a accepta repetarea experimentului (întrucât el se 
referea la cazul singular) făcea, totuși, o legătură cu probabilitatea 
frecvențială în sensul că, dată fiind propensitatea relativă, nu trebuie să 
avem dubii asupra faptului că, dacă am repeta experimentul, am obține o 
valoare a probabilității frecvențiale egală cu aceea dedusă din examinarea 
propensității relative (adică a propensității absolute „ghidate” de cadrul 
dispozițional al experimentului);404 

 propensitatea constituie o dispoziție latentă405 care este activată atunci 
când experimentul este efectuat (Nota bene: evident, nici un experiment, 
singular sau nu, nu se poate desfășura decât contextual, adică în cadrul 
unor condiții dispoziționale date și cunoscute);406 



Volumul 1. Fenomenologia preferinței adaptive 147 

 
 propensitatea este o bază pe care se poate construi probabilitatea obiectivă 

a cazului singular (așa cum vom arăta mai jos, caracterul obiectiv al 
probabilității se referă exclusiv fie la faptul că avem probabilități 
frecvențiale, fie – așa cum explică Popper – avem posibilitatea, nu neapărat 
actualizată, de a obține probabilități frecvențiale;407 

 de fapt, Popper adoptă două poziții privind teoria sa a propensității:  
a) poziția inițială, în care asocia propensitatea cu (potențiala) repetabilitate 

a evenimentului considerat;  
b) poziția ulterioară/târzie, în care asociază propensitatea cu ansamblul 

condițiilor (la nivelul Universului, la limită) în care se produce acel 
eveniment; 

 Popper consideră că, în ultimă instanță, estimarea speculativă/metafizică a 
propensității este inevitabilă;408 în acest sens, este curios că, inițial, Popper 
credea că propensitatea nu poate fi aplicată în științele sociale, deși ulterior 
se pare că a renunțat la această „interdicție” (Runde, 1996). 

(b) critica viziunii lui Popper și alte abordări (din literatura de specialitate) 
Propunerea lui Popper409 a fost recepționată de comunitatea științifică pe toate 

cele trei „diapazoane”: critic, entuziast, neutru. Vom face o scurtă examinare, în 
cele de mai jos, doar cu privire la interpretările critice care au fost expuse, precum 
și la alternativele pe care diverși cercetători ai domeniului le-au propus, la rândul 
lor. 

 David Lewis (1980), introduce conceptul de principiu principal (engl. 
principal principle) pentru a face o legătură între credință410 și șansă. De 
menționat că, prin șansă, Lewis înțelege probabilitatea obiectivă a cazului 
singular (adică ceea ce, la Popper, primește denumirea de propensitate);411 

 Alan R. White (1975) consideră că propensitatea este un fel de pasibilitate 
necesară (engl. liability, or it does be), ceea ce poate sugera o proprietate, 
fie a unui obiect, fie a unui proces (eveniment) de a conține, in nuce, un 
viitor eveniment care, astfel, poate fi predictat, pe baza probabilității 
obiective generate de această propensitate;412 

 Ronald. R. Gierre (1973) apreciază că teoria propensității a lui Popper 
definește propensitatea ca tendință (a ceva) de a produce rezultate. Totuși, 
repetăm faptul că Popper nu a pretins niciodată că are în vedere o 
propensitate absolută (independentă de setul de condiții, adică de 
proprietatea dispozițională a experimentului), ceea ce înseamnă că Giere 
scoate din context această pretinsă înțelegere a lui Popper privind 
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propensitatea. În esență, Giere respinge posibilitatea (nu actualitatea) 
producerii unei secvențe care să indice (virtual) trecerea propensității în 
probabilitate; 

 D.H. Mellor (1971), la fel ca Giere, consideră că Popper s-a referit la o 
propensitate autonomă în raport cu condițiile experimentului (aceasta fiind 
și poziția proprie a acestui filosof); 

 Charles S. Peirce (1910) consideră, cu mult înaintea lui Popper, Mellor și 
Giere, și în linie cu concepția lui Aristotel, că propensitatea se află în 
lucruri și este autonomă față de setul de condiții în care ar putea cauza 
probabilitatea obiectivă a cazului singular. Cu toate acestea, Peirce nu se 
referea la cazul singular, așa cum a făcut Popper și, în tradiția acestuia, 
majoritatea celor care au desfășurat cercetări în această materie. În maniera 
sa inventivă și ingenioasă, Peirce413 a introdus pentru conceptul care mai 
târziu se va numi propensitate, termenul de habit,414 pe care l-a definit ca 
fiind un „would be”.415 Prin habit Peirce înțelege o predispoziție a 
individului uman (cultură, valori, tradiție, interese ș.a.a) care pot genera un 
comportament predictibil, dar care nu se confundă cu acel comportament 
(Popper va utiliza și el termenul de would-be416). Această predispoziție 
este, în mod evident, echivalentă semantic cu ceea ce acum se numește, în 
literatura de specialitate, propensitate. Menționăm și un alt aspect 
important al poziționării lui Peirce în materia propensității: el acceptă doar 
cauza eficientă (în sensul aristotelian) și respinge cauzarea în sensul lui 
Hume (conjuncție constantă a două evenimente); 

 Joseph Agassi (1964) apreciază că orice lege (naturală – nota noastră) care 
exprimă necesitatea trebuie să fie de tip metafizic, pentru că privește 
fundamentele de adâncime ale realității.417 Cum propensitatea privește 
exact proprietăți fundamentale, deci necesare, rezultă că acest concept nu 
poate fi decât metafizic; 

 Richard von Mises418 (1961) considera propensitatea din perspectiva 
probabilității frecvențiale, așa cum aceasta este stabilită într-o secvență de 
experimente repetabile (el numește această secvență colectiv), întrucât se 
îndoia de existența probabilității singulare (mai exact, de probabilitatea 
obiectivă a cazului singular). Popper respinsese utilizarea conceptului de 
colectiv cu privire la secvența de experimentări – von Mises a elaborat 
acest concept încă din 1928 – susținând că discuția trebuie focalizată pe 
condițiile aranjamentului experimental, nu pe conceptul de colectiv;419 
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 Colin Howson și Peter Urbach (2005) consideră că probabilitatea nu poate 

fi decât subiectivă420 deși se poate baza și pe o probabilitate (sic!) 
obiectivă, prin care cei doi cercetători numesc, de fapt, propensitatea;421 

 Donald Gillies (2000) este, în principiu, de acord cu Howson și Urbach în 
privința relației dintre probabilitatea subiectivă și propensitate. El 
introduce, în plus, problema clasei de referință. Prin clasă de referință se 
înțelege totalitatea condițiilor experimentale422 în care se produce 
evenimentul singular.423 Pe baza acestui concept, Gilies introduce 
principiul celei mai înguste clase de referință ca desemnând modalitatea în 
care poate fi identificată propensitatea,424 și din care, prin anumite 
raționamente de tip deductiv trage concluzia că probabilitatea cazului 
singular nu poate fi, nicidecum, obiectivă.425 Gillies propune ca teoriile 
propensității să fie de două tipuri: a) teorii ale propensității pe termen lung; 
b) teorii ale propensității pe termen scurt. Teoriile pe termen lung implică 
repetabilitatea evenimentului, în acest caz probabilitatea rezultată (ca 
limită a frecvenței la nivelul întregii secvențe de experimente) fiind egală 
cu propensitatea. Pentru propensitatea care generează o probabilitate 
obiectivă a cazului singular sunt adecvate teoriile pe termen scurt ale 
propensității. Gillies încearcă să rezolve și dilema probabilitate 
condițională – probabilitate absolută printr-o inovație terminologică: 
astfel, el numește probabilitate fundamental condițională acea 
probabilitate care depinde de un set de condiții (cum ar fi setul de condiții 
imaginat de Popper sau de Fetzer – vezi mai jos), și probabilitate non-
fundamental condițională acea probabilitate care depinde de un eveniment 
fixat. Două concluzii pot fi extrase, din punct de vedere conceptual, din 
această intervenție a lui Gillies: 
– nu există decât probabilități condiționale (unele fundamental condi-

ționale, altele non-fundamental condiționale), așadar nu există proba-
bilități absolute;426 

– nu există proprietăți dispoziționale extinse (eventual, la nivelul 
întregului Univers, cum cere Popper), ci doar clase de referință ale 
experimentului; 

 Brian Simboli (2017) consideră că habit-ul peirce-ian este mai degrabă 
necesitar (engl. necessitarian) decât posibilitar (engl. possibilitarian).427 
Desigur, asta exclude relativizarea propensității la condițiile experi-
mentale, cerută de Popper.428 
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1.3.2. Principalele probleme privind propensitatea 

(1)  teza identității 
În chestiunea propensității a fost enunțată și se discută despre așa-numita teză 

a identității. Prin teza identității se înțelege echivalența (logică) dintre propensitate 
și probabilitate. Această teză implică, desigur, nuanțări și precauții, dintre care cele 
mai semnificative sunt următoarele: 

 teza identității (𝐼) este, de fapt, conjuncția a două identități: 
– interpretarea oricărei probabilități (inclusiv condiționale) ca propen-

sitate (direcția: de la probabilitate la propensitate) – identitatea1 (𝐼 ); 
– interpretarea oricărei propensități ca probabilitate condițională 

(direcția: de la propensitate la probabilitate) – identitatea2 (𝐼 ); 
 deci: 𝐼 𝐼 ⋀ 𝐼  

– Nota bene: totuși această bi-direcționalitate (la limită, bi-univocitate) 
implică non-invarianța propensității, o concluzie care suscită discuții 
suplimentare dificile; 

 probabilitatea propensivă este mai apropiată, conceptual, de probabilitatea 
ca raport al cazurilor favorabile și al cazurilor (egal) posibile;429 

 propensitatea cazului singular poate fi interpretată ca o probabilitate 
cauzală (Belnap, 2007).430 

(2)  propensitatea – între ontologic și epistemologic 
Indiferent dacă propensitatea este asignată obiectelor sau evenimentelor, o 

problemă comună în cele două ipostaze rămâne cea a fundamentului său, adică a 
caracterul ontologic sau gnoseologic al propensității. După cum se știe, teoreticienii 
domeniului cuantic pretind că probabilitatea cuantică431 este o probabilitate care 
aparține obiectelor cuantice – cu alte cuvinte, susțin că, indiferent de gradul de 
cunoaștere a comportamentului obiectelor cuantice, acestea sunt în mod intrinsec 
supuse indeterminismului (și anume indeterminismului radical). Termenul 
„intrinsec” trimite, evident, la atributul de ontologic, deoarece proprietatea de a fi 
indeterminist nu depinde de subiect sau de gradul de cunoaștere de care acesta este 
capabil. Pe de altă parte, în afara domeniului cuantic, se prezumă că nu avem 
indeterminism dar că, din cauza cunoașterii incomplete a realității, suntem nevoiți 
să modelăm fenomene stohastice, deci, să asociem probabilități evenimentelor. Este 
evident că, în acest ultim caz, vorbim despre o natură epistemologică (mai general, 
gnoseologică) a probabilității, și nu de una ontologică. Aceste considerente pot fi 
transferate, fără a introduce „impurități”, de la probabilitate la propensitate. Există 
și opinii conform cărora propensitatea este de tip ontologic (Johansson, 2009), și 
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opinii conform cărora propensitatea este de tip epistemologic (Popper, 1959). 
Trebuie menționat că probabilitățile obiective, adică probabilitățile frecvențiale, nu 
fac tranziția de la epistemologic la ontologic prin simplul fapt că sunt obiective.432 

În toate abordările care acceptă conceptul de propensitate, se acceptă implicit 
ideea că probabilitatea este o măsură a posibilității. Este evident că această aserțiune  
este aplicabilă mai degrabă teoriei propensității decât teoriei probabilității 
frecvențiale și, de fapt, ea ar putea fi reformulată astfel: probabilitatea este o măsură 
a propensității – aspect care reiese, explicit, sau implicit, din aproape toate 
poziționările cercetătorilor care s-au aplecat asupra conceptului de propensitate. 

(3)  propensitate și cauzalitate 
Fără îndoială că această problemă – natura ontologică vs. natura 

epistemologică a propensității – este una derivată dintr-o problemă mai primitivă și 
anume din cea a relației dintre cauzalitate și propensitate. Expunem câteva 
considerații în această materie: 

 nu există schimbare fără cauzalitate. Acest „postulat” este, desigur, unul 
stabilit inductiv,433 dar asigură, se pare, maximum de inteligibilitate în 
procesul de cunoaștere a lumii (atât obiective, cât și subiective); 

 pe baza „postulatului” anterior, indiferent dacă ne găsim într-o lume 
deterministă sau într-una indeterministă, efectele sunt generate 
întotdeauna de cauze;434 

 problema anteriorității cauzei față de efect este polemică: putem accepta, 
ca regulă generală, anterioritatea cauzei eficiente (în tipologia aristotelică) 
față de efect, dar în domeniul cultural (economic, social, politic ș.a.a.) 
există o cauză care este ulterioară efectului – cauza finală (sau scopul); 

 indiferent de tipul de cauză despre care vorbim, cauzalitatea se află în 
„spatele” oricărei schimbări; 

 acceptând principiul cauzalității și ținând cont de faptul că propensitatea 
este considerată a genera probabilitatea (obiectivă a) cazului singular, rezultă 
că propensitatea poate fi considerată o cauză a acestei probabilități;435 

 teoria (popperiană a) propensității reprezintă o teorie generală și 
indeterministă a cauzalității; 

 în domeniul propensității funcționează axioma dominanței: 
– axioma dominanței este un principiu de conectare între o ordine de bază 

a preferințelor și o ordine indusă privind ordinea strategiilor posibile; 
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– există principiul alegerii raționale deterministe: strategia 1 e preferată 

strategiei 2 dacă și numai dacă și consecința cauzală a strategiei 1 este 
preferabilă consecinței cauzale a strategiei 2; 

– axioma dominanței extinde acest principiu al alegerii la cazul stohastic 
(probabilistic);436 

– fără axioma dominanței, teoria propensității este goală; 
– axioma dominanței conectează teoria propensității la problemele 

practice, respectiv la problemele praxiologice; 
 relația dintre propensitate și cauzalitate este ilustrată în mod particular de 

paradoxul Humphreys (pe care nu-l vom discuta aici în detaliu437) care 
susține, în esență, că, în timp ce cauzalitatea nu este simetrică în timp (de 
exemplu, prin inversarea semnului algebric al variabilei temporale), 
probabilitatea/propensitatea, în schimb, manifestă o astfel de asimetrie: 
astfel, dacă e definită 𝑃 𝐴|𝐵) atunci e definită și 𝑃 𝐵|𝐴)438. În consecință, 
propensitatea nu poate fi o generalizare a cauzei.439 Nota bene: corelația 
este un concept probabilistic, dar cauzalitatea nu este un asemenea 
concept;440 

 există și opinia că propensitatea ar trebui aplicată (sau luată în considerare) 
doar în cazurile de indeterminism radical (adică acel indeterminism care 
nu este rezultatul lipsei sau incompletitudinii cunoașterii) (Johansson, 
2009). În acest context, aplicarea (sau aplicabilitatea) propensității la 
domeniul economic necesită o propedeutică specială, care trebuie 
elaborată cu suficient discernământ, așa încât fie se arată că în domeniul 
social (adică acolo unde avem liber arbitru) există indeterminism radical, 
fie se argumentează, în mod convingător, că, deși, nu avem indeterminism 
radical, avem un indeterminism cognitiv care justifică, totuși, utilizarea 
propensității. Aici putem ridica o problemă interesantă, datorată unei 
interpretări a lui Niels Bohr privind indeterminismul (Johansson, 2009): în 
esență, Bohr susține că indeterminismul (cel radical) este un efect necesar 
al cuanticității. Dacă extindem conceptul de cuanticitate (Nota bene: este, 
desigur, de examinat „legalitatea” acestei extinderi) până la conceptul de 
discretitate, adică de natură discretă, ontologică, a fenomenului/eveni-
mentului economic, atunci am putea considera că în economie/societate 
avem indeterminism radical (sau, eventual, cvasi-radical) și deci este 
justificată introducerea și utilizarea propensității.441  
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(4)  testabilitatea (și testarea) propensității 
Ca și problema naturii, sau a valorii numerice, problema testabilității 

propensității nu este elucidată la nivelul comunității științifice. Conceptul de 
propensitate a fost (și este) tratat cu deosebire în cheie logică, nu într-una 
matematică. Unul dintre motivele abordării aproape exclusiv logice (adică din 
perspectivă exclusiv calitativă) a propensității constă în faptul că acest concept este 
cumva...misterios, având o nuanță metafizică destul de evidentă.442 Desigur, 
etichetarea conceptului de propensitate ca fiind de tip metafizic încheie discuția – 
nici un concept metafizic nu este testabil empiric.443 Renunțând la natura metafizică 
a propensității444 problema testabilității, respectiv a testării propensității trebuie 
examinată în mod similar cu examinarea oricărui concept pozitivist. Poziția noastră 
în această materie este următoarea: 

 având în vedere faptul că propensitatea este creditată (pentru a folosi o 
expresie preferată de David Lewis, și anume credence) ca generând sau 
stând (cauzal) la baza probabilității obiective a cazului singular, 
propensitatea poate fi văzută ca o predicție sau ca un enunț predictiv445 
care ar urma să fie testat, cumva, examinând probabilitatea efectiv 
realizată (adică actualizată) în urma acelui experiment singular. De 
menționat că, chiar presupunând că acest lucru ar fi posibil, s-ar ieși din 
cadrul riguros al testabilității popperiene, deoarece, în cazul în care 
„predicția” ar fi refutată, nu am putea să spunem că propensitatea 
este...falsă. Asta din cel puțin două motive: 
– propensitatea este o proprietate intrinsecă a entității în cauză (obiect, 

eveniment etc.), ea nu este susceptibilă să fie infirmată factual; 
– revine, aici, problema probabilității inverse (discutate mai sus) care, de 

asemenea, nu permite modificarea propensității;446 
– nu există o procedură, elaborată de literatura de specialitate, care să 

arate cum anume trebuie modificată propensitatea „refutată” (în mod 
similar cu cazul în care refutarea privește un enunț de tip ipoteză sau de 
tip conjectură) așa încât să fie, încă, pasibilă de a genera noi enunțuri 
privind probabilitatea obiectivă a cazului singular; 

 există două argumente, în literatura de specialitate, care pare că împiedică 
generarea probabilității obiective a cazului singular din propensitate: 
– argumentul lui Humphreys (1985): propensitatea nu verifică axiomele 

teoriei probabilităților a lui Kolmogorov. Acest argument rezultă din 
faptul că teoria probabilităților implică teorema Bayes, care este 
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inversabilă (or propensitatea nu este inversabilă sau nu ar trebui să fie 
inversabilă): 

𝑃 𝐵|𝐴
𝑃 𝐴|𝐵 ∙ 𝑃 𝐵

𝑃 𝐴|𝐵 ∙ 𝑃 𝐵 𝑃 𝐴|𝐵 ∙ 𝑃 𝐵
 

– pentru ca propensitatea să poată fi probabilitate, trebuie să existe și 
propensități condiționale, așa încât să se poată „extrage” probabilitățile 
condiționale.447 Or, conform atât propunerii târzii a lui Popper 
(condiționalitate globală), cât și poziției lui Fetzer (condiționalități 
generale cu caracter local), propensitatea nu este „condiționată” de un 
eveniment, ci de un câmp de condiționalități care excede un eveniment 
fixat;448 

 având în vedere dificultățile tocmai menționate cu privire la considerarea 
propensității ca reprezentând un enunț predictiv, considerăm că o altă 
posibilitate de testabilitate (sau testare) a propensității ar putea fi 
următoarea: 
– este evident că evenimentul singular nu poate fi falsificat, deoarece el 

nu permite predicții. În acest context, o „soluție” ar putea fi să se 
falsifice... probabilitatea obiectivă generată de propensitate, dar acest 
lucru nu se poate face decât prin analiză contra-factuală; 

– se poate folosi o sugestie (Belnap, 2007), bazată pe conceptul de 
propensitate putativă (presupusă/prezumată – nota noastră) care ar 
putea fi utilizată pentru testabilitate factuală (ceea ce, însă, necesită o 
construcție teoretică preliminară, deoarece trebuie justificat faptul că 
propensitatea nu este invariantă, ceea ce ridică, cum am arătat mai sus, 
problema probabilității inverse); 

– o altă sugestie pentru testabilitate poate veni dinspre conceptul de 
probabilitate cauzală, menționat anterior (Belnap, 2007), în sensul că 
propensitatea este considerată o cauză a cauzării (lat. causae causante). 

(5)  tipologia teoriilor propensității 
Literatura de specialitate nu tratează pe larg această problemă a existenței 

unei tipologii a teoriilor propensității. De fapt, singurul interes științific al unei 
posibile astfel de tipologii ar rezida în asocierea sau ne-asocierea propensității cu 
aspectul frecvențial al probabilității rezultate. Amintim că Popper (în versiunea 
inițială a propunerii sale) accepta o (virtuală) conexiune a propensității cu o 
secvență de repetare a experimentului, versiune la care a renunțat ulterior (înlocuind 
„apelul” la această secvență cu condițiile globale în care se realizează cazul singular 
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avut în vedere). Cel care a insistat asupra unei tipologii a teoriilor propensității este 
Donald Gillies (2000). Acesta propune două clase de teorii ale propensității: 

(1)  teorii ale propensității pe termen lung: acele teorii care sunt „verificabile” 
prin realizarea unei secvențe lungi de replicări ale experimentului;449 

(2)  teorii ale propensității pe termen scurt: acele teorii care acceptă cazul 
singular. În ceea ce privește propensitatea cazului singular, există două poziții în 
literatura de specialitate: 

(2.1) setul de condiții în care se desfășoară evenimentul singular este un set 
care se referă la întregul Univers (poziția târzie a lui Popper); 

(2.2) setul de condiții în care se desfășoară evenimentul singular este un set 
care se referă la contextul local (spațiu-timp), neavând semnificație globală (Fetzer, 
1981). 

Este evident că această tipologie (ca, de altfel, orice altă tipologie care s-ar 
putea imagina) se abate principial de la intenția lui Popper de a fundamenta o 
probabilitate obiectivă a cazului singular. Din acest motiv, nici noi nu vom dezvolta 
aici mai mult examinarea acestei chestiuni. 

(6)  alte aspecte ale propensității 
 experimentul singular exprimă unicitatea, nu doar singularitatea; 
 propensitatea influențează  evenimentele viitoare fără a le determina 

(deoarece, așa cum s-a evocat mai sus, propensitatea poate fi considerată 
ca o cauză care cauzează o cauză); 

 propensivitățile creează o situație de asimetrie în timp: exemplu – vreau ca 
în anul „i” să câștig premiul Nobel, îl câștig în anul „i+1”, deci nu mai 
vreau (nu mai am propensitatea) să-l câștig în anul „i”. Acesta este un 
aspect foarte important din perspectiva modelării economice, deoarece 
permite repunerea în discuție a non-invarianței propensității; 

 propensitățile implică grade450 – de altfel, acesta este motivul pentru care 
ele pot fi asociate cu probabilitățile; 

 teorema Bayes eșuează în cazul propensităților, concluzie evidentă din 
moment ce această teoremă operează cu probabilități subiective ale cazului 
singular; 

 relevanța propensității este cauzală, în timp ce relevanța probabilității 
obiective frecvențiale este statistică (adică este „cauzală” doar cu referire 
la medie, dar media nu există ontologic, ea este un construct 
epistemologic); 
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 propensitatea este un vector (este direcțională), în timp ce probabilitatea 

este un scalar (un număr real). Acesta este motivul pentru care majoritatea 
cercetătorilor consideră că probabilitatea este reversibilă în timp, dar 
propensitatea nu; 

 din punct de vedere logic, nici un eveniment nu este actual – atât 
evenimentele trecute, cât și cele viitoare sunt doar posibile, iar 
propensitatea indică gradul cauzal al acestei posibilități, pe când 
probabilitatea indică gradul statistic al acestei posibilități.451 

2. Asumpțiile modelului ecuațional al preferinței adaptive 

Așa cum am menționat mai sus, baza logică generală a modelului ecuațional 
al preferinței adaptive este cea examinată în Capitolul 2. În acest paragraf vom 
relua, în sinteză, cele mai importante coordonate ale acestei baze logice și anume 
pe acelea care sunt pasibile de a contribui la aspectele cantitative (ecuaționale) pe 
care intenționăm să le dezvoltăm (într-o formă stilizată, mai degrabă 
exemplificativ/pedagogică) în volumul de față (în volumul 2 al lucrării vom 
dezvolta la nivel analitic aspectul ecuațional menționat). Mai exact, vom efectua 
această sinteză sub forma asumpțiilor pe care propunem să le luăm în considerare. 
Există trei categorii de asumpții – teoretice, metodologice, instrumentale – cu grad 
de dependență crescător, în această ordine, față de categoria imediat antecedentă, 
de aceea ele trebuie elaborate/proiectate exact în această ordine.  

Din punct de vedere epistemologic, de cele mai multe ori sunt suficiente 
asumpțiile teoretice, în suficiente cazuri se impune și formularea asumpțiilor 
metodologice și în cele mai puține cazuri apar și asumpțiile instrumentale. Este 
evident faptul că cele mai multe grade de libertate le au asumpțiile teoretice, urmate 
de asumpțiile metodologice, urmate, la rândul lor, de asumpțiile instrumentale. Noi 
vom dezvolta, în cele ce urmează doar asumpțiile teoretice și pe cele metodologice. 

2.1. Asumpțiile teoretice 

Asumpțiile teoretice sunt acele asumpții care au rolul primitiv justificator (în 
alte cuvinte, rolul întemeietor) al construcției pe care intenționăm s-o edificăm în 
materia modelării cantitative a funcționării preferinței adaptive. La limită (dar, 
evident, nu este cazul acestui studiu, care are pretenții mai modeste) asumpțiile 
teoretice se constituie în axiome sau principii, adică în „decrete” ale cercetătorului, 
care nu necesită, la rândul lor, justificare mai primitivă. Asumpțiile teoretice sunt, 
așadar, de tip discreționar și, de fapt, au un caracter, adesea, arbitrar, puternic 
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dependent de personalitatea, background-ul și imaginația cercetătorului în cauză. 
În general, asumpțiile teoretice (atunci când nu sunt unice) sunt ordonate din 
perspectiva importanței/relevanței lor pentru problematica/domeniul/aria de interes 
în cauză. Dacă este operaționalizată o asemenea ordonare, ea nu poate avea (din 
motive evidente) un criteriu pentru ordonarea în cauză, deci ordonarea nu poate fi 
decât lexicografică.452 În acest context, pentru prezentul studiu, propunem 
următoarele asumpții teoretice: 

 (𝐴𝑇1) piața financiară este caracterizată de eficiență comportamentală, nu 
de eficiență informațională. La limită, această asumpție se poate 
transforma în ipoteză (după modelul Fama sau Lo453) și anume: ipoteza 
eficienței comportamentale a pieței – IECP (engl.: Behaviourally Efficient 
Market Hypothesis – BEMH); 

 (𝐴𝑇2) agentul economic (mai exact, preferința) este genomul, strategia 
tranzacțională este individul, piața financiară este specia, iar cadrul 
normativ454 este mediul; 

 (𝐴𝑇3) strategia tranzacțională este selectată (prin adaptarea tranzacției 
individuale), piața financiară evoluează, iar perechea piață financiară – 
mediu co-evoluează; 

2.2. Asumpțiile metodologice 

Asumpțiile metodologice nu sunt asumpții primitive, în sensul asumpțiilor 
teoretice, ci asumpții operaționale, adică asumpții care permit utilizarea unor 
modalități (fie logice, fie matematice, fie empirice) de examinare a obiectului vizat 
al cunoașterii. Asumpțiile metodologice nu sunt autonome, ca în cazul asumpțiilor 
teoretice, deși păstrează (încă) amprenta posibilităților cercetătorului în domeniul 
de interes, ci sunt dependente logic de asumpțiile teoretice (manifestă, într-o 
terminologie consacrată, o dependență de cale – engl. path dependence – dar nu de 
cale istorică, cum se întâmplă de obicei, ci de cale logică, adică avem o dependență 
de cale logică – engl. logical path dependence). În acest context, pentru prezentul 
studiu, propunem următoarele asumpții metodologice: 

 (𝐴𝑀1) funcționarea pieței financiare este accesibilă holismului 
metodologic, nu individualismului metodologic; 

 (AM2) preferința adaptivă este asimilată propensității relative (aici în 
sensul lui Fetzer, nu al lui Popper);455 
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▪ (𝐴𝑀3) propensitatea reprezentată de preferință (vom numi această 

propensitate cu termenul proferință456 – engl. proference) este cauza 

asignării de probabilități (subiective) în alegerea strategiei tranzacționale; 

▪ (𝐴𝑀4) alocarea de probabilități, generată de proferință, este de tip 

bayesian, iar distribuția a priori a lor se face, în condiții de incertitudine, 

pe baza principiului rațiunii insuficiente al lui Laplace.457 

Nota bene: din punct de vedere instrumental, pentru găsirea soluțiilor 

(numerice) la ecuațiile diferențiale sau la ecuațiile cu derivate parțiale implicate, va 

putea fi utilizată și modelarea discretă (pe cât cu putință), deci va fi utilizată metoda 

diferențelor finite (engl. Finite Difference Method – FDM).458 

3. Analiza asumpțiilor  

3.1. Analiza asumpțiilor teoretice 

▪ (𝑨𝑻𝟏): piața financiară este caracterizată de eficiență comportamentală, 

nu de eficiență informațională 

Problema raportului dintre informație și comportament a fost discutată, destul 

de analitic, în Capitolul 2 (paragraful 3.2). După cum se știe, EMH se bazează pe 

asumpția teoretică a informației ca principala (mai exact, singura) variabilă care 

contează în dinamica prețului (sau, echivalent, a randamentului) unui titlu financiar 

– de altfel, EMH se referă, cum am menționat anterior, la eficiența informațională 

a pieței (financiare). Studiul nostru va încerca să arate că, de fapt, nu informația este 

cea care influențează prețul,459 ci comportamentul. Această idee, într-o formă sau 

alta, este cuprinsă în numeroase luări de poziție în literatura de specialitate (Farmer, 

1999) și poate fi rezumată după cum urmează: 

▪ prețul este întotdeauna efectul variației relative a cererii și ofertei privind 

un bun economic (produs, serviciu, titlu financiar). Așadar, chiar 

presupunând că un agent economic primește o informație privind piața 

financiară (de exemplu, anunțul unei companii privind prognoza 

profitului, deci a dividendelor sale460), dacă el nu acționează pe piață prin 

vânzare/cumpărare de titluri financiare din categoria afectată de acea 

informație, prețul nu integrează informația; 

▪ este evident, așadar, faptul că integrarea informației în preț depinde de 

comportamentul generat de acea informație. Dar, evident, informația în 

cauză poate să nu genereze nici un comportament – de exemplu, agentul 

în cauză are o preferință „inversă” față de o strategie tranzacțională care ar 
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fi sugerată de acea informație și, în acest caz, deși cunoaște informația, 

decide să nu facă un act de comerț în consecință. 

Această asumpție („axiomă”) este extrem de importantă pentru demersul 

implicat de cercetarea noastră, deoarece reprezintă o îndepărtare de asumpția 

considerată de EMH (informația), pe de o parte, și chiar de asumpția (implicită) 

considerată de AMH (adaptarea), pe de altă parte.461  

În acest punct al discuției apare următoarea problemă: dacă o informație 

accesibilă (nu contează natura ei – publică, privată) agenților care operează pe piața 

financiară nu conduce, din rațiuni care deocamdată pot fi ignorate, la un act 

comercial (de piață), de exemplu la asumarea unei tranzacții în cadrul unei strategii 

tranzacționale date sau în cadrul unei alte strategii tranzacționale, se pune întrebarea 

dacă acea informație neutilizată, adică ne-obiectualizată în comportament, rămâne 

„inofensivă” sau are vreun efect, iar dacă are vreun efect, care este acel efect și care 

e ținta asupra căreia se exercită efectul în cauză. Discutăm această problemă în cele 

ce urmează: 

▪ cazul 1: opinia noastră este că o informație care rămâne neutilizată din 

perspectiva unui act de comerț, nu este pasivă în întregime. Se poate 

prezuma că acea informație, mai exact, semnificația acelei informații, se 

află sub pragul de semnificație care să-l facă pe agent să integreze 

informația într-un comportament (sau, mai general, în variația unui 

comportament); 

▪ cazul 2: informația, deși recepționată și aflată peste pragul de semnificație, 

este înțeleasă eronat în privința semnificației pe care o poartă. Aici este 

„sediul” atât al zgomotului, despre care vorbește Fama (adică al agenților 

nesofisticați sau iraționali, care generează oportunități pentru agenții 

sofisticați/raționali), cât și al erorilor fertile (Soros, 2008); 

▪ cazul 3: în ambele cazuri menționate – semnificația aflată sub pragul de 

semnificație, respectiv semnificația aflată peste pragul de semnificație dar 

eronat înțeleasă – considerăm că există un efect latent, care se acumulează 

în contul agentului. Dar unde se produce această acumulare? Opinia 

noastră este că informația ne-obiectualizată în acte de comerț, adică  

ne-obiectualizată în comportamente, se acumulează, sub forma unei 

tensiuni462 de schimbare în contul preferinței.463 Modul (direcția și 

„cantitatea”) în care variază preferința este, evident, o chestiune crucială 

în modelul logic și cantitativ al preferinței adaptive și va fi discutat la 

momentul potrivit. 
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Conceptul de eficiență comportamentală a pieței financiare este un concept 

nou (cel puțin în terminologie) deși sugestii privind un asemenea tip de eficiență se 

întâlnesc, din păcate într-un mod nesistematic și incomplet, atât în modelarea 

economică generală – vezi conceptul de rutină (Nelson; Winter, 1985) – cât și în 

modelarea (sau încercările de modelare a) pieței financiare – de exemplu, Lo (2019) 

susține că piața financiară464 selectează strategia tranzacțională (deci nu selectează 

individul fizic sau organizația formală ca atare) în funcție de eficacitatea (sau, 

eventual, eficiența465) dovedită în obținerea de randamente pe piața financiară. 

În esență, eficiența comportamentală nu diferă de eficiența informațională din 

punctul de vedere al mecanismului de asigurare a eficienței pieței (diferența constă 

doar în introducerea unei verigi praxiologice suplimentare între informație și 

utilizarea ei activă sau actuală/efectivă). Un asemenea mecanism ar putea fi descris 

ca în Figura 25 (cu 𝐼𝑆 s-a notat informația semnificativă,466 cu 𝑃𝑆 s-a notat pragul 

de semnificație; prin actualizare se înțelege cele trei componente: operarea unei 

strategii noi; abandonarea unei strategii existente; modificarea unei strategii 

existente/în curs). 
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Figura 25. Schema generală a funcționării asumpției AT1 
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Așadar, în opinia noastră, preferința (mai exact, proferința) se adaptează nu 

numai ca urmare a operării informației prin intermediul comportamentului, ci și 

prin ne-operarea ei (așa-numita informație inofensivă sau, dacă vreți, informație 

albă467). Acest impact, ne-manifest, al informației este dificil de exprimat 

ecuațional, dar este la fel de important, în opinia noastră, ca și impactul manifest, 

adică cel operat prin intermediul actualizării strategiei tranzacționale. 

▪ (𝑨𝑻𝟐): agentul economic este genomul, strategia tranzacțională este 

individul, piața financiară este specia, iar cadrul normativ este mediul 

AMH este o propunere de modelare a pieței financiare – chiar cu pretenții 

de...paradigmă a pieței financiare – care se revendică de la perspectiva 

evoluționistă, prezentă de mult timp în teoria economică generală, deși de mult mai 

puțin timp în materia pieței financiare. Această revendicare referențială implică, 

desigur, o familie conceptuală adecvată modelului evoluționist. Trebuie spus că 

AMH nu prezintă un set coerent (și, în opinia noastră, nici măcar un set complet) 

de asemenea concepte menite să ofere o teorie convingătoare a pieței (financiare) 

adaptive. Întrucât obiectivul acestui studiu este de a proiecta o teorie (sau, cel puțin, 

elemente teoretice) privind preferința adaptivă, necesitatea propunerii setului de 

concepte în materie este evidentă. Adaptarea, așa cum s-a arătat anterior, este un 

„moment” al evoluției (mai exact, al co-evoluției), de aceea această asumpție cere 

precizarea întregii fenomenologii (co-)evolutive a pieței financiare din perspectiva 

preferinței adaptive. În continuare se oferă această precizare: 

▪ am arătat în alt loc că, împreună (de altfel) cu Lo, și noi considerăm că 

individul468 care acționează pe piața financiară este strategia 

tranzacțională. Aceasta înseamnă că selecția „naturală” care operează pe 

piața financiară va fi exercitată asupra strategiei tranzacționale (Nota bene: 

în continuare referită cu 𝑆𝑇). Cu alte cuvinte, 𝑆𝑇 este fenotipul care va fi 

fie acceptat de mediu, fie respins (fie în totalitate, fie parțial). Dar aici 

apare o problemă care trebuie clarificată: strategia tranzacțională este un 

generator de tranzacții individuale (Nota bene: în continuare referite cu 

𝑇𝐼), adică, în cadrul oferit de strategia tranzacțională, sunt operaționalizate 

mai multe acte comerciale – de fapt, sunt operaționalizate toate actele 

comerciale decise de agentul economic uman (Nota bene: în continuare 

referit cu 𝐴𝐸) pe „linia” 𝑆𝑇 date (de exemplu, în cadrul 𝑆𝑇 caracterizate 

de aversiune față de ambiguitate). Întrebarea care se pune este următoarea: 

de ce mediul nu ar selecta 𝑇𝐼? De ce trebuie să selecteze 𝑆𝑇? Răspunsul 

nostru la această întrebare este următorul: 
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− mai întâi, o analogie utilă: și în evoluția biologică lucrurile se petrec la 

fel: mediul fenotipului biologic nu selectează (prin acceptare sau 

respingere, după caz) fenotipul, odată ce acesta există, ci odată ce acesta 

se manifestă în acte încadrate de fenomenologia biologică. De exemplu, 

un exemplar dintr-un animal de pradă, născut fără un picior, este 

selectat (în sensul respingerii) de mediu doar dacă animalul în cauză 

încearcă să se hrănească prinzând o pradă – din cauza dizabilității, 

congenitale sau dobândite, nu va putea prinde prada, deci va muri de 

foame, deci nu se va putea reproduce pentru a transmite mai departe 

dizabilitatea în cauză (Nota bene: ultimul caz se referă doar la 

dizabilitatea genetică, evident). Dacă, însă, este vorba despre un animal 

social, care trăiește în haită, iar haita „decide” să-l hrănească din prada 

prinsă de indivizii fără acea malformație, exemplarul în cauză se va 

putea reproduce. Așadar, selectarea se face doar în cadrul interacțiunii 

(biologice, în cazul ipotetic descris) și nu în sine;469 

− în domeniul financiar, 𝑇𝐼 este modul în care 𝑆𝑇 interacționează cu 

mediul care va face selecția. 𝑇𝐼 reprezintă, prin analogie, tentativa de a 

„prinde” o pradă – în speță de a obține un câștig net de pe piața 

financiară. Mediul „află” despre 𝑆𝑇 exclusiv prin intermediul 𝑇𝐼 

asignate acelei 𝑆𝑇, și nu în mod direct;  

▪ așadar, 𝑆𝑇 este individul, iar 𝑇𝐼 este actul de manifestare a individului, 

„hârtia de turnesol” pe baza căreia 𝑆𝑇 este evaluată, calificată și fie 

premiată, fie penalizată de mediu; 

▪ individul face parte dintr-o specie: propunem (cum, de altfel, am făcut-o, 

deja, în alt loc) ca specia, în acest caz, să fie piața financiară însăși. Așadar, 

piața financiară poate fi definită, în această perspectivă, ca ansamblul 𝑆𝑇, 

ceea ce nu este deloc departe de definiția „de manual”, care definește piața 

financiară ca fiind ansamblul actelor de comerț cu titluri financiare,  

într-un spațiu economic dat. Revenim asupra diferenței dintre poziția 

noastră și poziția lui Lo (2019) – acesta din urmă consideră că piața 

financiară este mediul în care se manifestă tranzacția financiară și care, în 

calitate de mediu, selectează 𝑆𝑇 (recunoscută și de Lo ca reprezentând 

individul). Este evident că, în această „ecuație”, lipsește...specia: se sare 

de la individ (care, ca fenotip, este selectat, se dezvoltă, se adaptează etc.) 

direct la mediu, fără ca indivizii să formeze o specie care să (co)evolueze; 
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▪ așadar, noi considerăm că specia este tocmai piața financiară (Nota bene: 

în continuare referită cu 𝑃𝐹). 𝑃𝐹 este cea care evoluează, de fapt,  

co-evoluează în tandem cu mediul; 

▪ în ceea ce privește mediul (Nota bene: în continuare referit cu 𝑀)  în care 

funcționează specia, adică 𝑃𝐹, considerăm că acesta trebuie să fie 

reprezentat de geodezica culturală a sistemului economic/social în cauză. 

Conceptul de geodezică culturală (Nota bene: în continuare referită cu 𝐺𝐶) 

are următoarele semnificații, în opinia noastră: 

− conține, ca element component de bază, cadrul normativ formal al 

sistemului economic (evident, îndeosebi cel specificat pentru domeniul 

financiar dar și cadrul normativ general, incluzând, ca grilă  normativă 

primară, contractul social materializat în Constituție); 

− alături de cadrul normativ formal (de exemplu, interdicția de a 

tranzacționa titluri financiare care au ca suport economic...drogurile), 

𝐺𝐶 cuprinde și cadrul normativ informal – norme morale, cutume, 

obișnuințe locale/temporare etc. adică ceea ce (cum am arătat în altă 

parte) Peirce numește habit, iar Bourdieu numește habitus; 

− așadar, 𝐺𝐶 reprezintă, din punctul de vedere al comportamentului, un 

sistem complex de constrângeri/stimulente, formale și informale, 

caracterizând, din punct de vedere cultural general, sistemul economic 

în cauză. 𝐺𝐶 acționează ca un atractor pentru proiectarea 𝑆𝑇 și pentru 

derularea curentă a 𝑇𝐼. În acest sens, 𝐺𝐶 are un impact important asupra 

genomului (despre care vom vorbi mai jos), deci asupra propensității 

(mai exact, asupra proferinței), constituind un predictor sui generis 

pentru comportamentul 𝐴𝐸 în alegerea și instrumentarea 𝑆𝑇, respectiv 

a 𝑇𝐼, fie el un 𝐴𝐸 rațional/sofisticat sau irațional/nesofisticat; 

▪ tot în cadrul acestei asumpții trebuie lămurit și conceptul de 𝐴𝐸. 𝐴𝐸 este, 

din punct de vedere fenomenologic, vehiculul prin care se realizează inter-

acțiunea dintre 𝑇𝐼 și 𝑀 (în ultimă instantă, cum s-a arătat mai sus, dintre 

𝑆𝑇 și 𝑀). Totuși, 𝐴𝐸 apare ca un „ingredient” suplimentar în mecanismul 

(co-)evolutiv pe care, în cele din urmă, studiul îl va propune. Următoarele 

considerente încearcă să lămurească această aserțiune: 

− 𝐴𝐸 nu interacționează cu 𝑀 per se, ci prin intermediul 𝑆𝑇 (și chiar, mai 

direct, prin intermediul 𝑇𝐼). Așadar, din punct de vedere logic, 𝐴𝐸 nu 

este „necesar” în modelul (co-)evolutiv pe care-l avem în vedere;470 
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− cu toate acestea, 𝐴𝐸 este sediul preferinței/proferinței, adică este sediul 

genomului 𝑆𝑇, care este prezent, desigur, în orice 𝑇𝐼. Așadar, 𝐴𝐸 este 

necesar în mecanismul (co-)evolutiv pe care-l vom asuma în economia 

definitivă a cercetării, ca acea componentă care generează mutațiile ce 

vor fi inoculate 𝑆𝑇, adică fenotipului care va interacționa cu 𝑀 pentru 

a obține un „verdict” – de acceptare, respectiv de respingere; 

▪ o ultimă problemă în discutarea acestei asumpții este cea a 𝐴𝐸 reprezentativ. 

Într-adevăr, individul fizic care deține proferința pe baza căreia se produc 

interacțiunile pe piața financiară (ca 𝑆𝑇, respectiv ca 𝑇𝐼) poate fi fie un 

individ fizic biologic, adică un individ singular, fie un individ organizațional. 

În condițiile capitalismului sofisticat471 din zilele noastre, indivizii singulari 

sunt aproape inexistenți,472 de aceea noi vom vorbi, în cele ce urmează, 

despre indivizi organizaționali, iar 𝐴𝐸 va fi înțeles peste tot ca individ 

organizațional (Nota bene: în terminologia românească: persoană juridică). 

Expresia sinoptică a acestei asumpții este redată în Figura 26. 
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Figura 26. Schema generală a funcționării asumpției AT2 
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▪ (𝑨𝑻𝟑): strategia tranzacțională este selectată (prin adaptarea tranzacției 

individuale), piața financiară evoluează, iar perechea piață financiară – 

mediu co-evoluează. 

Această asumpție este corelată cu asumpția AT1, deși, desigur, cele două 

asumpții nu sunt redundante una în raport cu cealaltă. Astfel, în timp ce asumpția 

AT1 stabilește poziții (sau identități sau, încă, aspecte structurale), asumpția AT2 

stabilește roluri, adică aspecte funcționale. Este important de precizat, cu toată 

insistența, faptul că fenotipul este 𝑆𝑇. Aceasta înseamnă că „selectorul” (identificat 

de noi cu cadrul normativ sau, mai larg, cu habit-ul/habitus-ul) va accepta (sau va 

respinge, după caz) nu 𝑇𝐼 ci grupul de 𝑇𝐼 omogene sau similare care formează, din 

punct de vedere conceptual, 𝑆𝑇. Evident, odată cu selectarea 𝑆𝑇 se va selecta, 

implicit, și cohorta de 𝑇𝐼 specifice acelei 𝑆𝑇. Așa cum am menționat mai sus, nu 

trebuie confundată 𝑇𝐼 cu 𝑆𝑇 deși ambele entități par a fi de natura individului. 

Pentru a clarifica suplimentar această distincție teoretică, facem apel la  

bine-cunoscutul concept al unui experiment stohastic: 

▪ să presupunem că dorim să efectuăm un experiment privind un  

fenomen 𝐹; 

▪ efectuarea unui episod din acest experiment reprezintă o ipostază (engl. 

occurrence) a lui 𝐹; 

▪ totalitatea ipostazelor (fie posibile, fie actualizate), adică distribuția 

evenimentelor ocazionate de experiment, descrie, în mod complet, 

fenomenul 𝐹;473 

▪ în același fel, totalitatea 𝑇𝐼 descrie complet 𝑆𝑇. 

Procesul de adaptare (la mediu) este localizat la nivelul 𝑇𝐼. Cu alte cuvinte, o 

anumită detensionare a raporturilor dintre 𝑆𝑇 și mediu este realizată la nivelul 

fiecărei 𝑇𝐼 – este vorba despre mici ajustări, de natură funcțională, nu structurală – 

așa încât, ansamblul acestor micro-ajustări de tip adaptiv să consacre, în cele din 

urmă (după acumularea unei cantități suficiente de micro-ajustări) fie acceptarea, 

fie respingerea 𝑆𝑇. Un echivalent biologic, pentru înțelegerea mai clară a acestei 

chestiuni, este următorul: 

▪ un animal (individ/fenotip) se manifestă, în diferite împrejurări, în 

tentativa sa de supraviețuire, prin mici ajustări ale comportamentului 

curent în raport cu presiunile (fie constrângeri, fie oportunități) mediului – 

de exemplu, nefiind cățărător, din când în când se cațără în copaci după 

pradă (sau, echivalent, urcă prada în copaci pentru a o feri de rivali – din 

aceeași specie sau din alte specii de prădători); 
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▪ în conformitate cu darwinismul,474 aceste mici ajustări nu vor conta în 

transmiterea lor genetică – urmașii acelui animal nu vor avea abilități 

genetice de a se cățăra în copaci deși, ocazional, ei vor putea imita acest 

comportament, dar nu la nivel genetic ci la nivel memetic. 

Așa cum se indică în Figura 26, individul, adică 𝑆𝑇, este entitatea care crește 

(sau se dezvoltă475), iar piața financiară este entitatea care evoluează.476  

În privința co-evoluției, aceasta „cere” două specii, nu o specie și un mediu 

selector. Prin urmare, din punct de vedere conceptual, pentru a discuta despre co-

evoluție pe piața financiară, va trebui să considerăm mediul (cadrul normativ sau 

habit-ul sau habitus-ul) ca fiind... specie, cu care specia numită piață financiară 

inter-acționează. În afara acestei ipoteze, nu putem vorbi despre co-evoluție. Cum 

angajamentul nostru din această cercetare este să elaborăm un model co-evolutiv al 

preferinței adaptive, la momentul adecvat vom furniza toate precizările necesare.  

Figura 27 ilustrează grafic funcționarea acestei asumpții. 
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Figura 27. Schema generală a funcționării asumpției AT3 
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3.2. Analiza asumpțiilor metodologice 

▪ (𝑨𝑴𝟏): funcționarea pieței financiare este accesibilă holismului 

metodologic, nu individualismului metodologic 

Nota bene: din perspectiva dependenței de cale, AM1 este asociată la AT1. 

În legătură cu această primă asumpție metodologică trebuie spus că ea 

semnifică o disociere „fără rest” de teoria economică neoclasică, pe care, așa cum 

s-a arătat anterior, este construită EMH. Într-adevăr, în cazul EMH (ca și în cel al 

martingalei lui Samuelson) abordarea fundamentală era cea a individualismului 

metodologic – adică se prezuma că individul (fie fizic, fie organizațional) este 

sediul deciziei și al comportamentului în consecință sau, în alte cuvinte, că 

macroeconomicul își are cauza în microeconomic. Aceasta este rațiunea pentru 

care, în EMH (și în variantele de „salvare” a acestei ipoteze, în fața anomaliilor 

empirice) preferințele individului sunt considerate variabile exogene, date și 

invariante. În opinia noastră, abordarea corectă (și realistă) a funcționării pieței 

financiare (ca și a funcționării oricărei piețe economice, de altfel) este cea a 

holismului metodologic. Holismul metodologic poate fi descris în felul următor: 

▪ părțile și întregul se influențează reciproc, într-o nesfârșită cauzalitate 

circulară, în care, totuși, prima acție este de la întreg la parte, nu de la parte 

la întreg. În cazul nostru, părțile sunt 𝑆𝑇 iar întregul este 𝑃𝐹; 

▪ cauzalitatea circulară se concretizează în (se manifestă prin) norme 

(fetale477) reciproce de reacție; 

▪ părțile pot fi înțelese numai prin intermediul întregului, odată ce întregul a 

căpătat existență. Mai analitic putem spune următoarele: întregul (𝑆𝑇) nu 

există înainte ca prima 𝑇𝐼 să aibă loc, ceea ce înseamnă că întregul este 

generat de părți, dar, odată ce prima 𝑇𝐼 s-a obiectualizat, întregul astfel 

format (𝑆𝑇) va acționa ca o cauză-master (cum vom arăta mai detaliat în 

cele ce urmează, ca o geodezică culturală) asupra celorlalte 𝑇𝐼, începând 

cu a doua;478 

▪ nu mai acționează indivizii „individuali”, ci organizațiile, adică indivizii 

organizaționali (de exemplu, fondurile de investiții, de risc, mutuale etc.). 

În legătură cu această caracteristică a pieței financiare, adăugăm 

următoarele considerente analitice: 

− indivizii organizaționali sunt formați, la rândul lor, din indivizi 

„individuali” – aceasta se întâmplă, în domeniul social, cu orice 

organizație, de la cele mai insignifiante până la stat (ca organizație). 

Aceasta înseamnă că, mai mult sau mai puțin, se produce, în cadrul 
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organizației, o anumită predominanță a unui individ „individual” (a 

unei personalități individuale) dar, în ultimă instanță, chiar și în această 

situație, se formează o cultură organizațională sau o ideologie 

organizațională care definește organizația ca individ metodologic, așa 

cum va fi considerată aceasta în cele ce urmează; 

− așadar, pe fundalul culturii/ideologiei organizaționale, luarea deciziei 

operaționale (și, desigur, implementarea/obiectivarea ei) este realizată 

de un individ „individual” (individ fizic). Aceasta nu conduce, însă, la 

ideea că individul fizic este echivalent cu individul organizațional – 

individul fizic, chiar dacă este vorba despre cel care și-a impus punctul 

de vedere în poziționarea organizației, acționează ulterior în calitate de 

mandatar al individului organizațional; 

− această delimitare (necesară și utilă, considerăm noi) între individul 

fizic (integrat în organizație) și individul organizațional – acesta din 

urmă ca entitate agregată a indivizilor fizici uniți de o credință/ 

preferință comună – va fi de folos exact în privința formării și 

operaționalizării conceptului de proferință (propensitate manifestată în 

preferință); 

▪ așa cum am menționat și în alte locuri, conceptul de individ organizațional 

nu se suprapune peste cel de agent reprezentativ (sau agent mediu) din 

teoria neoclasică, adică din teoria care se bazează pe individualismul 

metodologic. Diferențele dintre agentul organizațional (𝐴𝑂) și agentul 

reprezentativ (𝐴𝑅) pot fi sintetizate după cum urmează: 

− 𝐴𝑅 include toți indivizii fizici care se manifestă ca agenți economici 

într-un spațiu economic, în timp ce 𝐴𝑂 integrează (agregă) doar acei 

indivizi fizici care împărtășesc o anumită credință/preferință în materia 

tranzacționării financiare. S-ar putea obiecta acestei distincții faptul că, 

și în cazul individualismului metodologic, 𝐴𝑅 este construit tot pe baza 

unei comunități de preferințe (sau valori, interese ș.a.a.). Răspunsul 

nostru la această prezumptivă obiecție este următorul: 

✓ 𝐴𝑅 nu este un agent operațional pe piață, ci doar o abstracție pentru 

realizarea modelelor logice și, eventual, cantitative (agentul 

operațional fiind tot individul fizic abstractizat în 𝐴𝑅), pe când 𝐴𝑂 

este efectiv un agent operațional, în sensul că decizia de 

tranzacționare o ia chiar 𝐴𝑂, nu individul fizic care este cuprins în 

acel 𝐴𝑂; 
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✓ odată stabilită „lista” 𝐴𝑅, nu mai pot fi construiți alți 𝐴𝑅, de 

exemplu, de ordinul 2 (prin agregarea 𝐴𝑅 de ordinul 1), pe când, 

în cazul 𝐴𝑂, mai este „loc” pentru construirea unor agenți 

reprezentativi organizaționali (𝐴𝑅𝑂): de exemplu, se pot construi 

𝐴𝑅𝑂 pentru fondurile mutuale prin agregarea tuturor 𝐴𝑂 care 

acționează în cadrul fondurilor mutuale. Rezultă că, în contextul 

𝐴𝑂, pur și simplu mai apare un nivel (posibil, dacă rațiuni de 

modelare o cer) de agregare și anume nivelul 𝐴𝑅𝑂; 

▪ desigur, aspectul fundamental al holismului metodologic constă în 

conceptul de geodezică culturală. Prezentăm câteva dintre semnificațiile 

care trebuie asociate acestui concept (în mod suplimentar față de cele 

menționate anterior cu privire la acest concept): 

− o primă semnificație a geodezicii culturale este cea de propensitate 

colectivă (la limită la nivelul societății479). Propensitatea colectivă se 

referă la o bază culturală generală, incluzând cadrul normativ, tradiția 

istorică, religia dominantă, influența geo-politică ș.a.a., care induc o 

înclinație cu un caracter general privind comportamentul indivizilor (fie 

fizici, fie organizaționali) din acea societate. Statul, ca reprezentant 

instituțional al societății și purtător al „administrării” suveranității 

poporului corespondent, urmează, desigur, liniile de comportament 

conținute în acea propensitate: de exemplu, o geodezică culturală de tip 

militarist-expansionist va „colora” într-un mod specific comporta-

mentul din acea societate; 

− o a doua semnificație a geodezicii culturale este aceea de preferință 

colectivă. Cum am opinat anterior, preferința este o obiectualizare a 

propensității (ceea ce a condus la propunerea conceptului de proferință), 

așadar geodezica culturală este o matrice colectivă de inițiere, 

proiectare și implementare a comportamentelor de orice fel din cadrul 

societății; 

− o a treia semnificație a geodezicii culturale este aceea de atractor 

comportamental. Prin atractor comportamental se înțelege un 

„dispozitiv” instituțional care induce în orice comportament specific o 

componentă generală conținută tocmai în acea geodezică culturală. În 

alte cuvinte, comportamentele specifice vor conține o componentă de 

clasă sau de categorie care le unifică dintr-o perspectivă generală, 

comună. De exemplu, într-o societate în care geodezica culturală este 
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de tip colectivist (cum a fost, până de curând, cazul societății japoneze) 

comportamentele specifice, individuale, vor conține această marcă a 

colectivismului, marcă purtătoare de aspecte de comportament ca 

empatia, solidaritatea, sacrificiul de sine pentru colectivitate (de la 

familie până la stat) etc.; 

− din perspectiva modelării, logice și cantitative, a funcționării pieței 

financiare (inclusiv în privința preferinței adaptive), geodezica culturală 

are o importanță care nu ar putea fi supraestimată, constituind, în opinia 

noastră, un fel de propensitate-cadru, sau propensitate-master, sau 

propensitate de fundal, sau propensitate directoare, care orientează, mai 

puternic sau mai slab, propensitățile individuale din societatea în cauză. 

O imagine grafică a funcționării acestei asumpții metodologice este oferită de 

Figura 28. 
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Figura 28. Schema generală a funcționării asumpției AM1 

 

▪ (𝑨𝑴𝟐): preferința adaptivă este asimilată propensității relative 

Nota bene: din perspectiva dependenței de cale, AM2 este asociată la AT1 și 

AT2. 

Cu această asumpție metodologică vom face legătura dintre preferința 

adaptivă și propensitatea relativă. Am arătat anterior faptul că nu putem concepe o 

propensitate absolută480 și că trebuie să adoptăm conceptul de propensitate relativă. 

Propensitatea relativă este o propensitate cu caracter obiectiv dar care se relevă ca 

atare (adică este observabilă481) doar prin obiectivarea ei în cadrul unui set de 

condiții date (cum s-a precizat deja, vom adopta aici poziția lui Fetzer privind 
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caracterul local, și nu global, cum cere Popper, al setului de asemenea condiții de 

ipostaziere a propensității). 

În acest cadru conceptual, asimilarea preferinței adaptive propensității 

relative poate fi făcută pe baza următoarelor cerințe sau justificări: 

▪ propensitatea nu acționează în sine, ci prin intermediul preferinței. În acest 

sens, se poate spune că observabila propensității este însăși preferința. 

Cum preferința are caracter subiectiv,482 rezultă că am putea adopta poziția 

(la care ne-am referit mai sus) care cere ca probabilitatea de tip propensiv 

să nu păstreze caracterul obiectiv al propensității ci, deși se bazează pe (și 

se originează în) obiectivitatea propensității, să fie de natură subiectivă 

(Nota bene: mai multe detalii despre această conexiune logică și, probabil, 

și psihologică, vom da mai jos, atunci când vom discuta despre AM3 și 

AM4); 

▪ așadar, prin conținutul asumpției AM2 (preferința adaptivă este asimilată 

propensității relative) trebuie să se înțeleagă cel puțin: 

− relativa stabilitate a preferinței483 se explică tocmai prin „ancorarea” ei 

la propensitate. Ca urmare a caracterului său obiectiv, propensitatea are 

o anumită imunitate la presiunile de schimbare provenite din marja 

comportamentului individului în cauză. În jargonul deja încetățenit, 

propensitatea este rezilientă și robustă față de perturbări (desigur, între 

limite care sunt accesibile, deși nu și controlabile,484 din partea 

subiectului implicat); 

− între propensitate și preferință există o cauzalitate circulară – mai 

accentuată, totuși, dinspre propensitate spre preferință decât în sensul 

invers. Aceasta este rațiunea pentru care, mai sus, s-a construit 

conceptul (și termenul) de proferință, deoarece cele două proprietăți 

sunt angajate într-o specie de co-evoluție sui generis. Așadar, dacă vom 

considera proferința ca gen, atunci există două specii ale acestui gen – 

propensitatea, respectiv preferința – care, prin adaptare reciprocă și 

permanentă, co-evoluează ducând, astfel, la evoluția proferinței. 

Această nișă conceptuală de co-evoluție în cadrul mai larg al  

co-evoluției piață financiară – geodezică culturală are importanța ei în 

economia studiului, deoarece permite nu numai o fundamentare a 

preferinței adaptive și a procesului de adaptare în care preferința este 

astfel angajată dar are și implicații metodologice mai largi: în cadrul 

holismului metodologic, pe care-l adoptăm în cercetarea noastră, 
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acceptăm o nișă de individualism metodologic care menține o linie de 

fundamentare micro a nivelului macro în materia preferinței adaptive; 

− din faptul că propensitatea fundamentează preferința nu trebuie să se 

tragă concluzia că preferința se confundă cu setul de condiții în care se 

manifestă (se obiectivează) propensitatea. Așa cum am arătat deja, setul 

de condiții, deși local, se manifestă, la rândul său, în cadrul geodezicii 

culturale. Așadar, propensitatea generează acea preferință care este 

„aleasă” (selectată) de mediu, mediu care a primit denumirea de 

geodezică culturală; 

▪ propensitatea este cauza preferinței, dar preferința nu este cauza 

propensității, ci, s-ar putea spune, numai ocazia ei;485 

▪ propensitatea poate genera mai multe preferințe (eventual incompatibile 

două câte două), dar o preferință nu poate fi efectul unui „concert” de 

propensități; 

▪ preferința adaptivă are o marjă de variație care nu constituie presiune 

asupra propensității – o „zonă moartă” de variație; variația preferinței care 

excede „zona moartă” poate afecta și propensitatea (a cărei obiectivitate 

este, cum s-a arătat anterior, de tipul social, adică de tipul inter-

subiectivității, ea nefiind o obiectivitate... obiectivă, ci una obiectivată). 

O imagine sinoptică a funcționării asumpției AM2 poate fi reprezentată ca în 

Figura 29. 

 

C
 o

n
 s

t 
r

u
c

ț
i 

e
s
 o

 c
i 
a

l 
ă

Subiectivități

Subiectivități

Obiectivitate Propensitate Preferință

G
eodezică culturală

Tunel de variație
conservativă

Feed-back

Feed-back  
Sursa: autorii. 

 

Figura 29. Schema generală a funcționării asumpției AM2 
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▪ (𝑨𝑴𝟑): propensitatea reprezentată de preferință este cauza asignării de 

probabilități (subiective) în alegerea strategiei tranzacționale 

Nota bene: din perspectiva dependenței de cale, AM3 este asociată la AT1 și 

AT2. 

Aceasta este a treia verigă funcțională (după propensitate și preferință) în 

construcția modelului ecuațional (vezi Partea a 2-a a Capitolului 3) al preferinței 

adaptive. AM3 revine, de fapt, la ideea care a fost prezentată (și discutată) încă din 

Capitolul 1, și anume că preferința (fie rigidă, ca în EMH, fie adaptivă prin inter-

mediul pieței financiare, ca în AMH, fie direct adaptivă, așa cum vom propune noi, 

sub forma APH – Adaptive Preference Hypothesis) este o manifestare a propensității. 

AM3 implică faptul că preferința este forma subiectivă de manifestare a unei 

proprietăți cu un caracter obiectiv accentuat – adică a propensității (Nota bene: așa 

cum am precizat de mai multe ori, este vorba, aici, despre o obiectivitate socială, 

adică despre o obiectivare a inter-subiectivității). Mai concret, având în vedere 

faptul că, din punct de vedere logic, preferința se manifestă prin acordarea unei 

probabilități maxime486 (între toate cele acordate) pentru o anumită ipostază a unui 

eveniment, dintr-un câmp de evenimente dat, rezultă că propensitatea pur și simplu 

„umflă” o anumită probabilitate, iar aceasta se constituie în baza alegerii pe care o 

face individul într-un context dat. Pentru a face o paralelă cu faimosul „clopot” al 

lui Gauss, s-ar putea spune că probabilitățile487 dintr-o distribuție de probabilitate 

se orânduiesc, sub impactul propensității, exact ca un asemenea „clopot”, în centrul 

distribuției de probabilitate, adică în punctul probabilității maxime, fiind chiar 

preferința generată de propensitate. O imagine sinoptică în acest sens poate fi cea 

din Figura 30. 

AM3 ridică, totuși, o serie de probleme care va trebui să primească soluții care 

să permită testarea factuală. În caz contrar, s-ar putea considera că am introdus 

elemente metafizice488 în modelul nostru (atât cel logic, cât și cel ecuațional). 

Pentru evitarea (cel puțin ca intenție) a acestui risc, facem următoarele considerații: 

▪ analiza propensității trebuie făcută în mod autonom față de analiza 

probabilității (subiective) pe care este susceptibilă/prezumată s-o 

genereze/cauzeze. Cumva, propensitatea există independent de faptul dacă 

va cauza sau nu o preferință, care, la rândul ei, se manifestă în maximizarea 

uneia dintre probabilitățile din distribuția (exhaustivă) de probabilitate; 

▪ între probabilitate și preferință funcționează co-evoluția489, ceea ce 

înseamnă că trebuie examinate normele de reacție reciprocă dintre 

probabilitate și preferință. Această examinare trebuie efectuată ținând cont 
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de faptul că probabilitatea și preferința nu sunt reciproc autonome (așa 

cum, desigur, într-o anumită măsură, propensitatea și preferința sunt 

reciproc autonome), deci că reacția de la probabilitate la preferință ar putea 

fi considerată de natura unei co-adaptări și nu a unei co-evoluții); 

▪ în orice caz, în opinia noastră, impactul preferinței asupra propensității 

(dacă va trebui acceptat490) se produce în mod discret (nu continuu) sau, 

cu un termen mai puțin utilizat în cercetarea economică, în mod 

cuantificat, sau în mod cuantic. Aceasta înseamnă că procesul de  

co-adaptare preferință – probabilitate se transformă în reacție inversă de la 

preferință la propensitate doar la atingerea unei anumite cantități (cuante) 

de variație a preferinței de la starea ei generată inițial de propensitate. 

Aceste considerații calitative pot fi reprezentate grafic ca în Figura 31. 
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Figura 30. Schema generală a funcționării asumpției AM3 
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Figura 31. Comportamentul „cuantic” al AM3 

 

▪ (𝑨𝑴𝟒): alocarea de probabilități, generată de proferință, este de tip 

bayesian, iar distribuția a priori a lor se face, în condiții de incertitudine, 

pe baza principiului rațiunii insuficiente al lui Laplace 

Nota bene: din perspectiva dependenței de cale, AM4 este asociată la AT1 și 

AT3. 

Această asumpție, deși de tip metodologic, este „aproape” una instrumentală, 

deoarece indică modalitatea operațională concretă în care se ajunge, de la 

propensitate, prin intermediul preferinței care se manifestă prin comportament 

(alegerea strategiei tranzacționale), la probabilitate. Așa cum s-a menționat și 

anterior, probabilitatea care „alege” preferința este o probabilitate subiectivă. Din 

punct de vedere tehnic, această probabilitate subiectivă este de tip bayesian.491 Mai 

precis, este vorba despre așa-numita probabilitate bayesiană a priori care, sub 

impactul unor noi informații (generate de comportamente, fie proprii, fie ale altor 

agenți economici care acționează pe piața financiară) se transformă în probabilitate 

bayesiană a posteriori. Această transformare reprezintă, pentru a spune astfel, cheia 

modelării ecuaționale a preferinței adaptive (și va fi tratată în volumul 2 al lucrării). 

Însă, cu privire la constituirea distribuției a priori a probabilității bayesiene vom 

face, în cele de mai jos, câteva considerații de bază care sunt destinate să clarifice, 

într-o măsură cel puțin rezonabilă, modul în care noi vedem funcționarea acestei 

asumpții metodologice: 

▪ limita „inferioară” a modalității de construcție a distribuției a priori a 

probabilității bayesiene este aplicarea principiului lui Laplace numit 
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principiul rațiunii insuficiente.492 Acesta cere ca, în condiții de 

incertitudine completă, să se aloce aceeași valoare numerică de 

probabilitate oricărei ipostazieri a evenimentului în cauză, având desigur, 

grijă să se respecte asumpțiile Kolmogorov (orice probabilitate este 

pozitivă, respectiv suma probabilităților este 1); 

▪ aceste probabilități subiective sunt generate de ceea ce am numit proferință 

(un operator de integrare a propensității cu preferința). Cum, însă, 

preferința este descrisă ca fiind asociată cu probabilitatea maximă pe care 

un agent economic o conferă unei anumitei ipostazieri a unui eveniment, 

apar anumite neclarități pe care vom încerca să le eliminăm: 

− în opinia noastră, preferința (sau, mai exact, proferința) nu alege o 

anumită ipostaziere (ocurență) a unui eveniment dat, ci o anumită 

strategie tranzacțională, dintre cele aflate la dispoziție, prezumată să 

obțină „întâlnirea de probabilitate” cu acea ipostază. Să admitem un set 

de strategii tranzacționale, 𝑆𝑇𝑖 (cu 𝑖 ∈ ℕ, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅). Conform 

principiului rațiunii insuficiente, distribuția (bayesiană) a priori a 

probabilității este următoarea (Nota bene: notăm distribuția a priori cu 

𝐷𝑎𝑝, iar distribuția a posteriori cu 𝐷𝑎𝑝): 

𝐷𝑎𝑝 = (
𝑆𝑇1 𝑆𝑇2 … 𝑆𝑇𝑛

𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑛
) 

cu condițiile Kolmogorov: a) (∀)𝑖 ∈ ℕ, 𝑝𝑖 ≥ 0; b) ∑ 𝑝𝑖 = 1𝑛
𝑖=1 ; în plus, 

𝑝𝑖 = 𝑝𝑗, (∀)𝑖, 𝑗 ∈ ℕ, pentru 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ și 𝑗 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅ 

− fie propensitatea 𝓅, căreia îi corespunde preferința 𝒫; definim câmpul 

proferențial (prin analogie cu câmpul probabilistic) ca fiind: 

ℙ = {𝓅, 𝔣, 𝒫} 

unde 𝔣 este o funcție care asociază o preferință unei propensități: 𝒫 = 𝔣(𝓅) 

− o distribuție apriori de probabilități este, așadar, o distribuție Laplace 

care este „alterată” de preferință. Preferința reprezintă, în consecință, 

un operator care dez-omogenizează incertitudinea – aceasta nu mai este 

completă, ci incompletă.493 De remarcat, așadar, faptul că incertitudinea 

nu este redusă prin intermediul informației, ci prin intermediul 

comportamentului (este adevărat, un comportament „programat” pe 

baza propensității); 
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− așadar, o distribuție apriori de probabilități bayesiene condiționate de 

proferința ℙ va trebui scrisă astfel: 

𝐷𝑎𝑝|ℙ = (
𝑆𝑇1 𝑆𝑇2 … 𝑆𝑇𝑘−1 𝑺𝑻𝒌 𝑆𝑇𝑘+1 … 𝑆𝑇𝑛

𝑝1 𝑝2 … 𝑝𝑘−1 𝒑∗
ℙ 𝑝𝑘+1 … 𝑝𝑛

) 

așa încât: 

▪ 𝑝𝑘 = 𝑝∗
ℙ 

▪ 𝑝∗
ℙ > 𝑝𝑗, pentru (∀)𝑗 ≠ 𝑘 

▪ ∑ 𝑝𝑗 + 𝑝∗
ℙ = 1𝑗≠𝑘  

Nota bene: se observă că raționamentul de aici verifică sugestia grafică din 

Figura 30494 privind faptul că, la o propensitate dată, preferința se manifestă prin 

alocarea probabilității maxime în distribuția de probabilități dată. 

− imposibilitatea alocării de probabilități obiective (adică a probabili-

tăților de tip frecvențial) rezultă din faptul că tranzacțiile individuale 

sunt întotdeauna singulare din punct de vedere logic, deși strategia 

tranzacțională are o anumită stabilitate (până este selectată de mediu, 

fie prin acceptare, fie prin respingere). Stabilitatea 𝑆𝑇 se explică prin 

faptul că preferința este, la rândul său, relativ stabilă pe baza stabilității 

propensității. De altfel, se observă imediat că avem grade diferite de 

stabilitate (deci grade sau perioade diferite de invarianță pentru cele 

patru concepte corelate: propensitate, preferință, 𝑆𝑇, 𝑇𝐼, distincție 

sugerată sinoptic de Figura 32. 

 
grad de invarianță

grad de derivare / dependență logică

propensitate

preferință

ST

TI

 
Sursa: autorii. 

Figura 32. Inversa relație dintre gradul de invarianță și gradul de dependență logică  

în funcționarea asumpției AM4 
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Partea a II-a 

Unele formalizări 
 

Nici Fama, nici adepții/criticii EMH nu au examinat, din punct de vedere 

logic, psihologic, antropologic și sociologic, constituirea informației pe piața 

financiară și, evident, cu atât mai puțin, impactul ei asupra comportamentului 

financiar (adică asupra perechii decizie – acțiune). „Decretând” completa integrare 

a informației disponibile în preț, ei s-au mulțumit să testeze aceasta exclusiv empiric 

(de regulă pe baza examinării corelației din seria de timp a prețurilor – indiferent 

de sofisticarea statistică a acestei examinări). BMH are, desigur, o înclinație 

naturală spre examinarea aspectelor reale, de natură psihologică și de origine 

evolutivă a comportamentului financiar dar, așa cum s-a arătat anterior, nici acest 

model nu a reușit să prezinte o teorie coerentă (și completă) privind integrarea 

informației în comportament. În ceea ce privește AMH, care aspiră să pună la un 

loc EMH și BMH, opinia noastră este că ea se află încă în etapa conjecturală 

(desigur, inspiratoare de idei potențial productive), trebuind să fie structurată în 

continuare. 

În Partea a doua a acestui capitol vom încerca, din perspectiva preferinței 

adaptive, să găsim/propunem relații cantitative de tipul ecuațiilor (stilizate, adică... 

pedagogice, deocamdată, urmând ca, în volumul 2 al lucrării, să dezvoltăm mult 

mai mult această abordare cantitativă) privind modul în care propensitatea, 

preferința (respectiv mix-ul lor: proferința) integrează informația și 

comportamentul pe piața financiară. 

4. Mix-ul informație – comportament pe piața financiară 

4.1. Preliminarii 

Ne-am referit, în capitolele anterioare, la faptul că primatul informației asupra 

comportamentului nu reprezintă o certitudine și că, fără a trece în partea diametral 

opusă – primatul comportamentului asupra informației – trebuie să operăm o 

combinare (un mix) între cele două categorii. Rațiunile unui asemenea mix constau 

cel puțin în următoarele: 

▪ piața economică (îndeosebi piața financiară) funcționează prin intermediul 

comunicării între actorii ei (agenți cumpărători/investitori, respectiv agenți 

vânzători); 
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▪ această comunicare are loc nu numai între cele două „blocuri” – 

cumpărători, respectiv vânzători – ci și în interiorul fiecărui asemenea 

„bloc” – între cumpărători, respectiv între vânzători;495 

▪ între cumpărători, respectiv între vânzători se pot forma coaliții496 (trusturi, 

sindicate etc.) ceea ce conduce la indivizi agregați (de exemplu, 

organizații) care acționează concertat pe piața financiară (fonduri de 

investiții, fonduri mutuale, fonduri de index etc.); 

▪ toate cele de mai sus conduc la concluzia că aceste acțiuni nu se pot 

desfășura fără comunicare între participanții la procesele respective. Iar 

comunicarea nu se poate face decât prin intermediul informației; 

▪ informația este, așadar, vehiculul de ultimă instanță prin care se face 

comunicarea. Dar, dacă el este un vehicul de ultimă instanță, înseamnă că 

există surse de comunicare non-informaționale care, în ultimă instanță 

(abia), capătă forma informației, aceste surse de comunicare fiind de 

instanță intermediară sau, la limită de... primă instanță. La acest ultim 

aspect ne vom referi în continuare: 

– poate exista, în primul rând, informație formală (IF): este vorba despre 

informația (pe care putem s-o numim și informație geodezică497) 

disponibilă în mod egal tuturor indivizilor, fie că operează, fie că nu 

operează pe piața financiară, și anume informația disponibilă în cadrul 

normativ al societății. Această informație este integrată ex ante în orice 

decizie/comportament și anume în întregime, imediat și fără costuri de 

căutare;498 

– poate exista, în al doilea rând, informație implicită (II): este vorba 

despre informația care se referă la evenimente (și este conținută, in 

nuce, în evenimente) de pe piața financiară, dar și din celelalte domenii 

ale vieții și cooperării sociale, disponibilă tuturor agenților economici 

atenți și reflexivi (aceste calități ale agenților economici nu implică, 

desigur, nici o conotație de natura competenței financiare) sau ceea ce, 

în literatura de specialitate, se numește chiar informație de 

eveniment;499 informația implicită este cvasi-gratuită, spre deosebire de 

informația formală, deoarece presupune ceea ce în teoria economică se 

numește cost implicit500 – în cazul discutat aici este vorba despre costul 

de „transformare” (mai exact, de „traducere”) a evenimentului observat 

în informație utilizabilă în propria decizie și în propriul 

comportament;501 
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– poate exista, în al treilea rând, informație legată (IL): este vorba despre 

informația care poate (și trebuie) să fie cumpărată – fie prin comandarea 

de studii firmelor specializate în cercetarea pieței financiare, fie, în 

cazuri nelegale, de dobândire a ei prin corupție, mituire sau furt (în acest 

ultim caz, este vorba despre o varietate a informației legate și anume, 

despre informația internă a unui agent sau organizație). Evident, infor-

mația legată este o informație care nu este gratuită, ea implicând atât un 

cost de căutare (plata studiilor de dobândire a informației) cât și costul 

(acoperirii) riscului de descoperire a modului ilegal de dobândire a 

informației interne (de exemplu, în cazul în care informația este furată). 

Dintre cele trei categorii de informație, informația implicită se referă, în 

mod... explicit, la comportament. În alte cuvinte, informația implicită nu este o 

informație propriu-zisă (așa cum este informația formală sau informația legată), ci 

o informație dedusă, inferată din comportament. Acesta este sensul exact în care 

spunem (așa cum am spus și anterior) că pe piața financiară poate exista un primat 

al comportamentului asupra informației. Informația implicită reprezintă, așadar, o 

informație pe care o produce însuși utilizatorul (potențial502 al) acelei informații, 

prin mijloace idiosincratice: intuiție (fler), calcul de raționalitate (de exemplu, 

CAPM, BSM etc.), coincidență (noroc, întâmplare). 

Așa cum se va vedea în continuare, „destinul” informației formale/libere 

(parțial și al celorlalte două categorii de informație) depinde de preferința/proferința 

agentului în cauză.503 O sistematizare sinoptică a categoriilor de informație poate fi 

făcută în forma unei diagrame Karnaugh, care califică simultan, din perspectiva a 

trei criterii, fiecare tip de informație504 (Figura 33). 

 
fundal operațional

gratuit

non-gratuit

informație comportament informație

Informație
formală

( )IF

Informație
implicită

( )II

Informație
legată

( )IL

 
Sursa: autorii. 

 

Figura 33. Tipologia informației pe piața financiară 
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Așadar, pe piața financiară, un agent va utiliza un mix format din cele trei 

categorii de informație, dintre care una – informația implicită – este „fabricată” de 

utilizatorul însuși al acelei informații, având ca sursă primară sau de primă instanță, 

comportamentul. Dintre cele trei categorii de informație, doar una este gratuită – 

informația formală – iar dintre celelalte două categorii de informație care necesită 

costuri, cea mai costisitoare este informația legată. În cazul acestei ultime categorii 

de informație apare și riscul dobândirii informației, care se constituie într-un cost 

sui generis suplimentar, mărind, astfel, randamentul cerut tranzacției comerciale 

individuale bazate pe mix-ul informațional în cauză.505 

4.2. Notații generale 

𝑖: informație 

𝑖𝑥: informație formală 

𝑖𝑦: informație implicită 

𝑖𝑧: informație legată 

𝑐𝑖𝑗: costul dobândirii informației, cu 𝑗 ∈ {𝑥, 𝑦, 𝑧},:  (Nota bene: se prezumă 

că dobândirea informației formale este gratuită: 𝑐𝑖𝑥 = 0) 

𝑐𝑖𝑦: cost asociat dobândirii informației implicite 

𝑐𝑖𝑧: cost asociat dobândirii informației legate (inclusiv costul acoperirii  

riscului tranzacției) 

𝑚𝑑: mix informațional disponibil pe piața financiară 

𝑚𝑎: mix informațional accesibil agentului 

𝑚𝑢: mix informațional accesat de agent 

𝑐𝑖𝑧1
: cost asociat cumpărării legale a informației (ex.: studii de consultanță)506 

𝑐𝑖𝑧2
: cost asociat cumpărării ilegale a informației (mită, corupție) 

𝑐𝑖𝑧3
: cost asociat furtului de informație507 

𝑐𝑖𝑧4
: cost asociat acoperirii (ex ante) a riscului dobândirii informației de   

tipurile 𝑐𝑖𝑧2
 și 𝑐𝑖𝑧3

 

4.3. Mix-ul informațional disponibil 

4.3.1. Aspecte conceptuale 

Indivizii, deci și agenții economici care fac tranzacții comerciale pe piața 

financiară, sunt imersați (la propriu) într-o „mare” de informații care se produc 

permanent în mediul social, deci și pe piața financiară. În acest context, fiecare 
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agent este, concomitent, consumator și producător de informații. Producerea de 

informații se realizează fie în mod activ (de exemplu, prin activitățile de marketing), 

fie, mai ales, în mod pasiv, prin simplul comportament pe piața financiară. 

Conceptul primitiv de informație sau de mix informațional (având în vedere cele 

trei categorii distincte de informație identificate mai sus), se referă la informația 

disponibilă (mix-ul informațional disponibil), de aceea analiza noastră a relației 

dintre informație și comportament începe cu acest tip de mix. 

4.3.2. Notații specifice 

𝛼𝑥: ponderea cu care informația formală intră în mix-ul informațional 

disponibil 

𝛼𝑦: ponderea cu care informația implicită intră în mix-ul informațional 

disponibil 

𝛼𝑧: ponderea cu care informația legată intră în mix-ul informațional 

disponibil 

𝛽: adâncimea pieței financiare, ca măsură relativă (sub formă de coeficient) 

a valorii monetare a tranzacțiilor desfășurate pe piața financiară (pondere 

în PIB) 

𝐴: limita minimă a reglementării pieței financiare, sub care orice scădere a 

reglementării conduce la anomie; aceasta se poate numi capcana de 

reglementare (engl. regulation trap)508 

4.3.3. Relații cantitative 

▪ 𝑚𝑑 = 𝑖𝑥 ∙ 𝛼𝑥 + 𝑖𝑦 ∙ 𝛼𝑦 + 𝑖𝑧 ∙ 𝛼𝑧, unde 𝛼𝑥 + 𝛼𝑦 + 𝛼𝑧 = 1, cu 𝛼(∙) ∈ ℕ   

▪ 𝑐𝑖𝑧 = ∑ 𝑐𝑖𝑧𝑘

4
𝑘=1  

4.3.4. Discuție 

Curbele de formare a sumei 𝛼𝑥 + 𝛼𝑦 + 𝛼𝑧 în procesul informațional de pe 

piața financiară sunt reprezentate (din punct de vedere pur calitativ) în Figura 34. 
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Sursa: autorii. 

 

Figura 34. Curbele de formare a sumei 𝛼𝑥 + 𝛼𝑦 + 𝛼𝑧 

 

▪ 𝛼𝑥: este o curbă descrescătoare și convexă, deoarece, pe măsură ce piața 

financiară se adâncește (adică tot mai multe titluri financiare se 

tranzacționează pe piață) ponderea informației formale se micșorează până 

la o limită inferioară sub care apare anomia.509 Așadar, ponderea 

reglementării publice a pieței financiare scade pe măsură ce piața, ca 

urmare a creșterii adâncimii, se auto-reglează;510 

– ecuația: 𝛼𝑥 =
𝐴

𝛽
 , unde 0 < 𝐴 < 1, iar 𝛽 ≠ 0; într-adevăr, lim

𝛽↗1
𝛼𝑥 = 𝐴; 

▪ 𝛼𝑧: este o curbă polinomială de ordinul 2, concavă. Pe măsură de 

adâncimea pieței financiare crește de la zero, nevoia de informație legată 

crește relativ repede de la zero până la o valoare maximă din suma 

ponderilor celor trei categorii de informație,511 și anume până la valoarea 

0,33, după care creșterea adâncimii pieței reduce din importanța 

informației legate până la limita nulă, în punctul în care adâncimea pieței 

este maximă. 

– ecuația: 𝛼𝑧 = 𝑚 + 𝑛 ∙ 𝛽 + 𝑝 ∙ 𝛽2;  

Având în vedere condiția 𝛼𝑥 + 𝛼𝑦 + 𝛼𝑧 = 1, ar trebui, însă, ca una dintre cele 

trei ponderi să fie diferența până la 1 a sumei celorlalte două. Vom considera 𝛼𝑥 și 

𝛼𝑧 date, deci 𝛼𝑦 = 1 − 𝛼𝑥 − 𝛼𝑧. Așadar, vom avea (în condițiile inițiale) 𝐴 = 0,11; 
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𝛼𝑦 = 1 −
𝐴

𝛽
− 𝑚 − 𝑛 ∙ 𝛽 − 𝑝 ∙ 𝛽2 

Vom determina, pe baza condițiilor inițiale (de fapt, a ipotezei privind 

ordonarea lexicografică a celor trei ponderi ale categoriilor de informație) valorile 

parametrilor 𝐴, 𝑚, 𝑛, și 𝑝: 

▪ în cazul ecuației 𝛼𝑥: 𝐴 = 0,11, adică 𝑎𝑥 =
0,11

𝛽
  

▪ în cazul ecuației 𝛼𝑧: 

– pentru 𝛽 = 0, avem, 𝛼𝑧 = 0, deci 𝑚 = 0 

– pentru 𝛽 = 1, avem 𝛼𝑧 = 0, deci 𝑛 + 𝑝 = 0 

– 𝛼𝑧 = 0,33 implică 𝑛 + 2 ∙ 𝑝 ∙ 𝛽 = 0, adică 𝛽∗ = −
𝑛

2𝑝
 (unde cu 𝛽∗ s-a 

notat valoarea lui 𝛽 pentru care 𝛼𝑧 = 0,33) 

deci: 𝑛 = 1,32, respectiv 𝑝 = −1,32 

așadar, ecuația particulară 𝛼𝑧 este: 𝛼𝑧 = 1,32 ∙ 𝛽 − 1,32 ∙ 𝛽2 (se 

observă imediat că 𝛼𝑧 este o funcție polinomială de ordinul 2 concavă, 

deoarece 
𝜕2𝑎𝑧

𝜕𝛽2 = −2,64 < 0) 

▪ în cazul ecuației 𝑎𝑦 avem:  

𝛼𝑧 = 1 −
0,11

𝛽
− 1,32 ∙ 𝛽 + 1,32 ∙ 𝛽2 =

−0,11+𝛽−1,32∙𝛽2+1,32∙𝛽3

𝛽
  

Funcțiile 𝛼𝑥, 𝛼𝑦 și  𝛼𝑧 vor avea forma512 reprezentată în Figurile 35, 36, 37. 

 

 
Sursa: autorii. 

 

Figura 35. Curba 𝛼𝑥 
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Sursa: autorii. 

 

Figura 36. Curba 𝛼𝑧 

 

 
Sursa: autorii. 

 

Figura 37. Curba 𝛼𝑦 

 

Nota bene: Este interesant de observat că nevoia de informație auto-produsă 

(informație implicită)  este crescătoare încetinit odată cu creșterea adâncimii pieței 

financiare de la valori mici. 
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Să examinăm, sub aspect calitativ, curba 𝛼𝑦: 

▪ ca alură generală (și cu precauțiile suficiente) pare a fi o curbă logistică „în 

oglindă” față de axa absciselor, în raport cu o curbă logistică „normală”;513 

▪ curba are un punct de inflexiune514, în punctul 𝛽 = 0,44515. Acesta s-a 

determinat prin rezolvarea ecuației ((198*x)/25 – 66/25)/x + 

(2*((33*x^3)/25 – (33*x^2)/25 + x – 11/100))/x^3 – (2*((99*x^2)/25 – 

(66*x)/25 + 1))/x^2, obținută ca derivata a doua a funcției 𝛼𝑦. Rezolvarea 

ecuației s-a făcut în programul Matlab;516  

▪ valoarea lui 𝛼𝑦(0,44) = 0,19, deci punctul de inflexiune are coordonatele 

(𝛽, 𝛼𝑦) = (0,44; 0,19). 

Pe baza celor de mai sus, putem, acum, scrie relația formal/analitică a  

mix-ului informațional disponibil: 

𝑚𝑑 = 𝑖𝑥 ∙
0,11

𝛽
− 𝑖𝑦 ∙ (

0,11−𝛽+1,32∙𝛽2−1,32∙𝛽3

𝛽
) + 𝑖𝑧 ∙ (1,32 ∙ 𝛽 − 1,32 ∙ 𝛽2)  

sau 

𝑚𝑑 =
0,11∙(𝑖𝑥−𝑖𝑦)

𝛽
+ 𝑖𝑦 − 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽) ∙ (𝑖𝑦 − 𝑖𝑧)  

Următoarele considerații privind ecuația 𝑚𝑑 pot avea relevanță: 

(a)  pentru 𝛽 ↘ 0, lim
𝛽↘0

𝑚𝑑 = {
∞, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑖𝑥 > 𝑖𝑦 

−∞, 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑖𝑥 < 𝑖𝑦
 

(b)  pentru 𝛽 = 1, 𝑚𝑑(1) = 0,11 ∙ 𝑖𝑥 + 0,89 ∙ 𝑖𝑦 

(c)  prima derivată a funcției 𝑚𝑑(𝛽) =
𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
 va fi calculată pentru cele 

patru cazuri semnificative privind raportul cantitativ dintre 𝑖𝑥, 𝑖𝑦 și 𝑖𝑧 (Nota bene: 

valorile numerice, aici, sunt, pur și simplu, stilizate, relevante doar pentru 

raționamentele pur calitative din acest paragraf517): 

(c1) 𝑖𝑥 = 3; 𝑖𝑦 = 2; 𝑖𝑧 = 1, adică (𝑖𝑥 − 𝑖𝑦 > 0), respectiv (𝑖𝑦 − 𝑖𝑧 > 0) 

(c2) 𝑖𝑥 = 3; 𝑖𝑦 = 2; 𝑖𝑧 = 3, adică (𝑖𝑥 − 𝑖𝑦 > 0), respectiv (𝑖𝑦 − 𝑖𝑧 < 0) 

(c3) 𝑖𝑥 = 3; 𝑖𝑦 = 4; 𝑖𝑧 = 3, adică (𝑖𝑥 − 𝑖𝑦 < 0), respectiv (𝑖𝑦 − 𝑖𝑧 > 0) 

(c4) 𝑖𝑥 = 3; 𝑖𝑦 = 4; 𝑖𝑧 = 5, adică (𝑖𝑥 − 𝑖𝑦 < 0), respectiv (𝑖𝑦 − 𝑖𝑧 < 0) 

Deci: 

(1) pentru (c1):  

𝑚𝑑(𝛽) =
0,11

𝛽
∙ (1) + 2 − 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽) ∙ (1) =

0,11

𝛽
+ 2 − 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽) 
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𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
= 1,32 ∙ 𝛽 − 1,32 ∙ 𝛽2 = 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽) > 0, pentru (∀)𝛽 

(2) pentru (c2) 

𝑚𝑑(𝛽) =
0,11

𝛽
∙ (1) + 2 − 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽) ∙ (−1) =

0,11

𝛽
+ 2 + 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽)  

𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
= 1,32 − 0,11 ∙ 𝛽2 − 2,64 ∙ 𝛽 < 0, pentru (∀)𝛽 

(3) pentru (c3) 

𝑚𝑑(𝛽) =
0,11

𝛽
∙ (−1) + 4 − 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽) ∙ (1) = −

0,11

𝛽
+ 4 − 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽)  

– 
𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
= 2,64 ∙ 𝛽 + 0,11 ∙ 𝛽2 − 1,32 

(4) pentru (c4) 

𝑚𝑑(𝛽) =
0,11

𝛽
∙ (−1) + 4 − 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽) ∙ (−1) = −

0,11

𝛽
+ 4 + 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽)  

– 
𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
= 0,11 ∙ 𝛽2 − 2,64 ∙ 𝛽 + 1,32 

Din punct de vedere grafic, curbele discutate sunt reprezentate astfel: 

• Figura 38: 𝑚𝑑 pentru (c1) 

• Figura 39: 
𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
 pentru (c1) 

• Figura 40: 𝑚𝑑 pentru (c2)  

• Figura 41: 
𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
 pentru (c2) 

• Figura 42: 𝑚𝑑 pentru (c3) 

• Figura 43: 
𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
 pentru (c3) 

• Figura 44: 𝑚𝑑 pentru (c4) 

• Figura 45: 
𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
 pentru (c4) 
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Sursa: autorii. 

 

Figura 38. Curba 𝑚𝑑 pentru cazul (c1) 

 

 
Sursa: autorii. 

 

Figura 39. Curba 
𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
 pentru cazul (c1) 
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Sursa: autorii. 

 

Figura 40. Curba 𝑚𝑑 pentru cazul (c2) 

 

 
Sursa: autorii. 

 

Figura 41. Curba 
𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
 pentru cazul (c2) 
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Sursa: autorii. 

 

Figura 42. Curba 𝑚𝑑 pentru cazul (c3) 

 

 
Sursa: autorii. 

 

Figura 43. Curba 
𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
 pentru cazul (c3) 
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Sursa: autorii. 

 

Figura 44. Curba 𝑚𝑑 pentru cazul (c4) 

 

 
Sursa: autorii. 

 

Figura 45. Curba 
𝜕[𝑚𝑑(𝛽)]

𝜕𝛽
 pentru cazul (c4) 
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(d)  în ecuația 𝑚𝑑 apar doi factori de ponderare care trebuie descriși și 

examinați suplimentar: 

▪ (𝑖𝑥 − 𝑖𝑦), adică diferența dintre cantitatea de informație formală 

(prezumată a fi accesibilă fără costuri) și cantitatea de informație implicită 

(prezumată a fi acea categorie de informație care implică costuri interne 

de inferare din comportamentul observat, în privința celorlalți agenți, pe 

piața financiară), pe care o notăm cu 𝛿1; 

– această diferență, pe care o putem numi cu termenul de gap informațional 

public, indică, prin valoarea sa numerică, poziția pe care o ocupă 

adâncimea pieței din perspectiva primelor două categorii de informație; 

▪ (𝑖𝑦 − 𝑖𝑧), adică diferența dintre cantitatea de informație implicită și 

cantitatea de informație legată (prezumată a fi acea categorie de informație 

care implică costuri externe dar internalizate de dobândire a informației 

altfel inaccesibile în mod liber), pe care o notăm cu 𝛿2; 

– această diferență, pe care o putem numi cu termenul de gap informațional 

privat, indică, prin valoarea sa numerică, poziția pe care o ocupă 

adâncimea pieței din perspectiva ultimelor două categorii de informație; 

▪ deci, avem, cu noile notații: 𝑚𝑑 =
0,11∙𝛿1

𝛽
+ 𝑖𝑦 − 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽) ∙ 𝛿2. 

4.3.5. Scurte concluzii 

În paragraful 1.3.1. am discutat tipologia informației disponibile pe piața 

financiară, adică exact conceptul pe care-l avea în vedere Fama atunci când „cerea” 

ca prețul titlurilor financiare să integreze complet, imediat și fără costuri de 

tranzacție informația disponibilă pe piață.518 Astfel, am constatat existența unui mix 

informațional format din trei categorii de informație – formală, implicită și legată –, 

fiecare dintre ele având o funcție matematică proprie de evoluție în dependență de 

adâncimea pieței financiare, ceea ce conduce la cinematici diferite ale ponderilor 

cu care intră în formarea mix-ului informațional disponibil pe piața financiară – 

informația formală: o curbă hiperbolică, informația implicită: o curbă simetrică unei 

curbe logistice în raport cu axa absciselor, informația legată: o curbă parabolică de 

tip concav.  

Spre deosebire de Fama, care nu numai că nu a examinat structura mix-ului 

informațional de pe piața financiară,519 dar nici nu a analizat în profunzime 

cinematicile diferite ale contribuțiilor diferitelor categorii de informație în formarea 

mix-ului informațional disponibil, noi am realizat aceste analize absolut necesare 
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pentru demersurile care urmează. În plus, suntem interesați de alte două categorii 

de mix-uri informaționale (pe lângă mix-ul informațional disponibil), care iau în 

considerare caracteristicile (reale) ale agenților economici.520 

4.4. Mix-ul informațional accesibil 

4.4.1. Aspecte conceptuale 

De data aceasta ne interesează fluxul informațional accesibil agentului 

economic, deoarece, spre deosebire de cazul EMH, noi considerăm (împreună cu 

Simon, Lo și alți cercetători realiști ai pieței economice în general și ai pieței 

financiare în special) că agenții economici au acces diferit la fluxul informațional 

disponibil (mai exact, așa cum s-a arătat mai sus, la mix-ul informațional format 

din cele trei categorii de informație). Vom dezvolta această idee. 

▪ diferența de acces la fluxul informațional de pe piața financiară este 

cauzată de doi factori care acționează concomitent:  

a) factorul obiectiv;  

b) factorul subiectiv; 

(a)  factorul obiectiv se referă chiar la natura/categoria de informație. Astfel, 

în opinia noastră, accesibilitatea informației formale este aproape aceeași pentru 

orice agent economic și, în consecință, poate fi considerată ca fiind aceeași521 pentru 

agenții economici care funcționează într-un sistem dat sau pe o piață dată; 

(b)  factorul subiectiv se referă la caracteristicile idiosincratice ale agentului 

economic (fie el individual sau organizațional). Factorul subiectiv se descompune 

în doi sub-factori (subiectivi):  

1) competența etică a agentului economic – unii agenți economici au o 

înclinație mai mare decât alții în ceea ce privește accesibilitatea informației 

legate (mai precis, a informațiilor obținute prin fraudă);522  

2) competența rezolutorie sau cognitivă a agentului economic – unii agenți 

sunt mai performanți decât alții în a extrage informații utile din observarea 

comportamentului pieței financiare (sau, mai exact, a comportamentului 

pe piața financiară). În mod analog, unii agenți economici au o competență 

mai mare decât alții în a „descifra” semnalele pieței financiare (mai 

general, în descifrarea comportamentelor pe piața financiară a celorlalți 

agenți economici), adică au o sferă mai largă decât alții cu privire la 

accesibilitatea informației implicite;523 
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▪ cei doi factori fac ca, la același flux (mix) informațional disponibil (𝑚𝑑), 

fluxul (mix-ul) informațional accesibil (𝑚𝑎) să difere de la un agent 

economic la altul. În plus, mix-ul informațional accesibil rareori se 

suprapune (cantitativ, structural, calitativ și temporal524) cu mix-ul 

informațional disponibil. 

Câteva ipoteze de lucru sunt necesare pentru examinarea mix-ului 

informațional accesibil: 

(i) avem în vedere doar indivizii (fizici sau organizaționali) care 

acționează/tranzacționează pe piața financiară, nu toți indivizii din sistemul 

economic/social dat. În acest fel, se elimină cazurile în care unii indivizi, pur și 

simplu, nu sunt interesați de informația financiară, deci indivizii pentru care 

accesibilitatea/non-accesibilitatea acestui tip de informații este complet irelevantă 

pentru decizie și comportament; 

(ii) dacă indivizii financiari525 ar fi omogeni (așa cum cere EMH, de 

exemplu), atunci distribuția lor ar fi cvasi-identică, la o adâncime dată a pieței 

financiare, cu distribuția ponderilor cu care fiecare categorie de informație intră în 

mix-ul informațional disponibil; 

(iii) noi vom adopta ipoteza heterogenității indivizilor financiari, de aceea 

distribuția indivizilor financiari va diferi de distribuția 𝛼 (cu care notăm distribuția, 

funcție de adâncimea pieței – notată cu 𝛽 –, a celor trei categorii de informație 

identificate anterior; 

(iv) accesibilitatea mix-ului informațional disponibil va diferi, așadar, de la 

un individ financiar la altul, funcție de o caracteristică a individului în cauză, pe 

care dorim s-o numim permeabilitate informațională. Prin permeabilitate 

informațională înțelegem un gen de sensibilitate informațională (mai exact, 

sensibilitate la informație), caracterizată prin următoarele predicate de suficiență: 

▪ agentul conștientizează existența informației disponibile – numim această 

capabilitate competență observațională; 

▪ agentul este capabil (deține competența rezolutorie, menționată anterior) 

de a extrage, din informația disponibilă, informația semnificativă pentru el 

(pentru interesul său economic/financiar); 

Nota bene: permeabilitatea informațională a individului financiar (agentului) 

are un statut pasiv, agentul economic ar putea accesa/utiliza informația disponibilă, 

dacă ar decide asta. Nu are, așadar, un statut efectiv (engl. actual). Cu alte cuvinte, 

permeabilitatea informațională a agentului este o posibilitate. Mai mult decât atât, 

trebuie precizat aici un aspect fundamental legat de permeabilitatea informațională 



Volumul 1. Fenomenologia preferinței adaptive 195 

 

– aceasta nu este de natura propensității (concept discutat în Capitolul 3, Partea 1 – 

Asumpțiile), ci, așa cum s-a menționat mai sus, este de natura posibilității. 

O problemă simetrică cu dependența de adâncimea pieței a ponderii cu care 

fiecare categorie de informație intră în mix-ul informațional disponibil este aceea a 

dependenței competenței agenților economici de adâncimea pieței.  

În acest context, vom avansa aici trei ipoteze526 pe care dorim să edificăm 

accesibilitatea mix-ului informațional disponibil pe piața financiară:  

1) ipoteza pasivă (IP): competența observațională a agentului economic este 

descrisă de o funcție parabolică concavă;  

2) ipoteza activă (IA) competența rezolutorie a agentului economic este 

descrisă de o funcție parabolică convexă;  

3) ipoteza situațională (IS) competența etică a agentului economic este 

descrisă de o funcție hiperbolică descrescătoare. 

Vom face câteva precizări (minimale) privind justificarea, din perspectivă 

comportamentală (concomitent rațională, behavioristă și evoluționistă), a celor trei 

ipoteze: 

(1)  (IP) ipoteza pasivă: competența observațională a agentului economic este 

descrisă de o funcție parabolică concavă.527 Asta înseamnă că, la niveluri relativ 

mici ale adâncimii pieței, pe măsură ce această adâncime crește, competența 

observațională crește și ea, dar încetinit așa încât, după atingerea unui maxim, 

competența observațională începe să scadă și anume în mod accelerat. Explicația 

constă (în opinia noastră) în următoarele: pe măsură ce piața se adâncește, 

„populația” de agenți economici și, mai ales, de tranzacții pe piața financiară crește, 

ceea ce îngreunează observarea evenimentelor care se petrec pe piață, așa încât 

agentul în cauză va deveni, curând, sufocat informațional și, ca urmare, incapabil 

să mai mențină standardul observațional anterior. 

(2)  (IA) ipoteza activă: competența rezolutorie a agentului economic este 

descrisă de o funcție parabolică convexă. Asta înseamnă că, la niveluri relativ mici 

ale adâncimii pieței, competența rezolutorie (cognitivă) a agentului este foarte 

mare, mai ales că, în conformitate cu ipoteza pasivă, cantitatea de informații pe care 

o observă (generate de evenimentele de pe piața financiară) este relativ mică. Pe 

măsură, însă ce adâncimea pieței crește (și, corelativ, conform ipotezei pasive, 

cantitatea de informații observate crește și ea, deși non-linear, cum am arătat) 

agentului îi este din ce în ce mai dificil să proceseze informația tot mai abundentă, 

mai ales că și evenimentele financiare devin tot mai complexe odată cu creșterea 

adâncimii pieței. Așadar, competența rezolutorie scade (accelerat) până la un 
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minim, după care începe să crească (tot accelerat) pe măsură ce piața financiară 

continuă să se adâncească. Care este explicația acestui „reviriment” al competenței 

rezolutorii? Explicația noastră este următoarea: 

▪ când piața financiară se adâncește plecând de la valori mici ale acestei 

adâncimi (în apropiere de originea axelor de coordonate în Figura 46), 

dificultatea de a „traduce” semnalele transmise de diversele evenimente 

generate de acțiunile agenților economici crește; 

▪ totuși, după un anumit nivel al adâncimii pieței, pe măsură ce adâncimea 

continuă să crească, tocmai această adâncime mai mare conduce la 

formarea unor pattern-uri care devin inteligibile pentru agentul economic 

în cauză. Cumva se produce ceea ce, în psihologia cognitivă, se numește 

cunoaștere categorială528 – agentul economic cunoaște mai mult cu 

informație mai puțină, deoarece informația observată (și care devine, în 

acest timp, din ce în ce mai dificil de observat, după cum arată curba 

competenței observaționale) este interpretată (aproape) automat pe baza 

unor pattern-uri pe care deja le-a desprins din însăși funcționarea pieței la 

adâncimi din ce în ce mai mari; 

▪ așa se explică paradoxul (aparent) care rezultă din Figura 46: deși 

competența observațională a agentului economic scade, pe măsură ce 

adâncimea pieței financiare crește, cu toate acestea, competența sa 

rezolutorie (cognitivă) crește.529 

(3)  (IS) ipoteza situațională: competența etică a agentului economic este 

descrisă de o funcție hiperbolică descrescătoare. Competența etică a agentului 

economic nu se referă la abilitățile sale (fie observaționale, fie rezolutorii), ci la 

atitudinea sa.530 Când adâncimea pieței este mică (sau crește de la valori mici, din 

apropierea originii axelor de coordonate din Figura 46), înclinația agentului 

economic de a apela la surse neortodoxe (de fapt, ilegale) de informații este ridicată, 

deoarece piața financiară nu are, încă, formate nici cicluri, nici pattern-uri de 

funcționare. În același timp, cantitatea de informații de pe piață este scăzută și 

nerelevantă, în mare măsură. Pe măsură, însă, ce adâncimea pieței financiare crește, 

deficitul informațional se reduce și, în plus, competența rezolutorie este în curs de 

formare (mai ales după ce-și atinge punctul de minim), ceea ce înseamnă că agentul 

economic simte din ce în ce mai puțin înclinația/presiunea de a apela la acele surse 

neortodoxe de informații pentru a-și structura/proiecta strategia de tranzacționare 

și, deseori, chiar și numai o singură tranzacție comercială. Desigur, această curbă 

din Figura 46 este una stilizată, deoarece, în funcție de credințele, educația și chiar 
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instrucția agentului economic în cauză, rațiunile pur economice pot ceda în fața 

rațiunilor etice și e posibil ca această curbă să fie, pur și simplu, relativ plată, și 

anume situată în apropierea imposibilității contingente.  

În Figura 46 apar câteva zone „interzise” care ar trebui explicate: 

▪ zona de „adâncime necesară”531 spune că o piață (în speță, o piață 

financiară) nu poate funcționa cu o adâncime sub acest prag. Într-adevăr, 

o piață se definește printr-un volum minimal de tranzacții specifice, în 

afara cărora nu există. Pragul cantitativ este, desigur, mai mult o problemă 

empirică decât una teoretică, depinzând de cadrul normativ al sistemului 

economic în cauză și chiar de mărimea (dimensiunea economică și fizic-

spațială) a acelui sistem; 

▪ zona de „adâncime disfuncțională” se referă la faptul că, peste un anumit 

prag, piața financiară nu-și poate crește, în continuare, adâncimea, 

deoarece fluxurile financiare s-ar rupe complet de fluxurile reale din 

economie, favorizând apariția crizelor financiare și, ca efect, a crizelor 

economice. Mai exact, acest prag superior al adâncimii pieței indică riscul 

crizelor financiare alimentate tocmai de această disociere (cu un termen 

preluat din psihologie, disonanță) a fluxurilor financiar/nominale de 

fluxurile reale din economie; 

▪ zonele de „imposibilitate contingentă” se referă la faptul că, din punct de 

vedere praxiologic (și, de fapt, antropologic), nici una dintre cele trei 

categorii de competență ale agentului economic nu poate coborî prea 

aproape de valoarea „0” și nu poate crește prea aproape de valoarea „1”. 

Aceasta este o „măsură” de precauție pentru a nu se ajunge, pe de o parte, 

la agenți economici complet iraționali sau, dimpotrivă, la agenți economici 

hiper-raționali, ambele ipostaze fiind complet nerealiste. 

Cele trei curbe evocate mai sus, asociate celor trei ipoteze de comportament 

din perspectiva mix-ului informațional accesibil, sunt reprezentate în Figura 46. 

Nota bene: cele trei competențe sunt măsurate ca fracție din unitate – adică, 

semnifică mărimea procentului din 100% care este realizat în diferitele puncte care 

descriu adâncimea pieței, pentru fiecare dintre cale trei categorii de competențe 

informaționale. S-a notat această fracție cu 𝛾(∙), unde (∙) ∈ {𝑜, 𝑟, 𝑒}, și unde cu 𝑜  

s-a notat aspectul observațional, cu 𝑟 s-a notat aspectul rezolutoriu, cu 𝑒 s-a notat 

aspectul etic. 
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Sursa: autorii. 

Figura 46. Curbele 𝛾(∙) 

4.4.2. Notații specifice 

𝐶𝑒
𝑗
: competența etică a agentului 𝑗; 

𝐶𝑟
𝑗
: competența rezolutorie a agentului 𝑗; 

𝐶𝑜
𝑗
: competența observațională a agentului 𝑗; 

𝑃𝑖
𝑗
: permeabilitatea informațională a agentului 𝑗; 

�̂�𝑒
𝑗
: măsura competenței etice a agentului 𝑗 

�̂�𝑟
𝑗
: măsura competenței rezolutorii a agentului 𝑗 

�̂�𝑜
𝑗
: măsura competenței observaționale a agentului 𝑗 

�̂�𝑖𝑝
𝑗

: măsura permeabilității informaționale publice a agentului 𝑗 

(Nota bene: această măsură este de natura unei măsuri de posibilitate532 sau, 

mai simplu spus, este o posibilitate), care se referă la acea informație 

vizibilă533 la care, în principiu, orice agent economic are acces) 

�̂�𝑖𝑡
𝑗

: măsura permeabilității informaționale totale a agentului 𝑗 

(Nota bene: această măsură se referă la informația vizibilă la care se adaugă 

informația privată, în cea mai mare parte informație din interior, care se 

dobândește prin suportarea unor costuri asociate, de multe ori frizând 

infracțiunea – mită, corupție, furt, înșelăciune etc.) 
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𝜌𝑜
𝑗
: posibilitatea (mai exact, măsura posibilității) de manifestare a 

competenței observaționale a agentului 𝑗 

𝜌𝑟
𝑗
: posibilitatea534 (mai exact, măsura posibilității) de manifestare a 

competenței rezolutorii a agentului 𝑗 

𝜌𝑒
𝑗
: posibilitatea (mai exact, măsura posibilității) de manifestare a 

competenței etice a agentului 𝑗 

4.4.3. Relații cantitative 

𝑃𝑖
𝑗
= {𝐶𝑜

𝑗
, 𝐶𝑟

𝑗
, 𝐶𝑒

𝑗
} 

�̂�𝑖𝑝
𝑗

= 𝜌𝑜
𝑗
∙ 𝜌𝑟

𝑗
 (Nota bene: posibilitățile – sau, mai exact, măsurile de 

posibilitate – se înmulțesc între ele, cu condiția ca evenimentele cărora le sunt 

asociate să fie independente535 între ele, la fel cu aceeași operație efectuată în 

cazul probabilităților)536 

�̂�𝑖𝑡
𝑗

= 𝜆 ∙ �̂�𝑖𝑝
𝑗

+ (1 − 𝜆) ∙ 𝜌𝑒
𝑗
, unde 0 ≤ 𝜆 ≤ 1, cu 𝜆 ∈ ℝ 

Relația liniară de combinare a �̂�𝑖𝑝
𝑗

 și 𝜌𝑒
𝑗
 (a cărei rezultantă este �̂�𝑖𝑡

𝑗
) este 

reprezentată în Figura 47. 

 

A

B

 
Sursa: autorii. 

 

Figura 47. Combinația liniară dintre �̂�𝑖𝑝
𝑗

 și 𝜌𝑒
𝑗
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𝑚𝑎 = 𝑚𝑑 ∙ �̂�𝑖𝑡
𝑗

, adică:  

𝑚𝑎 = [
0,11∙𝛿1

𝛽
+ 𝑖𝑦 − 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽) ∙ 𝛿2] ∙ [𝜆 ∙ �̂�𝑖𝑝

𝑗
+ (1 − 𝜆) ∙ 𝜌𝑒

𝑗
]  

Tot într-o formă stilizată, pentru 𝛿1 = 𝛿2 = 1, 𝜆 = 0,65, �̂�𝑖𝑝
𝑗

= 0,8, 𝜌𝑒
𝑗
= 0,2, 

mix-ul informațional accesibil are forma analitică:-  

𝑚𝑎 = 0,59 ∙ [
0,11

𝛽
+ 1 − 1,32 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽)]  

𝑚𝑎 =
0,065

𝛽
+ 0,59 − 0,78 ∙ 𝛽 ∙ (1 − 𝛽)  

4.4.4. Discuție 

Componenta obiectivă a mix-ului informațional accesibil trebuie înțeleasă în 

sensul de componentă obiectivată, deoarece tot ceea ce este asociat individului 

uman poartă, în mod inevitabil, marca subiectivității (pe de altă parte, însă, 

subiectivitatea nu există decât ca inter-subiectivitate, iar inter-subiectivitatea este, 

în general, considerată o obiectivitate sui generis, de tipul lumii a treia a lui Popper).  

Conceptul de competență etică este unul polemic, deoarece este puternic 

idiosincratic: ceea ce unui individ i se pare etic, altuia îi poate apărea drept  

non-etic. Este evident că termenul (și, de altfel, și conceptul) de etic este unul 

valoric/axiologic, deci supus judecății și evaluării proprii a fiecărui individ. În 

opinia noastră, competența etică este puternic legată de preferință, deși suntem 

înclinați, mai degrabă, să considerăm cele două concepte ca interdependente – atât 

cauzal, cât și funcțional: o anumită preferință va modela într-un mod specific 

competența etică și, reciproc, o anumită competență etică va ajusta în mod 

corespunzător preferința. O sugestie care se poate dovedi productivă dacă ar fi 

dezvoltată suficient de analitic, ar fi aceea că, de fapt, competența etică este mai 

degrabă o componentă a propensității unui individ, decât o componentă a 

preferinței lui. Justificarea principală pentru această sugestie (care ar putea 

funcționa și ca o conjectură) este următoarea: valorile (deci și valoarea de tip etic) 

fac parte din geodezica culturală a fiecărei societăți, or, geodezica culturală este un 

alt termen pentru conceptul de propensitate.537 Desigur, trecerea propensității în 

preferință (prin conceptul și mecanismul pe care l-am denumit proferință) aduce și 

eticul în preferință, dar ca pe o componentă de fundal – cumva, din această nouă 

perspectivă privind localizarea eticului în propensitate, apare o simetrie cauzală: 

eticul este mai implicat cauzal asupra preferinței decât preferința asupra eticului. 
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Deși cele trei ipoteze privind mix-ul informațional accesibil au fost destul de 

analitic examinate în locul potrivit, câteva observații suplimentare se pot dovedi 

utile din perspectiva problemei principale a acestui studiu: modelarea ecuațională a 

modului (și „cantității”) în care preferința adaptivă integrează informația pe piața 

financiară: 

▪ este evident că ipoteza situațională, care descrie, de fapt, geodezica 

culturală, se situează la nivelul fundamental al comportamentului, în timp 

ce celelalte două ipoteze – ipoteza pasivă, respectiv ipoteza activă – sunt 

condiționate, la nivel cauzal și funcțional, de ipoteza situațională; 

▪ ipoteza pasivă asigură baza de date pe care ipoteza activă își va exercita 

competența rezolutorie/cognitivă. Denumirea de ipoteză pasivă nu este 

întru totul adecvată (dar, în cea mai mare parte, este), deoarece individul/ 

agentul va observa/selecta din piață doar acele informații/comportamente 

care sunt făcute „vizibile” de ipoteza situațională – nimeni nu va observa 

ceva despre care nu știe că există. Acesta este motivul pentru care, în 

Figura 48 de mai jos, competența observațională (arondată ipotezei pasive) 

„intră”, destul de mult, și în zona ipotezei situaționale; 

▪ importanța și relevanța ipotezei active nu mai are nevoie de argumente 

adiționale. Așa cum am spus deja, această ipoteză asigură asupra 

justificării ideii avansate în acest studiu, conform căreia, de fapt, pe piața 

financiară (ca și pe orice piață economică, de altfel) comportamentul este 

generatorul informației și nu invers. Deși, pentru evitarea unui dogmatism 

ireversibil, trebuie acceptată și posibilitatea ca informația să ajusteze 

comportamentul, comportamentul este cel care, ab initio, generează 

informația. 

Conceptul de permeabilitate informațională, pe care-l propunem pentru a ne 

apropia de un „homo œconomicus” cât mai realist, este introdus pe baza conceptului 

de posibilitate, și nu pe baza conceptului de probabilitate. Vom discuta câteva 

aspecte relevante aici: 

▪ în esență, o probabilitate este o... posibilitate. Conceptul de posibilitate, 

din perspectivă matematică este dezvoltat în cadrul preocupărilor privind 

o teorie a posibilității, analogă teoriei probabilităților – o revistă a 

contribuțiilor în materia teoriei posibilității poate fi găsită în (Dubois; 

Prade, 2011).538 Atunci când se construiește o distribuție a ipostazelor în 

care un eveniment se va afla (sau este... posibil să se afle), fiecărei 

asemenea ipostaze i se asociază un număr care este numit probabilitate dar, 
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de fapt, acest număr este o posibilitate (mai exact, este măsura unei 

posibilități): 

– confuzia principală între probabilitate și posibilitate vine din faptul că, 

în urma teoriei probabilităților (și, mai ales, sub influența teoriei lui 

Kolmogorov a probabilității), probabilitatea este asociată întotdeauna 

cu un număr pozitiv și subunitar (într-un interval real închis). În acest 

context, majoritatea cercetătorilor consideră că posibilitatea este un 

concept filosofic care, atunci când capătă o valoare numerică, devine, 

eo ipso, probabilitate, adică un concept empiric; 

– de fapt, avem aici, în opinia noastră, de-a face pur și simplu cu o 

redundanță terminologică: nu există decât posibilități care, atunci când 

sunt imaginate și asociate cu numere sunt numite (inutil) probabilități. 

De aceea, atunci când un eveniment se produce efectiv (adică, în 

termenii mecanicii cuantice, atunci când evenimentul în cauză 

colapsează în una dintre ipostazele descrise ex ante în distribuția 

evenimentelor – distribuție construită, de regulă, sub forma unei vector 

stohastic) el poate lua numai două dintre valorile acceptabile din acea 

distribuție: fie „0”: ipostaza nu s-a produs, fie „1”: ipostaza s-a produs. 

Rezultă, așadar, că termenul corect539 pentru anticiparea ipostazelor 

unui eveniment viitor este cel de posibilitate, nu de probabilitate; 

– aici ar putea apărea, din partea adepților „fundamentaliști” ai conceptului 

de probabilitate, următoarea obiecție: cel puțin în cazul probabilității 

(obiective) frecvențiale, arhivele de care dispunem privind aparițiile 

ipostazelor unui eveniment descriptibil prin distribuții de „probabilitate” 

ne pot asigura, într-o măsură suficientă, asupra faptului că nu este vorba 

despre simple posibilități, ci despre posibilități deja experiențiate – și am 

putea numi foarte bine numărul asociat unei posibilități experiențiate în 

mod repetat în trecut cu termenul de probabilitate. Răspundem anticipat 

unei asemenea obiecții în felul următor: 

• chiar dacă o anumită frecvență de apariție a unei ipostaze a unui 

eveniment, petrecută în trecut, este relativ mare, asta nu înseamnă 

decât că putem avea mai mare încredere în apariția acelei ipostaze 

(și-i putem asocia un număr pozitiv și subunitar mai mare 

comparativ cu alte ipostaze care nu s-au dovedit, din punct de vedere 

arhivistic, la fel de frecvente), dar ipostaza, în sine, rămâne, în 

continuare, o posibilitate; 
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• actualizarea unei posibilități nu are nici o legătură cu repetarea acelei 

actualizări;540 

• în mod similar cu atenționarea făcută de Popper conform căreia 

coroborarea repetată a unei conjecturi/ipoteze nu mărește 

probabilitatea acelei conjecturi/ipoteze de a fi adevărată în sensul 

empiric, repetarea apariției unei ipostaze a unui eveniment 

considerat stohastic (dar nu... aleator) nu ne îndreptățește să facem 

trecerea conceptuală de la posibilitate la probabilitate; 

– utilizarea termenului (și conceptului) de posibilitate dă un drept 

suplimentar de „cetățenie” termenului de probabilitate subiectivă (Nota 

bene: evident, am dori să se folosească termenul de posibilitate 

subiectivă!), inclusiv celei mai cunoscute asemenea probabilități 

subiective și anume probabilității de tip Bayes. Într-adevăr, individul 

(idiosincratic, prin definiție) va asocia numere de „probabilitate” 

ipostazelor unui eveniment asupra căruia, în starea inițială (adică în 

starea în care se formează distribuția apriori de probabilitate) nu are nici 

un fel de informație (sau are o informație de bază, susceptibilă de a fi 

ajustată ulterior). Or, în această situație, nu poate fi vorba despre 

probabilitate ci, evident, despre posibilitate; 

– un alt argument se referă la cazul evenimentului singular.541 În acest 

caz, nu există nici arhive de probabilități frecvențiale obiective, nici 

preferințe formate de-a lungul timpului pentru alocarea de probabilități 

subiective (Bayes). Este evident că, în acest caz, nu putem avea decât o 

estimare (subiectivă) a posibilităților de apariție a ipostazelor 

evenimentului avut în vedere. Cum, în economie (mai general, în 

societate) nu avem decât evenimente singulare, rezultă, în mod 

peremptoriu, că este mai pertinent și mai exact să vorbim despre 

posibilități decât despre probabilități (ceea ce am și făcut atunci când 

am formalizat permeabilitatea informațională); 

▪ ponderile (teoretice,542 deocamdată) cu care diferitele competențe 

(observațională, rezolutorie, etică) intră în decizia/comportamentul 

agentului, în funcție de adâncimea pieței (financiare) sunt, în opinia 

noastră, de cea mai mare importanță în modelarea cantitativă a relației 

dintre preferința adaptivă și informație – dar considerațiile principale în 

această materie vor fi dezvoltate în volumul următor din acest studiu; 
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▪ ipoteza liniarității formării permeabilității totale din permeabilitatea 

publică și permeabilitatea etică este, evident, doar o ipoteză/conjectură 

care urmează a fi supusă testărilor empirice.543 Aici apare însă, de fapt, o 

dublă liniaritate:  

(a) liniaritatea formării permeabilității informaționale totale;  

(b) liniaritatea (redusă la suma „1”) a formării posibilităților (mai exact, 

a măsurilor de posibilitate) privind, pe de o parte, permeabilitatea 

publică și, pe de altă parte, permeabilitatea etică (aceasta din urmă, 

așa cum am arătat, fiind o permeabilitate privată).  

Dacă valoarea lui 𝜆, care asigură liniaritatea (a) trebuie dedusă empiric, 

liniaritatea (b) ar trebui să aibă, considerăm noi, (și) o fundamentare 

teoretică. În acest punct al studiului nu dezvoltăm mai mult această idee, 

dar ne „hazardăm” să emitem o conjectură care poate fi testată empiric. 

Enunțul conjecturii este următorul: raportul dintre măsura posibilității 

permeabilității etice și măsura posibilității permeabilității publice este 

direct proporțional cu adâncimea pieței financiare, deși factorul de 

proporționalitate este exclusiv empiric și va trebui calculat prin mijloace 

statistico-matematice. 

4.4.5. Scurte concluzii 

Mix-ul informațional accesibil reprezintă o parte componentă din mix-ul 

informațional disponibil, și anume acea parte care, la un cost rezonabil și, mai ales, 

la un cost pe care piața „pare” să-l poată recompensa printr-un randament 

corespunzător la titlurile financiare tranzacționate, este posibil a fi accesată de 

agentul economic în cauză. În cazul mix-ului informațional accesibil, apar două 

competențe suplimentare (pe lângă competența observațională identificată în cazul 

mix-ului informațional disponibil): competența rezolutorie, respectiv competența 

etică. Informația (în totalitate cea implicită dar, într-o măsură importantă, și 

informația formală, respectiv informația legată) trebuie considerată ca ulterioară 

comportamentului și dependentă cauzal și funcțional de acesta din urmă. 

Adâncimea pieței financiare are un impact important și relevant asupra competenței 

agentului, precum și asupra deciziei și comportamentului acestuia pe piața 

financiară, iar categoriile de informație și adâncimea pieței se află, din punct de 

vedere al accesibilității lor din partea agentului, într-o legătură care nu trebuie 

ignorată. 
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4.5. Mix-ul informațional accesat 

Atât mix-ul informațional disponibil, cât și cel accesibil sunt generate de 

mediul economic și social, în speță, de piața financiară. Desigur, mix-ul 

informațional disponibil are un caracter obiectiv preponderent, în timp ce mix-ul 

informațional accesibil combină caracterul obiectiv cu caracterul subiectiv, mai ales 

din perspectiva competenței rezolutorii și a celei etice. Mix-ul informațional accesat 

reprezintă ceea ce este efectiv utilizat din mix-ul informațional accesibil. 

Raporturile generale dintre cele trei mix-uri informaționale puse în discuție sunt 

reprezentate în Figura 48. 
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Sursa: autorii. 

 

Figura 48. Mix-urile informaționale, ipotezele comportamentale și competențele agenților 

 

Întrucât mix-ul informațional accesat este condiționat de preferință (în cazul 

nostru, desigur, de preferința adaptivă) care, la rândul său, așa cum s-a arătat în 

Partea 1 a Capitolului 3, este condiționată de propensitatea agentului care, la rândul 

său, este un efect al geodezicii culturale a societății (sau sistemului economic) în 

cauză, vom amâna discutarea acestui mix până după examinarea acestor 

condiționalități. 
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4.5.1. Propensitate și preferință adaptivă pe piața financiară 

4.5.1.1.  Aspecte conceptuale 

Propensitatea agentului economic este o tendință/înclinație a acestuia pentru 

acțiune/comportament. Așa cum a rezultat deja din cele discutate anterior, noi 

considerăm că există un primat logic (și cronologic) al comportamentului asupra 

informației (Dinga, 2021), în sensul că nu informația stă la baza comportamentului, 

ci exact invers (desigur, fără a neglija o anumită cauzalitate circulară între cele două 

entități). Vom relua câteva dintre conceptele evocate deja pentru a le pune în relația 

calitativă și (acolo unde este posibil și relevant) cantitativă proprie logicii 

funcționării pieței financiare. 

 4.5.1.2. Geodezica culturală și propensitatea 

Geodezica culturală reprezintă background-ul indispensabil al oricărui 

comportament social, deci și al comportamentului economic, cu specia sa: 

comportamentul financiar. Termenul de geodezică este utilizat, desigur, cu scopul 

declarat de a sugera o anumită capacitate de atracție a comportamentului544 în jurul 

sau în apropierea acestei geodezici, considerate a integra ansamblul normelor 

pozitive (formale și informale), precum și a normelor non-pozitive (de exemplu, 

normele rezultate din concepțiile religioase545). Conceptul de extensie (referențială) 

maximă a geodezicii este cel de cadru situațional care generează un număr de 

geodezici sectoriale, pentru a spune astfel: geodezici economice (care „guvernează” 

comportamentul economic), geodezici politice (care „guvernează” comportamentul 

politic) etc.546  

Propensitatea (de aici încolo, 𝑃) nu se poate manifesta în afara cadrului 

situațional (de aici încolo, 𝐶𝑆), ea este un produs al acestui 𝐶𝑆 (pe care, desigur, 

prin feed-back, îl influențează, într-un mod mai mult sau mai puțin semnificativ). 

Astfel, pentru a identifica sau, măcar, pentru a intui propensitatea, 𝐶𝑆 este primul 

indiciu – de exemplu, într-o economie centralizată, în care guvernul își asumă nu 

numai proprietatea economică, dar și decizia economică strategică, se poate 

„anticipa” că inițiativa privată va fi destul de slab reprezentată în propensitatea 

individuală care va fi, în schimb, dominată, de paternalism și, desigur, exact în sens 

invers va fi „anticiparea” propensității într-o societate democratică, în care domină 

libertatea pieței.  

Dacă, din punct de vedere calitativ, legătura dintre 𝐶𝑆 (respectiv geodezica 

culturală sectorială generată de acel 𝐶𝑆) și propensitate este destul de 
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neproblematică, în schimb, legătura cantitativă dintre ele este mult mai dificil de 

stabilit. De aceea, în acest punct al discuției, vom introduce o grilă (pur orientativă) 

care ar putea fi valabilă pentru „clasele” de propensități pe care un anumit 𝐶𝑆, 

respectiv o anumită geodezică culturală, le poate, în genere, fundamenta  

(Tabelul 4) – cu 𝐺𝐶 vom nota, în cele ce urmează, geodezica culturală. 

 
Tabelul 4 

Aspectul substanțial al relației dintre CS, GC și P 

CS GC 

P 

privind asumarea acțiunii privind asumarea riscului 

inițiativă reticență asumare evitare 

Societate 

democratică 

economie 

centralizată 

conformistă medie medie medie medie 

oportunistă medie mică medie mică 

economie liberă oportunistă mare mică mare mică 

Societate 

dictatorială 

economie 

centralizată 
conformistă mică mare mică mare 

economie liberă 
conformistă medie mică mică mare 

evazionistă547 medie medie mare medie 

Sursa: autorii. 

4.5.1.3.  Propensitatea și preferința adaptivă 

Așa cum am arătat în Partea 1 a Capitolului 3, propensitatea este, cumva, 

cauza preferinței care, la rândul său, este o cauză a comportamentului care, la rândul 

său, este o cauză a informației ș.a.m.d. Dar despre ce fel de cauze este vorba, în 

acest mecanism cauzal care pleacă de la cadrul situațional și merge până la 

producția de informație pe piața financiară? O schemă sinoptică (Figura 49) se 

poate constitui într-un răspuns posibil (cu 𝑃𝐴 s-a notat preferința adaptivă). 
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Figura 49. Relațiile cauzale de generare a preferinței adaptive 
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Din punct de vedere cantitativ, suntem interesați doar de conexiunile cauzale 

dintre propensitate și preferință. Vom face câteva considerații preliminare. 

(a)  așa cum este, în general, recunoscut în literatura de specialitate, 

propensitatea are două trăsături ireductibile:  

1) are caracter obiectiv;  

2) este asociabilă evenimentului singular; 

(1)  caracterul obiectiv (mai exact, este vorba, desigur, despre o obiectivitate 

apărută ca urmare ca obiectivării inter-subiectivității, aspect discutat pe larg 

anterior) rezultă din faptul că, sub aspect formal (vezi Figura 49), propensitatea este 

generată de geodezica culturală – entitate obiectivă – care, la rândul său, este 

generată de cadrul situațional – entitate de asemenea obiectivă. Caracteristica de 

obiectivitate a unei proprietăți a subiectului este, desigur, problematică, și necesită 

cel puțin următoarele două precizări suplimentare: 

(1a) în primul rând, caracterul obiectiv rezultă din faptul că atât 𝐺𝐶, cât și 𝐶𝑆 

sunt opozabile din exterior, oricărui subiect/individ/agent. Cu alte cuvinte, nici 𝐶𝑆, 

nici 𝐺𝐶 nu sunt emanații sau efecte ale subiectului/individului în cauză – de fapt, 

individul se naște și este format, la nivelul memelor și semelor, de aceste două 

entități obiective în acest prim sens; 

(1b) în al doilea rând, caracterul obiectiv rezultă din faptul că atât în 𝐶𝑆, cât 

și în 𝐺𝐶, intră mai mulți indivizi, și nu doar unul. Ideea că mai mulți indivizi, în cea 

mai mare parte, autonomi unii în raport cu alții, ar emana exact aceeași propensitate 

ar trebui asociată cu o probabilitate infinitezimală.548 (cazurile de hipnoză colectivă 

sunt excluse, deoarece nu au caracter de permanență și nici de generalitate); 

(2)  asociabilitatea propensității cu cazul evenimentului singular (irepetabil) 

este conținută, ca predicat, în însăși definiția propensității. Atât Popper cât și cei 

care-l susțin (de asemenea, cu unele nuanțe, și majoritatea celor care-l critică) sunt 

de acord că propensitatea trebuie asociată cu (și nu are sens decât asociată cu) 

evenimentul singular, fie el economic, politic sau de orice altă natură.549  

(b)  din perspectiva funcționării pieței financiare, propensitatea are 

următoarele predicate de bază: 

(b1) este filtrul principal pentru permeabilitatea informațională a agentului. 

Într-adevăr, se știe că individul nu observă decât ceea ce „știe” deja că există550, ca 

urmare, permeabilitatea informațională a agentului va fi o funcție de propensitatea 

acestuia; 
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(b2) este ancora obiectivă la care este fixată preferința subiectivă a agentului. 

Așa cum am arătat mai sus, propensitatea este o cauză eficientă a preferinței551, ca 
urmare, putem specifica următoarele: 

 propensitatea poate fi „gazda” unui set de preferințe pe care le deține 
agentul. Teoria economică standard acceptă de mult ideea că agentul are 
(poate avea) un set de preferințe în ceea ce privește comportamentul 
economic, preferințe care sunt ordonate lexicografic552. Acest set de 
preferințe ordonate se revendică de la o aceeași propensitate; 

 propensitatea este, așadar, o cauză eficientă a preferinței, în sensul că nici 
o preferință a unui agent, din setul de preferințe care îi este propriu, nu 
poate fi incompatibilă (sau inconsistentă) cu propensitatea generatoare. În 
plus, nu putem accepta ca un agent economic să aibă mai multe 
propensități. În acest sens, din punct de vedere economic, propensitatea 
unui agent reprezintă amprenta sa comportamentală, unică și distinctă de 
orice alte propensități ale celorlalți agenți participanți la piața financiară; 

 se pune, evident, problema ordonării preferințelor în cadrul setului de 
preferințe ale agentului. Aceasta este o chestiune intens disputată în 
literatură și nu face obiectul cercetării de față. În orice caz, ordonarea este 
complet idiosincratică și este opacă pentru observator până în momentul 
în care agentul ia decizia și, de fapt, până în momentul în care execută 
acțiunea dictată de acea decizie (Nota bene: din nou regăsim ideea că 
informația este generată de comportament); 

(c) modul în care se trece de la propensitate la preferință poate fi descris 
(calitativ, astfel): 

(c1) propensitatea constituie o condiție a emergenței și funcționării 
preferinței. În acest sens, cunoașterea propensității (care constituie – sau ar trebui 
să constituie – o ramură distinctă a cercetării economice) funcționează ca un 
predictor de tip gen pentru preferință, în timp ce cunoașterea preferinței 
funcționează ca un predictor de tip specie pentru strategia tranzacțională care va fi 
accesată în cele din urmă de agentul în cauză (vezi sugestiile din Figura 49); 

(c2) propensitatea funcționează ca un filtru pentru selectarea setului de 
preferințe ale agentului. De fapt, preferința este rezultatul acțiunii succesive a trei 
filtre calitative: 

 filtrul primar: se referă la 𝐶𝑆: un agent nu va putea să-și formeze un model 
de comportament decât în 𝐶𝑆 în care se află imersat, fizic și cultural; 

 filtrul secundar: se referă la GC: un agent aflat întru 𝐶𝑆 dat, nu va putea 
să-și formeze un model comportamental decât în cadrul 𝐺𝐶 în care se află 
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imersat – de exemplu, într-un fel se comportă (în cadrul pieței financiare) 
un agent imersat într-o 𝐺𝐶 de tip reflexiv, cum ar fi un filosof 
fenomenologist, și într-un alt fel se comportă un agent imersat într-o 𝐺𝐶 
de tip pragmatic, cum ar fi un jucător la bursă; 

 filtrul terțiar: se referă la 𝑃: un agent aflat într-o 𝐺𝐶 dată își va forma 
propria 𝑃, în funcție de datele particulare ale imersiunii sale în societate – 
clasa socială căreia îi aparține, tipul și nivelul de educație primită, grupul 
micro-social în care trăiește etc. Este evident că, în cazul oricăruia dintre 
cele trei filtre menționate, caracterul obiectiv este prezent, deși cu o 
intensitate descrescătoare, pe măsură ce „avansăm” dinspre 𝐶𝑆 spre 𝑃. 
Figura 50 încearcă să precizeze, calitativ, această constatare. 
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Figura 50. Filtrele culturale și logica formării preferinței adaptive 

 
Așadar, cele trei filtre, pe măsură ce sunt aplicate (în mod natural, nu 

instituțional) de la 𝐶𝑆 la preferință, îngustează, în același timp, sfera/câmpul de 
alegere pentru agent (aspect pus în evidență și din perspectiva relației dintre 
ipotezele de comportament ale agentului și categoriile de mix informațional, în 
Figura 48). Așadar, curba alegerii individuale este o curbă descrescătoare și 
concavă în raport cu caracterul obiectiv al alegerii și care înregistrează un punct de 
inflexiune (punct de schimbare a concavității în convexitate) în „momentul” trecerii 
de la propensitate la preferință (adaptivă). În continuare, odată formată preferința 
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adaptivă, adică odată ce agentul intră în spațiul său de subiectivitate a alegerii, 
acesta decide asupra strategiei tranzacționale și, mai departe, asupra tranzacției 
(tranzacțiilor) individuale pe care o/le va operaționaliza pe piața financiară. 

Din punct de vedere cantitativ, pentru existența unei curbe cu un punct de 
inflexiune, cea mai „apropiată” formă analitică este o ecuație polinomială de gradul 
trei: 𝑎 𝑏𝑥 𝑐𝑥 𝑑𝑥 , cu 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 ∈ ℝ și, evident, 𝑑 0, pentru care punctul 
de inflexiune este dat de soluția ecuației: 2𝑐 6𝑑𝑥 0, adică se produce în punctul 

𝑥 . 

 4.5.1.4. Preferința adaptivă și informația 

Se pune problema categoriei (sau categoriilor) de informație (nu a categoriei 
de mix informațional) cu care se „confruntă” preferința adaptivă. Vom face 
următoarele considerații în această materie: preferința adaptivă are de-a face cu 
toate cele trei categorii de informație (formală, implicită și legată), desigur în 
modalități, intensități și cu efecte specifice: 

 privind informația formală (i ): 
– această categorie de informație are cel mai mare impact asupra variației 

preferinței adaptive, deoarece, așa cum am arătat mai sus, informația 
formală se localizează în nucleul 𝐶𝑆, de unde pleacă (vezi Figura 49) 
întregul mecanism logic și generativ al preferinței adaptive; 

– informația formală este categoria de informație cea mai puțin sensibilă 
la feed-back-ul primit de la preferința adaptivă, deoarece, în cea mai 
mare parte, ea este generată de considerente generale ale societății, 
dintre care doar o parte se referă la economie și, din aceasta din urmă, 
doar o parte se referă la funcționarea pieței financiare. Ca urmare, în 
mod relativ, informația formală poate fi considerată ca o categorie de 
informație autonomă în raport cu preferința adaptivă; 

– sesizăm, așadar, o asimetrie în relația dintre informația formală și 
preferința adaptivă: în timp ce acția informație formală – preferință este 
maximă, reacția preferință adaptivă – informație formală este minimă; 

– modalitatea de adaptare a preferinței adaptive, relativă la informația 
formală este directă și imediată.553 În opinia noastră, când vorbim 
despre adaptarea preferinței, în primul rând trebuie să ne referim la 
adaptarea ei din perspectiva informației formale; 

– trebuie menționată o trăsătură importantă a informației formale: este 
categoria de informație cea mai stabilă iar recomandările experților 
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trimit la ideea că ar trebui ca această categorie de informație să fie 
extrem de conservatoare, tocmai pentru a permite mediului de afaceri 
să-și proiecteze planurile de afaceri pe termen lung; 

– totodată, șocul creat de modificarea acestei categorii de informație este 
maxim, comparativ cu șocurile antrenate de modificarea celorlalte două 
categorii de informație; 

– competența implicată de adaptarea preferinței la informația formală este 
competența observațională, îndeosebi, deoarece semnificația și 
impactul acestei informații este cuprinsă, în cele mai multe cazuri, în 
însuși dispozitivul normei în cauză;554 

– adaptarea preferinței la informația formală este o adaptate de tip semetic; 
– adaptarea preferinței la variația informației formale implică o discuție 

asupra tipului de modificare a informației formale: 
 dacă este vorba despre o modificare de tip contractiv (engl. 

contractive) – adică de reducere a sferei de oportunități comerciale, 
de exemplu, prin interzicerea unor categorii de tranzacții – atunci 
probabilitatea ca agentul economic să-și modifice/adapteze preferința 
este mai mare, pe când în cazul unor modificări de tip relaxiv (engl. 
easy) – adică de extindere a sferei de oportunități comerciale, de 
exemplu prin dezincriminarea unor acte sau fapte comerciale – atunci 
probabilitatea modificării/adaptării este, comparativ, mai mică; 

 chiar și în cazul modificării de tip contractiv a informației formale, 
agentul poate alege să nu-și modifice preferința, asumându-și, cum 
spuneam, costurile non-conformării voluntare la această modificare 
a informației formale; 

 în cazul în care modificarea informației formale nu are nici 
semnificații contractive, nici relaxive, atunci modificarea preferinței 
este independentă de modificarea informației, deși modificarea 
preferinței se poate produce, totuși, și în acest caz, fie prin 
coincidență, fie prin eroare cauzală;555 

 în principiu, în cazul informației formale, mix-ul informațional 
disponibil este egal cu mix-ul informațional accesibil și este egal cu 
mix-ul informațional accesat, adică: 

𝑚 ≡ 𝑚 ≡ 𝑚  
Spunem în principiu deoarece liberul arbitru al agentului poate face 
ca mix-ul informațional accesat să fie, în unele cazuri, mai mic  
(ca sferă) decât mix-ul informațional accesibil. 
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– informația formală se subsumează sistemelor cibernetice de ordinul 1 – 

subiectul observator nu se află (principial) în sistemul observat, 
deoarece informația formală se poziționează în exteriorul agentului care 
acționează pe piața financiară; 

 privind informația implicită (i ): 

– așa cum s-a arătat anterior, informația implicită este informația „produsă” 
de agentul economic însuși, prin interpretarea „comportamentului pieței 
financiare”, de fapt prin interpretarea comportamentului agenților 
jucători pe piața financiară; 

– adaptarea preferinței pe baza informației implicite presupune utilizarea 
competenței rezolutorii a agentului – o competență cognitivă care 
derivă atât din instrucția pe care acesta o deține în domeniul funcționării 
pieței financiare, cât și din experiența căpătată anterior în jocul 
desfășurat pe această piață; 

– pe lângă concluziile proprii, bazate pe propria competență rezolutorie, 
și extrase (derivate, inferate) din observarea jocului economic pe piața 
financiară și prin participarea la acest joc, agentul poate „produce” 
informație implicită și prin sensibilitatea sa memetică – observând 
modificările de comportament ale celorlalți agenți economici, agentul 
în cauză poate decide să imite acel comportament, pe baza prezumției 
că agenții care își modifică comportamentul sunt agenți cu suficientă 
competență rezolutorie, la rândul lor. Acest efect – numit, uneori, efect 
de turmă556 – este destul de frecvent, mai ales dacă agenții în cauză nu 
au suficientă competență rezolutorie sau suficientă încredere în 
propriile modele de comportament.557 De menționat că sensibilitatea 
memetică este însoțită îndeaproape de evaluarea rațională, adică de 
competența rezolutorie a agentului implicat; 

– după informația formală, informația implicită are cea mai mare forță 
(capacitate, potențial) de a modifica/adapta preferința. De data aceasta, 
însă, este o adaptare non-imperativă, este una facultativă – agentul 
economic poate „refuza” să-și adapteze preferința, asumându-și 
consecințele, de regulă de natura (scăderii) profitului sau randamentului 
obținut în urma alegerii strategiei tranzacționale/comerciale pe piața 
financiară; 
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– în cazul informației implicite, mix-ul informațional accesibil este cel 

mult egal cu mix-ul informaționalș disponibil, iar mix-ul informațional 
accesat este cel mult egal cu mix-ul informațional accesibil, adică: 

𝑚 𝑚 𝑚  
– adaptarea preferinței la informația implicită este indirectă și mediată. 

Caracterul indirect constă în faptul că agentul trebuie să realizeze o 
interpretare a comportamentului/comportamentelor de pe piața finan-
ciară, folosindu-și propria competență rezolutorie,558 așa încât să-și 
formeze informația care ar putea, eventual, că conducă la modificarea 
preferinței. Caracterul mediat constă în faptul că același „stoc” de 
comportamente pe piața financiară poate conduce, la agenți diferiți, care 
au competențe rezolutorii (și hermeneutice) diferite, la achiziții diferite 
(cantitativ și calitativ) de informație implicită; 

– în cazul informației implicite, piața financiară arată (și funcționează) 
diferit pentru diferiți agenți economici, ca urmare a diferențelor dintre 
aceștia în privința competenței observaționale și a celei rezolutorii (și 
hermeneutice). În același timp, preferința însăși, deținută de agent, 
poate să obtureze sau, dimpotrivă, să ilumineze unele comportamente, 
împreună cu semnificația lor. În acest sens, se poate vorbi despre o 
„inteligență” a preferinței,559 care ar putea fi, succint, descrisă astfel: 
 preferința unui agent generează un „con luminos”560 care este, în 

mod exclusiv, observat (și, în consecință, „tradus”) de agent. În afara 
acestui „con luminos”, comportamentul celorlalți indivizi și, deci, 
comportamentul pieței financiare este inobservabil pentru acel 
agent; 

 informația implicită se subsumează sistemelor cibernetice de ordinul 
2, deoarece subiectul observator se află în interiorul sistemului 
observat, și anume în interiorul pieței financiare; 

 fiind vorba despre preferințe diferite ale diferiților agenți, pe piața 
financiară vor exista asemenea „conuri luminoase” diferite, așa încât 
informația implicită va diferi foarte mult între agenți;561 

– informația implicită este categoria de informație cea mai instabilă, 
volatilitatea ei este foarte mare, deoarece depinde de miriadele de 
decizii individuale, idiosincratice, luate pe baze subiective (deoarece 
preferința este, prin excelență, o caracteristică subiectivă) de toți 
participanții la fenomenologia pieței financiare; 
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 privind informația legată (i ): 

– informația legată este informația cea mai puțin autonomă dintre toate 
cele trei categorii de informație.562 La limită, se poate spune că infor-
mația legată este o funcție de celelalte două categorii de informație: 
𝑖 𝑖 𝑖 , 𝑖 , având următoarele caracteristici matematice calitative: 

 cu cât componenta contractivă a informației formale este mai mare 
(cantitativ), cu atât informația legată este mai accesată (și invers, 
dacă, în informația formală, domină componenta relaxivă); 

 cu cât informația implicită este mai mare (cantitativ), cu atât 
informația legată este mai mică (și invers) 

 așadar, dacă rescriem: 𝑖 𝑖 𝑖 , 𝑖 , 𝑖 , unde cu 𝑖  s-a notat 

informația formală contractivă (vezi semnificația acestui tip de 
informație mai sus), iar cu 𝑖  s-a notat informația formală relaxivă, 
atunci avem condițiile matematice: 

𝜕𝑖
𝜕𝑖

0 

𝜕𝑖
𝜕𝑖

0 

𝜕𝑖
𝜕𝑖

0 

– informația legată nu este produsă nici de autoritatea normativă, nici de 
piață. Într-un fel, informația legată este produsă, la fel ca informația 
implicită, de agentul însuși, dar „presat” de combinația efectivă dintre 
informația formală și informația implicită; 

– desigur, așa cum s-a menționat anterior, accesarea informației legate 
depinde de geodezica culturală (care a intrat deja în formarea preferinței 
agentului); 

– în plus, informația legată este accesată în funcție de competența etică a 
agentului: valorile sale (incluse parțial563 în preferință) vor „dicta” dacă 
agentul respectiv accesează sau nu informația legată, pe diferite căi 
(mită, corupție, furt etc.); 

– informația legată se subsumează unei intersecții dintre sistemele 
cibernetice de ordinul 1 și cele de ordinul 2, deoarece subiectul 
observator se află atât în interiorul cât și în exteriorul sistemului 
observat; 
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– deși dominantă, în accesarea informației legate, este competența etică 

(așa cum am spus anterior), probabil că această categorie de informație 
este un rezultat al combinării tuturor celor trei tipuri de competență de 
care dispune agentul (observațională, rezolutorie, etică). 

 4.5.1.5. Pragurile și adaptarea preferinței prin integrarea informației 

Pragurile reprezintă unul dintre conceptele-cheie ale oricărei cinematici (sau 
dinamici, după caz). Ele sunt prezente nu doar în fenomenologia economică, ci în 
orice fenomenologie564 – inclusiv în metoda filosofică de cercetare cea mai rafinată: 
dialectica. În esență, un prag reprezintă o limită (căreia, uneori, este posibil să i se 
asocieze o valoare numerică) de acumulare (de regulă cantitativă) a unui fenomen, 
limită la care se produce o schimbare (de regulă calitativă) bruscă și, deseori 
semnificativă. De altfel, cel mai cunoscut prag în fenomenologia economică se 
numește chiar prag de semnificație: este vorba despre pragul la care agentul 
economic își actualizează o decizie – ia o decizie, renunță la o decizie deja luată sau 
ajustează o decizie luată sau pe cale de a fi luată. În economie, unde subiectivitatea 
se obiectivează prin inter-acțiunea dintre subiectivități, pragurile nu pot fi ignorate, 
sub sancțiunea nerealismului teoriilor sau modelelor economice elaborate. Evident, 
pragurile implică inerții (zone moarte), respectiv erupții, atât în ceea ce privește 
deciziile, cât și, mai ales, comportamentele. Inerțiile sunt specifice așa-numitelor 
momente care descriu cinematica unor variabile economice (de exemplu, a 
prețurilor unui anumit titlu financiar), în timp ce erupțiile descriu așa-numitele 
exuberanțe: accelerări, nu întotdeauna raționale, ale acțiunilor tranzacționale, din 
diferite motive. Mai exact, în „stânga” pragurilor, avem, de regulă, inerții, iar în 
„dreapta” lor avem, de regulă, erupții.  

Existența și funcționarea pragurilor constituie unul dintre argumentele 
puternice în baza cărora unii analiști insistă în direcția unei modelări cuantice a 
fenomenologiei economice (alături de argumentul – probabil cel mai puternic – 
conform căruia atât deciziile, cât și acțiunile economice se produc în mod 
discret).565 

În economia studiului de față, pragurile sunt prezente (și integrate) în 
schimbarea caracteristicilor praxiologice ale agenților economici – fie la nivelul 
competenței, fie la nivelul categoriei de informație, fie la nivelul mix-ului 
informațional operat – atunci când adâncimea pieței (financiare) atinge anumite 
praguri. 
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4.5.2. Ipoteze preliminare 

În formalizarea asociată mix-ului informațional (efectiv) accesat vom ține 
cont de următoarele ipoteze de comportament, pe care le „decretăm”566: 

 (𝐶1) relația cauzală 𝑃 𝑃𝐴 (propensitate – preferință adaptivă) este 

asimetrică, adică funcționează doar 𝑃 𝑐𝑎𝑢𝑧𝑎�⃗� 𝑃𝐴 , nu și relația inversă: 

𝑃 𝑐𝑎𝑢𝑧𝑎𝑙⃖ 𝑃𝐴  
 (𝐶2) preferința este (poate fi) afectată și, deci se poate modifica/ajusta/ 

adapta sub impactul oricărui mix informațional (disponibil, accesibil, 
accesat).567 Este adevărat că, sub impactul mix-ul informațional disponibil, 
respectiv al mix-ului informațional accesibil, preferința adaptivă se 
manifestă prin abținere – dar suferind, în consecință, ajustări – în timp ce, 
sub impactul mix-ului informațional (efectiv) accesat, preferința adaptivă 
se manifestă prin act; 
 (𝐶2.1) modul în care preferința adaptivă se ajustează/modifică/ 

adaptează prin abținere poate fi descris astfel: mix-ul informațional 
disponibil și, în mod similar, mix-ul informațional accesibil generează 
anticipații568 ale agentului cu privire la oportunitățile potențiale, deci 
care ar putea fi abordate (mai exact, cu privire la alegerea strategiei 
tranzacționale adecvate acelor mix-uri informaționale), deși actul în 
sine (operarea tranzacției individuale) nu se produce. Avem de-a face, 
aici, cu o învățare pasivă care, pe baza încrederii pe care agentul o are 
în propria evaluare,569 poate modifica preferința;  

 (𝐶2.1) modul în care preferința adaptivă se ajustează/modifică/ 
adaptează sub impactul mix-ului informațional accesat generează 
posticipații ale agentului cu privire la oportunitățile actuale care au fost 
deja operate prin alegerea strategiei tranzacționale (respectiv, a 
tranzacției individuale) și care a adus rezultate. În funcție de „semnul” 
rezultatului financiar (plus – pentru profit, minus – pentru pierdere) 
agentul își va ajusta/modifica/adapta preferința. Avem de-a face, de 
data aceasta, cu o învățare activă, generată de experiențierea efectivă a 
preferinței; 

 (𝐶3) lag-urile (sau lead-urile, după caz) se consideră integrate în 
„fiziologia” preferinței adaptive, la fel ca pragurile (atât cele de „podea” – 
engl. floor –, cât și cele de „plafon” – engl. ceiling). De fapt, adaptarea (și, 
mai general, adaptivitatea) depinde direct și de aceste ingrediente: lag, 
lead, prag. Din punct de vedere operațional, acestei trei caracteristici ale 
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preferinței adaptive reprezintă conținutul unui black-box, și sunt relevate 
întotdeauna ex post, fie în raport cu actul, fie în raport cu abținerea. 
Aceasta este o dificultate reală în modelarea cantitativă a obiectivării 
preferinței adaptive, deoarece obturează o parte semnificativă din 
cauzalitatea eficientă a comportamentului agentului dar, pentru moment, 
vom accepta această ipoteză/conjectură. 

4.5.3. Discuție auxiliară 

Deși, mai sus, am discutat, în general, despre relația dintre propensitate și 
preferință, este momentul să decidem, din punct de vedere al opțiunii de cercetător, 
asupra acelei relații logice dintre cele două concepte care va fi asumată efectiv în 
continuare. Problema relației dintre propensitate și preferință (sau preferință 
adaptivă) este intens polemică și reprezintă, în opinia noastră, o conjectură în 
sine,570 pe care va trebui să ne-o asumăm. Cred că această potențială conjectură are 
două „fețe”: a) propensitatea este cauză a cauzei (cea de-a doua cauză fiind, evident, 
preferința adaptivă); b) propensitatea este echivalentă cu preferința adaptivă, fiind 
un alt termen pentru același concept. Vom face scurte considerații cu privire la 
fiecare perspectivă. 

(a)  propensitatea: cauză a preferinței adaptive 
 această perspectivă este în acord atât cu sugestia oferită în Figura 50, cât și 

cu conjectura (C1) privind asimetria relației cauzale propensitate – 
preferință adaptivă; 

 perspectiva permite separarea conceptuală și operațională între 
propensitate, care se menține strict în domeniul obiectiv și preferința 
adaptivă, care se menține strict în domeniul subiectiv; 

 separarea casantă (engl. crisp distinction) între propensitate și preferința 
adaptivă are unele avantaje teoretice, dintre care enumerăm: 
 asigură o mai mare capacitate conservativă (de continuitate) a 

propensității; 
 prin asigurarea acestei capacități conservative, se acordă propensității 

un important rol predictiv – într-adevăr, asigurarea conservabilității 
(între praguri foarte largi, a) propensității este de natură să indice un 
comportament economic probabil al agentului; în acest fel, 
propensitatea devine un predictor al comportamentului economic (în 
speță, al comportamentului financiar sau pe piața financiară); 
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 sub aspect operațional, această perspectivă indică o cale de a identifica 

ex ante (evitând, așadar, behaviorismul cutiei negre) preferința, după 
principiul (parafrazat din faimosul cherchez la femme): cherchez la 
propension; 

 dificultatea principală în această perspectivă se referă la „condiția” ca 
preferința (odată ajustată/modificată/adaptată în cursul obiectivării ei prin 
operațiuni de tranzacționare pe piața financiară) să nu poată modifica, la 
rândul său, prin feed-back, propensitatea: 
 desigur, rigiditatea propensității este în acord (logic, adică de natura 

consistenței) cu caracterul său obiectiv (dacă este să ne menținem în 
parametrii propuși de Popper), de aceea invarianța propensității are o 
anumită justificare; 

 cu toate acestea, din punct de vedere conceptual, se pare că nu facem, 
prin această perspectivă, decât să deplasăm cu un pas mai departe 
criticabila (și copios criticata) „axiomă” a modelului economic 
neoclasic (transpusă în modelul homo œconomicus sau, mai aplicat, în 
EMH) privind invarianța preferinței, respectiv a setului de preferințe 
(inclusiv ordonarea lor lexicografică) la nivelul agentului economic: 
deci, nu preferința este invariantă, ci propensitatea; 

 este adevărat, în același timp, că deplasarea invarianței conjecturale de 
la preferință la propensitate lasă loc liber pentru o anumită variabilitate 
a preferinței (ceea ce este în acord cu constatările empirice ale 
behaviorismului, ale psihologiei cognitive și ale neuro-științelor) și, în 
plus (și foarte important) lasă loc pentru „imersiunea” preferinței 
(adaptive) în zona subiectivă (revezi Figura 50); 

 din punct de vedere formal, va trebui găsit/construit, evident, operatorul 
cantitativ571 (notat mai sus cu Ω) care generează o „listă” de preferințe 
adaptive, toate consistente cu propensitatea în cauză; 

 ideea că propensitatea este invariantă, deși permite subiectivizarea 
preferinței (ceea ce permite însăși existența unui set ordonat lexicografic 
de preferințe ale unui agent „dotat” cu o propensitate dată) rămâne, totuși, 
problematică. Probabil o soluție ar fi ca propensitatea (considerată, în 
continuare, ca având un caracter obiectiv) să rămână invariantă doar într-un 
tunel de variație acceptabilă a preferinței (sau preferințelor adaptive) 
generată/e de ea. Iar aici, problema dificilă care se ridică este dacă acest 
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tunel (sau aceste tuneluri572) poate fi condiționat (și anume cum, inclusiv 
din punct de vedere cantitativ/formal) de ajustarea/modificarea/adaptarea 
preferinței; 

(b)  propensitatea: alter ego al preferinței adaptive 
 această perspectivă „taie” nodul gordian al relației (cauzale) dintre 

propensitate și preferința adaptivă, exact prin eliminarea acestei relații, 
ceea ce implică, evident, coincidența termenilor de propensitate și de 
preferință adaptivă peste același concept – sugestia noastră este ca acest 
concept obținut prin operația de suprapunere semantică dintre propensitate 
și preferință să se numească proferință, cum s-a discutat și anterior; 

 dacă vom considera această perspectivă, următoarele consecințe trebuie 
asumate în mod necesar: 
– preferința unui agent economic constituie, de fapt, propensitatea sa; 
– caracterul obiectiv al propensității (cerut atât de Popper, cât și de mulți 

alți analiști) trebuie abandonat (sau, cel puțin, puternic relaxat), 
deoarece preferința trebuie să fie subiectivă. fie în mod absolut, fie în 
mod relativ.573 Obiectivitatea propensității va trebui înlocuită cu o 
anumită elasticitate a preferinței (vezi Capitolul 1). Mai precis, 
propunem ca preferința să aibă gradul (și natura) obiectivității pe care 
le acceptăm (în virtutea apartenenței lor la lumea a treia a lui Popper) 
pentru cadrul situațional (CS), respectiv pentru geodezica culturală 
(GC); 

– înlocuirea caracterului obiectiv al propensității (care acum este 
echivalentă cu preferința) cu caracterul obiectivat al preferinței ni se 
pare o soluție acceptabilă și naturală, în baza întregii discuții anterioare 
din prezentul volum cu privire la propensitate, preferință și, mai ales, la 
specificul domeniului economic/social în raport cu domeniul natural; 

– din punct de vedere logic, propensitatea este înlocuită, pentru a spune 
astfel, de mecanismul CS-GC care nu are caracter obiectiv, ci unul 
obiectivat; 

– în felul acesta, se asigură, pe de o parte, evitarea subiectivismului total 
al preferinței iar, pe de altă parte, evitarea obiectivismului total al „noii 
propensități”: perechea CS-GC pe care, repetăm, o vom numi, de aici 
înainte, proferință; 

– așadar, modificarea proferinței este posibilă din două direcții (nu 
întotdeauna convergente și nu întotdeauna consistente între ele):  
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a) componenta obiectivată CS-GC;  
b) componenta idiosincratică – ceea ce, îndeobște, se numește acum 

preferință.  
Rezultanta acestor mișcări ale celor două componente constituie 
conținutul conceptului nostru de preferință adaptivă; 

– așadar, dacă notăm cu O (de la statut obiectivat): componenta CS-GC, 
cu S (de la statut subiectiv): preferința, și cu 𝓅 proferința, atunci, din 
punct de vedere logic, se poate scrie: 

𝓅 𝑂⋀𝑆 
– avantajele acestei perspective sunt importante, atât din punct de vedere 

teoretic, cât și (mai ales) din perspectivă metodologică și instrumentală: 
 nu mai avem o propensitate pretins obiectivă și, mai ales, pretins 

imuabilă, care să cauzeze, cu toate acestea, o preferință non-
invariantă; 

 nu mai este nevoie să explicăm cum e posibil ca o propensitate 
obiectivă să genereze o preferință subiectivă; 

 se recuperează ideea cuprinsă, mai mult sau mai puțin clar, în luările 
de poziție în problematica propensității, conform căreia probabili-
tatea generată de propensitatea obiectivă ar trebui să fie subiectivă. 
Dacă echivalăm probabilitatea cauzată de propensitate cu preferința, 
atunci această idee rămâne valabilă, mutatis mutandis; 

 nu mai este nevoie să explicăm cum e posibil ca propensitatea (care 
nu e o probabilitate, ci o proprietate, prezumată chiar obiectivă, deci 
care nu este sau nu are asociat un număr) să cauzeze o probabilitate 
(fie ea și subiectivă) care este, cu necesitate, un număr – preferința 
subiectivă generată în cadrul proferinței nu mai trebuie să fie un 
număr, ci o particularizare individuală, idiosincratică, a perechii 
obiectivate CS-GC; 

(c)  opțiunea noastră 
Continuarea analizelor implică, desigur, alegerea între perspectiva (a) și 

perspectiva (b). În baza avantajelor succint inventariate mai sus, alegerea noastră 
este perspectiva (b) și, în continuare, demersurile și eforturile noastre de cercetare, 
care vor fi sistematizate în volumul 2 al acestei lucrări, vor fi subsumate acestei 
ipoteze/conjecturi. 
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5. Sugestii de subiecte științifice de dezvoltat  

Pe baza expunerii din Capitolul 3, considerăm că este posibilă dezvoltarea 

unor subiecte științifice pe trei direcții de cercetare: 

I. În materia pieței financiare 

▪ cadrul normativ ca propensitate în comportamentul financiar 

▪ co-evoluția a două specii simbolice: preferința și comportamentul 

financiar 

▪ eficiență informațională vs. eficiență comportamentală pe piața 

financiară 

▪ informație implicită și comportament pe piața financiară 

▪ testabilitatea factuală a EMH – considerații logice 

II. În materia matematicii aplicate pe piața financiară 

▪ propensitate și probabilitate în modelarea preferinței economice 

▪ preferința economică – termen mediu între propensitate și probabilitate 

▪ probabilitățile negative și aversiunile pe piața financiară 

▪ propensitatea și probabilitatea bayesiană inversă pe piața financiară 

▪ câmp de proferință pe piața financiară 

▪ preferință relativă vs. preferință condițională pe piața financiară 

▪ probabilitatea Bayes și cauzalitatea pe piața financiară 

▪ teoremele gödel-iene și modelul homo œconomicus 

III. În materia teoriei economice 

▪ geodezica culturală ca propensitate în comportamentul economic 

▪ utilitatea simbolică și decizia economică behavioristă 

▪ retroversiunea agentului reprezentativ către agentul individual 

▪ preferința adaptivă și problema comensurabilității inter-individuale a 

preferințelor 

 

 

 

 

 



Anexa 1. Analogia în modelare 

Conceptul de analogie poate fi definit astfel: rezultatul sesizării intuitive 

(comprehensive) a unei unități (în sensul de omogenitate), de un anumit fel, între 

un fenomen-origine (𝐹𝑂) și un fenomen-destinație (𝐹𝐷), unde fenomenul origine 

și fenomenul-destinație nu se află în relații de tip cauzal între ele. Trebuie reținute 

următoarele precizări în ceea ce privește această definiție: 

▪ analogia nu are de-a face cu intelectul (asociat construcției logice, 

inferențiale) ci cu intuiția (comprehensiunea); 

▪ există și pseudo-analogii: sunt analogiile care pot fi asociate, în ultimă 

instanță, cu o dependență cauzală între 𝐹𝑂 și 𝐹𝐷; 

▪ există și cvasi-analogii: sunt analogiile care, deși nu implică relații cauzale 

între 𝐹𝑂 și 𝐹𝐷, implică, totuși, relații structurale (relații sincronice, de  

co-existență dar nu de co-evoluție) între 𝐹𝑂 și 𝐹𝐷; 

▪ capacitatea analogică este direct proporțională (probabil, într-o 

dependență exponențială) cu adâncimea și sofisticarea background-ului 

subiectului cognitiv care este interesat de analogie și realizează interogări 

în această materie. (DEX include în analogie și influențele cauzale!!!) 

Pot exista cinci clase distincte de analogii: 

(1)  Analogia evolutivă (𝐴𝐸) 

▪ def: două entități de același fel (fie lucruri, fie proprietăți, fie relații)574 sunt 

analoge evolutiv dacă se poate găsi o entitate care a generat (fie în timp, 

fie în spațiu) cele două entități care, odată apărute, au căpătat predicate 

(cauzalități/diacronii sau structuralități/sincronii) distincte casant575 între 

cele două entități; 

ex.: feed-back-ul negativ și cel pozitiv au un predicat de suficiență comun 

(sensul invers al reacției) deci sunt analoge din perspectiva evolutivă a 

conceptului de feed-back; 

▪ modalitate operațională de stabilire a analogiei: identificarea, prin 

sesizare intuitivă, a unui set comun de predicate suficiente, concomitent cu 

seturi distincte casant de predicate necesare noi; 

▪ formalizare de identificare: 

• fie 𝑃𝑆𝐹𝑂 lista (mulțimea) predicatelor de suficiență ale 𝐹𝑂; 𝑃𝑆𝐹𝐷 lista 

(mulțimea) predicatelor de suficiență ale 𝐹𝐷; 𝑃𝑁𝑁𝐹𝑂 lista (mulțimea) 

predicatelor de necesitate noi ale 𝐹𝑂; 𝑃𝑁𝑁𝐹𝐷 lista (mulțimea) predicatelor 

de necesitate noi ale 𝐹𝐷; 𝑃𝑁𝐹𝑂 lista (mulțimea) predicatelor de necesitate 

ale 𝐹𝑂; 𝑃𝑁𝐹𝐷 lista (mulțimea) predicatelor de necesitate ale 𝐹𝐷 
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• atunci:  

𝑃𝑁𝐹𝑂 = 𝑃𝑆𝐹𝑂⋃𝑃𝑁𝑁𝐹𝑂;  

𝑃𝑁𝐹𝐷 = 𝑃𝑆𝐹𝐷⋃𝑃𝑁𝑁𝐹𝐷;  

𝑃𝑆𝐹𝑂 ∪ 𝑃𝑆𝐹𝐷 = 𝑃𝑆𝐹𝑂 = 𝑃𝑆𝐹𝐷; 

𝑃𝑆𝐹𝑂 ∩ 𝑃𝑆𝐹𝐷 = 𝑃𝑆𝐹𝑂 = 𝑃𝑆𝐹𝐷;  

𝑃𝑁𝑁𝐹𝑂 ∩ 𝑃𝑁𝑁𝐹𝐷 = ∞ 

(2)  Analogia formală (𝐴𝐹) 

▪ def.1: prin criteriu formal înțelegem acel criteriu care „dictează” structura 

(configurația internă) a unei entități (lucru, proprietate sau relație); 

▪ def. 2: două entități de același fel (fie lucruri, fie proprietăți, fie relații) sunt 

analoge formal dacă structura lor abstractă (independentă de materialitate 

sau ipostaziere) este identică; 

ex.: un segment de realitate și modelul asociat acelui segment de realitate 

(cum ar fi un sistem de ecuații) 

▪ modalitate operațională de stabilire a analogiei: identificarea, prin 

sesizare intuitivă, a unei structuri identice la cele două entități, abstracție 

făcând de diferențele de obiectualizare (sau fenomenalizare) a acestor 

structuri; 

– Nota bene 1: dacă această modalitate este construită intelectual, atunci 

analogia dispare, devenind un calcul logic de echivalare formală 

• ilustrare 1: mecanica cuantică ondulatorie (Schrödinger) și 

mecanica cuantică matricială (Heisenberg); 

• ilustrare 2: cele mai multe dintre teoriile microfizice bazate pe corzi 

(strings); 

– Nota bene 2: analogia formală mai poate fi denumită și analogie de 

mecanism, sau analogie funcțională 

(3)  Analogia cauzală (AC) 

▪ def.: două entități de același fel (fie lucruri, fie proprietăți, fie relații) sunt 

analoge cauzal dacă impactul cauzal suferit sau impactul cauzal generat 

este același la cele două entități; 

▪ modalitate operațională de stabilire a analogiei: identificarea, prin 

sesizare intuitivă, a morfostazei (cauze diferite conduc la același efect), 

respectiv a morfogenezei (cauze identice conduc la efecte diferite); 

▪ tipuri: 

– analogie cauzală morfostazică (𝐴𝐶𝑆): cauze diferite conduc la același 

efect (sau la efecte identice ori echivalente); 
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ex.: (privind venitul personal) o reducere a ratei de impozitare sau o 

reducere a bazei de impozitare are același efect asupra mărimii 

impozitului datorat; 

• Nota bene: deci, reducerea ratei de impozitare și reducerea bazei de 

impozitare sunt analoge cauzal morfostazic; 

– analogie cauzală morfogenezică (𝐴𝐶𝐺): aceeași cauză (sau cauze 

identice ori echivalente) conduce/conduc la efecte diferite 

ex.: un ajutor social acordat poate conduce fie la eradicarea cauzei de 

eligibilitate pentru ajutorul social, fie la cronicizarea (prin hazard 

moral) a cauzei de eligibilitate pentru ajutorul social 

• Nota bene: deci, eradicarea cauzei de eligibilitate pentru ajutorul 

social și cronicizarea cauzei de eligibilitate pentru ajutorul social 

sunt analoge cauzal morfogenezic; 

(4)  Analogia de scală (AS) 

▪ def.: două entități de același fel (fie lucruri, fie proprietăți, fie relații) sunt 

analoge scalal dacă o modificare de scală operată asupra uneia o obține pe 

cealaltă; 

▪ modalitate operațională de stabilire a analogiei: identificarea, prin 

sesizare intuitivă, a scalabilității, adică a conservării identității prin 

modificări de scală;576 

▪ tipuri:   

– analogie fractală (ASF): forma geometrică (spațială) a unei entități este 

invariantă la modificări de scală 

ex.: două triunghiuri asemenea sunt analoge fractal (operarea unei 

scalări asupra unuia va obține un triunghi congruent cu al doilea) 

• Nota bene: deci, cele două triunghiuri sunt analoge fractal 

– analogie proporțională (ASP): valoarea cantitativă a unei entități 

compuse este invariantă la modificări 

• def.: o entitate compusă este o entitate care are semnificație doar în 

virtutea ipostazei sale care integrează două sau mai multe entități de 

același fel; 

ex.: două rapoarte de numere reale sunt analoge proporțional dacă 

prin aplicarea unui operator algebric asupra unuia se obține celălalt; 

deci cele două rapoarte sunt analoge proporțional;  

Nota bene: analogia proporțională este analogia de bază susținută de 

Aristotel. 
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(5) Analogia referențială (𝐴𝑅) 

▪ def.: două entități (fie lucruri, fie proprietăți, fie relații) sunt analoge 

referențial dacă înlocuirea referențialului uneia cu referențialul celeilalte 

lasă invariantă entitatea care a suferit înlocuirea referențialului; 

− Nota bene: analogia referențială este specifică noțiunilor (conceptelor) 

și apare fie prin inflație terminologică (mai mulți termeni care stau 

pentru același concept), fie prin imprecizie terminologică (nesesizarea 

referențialului identic asociat termenilor diferiți); 

▪ modalitate operațională de stabilire a analogiei: identificarea, prin 

sesizare intuitivă, a identității referențialului în cele două entități 

ex1.: doi termeni verbali sinonimi sunt analogi referențial; 

ex2.: două acțiuni sau fenomene exercitate asupra aceleiași entități (sau 

care privesc aceeași entitate) sunt analoge referențial; 

– ilustrare: reducerea salariului nominal și creșterea inflației sunt două 

acțiuni (sau fenomene) care modifică aceeași entitate: puterea de 

cumpărare, deci sunt analoge referențial. 
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Anexa 2: Scurtă sinteză a problematicii probabilității 

1. 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 (Nota bene: 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 una 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) 

2. Aleatoriul 

▪ def.: sistem determinist: sistem real (obiectiv sau subiectiv) a cărui stare la 

momentul 𝑡𝑖 poate fi predictată cu certitudine luând în considerare legea 

de mișcare asociată sistemului și starea sa de la momentul 𝑡𝑖−1 (𝑖 ∈ 𝑁) 

– Nota bene: 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  
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▪ def.: sistem aleatoriu (sau stohastic – Nota bene: cele două clase de sisteme 

nu sunt, evident, echivalente): 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%!) 

Nota bene: totuși, în cazul în care obiectele sunt enunțuri, judecăți sau 

justificări (cum este în epistemologie), există grade de ocurență ale 

obiectelor. 

– 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 Richard 

von Mises (1919): studiul despre colectiv, colecție, mulțime 

▪ 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 

Nota bene: 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 (Nota bene: 

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 
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– 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. 

▪ unele probleme teoretice ale aleatoriului (stohasticității) 

– un sistem/proces este aleatoriu dacă nu i se poate asocia un pattern de 

funcționare sau de comportament (Nota bene: 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 

(Nota bene: deși se numește gaussiană, distribuția normală a fost 

propusă de Moivre; este adevărat că de Moivre a fondat-o direct pe 

valori numerice, iar Gauss  a plecat de la erorile de măsurare privind 

valorile numerice) 

− deci procesele cu distribuție normală 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 

− Nota bene: 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 aleatoriu, el 

poate fi descris (deci i se poate asocia un pattern) prin mecanica clasică 
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3. Natura și tipologia probabilității 

▪ etimologie 

– (lat) probare (a dovedi) și ilis (capacitate, proprietate): deci 

probabilitate înseamnă o capacitate/proprietate de a fi verificat sau 

probat, sau capacitatea/proprietate de a fi crezut 

– Nota bene: 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) interpretări asociate cu noțiunea de infinit 

(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 (Nota bene: 

deci apare cognitivul!) 
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▪ 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: 

• 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 produsă are dimensiuni 

între 0 și ½ metri; B) următoarea cutie produsă 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 (1/2, respectiv ¼ ), încălcându-

se principiul lui Keynes 

(1.2) probabilitatea frecvențială 

▪ a fost susținută de Richard 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 

− 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 
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• probabilitatea este senzitivă la ordinea în care realizează 

experimentările ipotetice (Nota bene: un fel de senzitivitate la 

condițiile inițiale, care generează cinematici haotice, deși strict 

deterministe) 

(1.3) probabilitatea propensivă 

▪ apare din nevoia de a 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 (Nota bene: acest tip de probabilități ar putea fi folosit în 

economie, inclusiv prin integrarea regulilor de succesiune istorică, adică a 

secvențelor istorice – vezi Xenopol) 

▪ 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) (Nota bene: dar aici apare problema entanglării sau a 

bootstrap-ului în materia probabilității obiective) 

(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) 
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▪ privește, de regulă, aserțiunile (de ex., cele privind pariurile) (Nota bene: 

vezi pariul lui Pascal) 

▪ folosește conceptul de utilitate (introdus de Daniel Bernoulli) 

▪ există și o variantă 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 

(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) 

− (CDJ) 𝐶1(𝐴) = 𝐶0(𝐴|𝐸) ∙ 𝐶1(𝐸) + 𝐶0(𝐴|�̅�) ∙ 𝐶1(�̅�) (Nota bene:  

desigur, aici s-ar putea construi o combinație liniară mai generală, 

folosind ponderi pentru cei doi termeni) 

− versiunea curentă: 𝐶1(𝐴) = ∑ 𝐶0(𝐴|𝐸𝑖) ∙ 𝐶1(𝐸𝑖)𝑖 , unde 𝐸𝑖 sunt mutual 

exclusive și exhaustive pe ℒ (adică fac o partiție pe ℒ) (Nota bene: și 

aici se pot folosi ponderi) 

− Nota bene: se apreciază că mai sunt încă multe de făcut pentru 

dezvoltarea unei raționalități epistemice, care ar dezvolta și 

bayesianismul ortodox 
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(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 (Nota bene: evident, finalitatea este, aici, adoptarea 

unei teorii tip fuzzy) 

▪ 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 sau al rațiunii insuficiente, care este analog 

principiului entropiei maxime (Jaynes), adică reclamă echi-probabilitatea 

(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 constrângătoare: 

– 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. propensitatea 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 
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(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)
 

(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 

− Nota bene: 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)⋀(�̅�𝑚), 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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(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 (Nota bene: vezi 

ecuația de undă Schrödinger) 

✓ alte sisteme haotice sunt modelate de ecuații diferențiale 

stohastice (Nota bene: vezi formulele Black-Scholes-Merton de 

stabilire a prețului derivativelor financiare) 

• Nota bene:  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: 

(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) (Nota bene: această modalitate, specifică 

probabilităților obiective clasice, se bazează, deci, pe inducție) 

• ca urmare, se ridică problema inducției (problema Hume a cauzali-

tății: 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, de regulă, el este tratat ca probabilitate general 

subiectivă); în cadrul subiectivității, bayesianismul nu este o simplă 
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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, așa încât probabilitățile 

condiționale sunt primitive în raport cu probabilitățile absolute (Nota 

bene: vezi mai jos raportul primitiv-derivat în materia construirii 

matematice a probabilității) 

(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 �̅� 

− aceste credințe (probabilitățile lor) sunt aditive 

− totuși, suma acestor probabilități nu este 1 (teoria nu conține o teoremă 

care să arate că 𝑃(𝐴 ∨ �̅�) = 𝑃(𝐴) + 𝑃(�̅�) = 1) 

− Nota bene: aceasta implică un agent logic omniscient (Nota bene:  

similar cu cazul homo œconomicus) 

▪ Nota bene: probabilitatea intuiționistă are similarități evidente cu așa-

numita logică para-consistentă – Newton da Costa 

(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 (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 

▪ Nota bene: se pare că elaborarea unei teorii a probabilității special pentru 

mecanica cuantică încă nu s-a reușit 

▪ specificul probabilității cuantice 

− 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 
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− algebra evenimentelor cere ca fiecărui eveniment sau element al 

algebrei să i se atribuie o probabilitate 

− în mecanica cuantică nu poate fi alocată o probabilitate conjuncției unor 

evenimente, deși pot fi alocate probabilități fiecărui eveniment 

▪ Nota bene: 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) 

(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 

− Nota bene: 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 – conform principiului rațiunii insuficiente al lui 

Laplace) 

– 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? (Nota bene: 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 

(9) interpretări ne-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 
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(10) interpretări asociate cu noțiunea de infinit 

▪ pentru mulțimi infinite de evenimente, conceptul de cardinalitate a lui 

Cantor ar trebui înlocuit cu conceptul de numerositate (engl. numerosity) 

▪ 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) 

• Nota bene: rămâne problema dacă între ℵ0 și 2ℵ0 mai există vreun 

cardinal: aceasta este 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 

▪ 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 

• Nota bene: 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) 

4. Construcția logică a probabilității 

▪ 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 

• Nota bene: se mai numesc probabilități condiționate 
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 Nota bene: 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:  
 pe mulțimi (ex.: probabilitatea Kolmogorov) 
 pe enunțuri, evenimente, judecăți, proprietăți, relații (ex.: probabilitatea 

Popper) 
(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  

Nota bene: 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 ∅ 
Nota bene: dacă ℱ este infinit numărabilă (de cardinal ℵ ), (AK3) 
devine (AK3’): 𝑃 ⋃ 𝐴 ∑ 𝑃 𝐴 , dacă 𝐴 ⋂𝐴 ∅, pentru 

∀ 𝑖, 𝑗, cu 𝑖 𝑗 
(AK4): ∑ 𝑃 𝐴 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) 
Nota bene: 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) 

(1.1.2) pe bază de enunțuri, evenimente, judecăți, proprietăți, relații: în 
logica bivalentă 

 algebra este înlocuită de limbaj: ℒ 
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 se poate defini o funcție de probabilitate: 𝑃: ℒ → ℝ, a.î. se acceptă 

axiomele: 
(AP1): 𝑃 𝐴 0 
(AP2): 𝑃 𝐴 1, dacă 𝐴  (𝐴 este o tautologie) 
(AP3): 𝑃 𝐴 ∨ 𝐵 𝑃 𝐴 𝑃 𝐵 , dacă 𝐴  (𝐴 �̅� ) 
Nota bene: cazul infinității numărabile nu poate fi tratat în acest caz 

(1.2) formalizarea probabilității condiționate (derivate din probabili-
tatea absolută) 

𝑃 𝐴|𝐵 ∧
, având condiția 𝑃 𝐵 0 

Nota bene: 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 
– să se folosească în loc de numere reale (Nota bene: 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)  
– considerarea probabilității condiționate ca fiind probabilitatea 

primitivă: astfel 𝑃 𝐵 0 poate fi definită (vezi mai jos) 
 Nota bene: un număr hiper-real este cel care este mai mare decât zero 

dar este mai mic decât orice număr real pozitiv 
 Nota bene: întrebare pentru matematicieni: prin construirea 

numerelor hiper-reale nu se încalcă proprietatea de continuitate a 
mulțimii numerelor reale? (care are cardinalul ℵ ) 

(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 
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▪ atunci, următoarele axiome conduc la funcția de probabilitate Rényi: 

𝑃:𝒜 × ℬ → ℝ 

(CR1): 𝑃(𝐴|𝐵) ≥ 0 

(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(⋃ (𝐴𝑖|𝐵)∞
𝑖=1 ) = ∑ 𝑃(𝐴𝑖|𝐵)∞

𝑖=1 , cu condiția 𝐴𝑖⋂𝐴𝑗 = ∅, pentru 

(∀)𝑖, 𝑗, cu 𝑖 ≠ 𝑗 

(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(�̅�|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 

Nota bene: anormalitatea joacă aici rolul falsității din cazul teoriei 

mulțimilor 

(2.2) formalizarea probabilității absolute (derivate din probabilitatea 

condiționată): 𝑃(𝐴) = 𝑃(𝐴|𝛺) 

5. Probabilitatea cuantică 

▪ noțiuni introductive 

− spațiu Hilbert (David 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 
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 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 
observabilei, conform unei baze date (în spațiul Hilbert) 

 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 

ħ ∆𝛹 𝑥 ∙ 𝛹 𝑥 𝐸 ∙ 𝛹 𝑥  , 

unde: 
𝑚 este masa particulei, 
𝑒 este sarcina electrică a particulei, 
𝛹 este funcția de undă a unei particule, 
𝐸  este energia unui atom aflat în stare staționară,  

ħ  , ℎ este constanta Planck 

 funcția de undă (soluția ecuației de undă) 

𝛹 𝑞, 𝑡 𝑒 ∙ ∙ /ħ ∙ 𝛹  𝑞  
unde:  
𝑖 este numărul imaginar (𝑖 1);  
𝑡 este timpul 
deci, funcția de undă descrie evoluția în timp a unui sistem cuantic 
caracterizat de o energie dată în starea staționară 

 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 (𝑃 ) este dată de pătratul modulului 
funcției de undă (Nota bene: probabilitatea cuantică mai este numită și 
amplitudine): 𝑃 |𝛹 𝑥 |  
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• 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 

• Nota bene: 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 această sinteză 

• 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 (va trebui) reluată la un nivel mai detaliat și mai 

sistematic 

6. Problema cauzei comune 

▪ enunțul problemei 

– întrucât în economie cauza ultimă este dificil de identificat (și, de cele 

mai multe ori, nici nu este necesară, în sensul de utilă) 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 

• Nota bene 1: conceptul de cauză comună este introdus de 

Reichenbach 

• Nota bene 2: (van Fraassen) cauzele comune sunt deterministe 

(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 

– Nota bene: conceptul de cauză comună este folosit, în mod alternativ, 

ca: 

• principiu explicativ 

• principiu inferențial 
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• 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)|�̅�) = 𝑃(𝐴|�̅�) ∙ 𝑃(𝐵|�̅�) 

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) 

▪ propoziții privind cauza comună 

(1)  fie evenimentele 𝐴𝑖 (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅), 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 va 

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 (Nota bene: deci nu 

există variabile ascunse) 

7. Probabilitatea în domeniul economic 

▪ 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 
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• Nota bene: 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 „ortodox” este 

un scop rațional: rezultat al inferenței logice valide dintr-un model 

de raționalitate) 

• Nota bene: 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 

▪ 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 dar nu 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 
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aproape imposibil sau puternic utopic, și cu toate acestea, va primi 

probabilitatea cu valoarea 1 

• este adevărat, însă, că, la fel ca în cazul probabilității bayesiene 

(adică a celei fondate pe credință sau pe așteptare/speranță), 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, prin care se acceptă și 

probabilități cu valoare numerică negativă) 

− Nota bene: 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: 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 

− Nota bene: 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 (pur exemplificativă) a probabilității teleonomice 

este următoarea: 
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(
𝐸𝐹 𝐸𝐼 𝐸𝐴 𝐸𝑆

1 + 𝑥 −𝑥 3/4 −3/4
), cu 0 ≤ 𝑥 ≤ 1 

− Nota bene: 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) 

8. Miscellanea 

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

particular 

▪ probabilitatea permite predictibilitatea mediei (Nota bene: care, însă, nu 

este falsificabilă) 

▪ (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 (Nota bene: 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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Note 

1 O inferență validă dintr-un model de raționalitate înseamnă o inferență care verifică cele trei 

principii ale logicii bivalente: a) principiul identității; b) principiul non-contradicției; c) principiul 

terțului exclus. O inferență invalidă este o inferență care nu este validă. 
2 Axiomele teoriei economice neoclasice au fost sintetizate, printre alții, de David Colander, în 

lucrarea sa The death of neoclassical economics, publicată în anul 2000 în  Journal of the History of 

Economic Thought, 22(2). 
3 Conceptul de utilitate așteptată este, totuși, introdus de teoria economică neoclasică, „standardul” 

fiind reprezentat, cum se știe de modelul VNM (von Neumann – Morgenstern). În modelul VNM se 

dă o funcție de utilitate care este maximizată folosind o distribuție de probabilități obiective 

(frecvențiale). În acest model, preferința trebuia să verifice simultan următoarele proprietăți: 

completitudine, tranzitivitate, continuitate și independență. O anumită relaxare a conceptului de 

utilitate așteptată realizează Leonard Savage, prin conceptul de utilitate așteptată subiectivă, în care 

funcția de utilitate este personală, iar probabilitățile asociate evenimentelor sunt subiective (de tip 

Bayes) – vezi lucrarea sa The Foundations of Statistics. New York, Wiley, 1954 (apud Nicholas 

Barberis și Richard Thaler, A Survey of Behavioural Finance, în Handbook of Economic Finance, 

2012, North Holand). 
4 Emoțiile de „bază” considerate în cadrul behaviorismului (dar și în sintezele între economia 

neoclasică și behaviorism, cum sunt modele biologiste sau evoluționiste în planul social – de ex., 

sociobiologia lui Edward Wilson) sunt frica (engl. fear) și lăcomia (engl. greed). Cu privire la cele 

două emoții principale care însoțesc decizia rațională, vezi și Andrew Lo, 2013, “Fear, Greed, and 

Financial Crises: A Cognitive Neurosciences Perspective”, in J.P. Fouque and J. Langsam, eds., 

Handbook of Systemic Risk, Cambridge University Press. 
5 Probabilitatea Bayes este un tip de probabilitate subiectivă (mai sunt și alte tipuri, de exemplu 

probabilitatea propensivă propusă de Karl Popper cu referire la judecăți, deci nu în teoria mulțimilor 

– cum este modelul Kolmogorov standard), care este utilizată în condiții de incertitudine, deci de

lipsă completă a informațiilor privind câmpul evenimentelor viitoare. Probabilitatea Bayes este de 

două tipuri: a) probabilitate a priori – alocarea de probabilități evenimentelor în condiții de 

incertitudine se face conform principiului rațiunii insuficiente al lui Laplace, adică alocând valori 

egale de probabilitate fiecărui eveniment din distribuție; b) probabilitate a posteriori – ajustarea 

probabilității a priori pe baza noilor informații obținute ulterior. Astfel, probabilitatea Bayes este o 

probabilitate condițională de forma: 𝑃(𝐴|𝐵) =
𝑃(𝐵|𝐴)∙𝑃(𝐴)

𝑃(𝐵)
. 

6 Există, cum se știe, și anticipații adaptive (vezi modelul lui Milton Friedman privind ecuația 

venitului permanent) care se află, însă, tot sub imperiul raționalității. 
7 Trebuie menționat că preferințele economice individuale sunt considerate date (adică exogene și 

invariabile) doar în cadrul modelului neoclasic (în care se încadrează și EMH – Efficient Market 

Hypothesis), în timp ce alternativa la EHM, adică Adaptive Market Hypothesis – AMH, le consideră 

endogene și anume dintr-o perspectivă evoluționistă. 
8 Modul în care principiile (asumate public, adică prin angajament) funcționează ca predictori ai 

comportamentului individual este tratat în mod exhaustiv (și dintr-o perspectivă logică) de Robert 

Nozick, în lucrarea The Nature of Rationality, apărută la Princeton University Press, în anul 1993 

(din păcate netradusă, încă, în limba română). 
9 Precizăm că semnificația termenului de comensurabilitate este cea din teoria lui Kuhn privind 

conceptul de paradigmă, adică nu are nici o legătură cu ideea de măsurare, însemnând, pur și simplu, 

comparabilitate dintr-un punct de vedere care urmează a fi specificat (și care, la limită, poate fi și 

cantitativ, desigur). 
10 Aici vorbim despre utilitatea economică sau utilitatea substantivă. Cum se știe, mai există două 

categorii de utilitate: a) utilitate evidențială; b) utilitate simbolică. 
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11 Distincția dintre risc și incertitudine a fost făcută încă de Frank H. Knight, în 1921, vezi Risk, 

Uncertainty and Profit, Dover Publications, 2006. 
12 Prin calcul rațional înțelegem un calcul inferat în mod valid dintr-un model de raționalitate 

pre-acceptat. 
13 În esență, modelarea stohastică pe baza probabilităților subiective de tip Bayes se bazează pe 

principiul rațiunii insuficiente (ulterior, probabilitatea a priori este transformată în probabilitate a 

posteriori pe baza noilor informații obținute, ceea ce conduce la o relație între probabilități 

condiționale). 
14 Nu vom discuta în prezentul material chestiunea probabilităților negative sau a celor supraunitare 

(importante din punct de vedere economic, din moment ce există variabile negative – rată negativă 

a dobânzii, inflație negativă, adică deflație, creștere negativă, adică descreștere economică etc.). 

Pentru o prezentare generală a chestiunii probabilităților negative, vezi lucrarea lui A. Khrennikov, 

Interpretations of Probability apărută în 2009 la Walter de Gruyter, Berlin/New York. De văzut, de 

asemenea, studiile behavioriste privind domeniul financiar (de ex., în articolul lui Andrew Lo, 

Reconciling Efficient Markets with Behavioral Finance: The Adaptive Markets Hypothesis, în 

Journal of Investment Consulting, Vol. 7, No. 2, 2005) în care este violată condiția de sumă egală 

cu unitatea a probabilităților unui câmp de evenimente exclusive și exhaustive. 
15 Riguros, nici un eveniment economic (sau, mai general, social) nu este repetabil, date fiind 

variabilitatea mediului și a „profilului” individului generic, de aceea probabilitățile frecvențiale (ca 

și distribuțiile stohastice – Nota bene: nu există distribuții aleatoare, pentru că aleatoriul nu permite 

pattern-uri de comportament, nici măcar de tip statistic, așa cum, în schimb, permite stohasticul) 

sunt folosite în mod abuziv din punct de vedere științific. Cum, însă (la fel ca în mecanica cuantică) 

se obțin predicții bune și prin folosirea probabilității frecvențiale, aceasta este utilizată pe scară largă 

în modelarea financiară. 
16 Amintim că behaviorismul, preluat din psihologia comportamentală și din psihologia cognitivă 

sub denumirea de economie comportamentală (pentru care s-au dat câteva premii Nobel în economie 

în ultimul timp), inferează preferințele (sau motivațiile idiosincratice) tocmai din observarea 

alegerilor exteriorizate (de exemplu, prin decizii/acțiuni – consum, producție, investiții etc.). 
17 De exemplu, în cazul aversiunii la risc sau a aversiunii la pierdere (vezi aici teoria prospectului a 

lui Kahneman și Tversky, în Daniel Kahneman, Gândire rapidă, gândire lentă, Editura Publica, 

2012) una sau mai multe probabilități pot fi mai mici decât celelalte probabilități (egale între ele) 

alocate pe baza principiului rațiunii insuficiente. 
18 Metoda de formalizare (eventual chiar în formă ecuațională) ar putea fi similară cu cea a 

formalizării anticipației adaptive, utilizate, de exemplu, în ecuația venitului permanent a lui Milton 

Friedman sau în ecuația curbei Phillips pe termen lung. 
19 Vom vedea, pe măsură ce cercetare avansează că, de fapt, nu numai individul (sau comportamentul 

său) se adaptează la mediu dar și mediul se adaptează la individ (sau la comportamentul individual) 

printr-un armonizare dinamică (tatonare) a normelor de reacție reciproce. Conceptul (preluat din 

biologie) de fitness se aplică, de fapt, perechii individ/mediu sau, mai general, perechii 

comportament individual/mediu. 
20 Evident, într-un moment ulterior (adică în interiorul altei „tăieturi” temporale) rolurile dintre cele 

două entități se schimbă reciproc. Luarea în considerare a mai mult de două entități, deși pare că ar 

reprezenta o generalizare a problemei, în realitate nu este: într-adevăr, tot ceea ce se distinge de 

adaptant poate fi considerat ca reprezentând adaptarul, deci, din punct de vedere logic, vor exista 

întotdeauna două și numai două entități care intră în relația de adaptare. 
21 Aici ne situăm în teritoriul noțiunii de științificitate, care acordă unui rezultat de cercetare un grad 

de științificitate direct proporțional cu gradul de ne-contextualizare a acelui rezultat. Expresiile 

analitice sunt întotdeauna mai de-contextualizate decât expresiile care au determinare/condiționare 

numerică, așa cum sunt, de exemplu, expresiile utilizate în econometrie.  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1702447
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22 Această proprietate de versatilitate (și, de fapt, de simetrie binară) care vom vedea că este crucială 

în discutarea conceptului (și mecanismului) de co-evoluție, poate conduce la ideea de ciclicitate în 

privința pieței adaptive (propuse de Lo), de exemplu, în ceea ce privește strategiile de investiții pe 

piața financiară (Lo, 2004). 
23 Sporadic, deși nu decisiv, apar și studii care iau în calcul modificarea preferințelor, dar (foarte 

important) nu ca urmare a exercitării lor în luarea deciziilor și desfășurarea acțiunilor, ci ca proces 

de modificare autonom, de exemplu, așa-numita modificare hiperbolică (hyperbolic discounting) a 

preferințelor în timp (Laibson, 1997). 
24 În unele studii, analogiile cu regnul biologic (dintr-o perspectivă evoluționistă) sunt chiar directe 

(vezi Victor Niederhoffer, V. Education of a Speculator. New York: John Wiley & Sons, 1997), 

care identifică pe piața financiară: „ierbivore” (dealer-ii), „carnivore” (speculatorii) și 

descompunătorii (comercianții comuni și investitorii falimentari). 
25 Amintim că prin experiment natural se înțelege experimentul care este observat fără ca 

observatorul să interacționeze (influențeze, perturbe etc.) experimentul în cauză (este ceea ce se 

numește un experiment de tip von Neumann). Experimentul care nu este natural trebuie numit 

experiment artificial sau experiment perturbat. 
26 Eroarea de tipul 1 se referă la respingerea ipotezei nule când ea este adevărată (resping ipoteza că 

animalul care se apropie de mine este un prădător, ceea ce conduce la... imposibilitatea de a raționa, 

ulterior, asupra erorii de tipul 1), iar eroarea de tipul 2 se referă la admiterea ipotezei nule când ea 

este falsă (accept că bușteanul acela care se apropie de mine e un șarpe constrictor, și îmi ofer șansa 

de a raționa, ulterior, asupra teoriei erorilor privind ipoteza nulă) (Thomas Andren, Econometrics, 

2014, Thomas Andren & Ventus Publishing ApS). 
27 Kahneman (2012) numește drept sistemul 2 de decizie sistemul (creierului) care ia decizii pe baze 

raționale (secvențiale, lente, bazate pe inferență – așa-numita gândire lentă), respectiv drept sistemul 

1 de decizie sistemul (creierului) care ia decizii pe baze subconștiente (non-secvențiale, rapide, 

bazate pe automatisme comportamentale). 
28 După cum vom vedea, pe parcursul executării cercetării, preferința adaptivă se bazează în mod 

esențial tocmai pe posibilitatea unui transfer reciproc, dinamic și reversibil între model de 

raționalitate și preferință, existând, desigur și posibilitatea ca luarea unei decizii să fie rezultatul unei 

combinații sui generis între modelul de raționalitate și preferința din marja ei. Sau, cum se spune în 

literatura de specialitate: raționalitatea presupune emoția (vezi, Lo, 2019, Cap. 4: „to be fully 

rational, we need emotion”; de asemenea, Damasio, 1999, în Descartes’ Error: Emotion, Reason, 

and the Human Brain. New York: Putnam.) – desigur, asta înseamnă că inteligența artificială nu va 

putea fi niciodată pe deplin rațională deși este întotdeauna optimizantă. 
29 Alegerea (sau ierarhizarea) lexicografică este acea alegere (sau instituire – de principii, criterii, 

ierarhii etc.) care, la rândul său, nu este instituită pe bază de criterii logice și nici nu este extrasă 

dintr-un model de raționalitate. Este evident că preferința (economică sau de altă natură) nu poate fi 

asociată decât unei alegeri lexicografice, altfel nu ar fi preferință, ci un model de raționalitate. 
30 Desigur, aici intervine chestiunea așa-numitului discount temporal, de exemplu, discountul 

hiperbolic, care permite variația preferinței (ca intensitate sau ca ierarhie) și care va fi comentat la 

timpul respectiv. 
31 Cuantificarea (concept introdus de William Hamilton, inventatorul cuaternionilor) înseamnă, în 

sensul propriu al termenului, discretizare (conceptul și termenul ca atare, provin din mecanica 

cuantică, iar etimologic ele provin din limba latină: quantus (cantitate, mărime) și facere (a face). 

Chiar și în Cambridge English Dictionary, accepțiunea este cea de...măsurare, în timp ce DEX 

stabilește, corect, că este vorba despre discretizare sau despre afirmarea caracterului discontinuu al 

unui predicat (adică a unei proprietăți oarecare).  
32 Vom arăta, însă, că preferința adaptivă nu este preluată, ca atare, din mediu, ci este rezultatul unei 

ajustări a unei preferințe endogene, sub imperiul mediului. 
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33 Față de cele patru abordări ale conceptului de preferință adaptivă, abordarea pe care cercetarea de 

față o propune se poate numi perspectiva auto-poietică (nesuprapusă, cum ar părea prima facie, 

perspectivei evoluționiste sau biologiste, dezvoltate, în linii mari, deși nu decisive, în opinia noastră, 

începând cu anul 2004). 
34 Se pare că, înainte de Bachelier, despre mersul aleatoriu a vorbit Girolamo Cardano, în 1565 

(Liber de Ludo Aleae, adică The Book of Games of Chance), iar înainte de Fama, exceptându-l pe 

Samuelson, au mai făcut referiri la acest concept: Markovitz (portofoliul optim), Sharpe (Capital 

Asset Pricing Model – CAPM), modelul Black-Scholes, Merton (prețul opțiunii) – vezi Andrew Lo 

(2019). 
35 Conceptul de anticipații raționale (din păcate, mulți analiști le confundă cu așteptările raționale) a 

fost introdus de John F. Muth în 1961, cu lucrarea sa Rational Expectations and the Theory of Price 

Movements, publicată în Econometrica, 29, concept care, așa cum arată și titlul articolului, se referă 

la anticipații raționale (deosebirea față de așteptările raționale – care funcționează doar în modelul 

Bayes – este că anticipațiile raționale sunt inferate/inferabile dintr-un model de raționalitate, de 

exemplul modelul logic homo œconomicus, în timp ce așteptările raționale sunt exclusiv subiective). 

Predicatul de „raționale” asociat subiectului „așteptări” se referă la faptul că așteptările au la bază, 

în acest caz, principiul rațiunii insuficiente al lui Laplace. 
36 Behaviorismul nu e, totuși, un pan-psihologism, așa cum neoclasicismul e, de fapt, un pan-

matematism. 
37 Deși s-au luat mai multe premii Nobel pentru cercetările de tip behaviorist (vezi Kahneman, cu 

lucrarea menționată, respectiv Thaler, cu lucrarea Nudge. Cartea ghionturilor pentru decizii mai 

bune legate de sănătate, bogăție și fericire. Editura Publica. 2016), această mișcare încă nu a produs 

o teorie (adică un sistem ipotetico-deductiv) în domeniul economiei (mai exact, în domeniul

microeconomiei) (Lo, 2019). 
38 În mod explicit (inclusiv cu conceptul inferat din raționalitatea limitată, și anume conceptul de 

satisciență – cuvânt format de noi, în limba română, din satisfacere și suficiență, în mod similar cu 

modul în care Simon a format conceptul de satisficing, în limba engleză,  combinând termenii de 

satisfying și sufficiency) Simon a tratat raționalitatea limitată în lucrarea Models of Man, New York: 

John Wiley, 1957.  
39 Asemeni lui Keynes (cu privire la Michał Kalecki, sau la Karl Marx, sau la Frank Knight), Lucas 

nu a recunoscut niciodată, în mod explicit, „inspirarea” de la Simon în această materie. 
40 Există, totuși, o serie de mituri cu privire la EMH, care au drept rezultat o explozie de articole 

„științifice” privind testarea acestui model al pieței financiare dar care, evident, nici nu resping, nici 

nu coroborează modelul în cauză: mitul 1: EMH implică faptul că investitorii nu pot bate piața (fals); 

mitul 2: orice încercare de face predicții asupra pieței este sortită eșecului (fals); mitul 3: informația 

nouă este întotdeauna complet integrată în preț (fals); mitul 4: toți investitorii trebuie să fie corect 

informați și capabili să proceseze informația (fals) (Clarke, et.al., 2001). 
41 Robert Nozick (în lucrarea menționată la nota 8) arată că asumarea unui principiu (împreună cu 

anunțarea publică a angajamentului față de acel principiu) funcționează, pentru ceilalți membri ai 

societății, ca un predictor al comportamentului celui care și-a asumat acel principiu (Nota bene: 

utilitatea generată de asumarea principiilor de comportament este numită de autor utilitate simbolică, 

tip de utilitate care se adaugă celorlalte două tipuri de utilități cunoscute: utilitatea substantivă sau 

economică, respectiv utilitatea evidențială sau probatorie). 
42 Douglass North este considerat și „bunicul” Cliometriei („părinții” acesteia fiind considerați doi 

studenți de-ai săi care au organizat Conferința de la Universitatea Purdue, SUA, în 1960).  La acea 

conferință s-a născut această metodă de cercetare care combină studierea narativă a istoriei 

economiei cu examinarea cantitativă (utilizând, de regulă, tehnicile econometrice) a acesteia. 

Cliometria mai este folosită cu sensul de noua istorie a economiei (vezi, aici, Claude Diebolt și 

Michael Haupert, Handbook of Cliometrics, second edition, 2016, Springer). 
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43 Se poate arăta cu ușurință că instituționalismul este o specie de evoluționism. Predicatul care 

trebuie eliminat din definiția instituționalismului (ca specie) pentru a ajunge la definiția 

evoluționismului (ca gen) este caracterul cultural (pozitiv) al normei/instituției – evoluționismul 

acceptă și „norme” naturale (non-pozitive) cum ar fi codul genetic. 
44 Cu toate acestea, instituționalismul care, așa cum s-a arătat la nota 43, este o specie de 

evoluționism, acceptă și mâna vizibilă – manifestată prin norma pozitivă sau prin cadrul normativ 

general. Probabil o denumire mai adecvată pentru acest tip de selecție naturală ar putea fi „selecție 

culturală”,  deoarece comportamentul economic este un fapt cultural. O asemenea denumire, însă, 

ar induce în eroare pe cei care nu sunt obișnuiți cu jargonul cercetătorului, așa încât, pentru moment, 

optăm și noi pentru sintagma selecție naturală. 
45 Una dintre propunerile făcute în domeniul economiei evoluționare (vezi Nelson și Winter în 

lucrarea lor An Evolutionary Theory of Economic Change, publicată în 1990 la Belknap Press) este 

că, la nivel microeconomic,  ceea ce se reproduce din punct de vedere evoluționist este rutina – engl. 

routine – (un concept care vizează un mod de producție, integrând tehnologia, managementul, 

cultura organizațională etc.), adică, din punct de vedere conceptual, un comportament (Nota bene: 

conceptul echivalent din teoria economică marxistă ar fi mod de producție – adică integrarea forțelor 

de producție cu relațiile de producție – cu deosebirea, importantă, că rutina se referă la organizația 

economică, în timp ce modul de producție se referă la întreaga societate și chiar la întreaga 

umanitate). Privind piața financiară, Andrew Lo, în lucrarea sa, la care ne vom mai referi, Adaptive 

Markets. Financial Evolution at the Speed of Thought (Princeton University Press, 2004, 2019) se 

referă, expressis verbis, la faptul că selecția naturală se manifestă asupra comportamentelor (de 

exemplu, asupra strategiilor de investiții). 
46 În limbajul evoluționismului biologic, replicatorul se referă la fenotip (selecția naturală se exercită 

asupra fenotipului, adică asupra individului adult din specia în cauză), în timp ce mutația apare la 

genotip. Menționăm că ipoteza pieței adaptive (Adaptive Market Hypothesis, avansată de Andrew 

Lo în 2004) consideră drept replicator strategia adoptată de actorul economic (fie în nume propriu, 

fie ca agent al unui principal – vezi, aici, teoria de agent). 
47 Conceptul de preferință relevată (engl: revealed preference), introdus în teoria economică de Paul 

Samuelson în 1938,  în lucrarea sa A note on the pure theory of consumers' behaviour, în  Economica, 

New Series. 5 (17), și reluat zece ani mai târziu în Consumption theory in terms of revealed 

preference, în Economica, New Series. 15(60)) este cel cunoscut în literatura de specialitate, și 

anume: acea preferință care se obiectivează în acte de decizie sau de acțiune (de exemplu, în 

efectuarea de tranzacții). Preferința relevată evită psihologismul (de care se prevalează cu deosebire 

behaviorismul) acceptând ca preferințe doar pe cele care se manifestă, adică se...relevă pe piață. Este 

ceea ce se poate numi o abordare de tip black-box, în care preferința individului este judecată doar 

în termeni de intrare (cauza) și ieșire (efectul) în cadrul comportamentului economic. 
48 Aici avem faimoasele ecuații de tip Lotka-Volterra ale relației „pradă-prădător”, pe care cercetarea 

le va utiliza (și, pe cât posibil, le va dezvolta/adapta la problematica specifică pieței financiare – vezi 

volumul 2 al lucrării de față). 
49 În ciuda accentului excesiv pus pe relația de competiție în modelarea (logică și cantitativă) a 

procesului economic, cercetarea va încerca să modeleze impactul preferinței adaptive și din 

perspectiva relației de cooperare, dominantă, în opinia noastră, în fenomenologia economică. 
50 Într-o serie de timp, momentul se referă la durata în interiorul căreia autocorelația observațiilor 

din serie este nenulă și își păstrează semnul algebric. 
51 De fapt, există așa numitul binom genetic-ecologic (nature-nurture) care funcționează, în general, 

în cazul ființelor vii, la care, în domeniul uman (social, economic, politic), trebuie adăugat și 

termenul cultură (engl. culture), deci avem un trinom: nature-nurture-culture. 
52 Trebuie distins între așteptarea subiectivă și așteptarea matematică. Așteptarea subiectivă este o 

dorință care nu este neapărat încadrată într-o distribuție stohastică a câmpului de evenimente 

https://en.wikipedia.org/wiki/Economica
https://en.wikipedia.org/wiki/Economica


274 Piața financiară. Studii de teorie și metodologie generală 

viitoare, pe când așteptarea matematică (𝐸) este o mărime numerică precis calculată (este, de fapt, 

ceea ce se numește speranța matematică sau media, sau momentul de ordinul 1 al variabilei 

stohastice – numite de unii analiști, cum spuneam, în mod greșit, variabilă aleatoare – care alocă 

probabilități, fie frecvențiale, fie bayesiene, evenimentelor în cauză: 𝐸(𝑋) = ∑ (𝑥𝑖 ∙ 𝑝𝑖)
𝑛
𝑖=1 , unde 𝑥𝑖

este valoarea numerică acordată producerii evenimentului stohastic 𝑖, iar 𝑝𝑖 este probabilitatea

asociată producerii evenimentului stohastic 𝑖. Desigur, conform axiomelor teoriei de tip 

Kolmogorov (adică bazate pe teoria mulțimilor) a probabilităților, ∑ 𝑝𝑖 = 1𝑛
𝑖=1  și 0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1. Cât

privește 𝑛 el poate fi finit sau infinit dar numărabil (adică nu poate fi decât cel mult număr întreg, 

de regulă el fiind natural) (Brooks, 2014) și (Koop, 2003). 
53 Vezi, aici, și conceptul de wishful thinking, introdus de Robert Shiller în anul 2002, prin lucrarea 

Bubbles, Human Judgment, and Expert Opinion, în Financial Analysts Journal, 58(3) (apud Stephen 

J. Brown, The Efficient Market Hypothesis, the Financial Analysts Journal, and the Professional 

Status of Investment Management, în Financial Analysts Journal – https://doi.org/10.1080/ 

0015198X.2020.1734375). 
54 Faptul că orice preferință este variabilă este atât evident, din experiența proprie a fiecărui individ, 

cât și demonstrat (prin experimente credibile științific) de behaviorism (pe baza psihologiei 

cognitive). Asta știu desigur, și adepții EMH dar, din dorința (lăudabilă, de fapt) de a menține 

caracterul axiomatic al modelului, bazat pe economia neoclasică, aceștia sunt obligați să „decreteze” 

natura invariantă a preferinței. 
55 Mema este un „dispozitiv” euristic, de tip comportamental, care induce o învățare de tip ostensiv, 

atât intra-generațional, cât și inter-generațional. Ea este un vehicul de ereditate comportamentală 

(sau funcțională), așa cum gena este un vehicul de ereditate biologică (sau structurală). Conceptul 

de memă a fost introdus de biologul evoluționist radical Richard Dawkins, în lucrarea sa Gena 

egoistă, tradusă și în limba română, în anul 2019, ediția II, la Editura Publica). 
56 Sema este definită, într-o manieră strict operațională, ca o memă codificată instituțional. 
57 Este foarte ușor să se confunde un demers inductiv cu unul abductiv dar, în cele mai multe cazuri, 

se procedează abductiv – adică, plecând de la un singur caz particular sau de la un număr mic de 

cazuri particulare, în orice caz departe de a acoperi majoritatea cazurilor în speță, se emite cea mai 

plauzibilă explicație și apoi se depun eforturi empirice de a respinge explicația în cauză. 
58 Există cercetări care încearcă să găsească și cauze genetice pentru comportamentul economic – 

de exemplu, cercetările bazate pe neuroștiințe și care formează așa-numita neuroeconomie (De 

Neve, 2012). 
59 De exemplu, AMH este considerată o teorie EMH fără „frecare” (Soteriou; Svensson, 2017), prin 

analogie cu faptul că, în fizica newtoniană, mișcarea mecanică se studiază mai întâi în cazul ideal, 

adică ignorând frecarea care, însă, este adăugată ulterior, în încercarea de a conferi mai multă forță 

predictivă legii de mișcare în cauză. 
60 În terminologia aristoteliană (valabilă, încă, după două milenii și jumătate) există patru categorii 

de cauze (toate extrase din principiul cauzalității): a) cauză eficientă – cauza care, prin acțiunea ei 

directă, adică efectivă, deci oarecum de natură energetică, generează modificarea (adaptarea) 

preferinței respective; b) cauza materială – cauza care, din punct de vedere substantiv generează 

acea preferință; c) cauza formală – cauza care, din perspectivă condițională (ex. o ecuație, o normă, 

un plan etc.) generează preferința; d) cauza finală, sau scopul – cauza care, din perspectiva finalității 

acțiunii, generează acea preferință. 
61 Prin moment al pieței (vezi și nota 50) se înțelege acea fereastră (durată) în funcționarea pieței în 

care variabila monitorizată (ex. prețul, randamentul etc.) este corelată serial (fie pozitiv, fie negativ) 

cu valorile sale anterioare înregistrate în seria de timp (Satchell; Grant, 2020). 
62 O teorie este la fel de puternică normativ ca și o normă pozitivă (o reglementare juridică), cu 

deosebirea că normativismul teoriei este de natură intelectuală (conceptuală), în tip ce normativismul 
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legii pozitive este de natură juridică. În alte cuvinte, normativismul teoriei este facultativ, în timp ce 

normativismul legii pozitive este imperativ. 
63 După crizele din 1987, respectiv din 2007, au fost introduse, și în cazul organizațiilor mai puțin 

reglementate, obligativitatea de a prezenta instituțiilor publice de monitorizare a pieței financiare, 

rapoarte care, într-o oarecare măsură, sporesc controlul public asupra lor (Lo, 2019). 
64 Mai mult decât atât, deși studiul nu va aborda câtuși de puțin aceste aspecte, pot fi cazuri (mai 

degrabă insulare) în care nici măcar nu se urmărește obținerea unei utilități substantive, ci a uneia 

simbolice (ex. poziția de „guru” al finanțelor private – vezi cazul Soros sau Buffet) sau chiar a uneia 

pur evidențiale (ex. demonstrația faptului că este capabil să predicteze piața, deci s-o bată, ca să 

folosim limbajul utilizat în marja EMH – to beat market). 
65 Corelația pozitivă și puternică între risc și randament (ca, de altfel, și cea dintre riscul 

individual/specific și riscul pieței/sistematic – vezi metodologia CAPM standard) nu se menține 

întotdeauna în analizele empirice realizate în baza EMH (și cu atât mai mult nu se menține în cazul 

AMH) (Alajbeg, et.al., 2012). 
66 Se pare că, în cea mai mare parte, preferințele de acest tip sunt de natură subconștientă, tocmai ca 

efect al dobândirii lor pe cale evolutivă și, deci, ca urmare a intrării lor, mai mult sau mai puțin, în 

zestrea genetică a individului uman, ceea ce le face replicabile prin vehiculul genei. 
67 Reamintim că aceste preferințe sunt discutate în așa-numita teorie a prospectului, propusă de 

Kahneman și Tversky. 
68 Relația semantică dintre natura umană și condiția umană este (în general) următoarea: condiția 

umană este natura umană condiționată/filtrată cultural. 
69 Există studii empirice care par să indice faptul că rata randamentului firmelor mici (cel puțin pe 

termen scurt) este mai mare decât cea a firmelor de dimensiune mare (indiferent dacă este sau nu 

peste media randamentului pieței) (Leković, 2018) – numit efect de dimensiune (engl. size effect). 
70 Nu trebuie „găsită” aici o contradicție cu ideea de bază privind preferința adaptivă și anume că ea 

este endogenă: originea (parțial) exogenă a preferinței adaptive are o denotație contextuală, nu 

generativă, în sensul că impactul factorilor exogeni este întotdeauna și în totalitate endogeneizat. 
71 Conceptul de management al riscului total este introdus în literatura de specialitate de Andrew Lo 

(1999), se pare la sugestia lui Zvi Bodie, un economist american specializat în problematica 

pensiilor. 
72 Incertitudinea, cum se știe, nu permite calcularea nici unui risc, deoarece nu permite alocarea de 

probabilități frecvențiale (ci, doar, eventual, a probabilităților bayesiene). 
73 Se pare că preferința nu este „capturată” în unele modele de stabilire a prețului activelor (engl. 

asset pricing), de exemplu, în modelul Black-Scholes-Merton (BSM) privind stabilirea prețului 

opțiunilor financiare, deoarece modelul BSM este un model de arbitraj, nu de echilibru (doar 

modelele de echilibru cerere – ofertă permit introducerea preferinței). 
74 Arbitrajul este acea strategie financiară care duce la obținerea de randamente peste costul cerut de 

stabilirea prețului sau, echivalent, randamente peste randamentul mediu al pieței, fără nici un cost 

suplimentar față de costul mediu al pieței. 
75 Capital Asset Pricing Model, tehnică de determinare a prețului „corect” al unui activ pe baza 

relației dintre riscul sistematic (riscul 𝛽) și randamentul așteptat (sau utilitatea așteptată).  
76 Vezi, de exemplu, lucrarea lui Mark Burgin și Gunter Meissner: Larger than One Probabilities in 

Mathematical and Practical Finance, în Review of Economics & Finance, 2012. 
77 În opinia noastră, probabilitățile negative ar putea fi atribuite în cazul existenței unei aversiuni 

față de realizarea unui anumit eveniment. Cât privește nerespectarea axiomei care cere ca suma 

probabilităților alocate tuturor evenimentelor din distribuție să fie 1, aceasta este o chestiune mai 

dificilă (și, totodată, mai interesantă) care va fi examinată la momentul respectiv. 
78 De fapt, alături de probabilitățile frecvențiale și de cele subiective (ambele tipuri fiind elaborate 

pe baza teoriei mulțimilor) mai există un tip de probabilitate, care se referă la judecăți (de exemplu, 
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la silogismele probabiliste, discutate încă de Aristotel), și anume probabilitățile propensive. Prima 

discuție despre probabilitățile propensive a fost generată de semioticianul Charles Sanders Peirce 

(vezi în Arthur W. Burks, Chance, Cause and Reason : An Inquiry into the Nature of Scientific 

Evidence, University of Chicago Press, 1978), dar există și o teorie în materie propusă de filosoful 

științei Karl Popper (vezi World of Propensities, Thoemmes Press, 1990). Deși modelarea pieței 

financiare ar putea fi asociată și cu probabilitățile propensive (așa cum, de curând, a fost asociată cu 

probabilitatea bayesiană) acest tip de probabilități nu va fi discutat în economia acestui studiu. 
79 Ideea vehiculată (cu prea mare ușurință și, probabil, în mod neglijent) în literatura de specialitate, 

conform căreia, deși pe termen scurt există un gap între preț și valoare, pe termen lung acest gap 

tinde să dispară (tocmai prin exploatarea lui de către investitorii „informați” sau ”raționali”), ar 

trebui evitată. Aceasta deoarece ea implică, din punct de vedere logic, ideea că, la un moment dat, 

de exemplu, pe termen lung, piața devine eficientă (în sensul EMH), ceea ce este fals – în orice 

moment al funcționării ei piața (cel puțin cea financiară, care este, în cea mai mare parte, o piață 

speculativă, fie la arbitraj, fie la echilibru) trebuie să ofere oportunități de a fi „bătură”, altfel ar 

dispărea (Grossman; Stiglitz, 1980).  
80 Ideea caracterului simultan endogen-exogen este prezentă de mult timp în literatura de specialitate. 

De exemplu, privind problema co-evoluției (care constituie unul dintre obiectivele principale ale 

cercetării noastre) este tratată în teoria organizației, unde mediul este considerat simultan ca fiind 

endogen și exogen organizației (adică se acceptă nu numai o adaptare reactivă a organizației la 

mediu, dar și crearea mediului de către organizație) (Weick, 1979). 
81 Cauzalitatea circulară este acea cauzalitate în care cauza și efectul se transformă, succesiv, relativ 

la aceleași entități implicate în relația cauzală, din una în alta. 
82 De exemplu, apelarea la un expert în tranzacții financiare care să aplice diverse modele 

matematice sofisticate pentru a fundamenta decizia (sau, cel mai adesea, pentru a justifica onorariul). 
83 Desigur, așa cum se sugerează în Figura 2, există două componente ale mediului care sunt 

modificate de agent: mediul tranzacțional, explicat mai sus, și mediul normativ: de exemplu, dacă o 

bancă comercială semnalează un risc (eventual sistemic, dacă este o organizație cu o cotă de 

expunere semnificativă) prin faptul că depășește cu mult și în mod persistent leverage-ul, atunci este 

posibil ca cerința de capital (vezi Acordul Basel) să fie crescută etc. 
84 A nu se confunda cu conceptul de moment din statistica matematică (respectiv din econometrie), 

care calculează diferiți indicatori ai distribuției stohastice în seriile de timp – media, ca moment de 

gradul 1, varianța, ca moment de gradul 2, asimetria, ca moment de gradul 3, aplatizarea, ca moment 

de gradul 4. 
85 Amintim că ipoteza EMH acceptă liniaritatea în modelarea relației dintre risc și randament (vezi 

Stefano Posenato, Adaptive Market Hypothesis: a new point in Finance evolution, CA’ Foscari 

University of Venice, 2016), de exemplu în CAPM (Leković, 2018). 
86 De exemplu, prin intermediul martingalelor (o teorie de determinare a prețului în condiții de joc 

corect – engl. fair game) care pot fi și neliniare (Alajbeg; Bubaš; Šonje, 2012). 
87 Cele trei forme de funcționare a eficienței informaționale a pieței au fost propuse de Fama (1970), 

și sunt: a) piață slab eficientă: prețurile includ toate informațiile trecute și curente; b) piață semi-tare 

eficientă: prețurile includ toate informațiile disponibile public; c) piață tare eficientă: prețurile includ 

atât informațiile publice, cât și pe cele private (inclusiv informații din „interior”). 
88 Behaviorismul a inversat, din motive evidente, relația cauzală aici: în viziunea behavioriștilor pan-

psihologici, agentul economic este cel care reacționează non-linear (de ex. prin supra-reacție sau 

prin sub-reacție) la variația prețurilor. Evident, prețurile se modifică exclusiv ca urmare a reacțiilor 

agenților economici pe piață. 
89 Prin agenți „raționali” se înțelege acei agenți care sunt capabili să preia și să proceseze informația 

așa încât aceasta să fie inclusă în preț (agenții „iraționali” sunt agenții care nu sunt „raționali”, ei 

reprezintă așa-numiții creatori sau comercianți de zgomot – în sensul statistic – engl.: noisy traders 

https://fr.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago_Press
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– adică exact acei agenți care generează oportunități pentru agenții „raționali” (numiți arbitragers)

prin care aceștia din urmă reușesc să „bată” piața. În alt sens, așa cum vom vedea, ceea ce în EMH 

se numește iraționalitate reprezintă (în AMH) o...raționalitate adaptivă (Alajbeg; Bubaš; Šonje, 

2012). 
90 Modul de calcul al coeficientului de elasticitate poate fi preluat din conceptul de elasticitate utilizat 

în general în teoria economică standard (neoclasică, de tip Economics): 𝑒 =
∆𝑦

𝑦
/

∆𝑥

𝑥
 (în cazul

continuu avem: 𝑒 =
𝜕𝑦

𝜕𝑥
/

𝑦

𝑥
) unde 𝑦 este variabila endogenă (prețul), iar 𝑥 este variabila exogenă 

(informația). 
91 Într-adevăr, analogia este destul de aproximativă deoarece concurența are un rezultat special (chiar 

în mai mare măsură decât cooperativitatea) și anume întărirea capacității de „luptă” a agentului 

economic, inclusiv a celui care pierde (sub aspect îngust economic, de exemplu, sub aspect monetar) 

sau, poate, cu atât mai mult în cazul celui care pierde (aforismul lui Nietzsche, Was mich nicht 

umbringt macht mich stärker – ceea ce nu te omoară, te întărește – deși emis, desigur, cu altă țintă, 

se potrivește și aici și, de altfel, se potrivește întregii evoluții a vieții). 
92 Observăm, aici, un aspect foarte important, și anume că avem un caz diametral opus cu cel întâlnit 

în materia falsificabilității factuale de tip popperian. În timp ce, în cazul falsificării, coroborarea (nu 

validarea, nici confirmarea) unei ipoteze nu mărește probabilitatea ca teoria din care s-a extras acea 

ipoteză să fie adevărată (după cum refutarea ipotezei conferă o probabilitate egală cu 1 ca teoria 

respectivă să fie falsă), dimpotrivă, în cazul preferinței, o asemenea coroborare mărește 

probabilitatea ca preferința să fie menținută în continuare. 
93 Această conjectură trebuie, însă, testată factual (fie prin experiment artificial, fie prin experiment 

natural). 
94 Și aici putem avea, desigur, o curbă de indiferență, și anume o curbă care ar putea fi denumită 

„cantitate de pierdere cumulată”, 𝐿[𝑡,𝜏]
𝑃 , unde cu 𝑡 și 𝜏 s-au notat momente de timp (intervalul [𝑡, 𝜏]

semnificând perioada în cauză) și cu 𝑃 s-a notat preferința. Deci, 𝐿[𝑡,𝜏]
𝑃 = ∑ 𝑙𝑖

𝑃𝜏
𝑖=𝑡 , unde cu 𝑙 s-a notat

pierderea „individuală”, generată de alegerea la momentul 𝑖 bazată pe preferința 𝑃. 
95 Fitness-ul este un concept (apărut în biologie, dar preluat și în alte discipline, îndeosebi în 

economie și sociologie) care indică gradul de adecvare/adaptare a unei specii la mediul său. Din 

punct de vedere logic, fitness-ul este cauza eficientă (uneori și cauza materială) a evoluției 
96 După cum se știe, în domeniul economiei, există realizări notabile în identificarea fundamentelor 

(sau fundamentalelor) microeconomice ale macroeconomiei (vezi, de exemplu, van den 

Bergh, J.C.J.M.; Gowdy, 2003). 
97 Sistemele cibernetice în cazul cărora observatorul este exterior, adică nu este sub-sistem al 

sistemului observat, se numesc sisteme cibernetice de ordinul 1. 
98 Aici putem aminti faimoasele ecuații Lotka-Volterra (vizând, însă, doar dinamica a două populații, 

dintre care una este formată din prădători, iar cealaltă din pradă): 
𝑑𝑁1

𝑑𝑡
= 𝑁1 ∙ (𝑟1 − 𝑏1 ∙ 𝑁2); 

𝑑𝑁2

𝑑𝑡
= 𝑁2 ∙ (−𝑟2 + 𝑏2 ∙ 𝑁1), unde:  N1: pradă; N2: prădător; r1: rata de creștere a N1, fără 

prădători; r2: rata de mortalitate a N2, fără pradă; b1: rata mortalității prăzii cauzată de prădători; 

b2: rata abilității prădătorilor de a prinde prada. 
99 Dacă relația parazit-gazdă nu prezintă nici un beneficiu (și nici vreo pagubă) pentru gazdă, ea este 

denumită în literatura de specialitate relație de comensalitate sau comensalism (engl.: commensalism) 

(Norgaard, 1994), iar dacă există avantaje pentru gazdă, ea este denumită relație de mutualitate 

(engl.: mutualism). (Nota bene: aceasta deoarece, în ambele cazuri, parazitul obține, evident, 

avantaje din co-evoluție). 
100 Conceptul de creodă a fost introdus în literatura de specialitate de biologul britanic 

C.H. Waddington și semnifică un drum sau o traiectorie necesară (adică obligatorie, în sens logic) a 

javascript:;
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unui sistem. Conceptul de creodă este asociat, de același autor, cu proprietatea de homeoreză 

(engl.: homeorhesis), însemnând revenirea unui sistem perturbat la traiectoria lui (engl. steady flow), 

așa cum proprietatea de homeostază înseamnă revenirea unui sistem perturbat la starea lui stabilă 

(engl. steady state). De fapt, conceptul de homeoreză reprezintă o generalizare a conceptului de 

homeostază – homeostaza se aplică sistemelor staționare, în timp ce homeoreza se aplică sistemelor 

non-staționare. (Nota bene: în domeniul biologic, hemeoreza se mai numește canalizare sau 

robustețe a dezvoltării; în opinia noastră, homeoreza ar putea fi numită, într-un mod mai adecvat cu 

conținutul său, reziliență a dezvoltării). 
101 S-ar mai putea adăuga faptul că R-strategiile sunt asociabile cu optimalitatea, în timp ce 

K-strategiile sunt asociabile cu sustenabilitatea. 
102 Desigur, aici se poate discuta chestiunea histerezisului, care se referă la diferența dintre drumul 

(engl. path) pe care sistemul a fost dislocat de perturbare și drumul pe care revine la starea anterioară, 

dar dezvoltarea ideii de histerezis va fi făcută în volumul 2 al lucrării. 
103 Iar din punct de vedere aforistic, se încadrează în categoria sistemelor fluctuat nec mergitur 

(lat. se clatină dar nu se scufundă). 
104 Trebuie spus că nici o piață liberă nu este, conceptual, liberă, deoarece există un set de reguli 

(tacite sau codificate) care guvernează piața în cauză. În sensul cel mai general, orice piață este 

normată: de exemplu, în modelul (fundamentalist) al teoriei economice neoclasice, homo 

œconomicus, deși putem accepta (în mod ideal) că nici o regulă nu este impusă instituțional, există, 

totuși, o normă care guvernează acel model: egoismul. 
105 Într-o anumită măsură, un stabilizator automat funcționează în mod similar mâinii invizibile (în 

cazul stabilizatorilor automați instituționali codificați, mâna invizibilă funcționează ulterior 

introducerii discreționare a acelui stabilizator). Cumva, mâna invizibilă funcționează după ce aceasta 

a fost introdusă de mâna vizibilă. 
106 Cele cinci componente reprezintă structura generică, dar, desigur, pot exista și altele: de exemplu, 

ar putea fi o componentă/dispozitiv de alertare timpurie a apariției perturbărilor (cum ar fi zgomotul 

pe piața financiară), sau o componentă/dispozitiv de antifragilizare a perturbării etc. În plus, 

sistemele reziliente (și chiar și cele robuste) au componente redundante față de cele cinci 

componente standard. 
107 Din punct de vedere matematic, dacă s-ar putea arăta că existe anumite simetrii de comportament 

al reacției preferinței la perturbare, atunci, folosind teorema Noether (adaptată din matematică și 

fizică, la economie) s-ar putea identifica legi de invarianță (sau de conservare) în materia 

preferințelor adaptive. Identificarea legilor de conservare este fundamentală în identificarea, pe 

această bază, a predictorilor pe piața financiară. 
108 NAIRU este acronimul de la Non-Accelerating Inflation Rate of Unemployment, respectiv 

NAWRU este acronimul de la Non-Accelerating Wage Rate of Unemployment. 
109 Versiunea originară a funcției regulii Taylor este următoarea: 𝑖𝑡 = 𝜋𝑡 + 𝑟𝑡

∗ + 𝑎𝜋(𝜋𝑡 − 𝜋𝑡
∗) +

𝑎𝑦(𝑦𝑡 − 𝑦�̅�), unde: 𝑖𝑡 este rata dobânzii de politică monetară, 𝜋𝑡 este inflația actuală, 𝜋𝑡
∗ este inflația

țintită, 𝑟𝑡
∗ este rata dobânzii de bază de echilibru, 𝑦𝑡 este logaritmul natural al PIB actual, �̅�𝑡 este

logaritmul natural al PIB potențial. Nota bene: propunerea standard este ca 𝑎𝜋 = 𝑎𝑦 = 0,5. Lag-

urile luate în considerare sunt între trei și șase trimestre. 
110 Procesele staționare sunt acele procese ai căror parametri fundamentali sunt invarianți în raport 

cu timpul (de exemplu, într-o serie de timp staționară, media, varianța, auto-corelația, sunt invariante 

în raport cu variabila timp). 
111 Este imposibil să nu facem imediat legătura cu faptul că și preferința a fost definită ca fiind 

„abilitatea” agentului economic de a identifica o cea mai mare probabilitate a unui anumit eveniment 

din distribuția de evenimente cu care se confruntă (sau, mai exact, a unei anumite ipostazieri a unui 

eveniment avut în vedere). Concluzia, generată de această analogie, este aceea că preferința 
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economică este o preferință pentru ceva foarte asemănător unei valori naturale, adică unei valori 

persistente în timp. 
112 Nu discutăm aici faptul că EMH nu a furnizat niciodată o teorie a mecanismului (care, cu 

siguranță, se sustrage paradigmei teoriei economice neoclasice din modelul homo œconomicus) prin 

care informația disponibilă (în oricare dintre cele trei cazuri de piață eficientă) este capturată în preț 

în mod instantaneu, complet și fără costuri de tranzacție. 
113 Prin asta, Samuelson a dorit să înlocuiască ipoteza mersului aleatoriu cu cea a jocului corect 

(adică a acelui joc în care nici unul dintre jucători nu poate câștiga mereu sau pierde mereu). Fama, 

după cum se știe, și-a construit EMH pe mersul aleatoriu. Pe lângă martingală (care este, din punct 

de vedere matematic, un proces stohastic) care descrie jocul corect pe piața financiară, există și 

submartingale – care vizează prețuri mai mari în viitor, respectiv supramartingale – care vizează 

prețuri mai mici în viitor. Toate, însă, implică absența vreunei corelații între prețurile din trecut și 

prețurile din viitor. 
114 Neacoperirea condiției de echilibru prin condiția de staționaritate este evidentă ținând cont de 

faptul că atât creșterea parametrului de interes, cât și descreșterea lui pot foarte bine surveni în 

condiții de constanță a mediei sau varianței – de exemplu, perechea de numere (8, 20) are aceeași 

medie cu perechea (1, 27), respectiv cu perechea (13, 15). Cu toate acestea, din punct de vedere 

statistic, staționaritatea este un bun proxy pentru echilibru. 
115 Așa cum acceptă, de altfel, și Andrew Lo, AMH este o generalizare a EMH, în sensul că, prin 

acțiunea sa „împinge” piața financiară spre condițiile stipulate de EMH. 
116 Iată un nou prilej să insistăm asupra necesității de a face cu grijă distincția dintre stohastic și 

aleatoriu – variația (mutația) genetică nu este stohastică, ci aleatorie (deși ingineria genetică sau 

transumanismul ar putea reduce aleatoriul la stohastic sau chiar la deterministic). 
117 Există și contribuții anterioare în problematica dublei moșteniri a comportamentului uman – vezi: 

Boyd, R., Richerson, P.J. (1992) Punishment allows the evolution of cooperation (or anything else) 

in sizable groups. Journal of Ethology and Sociobiology, no. 13, respectiv Boyd, R., Richerson, 

P.J. (1985) Culture and the evolutionary process. University of Chicago Press, Chicago. 
118 Teoria dublei moșteniri se mai numește: a) darwinism cultural, b) antropologie evoluționară. Este 

evident că această teorie merge dincolo de sociobiologie (vezi Edward O. Wilson, Sociobiology: the 

new synthesis. Harvard University Press, Cambridge, 1975) care nu face decât să stabilească limitele 

pe care cultura le poate stabili naturii. 
119 Se pare că economiștii nu au o teorie a impactului economicului asupra instituționalului (deși, 

invers, au o teorie a impactului instituționalului asupra economicului – vezi instituționalismul, în 

primul rând inițiatorul său, din perspectiva noii istorii a economiei, Douglass North). 
120 Vezi, aici, de exemplu, teoria marxistă despre societate sau chiar teoria kantiană a păcii eterne. 
121 Aici avem, așa cum am arătat mai sus, o transmitere memetică a comportamentelor. 
122 Altruismul bazat pe rudenie este comun în lumea vie non-umană (engl. kin selection), este 

așa-numita selecție de grup. În societate (respectiv în economie) selecția de grup este de tipul 

non-rudeniei (Nota bene: deși conceptul de clientelă, îndeosebi în domeniul politic, se menține, încă, 

în cadrul selecției de grup bazate pe rudenie) fiind bazată pe cooperare mutual avantajoasă. De fapt, 

selecția de grup în domeniul economic este o selecție de tipul altruismului reciproc (lat. quid pro 

quo; engl. tit-for-tat; rom. ce contra ce). 
123 În domeniul social (inclusiv în domeniul economic), altruismul nebazat pe rudenie, și nici pe 

interesul utilitarian, este un interes bazat pe un fel de rudenie culturală: comunitate bazată pe religie, 

nivel de instrucție și alte afinități (de exemplu, de natura atracției între femei și bărbați) – acest tip 

de selecție se mai numește selecție asortativă. Deci gradul de afinitate (la limită, rudenia) reprezintă 

un predictor pentru asortativitate (adică pentru probabilitatea cooperării). Probabilitatea de tip 

asortativ este, desigur, o probabilitate bayesiană a priori (inițială). 
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124 Din punct de vedere conceptual, așa cum am sugerat și mai sus, mutația genetică (mai general, 

codul genetic) reprezintă o normă (respectiv un cadru normativ), e adevărat, o normă naturală, 

biologică. De aceea, în dubla selecție din economie (respectiv de pe piața financiară), avem, în 

principiu, doar comportamente normate – mixul de norme genetice-norme culturale reprezintă o altă 

problemă, care trebuie examinată separat. Așadar, în principiu, pot exista trei categorii de norme 

care ghidează comportamentul uman: a) norme genetice; b) norme pozitive (juridice); c) norme 

teoretice (teorii, ecuații, modele). 
125 Ciclul auto-catalitic (atunci când lanțul ciclic cuprinde mai mult decât o verigă) reprezintă și 

conținutul conceptului de hiperciclu (formalizat ca o ecuație diferențială de ordinul 1, care descrie 

o rețea de reacții), introdus de Manfred Eigen, vezi: 1) lucrarea sa din 2013, From simplicity to

complex familiarity. A treatise on matter, information, life, and thought. Oxford University Press; 

2) lucrarea (împreună cu P. Schuster), din 1979, The Hypercycle. A Principle of Natural

Selforganization. Springer-Verlag. 
126 Hormeza (din gr. Hormáein – a pune în mișcare) este un proces (bazat pe proprietatea 

corespondentă) prin care sistemele se imunizează împotriva perturbărilor exact prin acceptarea unor 

doze mici de perturbare (aflate sub pragul de destabilizare a lor). Ea stă (alături de alți factori) la 

baza generării proprietății de antifragilitate (Taleb, 2012). Un caz de antifragilitate din economie, 

bazat pe hormeză, este efectul de pârghie financiară (𝑟𝑓 = 𝑟𝑒 +
𝐷

𝐶𝑃
∙ (𝑟𝑒 − 𝑟𝑑), unde: 𝑟𝑓 este

rentabilitatea financiară (a unei firme, sau a statului, după caz), 𝑟𝑒 este rentabilitatea economică, 𝐷

este datoria, 𝐶𝑃 este capitalul propriu, 𝑟𝑑 este rata dobânzii la datoria contractată,
𝐷

𝐶𝑃
 este pârghia 

financiară, 
𝐷

𝐶𝑃
∙ (𝑟𝑒 − 𝑟𝑑) este efectul de pârghie financiară.

127 În continuarea lucrării de față (care va apărea în două volume), echipa de cercetare va elabora și 

publica o lucrare de tip handbook, intitulată: Autopoietic Modeling of The Financial Market. An 

Introduction. 
128 Probabil denumirea este în mod voit construită în mod simetric cu EMH (pentru a atrage atenția 

că este de aceeași forță paradigmatică cu ea), deoarece, de fapt, nu piața se adaptează, ci preferințele 

(piața are și ea preferințe, din moment ce nu este altceva decât ansamblul comportamentelor 

celorlalți agenți sau, echivalent, manifestarea celorlalte strategii tranzacționale). De altfel, nu vrem 

să fim prea critici cu acest mod de formulare, deoarece noi înșine vom proceda în mod similar atunci 

când vom propune ipoteza pieței autopoietice (APMH), care se vrea o generalizare a AMH, care 

este, cum am spus deja, la rândul său, o generalizare a EMH. 
129 Conceptul de echilibru punctuat a fost introdus în literatura de specialitate (cu privire la 

evoluționismul biologic), în contrast cu evoluția graduală, de biologii evoluționiști (paleontologi) 

Niles Eldredge și Stephen Jay Gould, în lucrarea lor din 1972, Punctuated equilibria: an alternative 

to phyletic gradualism, în T.J.M. Schopf, ed., Models in Paleobiology. Freeman Cooper. 
130 De exemplu, faimoasa teorie a relativității generalizate este reductibilă la următoarea ipoteză: 

mișcarea gravitațională nu este discernabilă de mișcarea accelerată. 
131 În mod ironic, piața este eficientă (în sensul teoriei EMH) atunci când este complet...neeficientă 

pentru agentul economic (adică atunci când acesta nu poate câștiga, cu nici un chip, peste media 

pieței). Deci eficiența este văzută aici din perspectiva pieței, nu din cea a individului care 

tranzacționează pe piața financiară. Opțiunea noastră de cercetare este să privim din partea opusă, 

adică dinspre preferința adaptivă, care este un atribut al agentului. 
132 Ideea de reprezentare este fundamentală în modelare. De fapt, conceptul de reprezentare în model 

este analog cu conceptul de reprezentare în conștiență, adică este (din punct de vedere semiotic) un 

semn (sau, mai bine zis, un macrosemn), ceea ce înseamnă că reprezentarea stă (sau trebuie să stea) 

în locul (sau pentru) realitatea în cauză. Pentru a sta în locul realității, modelul, ca rezultat al 

modelării, trebuie să se bazeze pe cunoașterea ex ante (a nu se confunda cunoașterea ex ante cu 

cunoașterea a priori!) a realității care trebuie modelată. 
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133 Această sărăcire, însă, are, de fapt, semnificația unei esențializări: pierderea cognitivă se referă 

la pierderea doar a aspectelor (predicatelor) neesențiale ale realității modelate. 
134 „Ordinea” logică aici este următoarea: 1) elaborarea (de fapt, alegerea discreționară sau chiar 

arbitrară) a axiomelor; 2) pe baza axiomelor: elaborarea teoriei/ipotezei; 3) pe baza teoriei/ipotezei: 

elaborarea consecințelor/lemelor; 4) pe baza consecințelor: elaborarea predicțiilor (enunțurilor 

predictive); 5) pe baza enunțurilor predictive: executarea experimentelor empirice/factuale; 6) pe 

baza experimentelor: formularea descripțiilor (enunțurilor descriptive); 7) pe baza comparării 

semantice a enunțurilor predictive și a celor descriptive privind același factual (obiect empiric): 

decizia de coroborare vs. decizia de refutare a ipotezei/teoriei implicate în testare. Amintim că 

decisivă este doar decizia de refutare, în timp de decizia de coroborare este indiferentă în raport cu 

„soarta” teoriei/ipotezei implicate (coroborarea nici nu întărește teoria/ipoteza respectivă, nici nu-i 

mărește probabilitatea de a fi adevărată; totuși, behaviorismul pare să indice o creștere a acestei 

probabilități). 
135 În general, există două clase mari de testabilitate a teoriilor/ipotezelor: a) testarea logică – 

corectitudinea internă a formulării teoriei/ipotezei, inclusiv corectitudinea gramaticală; b) testarea 

empirică – corespondența semantică dintre conținutul unei predicții privind un factual dat și 

conținutul unei descripții privind același factual (acesta este conținutul faimoasei falsificabilități 

popperiene). În acest context, se consideră că doar testabilitatea empirică (Nota bene: nu testarea 

efectivă, ci testabilitatea, adică posibilitatea certă a testării cu rezultat prezumat non-ambiguu) 

asigură științificitatea unei teorii/ipoteze. De exemplu, o teorie metafizică sau literară pot trece cu 

succes testul logic, dar asta nu le transformă în științe, deoarece, evident, ele nu sunt testabile empiric 

(factual). 
136 Un exemplu tipic despre această trecere, pentru a ne referi strict la piața financiară, este modelul 

de funcționare a relației hedger-speculator (hedger-ul este un agent care tranzacționează active sau 

prețuri derivate, iar speculator-ul este, de regulă, o bancă): pe baza ipotezei absenței arbitrajului, în 

cazul contractelor forwards, se elaborează modele matematice aferente acestei ipoteze (Elliott; 

Ekkehard Kopp, 2005). 
137 Realitatea are trei componente: 1) realitatea obiectivă – ceea ce are statut ontologic independent 

de subiectul cunoscător/observator (lumea 1 a lui Popper); 2) realitatea subiectivă – ceea ce are statut 

ontologic dependent de subiectul cunoscător/observator  (lumea a doua a lui Popper); 3) realitatea 

obiectivată – ceea ce are statut ontologic ca obiectivare a inter-subiectivității (lumea a treia a lui 

Popper). În domeniul economic (mai larg, social) preponderentă este lumea a treia – de exemplu, 

toate teoriile/ipotezele, respectiv modelele, fac parte din lumea a treia a lui Popper, adică din 

realitatea ca obiectivare a inter-subiectivității. 
138 Principiul inteligibilității vizează orice cunoaștere, nu doar cunoașterea științifică – de exemplu, 

religiile sunt modele inteligibile ale lumii (ca și miturile care, deseori, stau la baza religiilor); la fel, 

ideologiile politice sau morale. 
139 Cum se știe încă de la Frank Knight, incertitudinea nu este echivalentă cu riscul; din punct de 

vedere conceptual, un mediu supus riscului este o specie a mediului supus incertitudinii – în timp ce 

mediul supus riscului este modelabil prin distribuții de probabilitate asociate evenimentelor din 

câmpul de probabilitate în cauză, riscul supus incertitudinii nu poate fi modelat în nici un fel. 
140 Amintim că, de exemplu, reacția behaviorismului (și, subsecvent acestuia, reacția AMH) la teoria 

economică neoclasică (respectiv la EMH) pleacă tocmai de la luarea în considerare a iraționalității 

comportamentului indivizilor pe piața economică (respectiv, pe piața financiară), prin punerea în 

evidență a așa-numitelor anomalii care însoțesc modelul EMH. Behaviorismul aplicat în domeniul 

financiar (și care, astfel, se numește și finanțe comportamentale) are două mari domenii de interes: 

a) psihologia cognitivă; b) limitele arbitrajului (în cazul în care arbitrajul informațional este posibil,

adică în cazul piețelor ineficiente în sensul Fama). 
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141 Cu toate acestea, probabil mai mult de jumătate dintre articolele „științifice”, inclusiv în domeniul 

funcționării pieței financiare, sunt scrise în marja modelului homo œconomicus. 
142 Distincția conceptuală între rațional, irațional și arațional este examinată (inclusiv formal) în 

Capitolul 1. 
143 Această „orbire” este una dintre trăsăturile fundamentale ale conceptului de paradigmă al lui 

Kuhn – ignorarea rezultatelor care nu sunt „așteptate” în marja paradigmei (aceste rezultate se 

numesc anomalii și, până la atingerea unei mase critice a lor, sunt ignorate de așa-numita știință 

normală). Să ne amintim că, de exemplu, și în testarea empirică a EMH se vorbește de anomalii (de 

calendar, de dimensiune etc.). 
144 Un silogism este un tip de judecată formală cu trei termeni: a) o premisă majoră  sau lege de 

acoperire, care exprimă o lege universală (sau cel puțin generală); b) o premisă minoră, care exprimă 

un caz particular; c) o concluzie, care extrage consecința validă prin aplicarea premisei majore 

asupra premisei minore. 
145 Dacă premisa majoră este 𝑀, premisa minoră este 𝑚, iar concluzia este 𝐶, modus ponens are 

următoarea formă:  

𝑀 → 𝑚 

𝑀 

𝐶 ≡ 𝑚 
146 Dacă premisa majoră este 𝑀, premisa minoră este 𝑚, iar concluzia este 𝐶, modus tolens are 

următoarea formă:  

𝑀 → 𝑚 

�̅� 

𝐶 ≡ �̅� 
147 În Anexa 1 este prezentată o scurtă evaluare a analogiei din perspectiva modelării în general (și 

a modelării în economie, în special). 
148 Vom considera forța de muncă, obiect al tranzacțiilor pe piața muncii, ca aparținând schimbului 

de servicii, e drept referindu-se la cele mai speciale servicii din procesul economic. 
149 Modul „standard” în care este văzută piața – ca ansamblul relațiilor de schimb de bunuri și servicii 

– trebuie completat cu alte două obiecte ale schimbului: a) informații (vezi, de exemplu, teoria de

agent sau chiar EMH, care se referă exclusiv la aspectul informațional al funcționării pieței, atât 

non-financiare, cât și financiare): există un proces de căutare a informațiilor (care a și condus, de 

altfel, la conceptul de cost de tranzacție) iar majoritatea teoriilor și modelelor pieței financiare sunt 

informational-based construite (vom vedea, în economia studiului că, de fapt, se poate considera o 

modalitate mai adecvată de modelare a pieței și anume o modelare behavioural-based); b) simboluri: 

alături de utilitatea substantivă (sau economică), mai există și utilitatea simbolică care capătă din ce 

în ce mai multă relevanță pe măsură ce economia devine mai digitizată și mai apropiată de scopurile 

reale ale omului (diferită de consumerismul actual). 
150 Obiectivul studiului de față nu se extinde până la dezvoltarea unei tipologii interne a pieței 

financiare, deși ea ar fi, din alte perspective, relevantă. De aceea, în conceptul de piață financiară 

vom include, în sens larg, toate tranzacțiile care sunt derivate din tranzacțiile cu bunuri și servicii 

(care rămân suportul real al obiectelor financiare tranzacționate), iar în sens restrâns vom include în 

conceptul de piață financiară doar tranzacțiile de pe piața de capital. 
151 În economie funcționează trei categorii de fluxuri economice: a) fluxuri reale – fluxuri non-

monetare autonome, adică supuse exclusiv raportului cerere – ofertă, și care sunt destinate 

consumului nemijlocit (de regulă, curent); b) fluxuri financiare – fluxuri monetare legate, în sensul 

că sunt contra-partide (covârșitor monetare) la fluxurile reale (ex: prețul); c) fluxuri nominale – 

fluxuri monetare non-autonome (dar nu neapărat legate) atât în raport cu fluxurile reale (care 

constituie, totuși, suportul lor de ultimă instanță), cât și în raport cu fluxurile financiare, cu care se 
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intercondiționează (ex. acțiunile, care au ca suport capitalul social – flux real – și care se 

intercondiționează cu prețul – flux financiar). 
152 Termenul de derivat are o denotație diferită de un al termen, derivativ. Derivativul este un 

contract privind tranzacțiile pe piața financiară care își stabilește valoarea (prețul) pe baza 

performanței derivatului (pentru a spune astfel) – exemple de derivative: contracte forwards, 

contracte futures, contracte options, contracte swaps, care depind de performanța (randamentul) 

activelor (engl. assets), index-urilor (engl. indexes), ratei dobânzii (engl. interest rate). 
153 Așa cum a arătat chiar Keynes (dar, desigur, mulți alți gânditori asupra procesului economic), 

principala (dacă nu chiar singura) cauză de ultimă instanță a crizelor economice este discrepanța 

dintre fluxul (adică suportul) economic real și fluxul financiar (sau, cu un termen mai adecvat, fluxul 

nominal). Din când în când, această discrepanță se reașază și atunci se produce criza economică. 

Din acest punct de vedere, nu există niciodată o criză economică – probabil aici Marx s-a înșelat, cu 

privire la crizele sale de supra-producție – ci doar o criză financiară (mai exact, nominală) care, 

desigur, se repercutează și în economia reală, devenind și o criză economică, dar numai ca...spillover 

(nu altfel s-a întâmplat, după câte se pare, cu criza declanșată în august 2007 în SUA). 
154 În terminologia de specialitate, un instrument financiar este numit (engl.) security (pl. securities). 
155 Un joc (sau comportament) contrarian este un joc care mizează în mod opus față de dinamica 

observabilă (adică publică) a pieței. De exemplu, când toată lumea se așteaptă ca prețul să urmeze 

tendința „revenirii la medie” – vezi aici și contribuțiile lui Kahneman privind comportamentul 

economic, și care argumentează în legătură cu o propensitate a oricărei dinamici spre media acelei 

dinamici; Nota bene: aici este adecvată utilizarea conceptului de probabilitate propensivă, propusă 

de Karl Popper – un agent va aplica o strategie contrariană, adică o strategie care mizează pe 

„îndepărtarea de medie” a prețului (cu alte cuvinte, o strategie contrariană poate fi definită ca o 

strategie contra momentului – engl. counter-momentum). 
156 Nu confundăm cauzalitatea cu principiul cauzalității: în timp ce principiul cauzalității se referă 

la modul în care realitatea (obiectivă, subiectivă sau obiectivată) funcționează (emerge, se schimbă, 

evoluează), cauzalitatea se referă la manifestarea efectivă a unei cauze sau a unui set de cauze 

(cauzele multiple). De multe ori nu cunoaștem cauza, dar nu ne putem îndoi de principiul cauzalității. 

În mod asemănător, indeterminismul (adică funcționarea – în sine sau doar pentru mintea noastră a 

– realității în mod statistic/stohastic, nu înseamnă că ea, realitatea, se sustrage principiului

cauzalității (Nota bene: amintim că stohasticul vizează doar statisticul, în timp ce aleatoriul se poate 

referi și la dinamic). 
157 Modelul asigură atât testare factuală (singura testare, cel puțin în viziunea filosofiei științei 

promovate de Karl Popper, care conferă științificitate unei teorii sau unui rezultat de cercetare), cât 

și testare logică – verificarea consistenței, coerenței și completitudinii (cei trei „C”) pentru 

teoria/ipoteza avută în vedere. 
158 Așa cum vom vedea, această „co-evoluție” a teoriei și modelului asociat s-a repetat și în cazul 

teoriei/ipotezei pieței eficiente (EMH). 
159 Dacă am fi excesiv de pedanți (dar riguroși), piața financiară ar trebui numită piață nominală. 

Dar, desigur, nu dorim să fim (prea) pedanți în economia acestui studiu. 
160 Prin consistență se înțelege non-contradictorialitate, exact în sensul principiului non-contradicției 

din logica bivalentă (aristotelică): 𝐴⋀�̅�̅̅ ̅̅ ̅̅ .
161 O obiecție posibilă, aici, este aceea care ar pretinde că mai există un model de comportament 

economic, ba chiar unul care a stârnit (ca și EMH) interesul Comitetului Nobel, și anume modelul 

behaviorist. În opinia noastră și, de altfel, a multor analiști în materie, inclusiv a lui Lo, 

behaviorismul nu a produs (încă) o teorie articulată a alegerii economice, fiind, deocamdată, doar o 

colecție (foarte interesantă și cu potențial provocator pentru noi sinteze teoretice, cum este și 

tentativa lui Lo cu AMH) de experimente (artificiale). Există, desigur, rezultate (empirice) 
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fulminante, cum este teoria prospectului a lui Kanheman sau teoria ghionturilor a lui Thaler dar ele 

încă așteaptă cadrul teoretic care să le integreze într-un mod coerent, generalizator și complet. 
162 Există autori care consideră că mai există un model logic de funcționare a economiei (deci 

inclusiv a pieței financiare) și anume modelul așteptărilor raționale (Lo, 2019). În opinia noastră, 

acest model este reductibil la EMH, deoarece se bazează tot pe ideea de echilibru, pe de o parte, și 

este „imersat” tot în teoria economică neoclasică, pe de altă parte. 
163 Detalii privind originea și contribuțiile succesive, de natură teoretică (de menționat că Fama a 

început construcția acestui model dintr-o perspectivă empirică, nu teoretică) privind acest concept 

au fost menționate în Capitolul 1. Menționăm aici că termenul de EMH nu a fost introdus de Fama, 

care în 1965 introduce doar conceptul de piață eficientă, ci de Harry Roberts (1967), care introduce 

și cele trei forme de eficiență informațională a pieței, toate aceste denumiri fiind preluate de Fama 

în 1970 (Fama, 1970). 
164 Se pare că, în ultimii ani, această predilecție (neproductivă) a Comitetului Nobel s-a mai potolit, 

mai ales sub „loviturile” behaviorismului. 
165 În alte cuvinte, nu poate fi obținut nici un câștig net pe piață prin utilizarea arbitrajului 

informațional (arbitrajul informațional presupunând inexistența costurilor de tranzacție). 
166 Dintr-o perspectivă entropică, piața eficientă exprimă entropia maximă a pieței financiare. 
167 Evident, o asemenea concluzie ar fi trebui să fie devastatoare pentru toți așa-numiții cuanți de pe 

Wall Street care, însă, au continuat să funcționeze cu pattern-urile lor de comportament al prețurilor 

pe piața financiară (Lo, 2019). 
168 Nu ne referim aici la cele trei categorii de eficiență informațională a pieței (slabă, semi-tare și 

tare) care nu au relevanță în contextul acestui studiu. 
169 Comportamentele de supra-reacție și de sub-reacție (la informație) sunt constatate de economia 

comportamentală. Unii autori le consideră anomalii în raport cu EMH dar, de fapt, în opinia noastră, 

ele sunt elemente ale „frecării”, pe care EMH (bazată pe homo œconomicus) le ignoră.  
170 Momentul este opus mersului aleatoriu (engl. momentumness vs. randomness). Astfel, strategia 

de momentum este: cumpără, dacă există auto-corelație pozitivă (sau putere relativă pozitivă); vinde, 

dacă există auto-corelație negativă (sau putere relativă negativă). 
171 Acesta este motivul fundamental pentru care modelul EMH nu este testabil empiric (adică în 

sensul științificității de tip popperian). De aceea pletora de studii empirice (unele „confirmând” 

EMH, altele „respingând” această ipoteză) sunt fără nici o valoare științifică, dar au contribuit la 

creșterea Hirsch-ului zecilor de mii de scriitori de articole în această materie. 
172 Examinarea ideii dacă EMH poate fi considerată sau nu o paradigmă a funcționării pieței 

financiare excede obiectivul proiectului de cercetare. Cu toate acestea, ideea va fi utilizată într-un 

articol științific care va examina caracterul paradigmatic al AMH, desigur în „oglindă” cu EMH. 
173 Mai exact, studiul va propune un model nu al eficienței informaționale a pieței (așa cum face 

EMH) ci un model al eficienței comportamentale a pieței, așa cum sugerează (destul de nesistematic, 

așa cum vom arăta, AMH). Pentru asta ne vom folosi de unele sugestii extrem de interesante care 

vin din biologie, inclusiv de conceptul de hiperciclu. 
174 Într-o exprimare tehnică, nu oferă un model privind structura informației disponibile pentru 

investitori. În matematica financiară, structura informației accesabile este următoarea (Elliott; 

Ekkehard Kopp, 2005):  

▪ fie o mulțime de momente de timp: 𝕋 = {0,1, … , 𝑇}; fie un spațiu de probabilitate: (Ω, ℱ, 𝑃), care

modelează toate stările posibile ale pieței; singurul rol al lui 𝑃 este să identifice evenimentele care

sunt posibile (anume pentru 𝑃 > 0);

▪ structura informației este dată de secvența (crescătoare) a sub-spațiilor (ℱ𝑡) din spațiul de

probabilitate

• ℱ0: cuprinde doar evenimentele cu probabilitatea 0 sau 1

• deci: ℱ0 ⊂ ℱ1 ⊂ ⋯ ⊂ ℱ𝑛 = ℱ
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▪ o asemenea secvență crescătoare se numește filtrare 𝔽 = (ℱ𝑡)𝑡∈𝕋

• deci ℱ𝑡 conține informația disponibilă investitorilor la momentul 𝑡
▪ investitorii sunt considerați „investitori mici” – nu schimbă probabilitatea evenimentelor prin

acțiunile lor (Nota bene: în mod asemănător cu agenții economici atomari, care nu sunt creatori de

preț (engl. price makers) – deci investitorii nu sunt creatori de probabilități) (engl. probability

makers)

▪ partițiile pe spațiul evenimentelor (Ω) sunt și ele în secvență crescătoare: 𝒫0 = Ω ⊂ 𝒫1 ⊂ ⋯ ⊂
𝒫𝑛 = 𝒫
• fiecare investitor știe care celulă (care 𝒫𝑖) conține adevărata stare a pieței, dar nu știe mai mult

de atât.
175 De altfel, vom vedea imediat, că nici AMH nu oferă un asemenea mecanism de integrare (de data 

aceasta, atât a informației, cât și a comportamentelor „disponibile” pe piață). Aici se va concentra 

una dintre propunerile noastre în materie. 
176 Cum se știe, categoriile de informații vizate diferă în funcție de categoria de eficiență 

informațională (slabă, semi-tare, tare) dar se pare că această tipologie a eficienței informaționale a 

pieței nu are nici un fel de relevanță, nici teoretică, nici metodologică, nici empirică, deși analiștii 

pot utiliza diferențele dintre ele (în ceea ce privește structura informației) pentru a identifica criterii 

de testare. 
177 Economiștii vremii nu au înțeles subtilitatea propunerii lui Samuelson, și s-au mulțumit cu 

modelul mersului aleatoriu (este evident, însă, că ipoteza mersului aleatoriu nu epuizează ipoteza 

jocului corect cerut de martingală – Nota bene: anterior, Bachelier avusese în vedere tot ipoteza 

jocului corect deși, din punct de vedere tehnic, a operat cu mersul aleatoriu care, și el, era considerat 

sub condiția de normalitate a distribuției prețurilor). În schimb, înainte de Bachelier, Cardano a 

utilizat o martingală, la fel cum va face, mai târziu, Samuelson (Posenato, 2018). Ipoteza de 

martingală (ca proces stohastic) poate fi exprimată astfel: în termeni monetari, profitul așteptat la un 

moment dat, având în vedere capitalul total trecut, este nul cu probabilitatea unu. 
178 Plecându-se de la propunerea lui Fama, s-au dezvoltat o serie de tehnici utilizate frecvent în 

procesul de alegere a strategiei de trazacționare pe piețele financiare: a) Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) (Nota bene: Fama (Fama; French, 1993) considera că dimensiunea firmei este o măsură 

mai bună a riscului decât coeficientul beta din CAPM); b) Markowitz’s portofolio; c) Sharpe ratio 

(SR); d) Black-Scholes/Merton Theory, respectiv Black Scholes Option Pricing (BSOP); 

e) Arbitrage Pricing Theory; f) Cox-Ingersoll-Ross Theory – desigur, toate aceste tehnici sunt

tributare modelului (ne-realist) al homo œconomicus. 
179 Desigur, aici apare o altă problemă care ar trebui rezolvată (dar nerăbdătorii s-au aruncat asupra 

utilizării tehnicii fractale fără a reflecta la aceasta, tipic pentru scriitorii de articole), și anume ipoteza 

însăși a modelului fractal al pieței financiare (așa cum martingala a oferit modelul unui proces 

stohastic – și anume cel al jocului corect – al pieței financiare). În esență, analiza fractală se justifică 

întrucât modelarea stohastică a seriilor de timp este relativ grosieră (în fapt, teoria fractală 

înlocuiește modelarea stohastică cu modelarea haotică, care pare mai aproape de realitatea pieței 

financiare). 
180 Urmăm, aici, îndeaproape, sinteza oferită în (Posenato, 2018). 
181 Una dintre rațiunile pentru care EMH nu poate fi testată empiric (nici în experimente artificiale, 

nici în experimente naturale) este asumpția costurilor de tranzacție nule în achiziționarea informației 

trecute și curente care este integrată în preț: o asemenea asumpție este, pur și simplu, imposibil de 

îndeplinit în experimente. 
182 Samuelson a atras atenția asupra faptului că teorema jocului corect (martingala introdusă de el), 

formulată astfel: „schimbarea prețului față de fundamentalele sale este nulă” este o teoremă care nu 

poate fi testată empiric, deoarece nu pot fi formulate predicții factuale experimentabile sau măcar 

observabile. De menționat, în acest punct, faptul că gravitarea prețului efectiv în apropierea 
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fundamentalelor sale este echivalentă cu gravitarea sa în apropierea nivelului său natural – Nota 

bene: nivelul natural al prețului este nivelul la care prețul este egal cu valoarea. Menționăm că unul 

dintre obiectivele cercetării noastre este formularea unui rezultat științific (sau a unei propuneri) 

privind formarea nivelului natural (al prețului, al randamentului etc.), problemă care va fi abordată 

în volumul 2. 
183 În 2015, Titan spunea că nu este clar ce trebuie testat în cazul EMH (Titan, 2015). 
184 Există trei categorii de analize care pot fi utilizate pentru „testarea” EMH: a) studiul 

evenimentelor (de exemplu, un anunț al unei firme non-financiare); b) teste econometrice pe modele 

liniare (uni și multi-factoriale); c) anomalii. 
185 Din punct de vedere tehnic, există mai multe „culori” de zgomot (deci mai multe categorii de 

agenți iraționali): zgomot alb (engl. white noise), zgomot negru (engl. black noise), zgomot roz 

(engl. pink noise), între care există relații matematice riguroase (îndeosebi pentru cazul continuu, 

prin utilizarea derivatelor). Vom reveni asupra tipologiei culorilor zgomotului. 
186 Semnificație are doar lag-ul dintre numărul de drumuri așteptate și numărul de drumuri efectiv 

produse; un număr efectiv mai mic decât numărul așteptat înseamnă autocorelație pozitivă, și invers. 
187 Pentru a stabili această concluzie pot fi folosite următoarele teste/metode a) rata preț/câștig; 

b) rata preț de catalog/valoare de piață (rata preț de stoc/preț de catalog se calculează ca valoare a

activelor minus angajamentele, împărțit la numărul de acțiuni remarcabile). În mod esențial, 

problema predictibilității pieței financiare constă în stabilirea (modelarea) raportului dintre preț și 

valoare (Malkiel, 2003). 
188 Acesta este un efect asemănător cu: a) problema Monty Hall (problema celor trei uși); 

b) paradoxul cutiei lui Bertrand.
189 Primul capitol din volumul 2 al acestei lucrări va propune chiar o asemenea structură a 

informației, atât din punct de vedere conceptual, cât și din punct de vedere operațional. 
190 La fel, modelul matematic fără frecare din fizica newtoniană privind alunecarea pe un plan 

înclinat nu este testabil empiric, de aceea acest model este completat prin introducerea coeficientului 

de frecare înainte de a-l testa factual. 
191 Modelul matematic utilizat de Grossman și Stiglitz se bazează pe modelul lui Robert Lucas 

privind zgomotul în teoria așteptărilor raționale (model care are în vedere tot fluxurile 

informaționale). Modelul Lucas arată că prețurile ponderate cu utilitatea marginală (la rândul său, 

bazată pe așteptări raționale) urmează o martingală. Desigur, asta cu respectarea celor trei condiții 

din teoria așteptărilor raționale: a) raritatea informației; b) existența unui model de raționalitate; 

c) asumpția că predicția publică nu produce efecte (deci nu există efectul Oedip).
192 Pentru a „bate” piața au fost dezvoltate o serie de tehnici utilizate pentru alegerea strategiilor de 

tranzacționare, ca: a) pairs trading; b) value strategy; c) momentum strategies; d) short-term reversal; 

e) contrarian strategies.
193 Acesta este, după cum se va vedea, un paradox teoretic, adică de natură logică. 
194 Modelul GS are, de fapt, șapte conjecturi: 1) cu cât mai mare este numărul agenților informați, 

cu atât prețul este mai informativ; 2) cu cât mai mare este numărul agenților informați, cu atât rata 

utilității așteptate (agenți informați față de agenți neinformați: 𝜆) este mai mică; 3) cu cât crește 

costul informației, cu atât 𝜆 e mai mic; 4) creșterea calității informației duce la dependența mai mare 

a prețului de 𝜃 (𝜃 este o observabilă care implică un cost de tranzacție); 5) creșterea zgomotului 

conduce la scăderea caracterului informativ al prețului, deci la scăderea utilității așteptate a agenților 

neinformați (la echilibru: cu cât crește zgomotul, cu atât crește 𝜆); 6) dacă nu există zgomot, toate 

informațiile sunt cuprinse în preț (dacă cineva plătește pentru informația care nu este inclusă în preț, 

atunci el devine un agent informat, deci piața nu mai este echilibrată); 7) ceteris paribus, piețele sunt 

subțiri când 𝜆 = 0 sau 𝜆 = 1. Nota bene: piețe subțiri (engl. thin markets) – opuse piețelor groase 

(engl. tick markets): piețe subțiri – grad mare de diferențiere a produselor; piețe groase – grad mic 

de diferențiere a produselor. 
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195 Unele dintre anomaliile catalogate sunt generate de așa-numitele mituri care sunt asociate EMH. 

Vezi menționarea acestor mituri în Capitolul 1. 
196 Vezi lucrarea lui Thomas Kuhn, Structura revoluțiilor științifice, Editura Humanitas, 2008 (ediția 

a treia). 
197 Termenul utilizat de Fama pentru agenții raționali este cel de agenți sofisticați. 
198 Invidia teoretică pe care economiștii o resimt față de științele naturii (îndeosebi față de fizică) nu 

a dispărut încă (de exemplu, formula Black-Scholes-Merton este, din punct de vedere formal, soluția 

ecuației căldurii din termodinamică (Lo, 2017). 
199 Behaviorismul, ca filosofie, a fost inițiat (în psihologie) de Burrhus Frederic Skinner, în lucrarea 

sa Behaviour of Organisms (din 1938), mai degrabă ca un behaviorism (comportamentalism) 

radical, care respingea complet liberul arbitru. 
200 Literatura de specialitate reține următoarele caracteristici ale comportamentului economic al 

individului, care se abat (sunt anomalii) de la comportamentul „prezis” de EMH: (1) supraîncredere 

(Fischoff și Slovic [1980]; Barber și Odean [2001]; Gervais și Odean [2001]); (2) reacție excesivă 

(De Bondt și Thaler [1986]); (3) aversiune asupra pierderii (Kahneman și Tversky [1979]; Shefrin 

și Statman [1985]; Odean [1998]); (4) efectul de turmă (Huberman și Regev [2001]; (5) contabilitate 

psihologică (Tversky și Kahneman [1981]); (6) calibrarea greșită a probabilităților (Lichtenstein, 

Fischoff și Phillips [1982]); (7) discount hiperbolic (Laibson [1997]); (8) regret (Bell [1982]; Clarke, 

Krase și Statman [1994]) (Lo, 2004). 
201 Conceptul de natură umană se referă la profilul psihologic și comportamental al individului 

generic dinaintea încheierii contractului social, adică la (cum s-ar exprima Martha Nussbaum) 

animalitatea din om. Lo bate foarte multă monedă (probabil prea multă!) pe acest concept în 

justificarea funcționării piețelor adaptive în detrimentului funcționării unor piețe „raționale”. 
202 Genul homo este mult mai vechi (circa 1,8 milioane de ani) dar specia homo sapiens, căreia îi 

aparține omul contemporan, s-a desprins (proces de speciație) acum circa 300 000 de ani (vezi 

lucrarea lui Yuval Noah Harari, Sapiens. Scurtă istorie  omenirii, Editura Polirom, 2017). 
203 Selecția naturală se referă la procesul evoluționar de tip biologic al vieții și cuprinde două 

componente (cu cauzalitate circulară între ele): a) componenta aleatorie – mutația genetică; 

b) componenta direcționată – selecția naturală cumulativă realizată de mediu (vezi lucrarea lui

Richard Dawkings, Gena egoistă, Editura Publica, 2013). 
204 Antonio Damasio spunea că, pentru a fi complet raționali, avem nevoie de emoție – vezi Damasio, 

A.R., 1994, Descartes’ Error: Emotion, Reason, and the Human Brain, Putnam, menționată în Lo 

(2019). 
205 Înaintea lui Kahneman și Tversky, Paul Slovic, referindu-se la euristica afectului (sau euristica 

afectivă), spunea că emoția negativă mărește (ca percepție) riscul și micșorează beneficiile, iar cea 

pozitivă – invers (Lo, 2019). Distincția între risc și incertitudine (la care ne-am referit și în Capitolul 

1, făcând apel la poziția lui Frank Knight în materie) este de o importanță capitală din perspectiva 

alegerii economice. Astfel, indivizii iau decizii în condiții de risc dar ezită să ia decizii în condiții 

de incertitudine (vezi și paradoxul Ellsberg: a gândi nu e totuna cu a simți), deși incertitudinea are 

un mecanism propriu de generare a informației și anume principiul rațiunii insuficiente al lui Laplace 

(Ellsberg, 1961). Cumva, riscul este necunoscutul cunoscut, iar incertitudinea este necunoscutul 

necunoscut. 
206 În teoria economică neoclasică, alegerea economică era stilizată sub forma unui criteriu de tip 

rațional: minimizarea costului de oportunitate. 
207 Termenul de euristică a reprezentativității a fost introdus de Kahneman și Tversky (Kahneman; 

Tversky, 1972), în timp ce termenul de euristică (euristica mai este cunoscută și ca procedeu empiric 

– engl. rule of thumb) a fost introdus de Herbert Simon.
208 Conceptul de înțelepciune a mulțimii este introdus de Surowiecki (2005). 
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209 Influența mulțimii în alegere mai este cunoscută și sub denumirea de efect de turmă (engl. herd 

effect). 
210 Faptul că la baza economiei ar trebui să stea biologia a fost exprimat încă de Alfred Marshall, iar 

fundamentarea tuturor științelor sociale pe biologie a fost cerută și de creatorul termenului și 

disciplinei sociobiologiei, Edward Wilson (vezi lucrarea sa din 1975, Sociobiology: The New 

Synthesis). Recent, psihologia evoluționară a fost creată ca reacție la sociobiologia lui Wilson care, 

luată prea ad litteram, poate genera fundături etice. 
211 Conceptul de raționalitate, din perspectiva pieței financiare eficiente, este înțeles ca asigurând 

următoarele două funcții: a) noua informație este inclusă în decizie conform regulii lui Bayes; 

b) alegerea e făcută în conformitate cu conceptul lui Savage: utilitatea așteptată subiectivă (adică

acceptabilă normativ). În acest sens, behaviorismul studiază ce se întâmplă dacă una sau ambele 

condiții ale raționalității sunt relaxate. Totuși, Sargent cere nu numai raționalitate, ci și credințe 

consistente (adică non-contradictorii între ele – nota noastră), ceea ce implică completitudinea 

informației (Barberis; Thaler, 2012). 
212 Experiența este, evident, un mix sui generis între rațiune și emoție, deoarece ea sintetizează (și 

sistematizează, adică justifică) post factum emoția încercată de individ în alegerile pe care a trebuit 

să le facă în trecut. S-a arătat, de altfel, că raționalizarea/justificarea ex post are o bază neuro-

fiziologică (Kahnemann și Tversky). Aici funcționează așa numitul efect Pygmalion (a te îndrăgosti 

de propria creație, după cum sculptorul grec antic, Pygmalion, s-a îndrăgostit de statuia pe care a 

făcut-o). 
213 Vezi, aici, aceeași distincție între secvențial și non-secvențial operată între sistemul 2 de gândire 

și, respectiv, sistemul 1 de gândire (Kahneman, 2012). 
214 De exemplu, un comportament panicat poate inversa corelația pozitivă dintre risc și randament 

Mai mult decât atât, în cadrul comportamental descris de AMH, riscul (adică asumarea riscului) nu 

este întotdeauna recompensat/ă. (Lo, 2019). 
215 Textul original este: „If we want to understand current behavior, we need to understand the past 

environments and selective pressures that gave rise to that behavior over time and across 

generations of trial and error” (Lo, 2019; pag. 198). 
216 Sintagma a fost doar popularizată de Schumpeter, deoarece ea a fost utilizată prima dată de 

sociologul german Werner Sombart. De asemenea, Karl Marx (fără a folosi termenul) a utilizat 

conceptul de distrugere creatoare. 
217 Repetăm faptul că AMH este opusă EMH dar nu este contradictorie cu ea: dimpotrivă, unul dintre 

scopurile (cel puțin de natură metodologică) ale AMH este de a integra EMH în propria paradigmă 

(Nota bene: opinia noastră este că AMH nu este propriu-zis o paradigmă – cel puțin nu în sensul lui 

Kuhn – dar acest subiect va fi abordat, cum am menționat în altă parte, sub forma unui articol 

științific dedicat). 
218 Precizăm că și EMH are drept benchmark de evaluare a eficienței pieței tot echilibrul generat de 

raportul cerere – ofertă. De altfel, din punct de vedere matematic, chiar și optimizarea (extremizarea 

în condiții restrictive) are în vedere, în fundal, tot echilibrul. Evident, este vorba despre un echilibru 

spre care se tinde asimptotic 
219 Noi considerăm că cele două ipoteze alternative ale pieței financiare sunt relativ incomensurabile 

(deși nu complet incomensurabile pentru că, în acest din urmă caz, AMH ar putea fi „suspectată” de 

valențe paradigmatice, ceea ce, în opinia noastră, este exclus sau, cel puțin, problematic). 
220 Ideea că AMH este o generalizare a EMH rezultă, totuși, de mai multe ori, din scrierile lui Lo, 

îndeosebi atunci când se referă la EMH ca la o AMH  fără frecare (engl. frictionless). Desigur, 

comentatorilor AMH nu le-a scăpat această poziționare a lui Lo și numeroase articole dedicate 

acestei propuneri preiau ideea.  
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221 În configurația fizică (dată de evoluția biologică) a creierului, de sus în jos, există trei etaje de 

funcționare: a) sistemul neocortex: rațiune; b) sistemul limbic: emoții (răspunsul fight of flight); c) 

sistemul reptilian. 
222 Neuro-științele arată că frica se caracterizează prin cea mai rapidă învățare condiționată: spre 

deosebire de cazul altor emoții, în cazul fricii este suficient un singur episod (un singur eveniment) 

pentru ca frica să se instaleze (cvasi) definitiv cu privire la acel episod/eveniment. 
223 Adică pe următoarele procese: a) competiție; b) mutație; c) reproducție; d) selecție naturală. 
224 Piața financiară este văzută, în acest context, ca fiind mediul în care acționează comportamentul 

economic (acest mediu cuprinde atât alte comportamente economice – mai exact, alte strategii de 

tranzacționare – cât și cadrul normativ, formal sau informal, al societății) 
225 Termenul uzitat pentru o asemenea situație se numește inovație, mai exact, inovație 

comportamentală. În cadrul AMH, o mutație va fi înțeleasă ca o re-așezare a raportului dintre 

rațional și irațional (este evident că mutația nu va mai fi complet aleatorie, ca în cazul mutației 

genetice, ci va conține și o componentă culturală, deliberată sau nu). 
226 Ceva asemănător există, de altfel, și în creștinism: Saul din Tars (sfântul Pavel) spunea (în 

Epistola întâi către Corinteni) că dacă învierea lui Iisus nu a existat, atunci credința este în van și 

întregul creștinism nu are nici un sens. 
227 În cele din urmă (în finalul studiului de față) ne vom detașa de poziția lui Lo de a considera piața 

financiară ca fiind mediul în care evoluează strategia tranzacțională, din rațiuni care vor fi arătate la 

momentul potrivit. 
228 Vezi, aici, de exemplu, așa-numitele preferințe adaptive de tipul „struguri acri” (engl. sour 

grapes), despre care s-a discutat în Capitolul 1. 
229 În original: „among the three Ps of Total Investment Management, preference is clearly the most 

fundamental and least understood”. 
230 Această denumire este, evident, mai degrabă metaforică, deoarece evoluția biologică a 

individului este augmentată (accelerată, direcționată), cu o pondere crescândă, de normativitate (fie 

ea pozitivă/juridică sau etică/morală). Astfel, dacă evoluția pur biologică este condiționată doar 

genetic (deci mono-condiționată), evoluția cultuală în domeniul comportamentului economic este 

triplu condiționată: a) genetic; b) memetic; c) semetic (vezi considerațiile noastre în această materie 

oferite și în Capitolul 1. 
231 Evident, este vorba despre o posibilă traducere, pe care o propunem pentru termenul satisficing, 

creat de Herbert Simon, în marja conceptului său de raționalitate limitată, termen format din 

combinarea satisfying cu sufficiency (în limba română ar fi vorba despre un termen format din 

combinarea termenului satisfacere cu termenul suficiență – propunem satisciență. Desigur, problema 

benchmark-ului care să ne spună dacă s-a atins punctul de satisciență (problemă care i s-a ridicat și lui 

Simon atunci când a propus termenul satisficing) rămâne să fie rezolvată – totuși, în opinia noastră, 

această problemă este mai ușor de soluționat în cadrul AMH decât în cadrul EMH. De altfel, acest 

„obicei” de a crea termeni care să combine două semnificații mai mult sau mai puțin consistente 

(adică non-contradictorii) între ele este prezentă și în științele naturii – de exemplu, urmare a 

interpretării de la Copenhaga (aparținând lui Niels Bohr) a mecanicii cuantice, unda și particula au 

fost unite (terminologic) în termenul (engl.) wavicle, de la wave (undă) și particle (particulă); în 

românește ar putea fi, de exemplu, undiculă, de la undă și particulă. 
232 Cele trei forme ale eficienței informaționale a pieței sunt: a) eficiența slabă – bazată pe informația 

de preț istorică; b) eficiența semi-tare – bazată pe informația disponibilă public; c) eficiența tare – 

bazată pe toată informația, publică și privată, externă sau din interior. Așa cum am menționat 

anterior, această tipologie nu a fost introdusă de Fama, ci de Roberts (1967). 
233 De exemplu, interesantul concept al hiperciclului (Eigen; Schuster, 1977). 
234 Analog anecdotei bine-cunoscute, să considerăm doi indivizi care sunt fugăriți de un urs fioros 

(aceasta este o variantă prelucrată de noi pentru specificul studiului de față; aici ursul este, evident, 
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mediul sau piața financiară). Uitându-se în spate, unul dintre ei (un economist adept al EMH, care 

urmărește soluția first best) spune „ursul aleargă mai repede decât noi, sunt foarte îngrijorat de cum 

am putea scăpa”. Celălalt (un economist adept al AMH, care urmărește soluția second best) îi 

răspunde „eu nu sunt îngrijorat deloc, deoarece îmi este suficient să alerg mai repede decât tine”. 
235 Aici termenul de normativ nu are, evident, sensul din domeniul legii pozitive, ci se referă la 

normativitatea pe care o exhibă orice teorie, sau model, sau ecuație – este vorba despre o 

normativitate cognitivă. 
236 De exemplu, în modelul AMH, prima de risc nu mai este constantă, ci e dependentă de cale 

(engl. path dependence). 
237 Există și o propunere alternativă la AMH, propunere care se concentrează pe impactul costurilor 

(de orice fel) care contează în alegerea economică (adică în alegerea strategiei tranzacționale – astfel, 

John Bogle a propus modelul: Cost Matters Hypothesis (CMH) (Bogle, 2005). Esența propunerii 

este: „randamentele brute pe piețele financiare minus costurile intermedierii financiare sunt egale cu 

randamentele nete livrate efectiv investitorilor” (engl. Gross returns in the financial markets minus 

the costs of financial intermediation equal the net returns actually delivered to investors.) 
238 Mai mult decât atât, behaviorismul are în comun cu EMH faptul că consideră preferințele 

economice ca date în „zestrea” psihologică a individului, fără a se preocupa de mecanismul prin care 

au ajuns în acea zestre și nici de mecanismul prin care ele ar putea fi schimbate. Așadar, din punct 

de vedere metodologic, behaviorismul și EMH sunt de același tip cu privire la preferințe, și anume 

sunt conservatoare. 
239 Aici rămânem, încă, în cadrul teoretic al lui Lo deși ulterior noi vom abandona piața financiară 

ca selector al strategiei tranzacționale, din rațiuni logice care vor fi arătate pe larg la momentul 

potrivit. 
240 Întâlnirea probabilității (sau, echivalent, suprapunerea de probabilitate) este un concept discutat 

de Lo pe larg în lucrarea sa de bază (Lo, 2019) prin care se arată un fel de „raționalitate” a abaterilor 

de comportament (abateri în raport cu EMH), raționalitate validată de apropierea comportamentului, 

în mod evolutiv, de probabilitatea pe care evenimentele o exhibă, de fapt. Pe scurt, suprapunerea de 

probabilitate se referă la tendința ca un comportament economic să se adapteze la mediu (în cazul 

nostru, la piața financiară) sau, mai bine zis, la pattern-ul mediului. Trebuie menționat faptul că 

suprapunerea de probabilitate este un fenomen sistematic, nu accidental. Acest concept pare apropiat 

de cel discutat de Kahneman (2012) cu privire la tendința spre medie a comportamentului economic. 
241 Vom vedea, în cele ce urmează, că este vorba despre o adaptare co-evolutivă, care include 

co-adaptarea în evoluție. Un aspect important, care va fi utilizat în modelarea logică a preferinței 

adaptive (nu a pieței adaptive!) va fi cel al exaptării (ca opus adaptării): adaptarea (engl. adaptation) 

se referă la orientarea funcției spre finalitate (scop), exaptarea (engl. exaptation) se referă la 

reorientarea funcției față de finalitatea (scopul) inițială. 
242 Există opinii care sugerează că, cel puțin în anumite contexte macroeconomice (de exemplu, 

perioade „bune” din punct de vedere al oportunităților investiționale sau, mai punctual, intervale de 

tip moment în care prețurile cresc), lăcomia poate domina frica. Dacă frica poate fi considerată un 

semnalizator pentru individ, costul ar trebui considerat un semnalizator pentru piață (de aici și 

propunerea alternativă, la AMH, a lui Bogle, menționată la nota 237). 
243 Menționăm că una dintre obiecțiile aduse EMH (nu numai din partea behaviorismului, dar chiar 

din partea „establishment-ului”) este aceea că nu permite (măsoară) grade de eficiență a pieței. 
244 Conceptul de asimetrie informațională a fost introdus de Grossman și Stiglitz (Grossman; Stiglitz, 

1980). 
245 Prin zgomot negru se înțelege starea pieței generată de agenții care acționează emoțional; ei sunt 

cei care asigură câștigurile/pierderile pentru agenții sofisticați (raționali). Cu alte cuvinte, prețurile 

pe piață variază în funcție de relația dintre agenții emotivi (care produc zgomotul negru) și agenții 

sofisticați. 
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246 Conceptul de habit este uneori utilizat și într-un sens mai larg (care include și cadrul normativ, 

tradițiile, valorile, aptitudinile, dispozițiile etc.), sens pentru care este utilizat adesea termenul de 

habitus. Habitus-ul conține componenta fizică, numită hexis, și componenta mentală (vezi, de 

exemplu, lucrarea lui Pierre Bourdieu, Limbaj și putere simbolică, Editura Art, 2013). 
247 Exprimarea pare forțată (în orice caz, este inconsecventă cu ideea că iraționalitatea 

comportamentului agentului este forma...rațională de reacție la schimbarea mediului, adică a pieței 

financiare), deoarece implică imposibilitatea sau ne-recomandabilitatea elaborării unui model de 

raționalitate în cazul AMH. 
248 Spre deosebire de viziunea clasică a convergenței în echilibrul eficienței pieței. 
249 Exemplu: testul statistic BDS, pentru neliniaritatea reziduurilor. 
250 Lo spune în repetate rânduri și în multe lucrări că pentru a bate o teorie (cum este EMH) îți trebuie 

tot o teorie – din păcate, cel puțin până în acest moment, nici AMH nu a produs o teorie (solidă). 
251 Considerațiile preliminare privind perechea „adaptant – adaptar” au fost făcute în Capitolul 1 

(vezi paragraful 1.4). 
252 Conceptul de outcome are o sferă (denotat) mai largă decât conceptul de output – în timp ce 

output-ul este o ieșire intenționată (scontată), outcome-ul conține și ieșiri neintenționate (engl. by 

products – produse secundare, spillovers – externalități, fie pozitive, fie negative etc.). Există autori 

(de exemplu, Karl Popper) care afirmă că tot ce trebuie să facă economiștii pentru a asigura 

predictibilitatea (și sustenabilitatea – nota noastră.) procesului economic este să identifice 

consecințele neintenționate ale deciziilor agenților (dar, îndeosebi, ale deciziilor publice). Pentru 

asta, însă, ar fi nevoie de elaborarea unei teorii economice a consecințelor neintenționate ale 

deciziilor (și comportamentelor) economice. Teoriile economice standard, fie că este vorba despre 

teorii ortodoxe (vezi teoria economică neoclasică) sau de teorii heterodoxe (vezi economia 

instituțională sau, mai larg, economia evoluționară) se ocupă doar de consecințele intenționate. 
253 Pentru simplificarea acestei discuții preliminare, ne menținem, încă, în paradigma conceptuală a 

AMH (pe care o vom „modifica”, însă, în volumul 2). 
254 De fapt, așa cum vom vedea, problema în cauză este chiar o problemă de simetrie în „grupul de 

transformări de stare” generate de procesul de adaptare. De exemplu, dacă o modelare cantitativă ar 

putea demonstra această simetrie până în punctul construirii unei integrale prime (vezi faimoasa 

teoremă Noether aici), atunci s-ar putea formula o lege de conservare a unui parametru reprezentativ 

pentru procesul de adaptare, lege care ar putea fi baza unui model predictiv foarte puternic, deoarece 

s-ar baza pe o invarianță. 
255 Spre deosebire de cazul evoluției biologice, în cazul de față mutația nu mai este aleatoare sau nu 

mai este complet aleatoare (vezi modelul de comportament pe piața financiară propus de noi: 

𝑅𝐸(1)𝐸(2)), iar selecția cumulativă nu mai este simplu direcționată (de creșterea fitness-ului

biologic) ci este parțial teleologic direcționată. Vom reveni pe larg asupra acestor caracteristici 

fundamentale. 
256 Lo nu spune în mod explicit că preferința (Nota bene: există unele substituiri reciproce între 

dorință și preferință, dar, în opinia noastră, preferința este mai aproape de credință decât de dorință 

– vezi și considerațiile oferite în această materie în Capitolul 1) este adaptivă, concentrându-se pe

faptul că piața este adaptivă, dar un alt autor, preocupat în mod nemijlocit de preferința adaptivă, 

afirmă că preferința (echivalată, în mod neglijent, cu dorința) este de tip non-autonom: prin caracter 

non-autonom se înțelege caracter adaptiv – autorul evocat este Jon Elster (Elster, 2016). 
257 Numărul gradelor de libertate este dat fie de numărul dimensiunilor unui spațiu (dacă ne aflăm 

în cazul unei abordări geometrice sau topologice), fie de numărul de parametri implicați (dacă ne 

aflăm în cazul unei abordări analitice – algebră sau analiză matematică). 
258 Există autori (chiar dintre cei mai redutabili) care consideră că preferința nu are un rol normativ 

în alegere. Desigur, preferința, fiind exclusiv idiosincratică, nu are un rol normativ în sensul normei 

pozitive (juridice) dar are rol normativ în sensul mai general al unei pre-selecții (ca să spunem așa), 
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la fel cum rol normativ, în acest din urmă sens, are și orice model de raționalitate, sau orice ecuație 

sau orice enunț per-locuționar (Nota bene: enunțul perlocuționar – vezi, aici, John Austin – este 

enunțul care creează sau are potențialul de a crea realitatea, de tip lumea a treia a lui Popper, despre 

care acel enunț face vorbire, enunțul per-locuționar fiind un act de vorbire). Amartya Sen este unul 

dintre autorii care resping rolul normativ (sau funcția normativă) a preferinței (Sen, 2000). 
259 Probabilitățile realizate intră, desigur, pe măsură ce sunt observate, în categoria probabilităților 

frecvențiale deși, atunci când sunt estimate ex ante ele sunt de tip Bayes. Mai riguros, spus, 

probabilitățile Bayes a priori (inițiale, pe baza cărora s-a făcut alegerea), devin probabilități Bayes 

a posteriori (după producerea evenimentului scontat). Probabilitățile Bayes reprezintă o specie de 

probabilități subiective (deși sunt ajustabile pe măsură ce apar noi informații care condiționează 

probabilitatea acordată inițial) – de menționat că distincția între probabilități obiective și 

probabilități subiective a fost făcută pentru prima dată de Jacob Bernoulli. Dezvoltarea ulterioară a 

probabilităților subiective datorează mult și lui Ramsey (1926), De Finetti (1937), Savage (1954) – 

sub condiția că acestea satisfac axiomele probabilității obiective. 
260 Cum se știe (ne-am referit anterior la aceasta) inter-subiectivitatea este o specie de obiectivitate, 

și anume este chiar obiectivitatea realității economice/sociale (ceea ce mai este cunoscut drept lumea 

a treia a lui Popper). 
261 Aici conceptul sau termenul de preț are o denotație generică, el exprimă ținta/obiectivul urmărit 

de agentul economic prin intermediul strategiei sale de tranzacționare pe piața financiară – în acest 

sens, această țintă se poate referi la orice variabilă de interes pentru agent, de aceea termenul de preț 

stă, pentru a zice astfel, pentru ținta agentului pe piața financiară. 
262 Evident, aici s-ar pune problema modelării unui sistem cibernetic de ordinul 2 în ceea ce privește 

preferința adaptivă. 
263 Norbert Wiener, considerat unul dintre creatorii ciberneticii (nu a fost singurul – unul dintre cei 

mai importanți cercetători în domeniu fiind Ross W. Ashby; în privința primatului cronologic al 

inventării ciberneticii, este de menționat contribuția lui Ștefan Odobleja, din lucrarea sa Psychologie 

consonantiste, publicată în anii 1938-1939 la Paris, în care stabilește cea mai importată componentă 

a ciberneticii: legea feed-back-ului generalizat), a definit noua disciplină ca studiu teoretic al 

controlului și comunicației în mașină și în organismul viu (titlul lucrării sale, apărute în 1948 la MIT, 

este: Cybernetics: or Control and Communication in the Animal and in the Machine). 
264 Biochimia reprezintă o abordare inter-disciplinară, la granița dintre biologie și chimie, adică în 

teritoriul originii vieții. Conceptul fundamental aici este cel de hiperciclu (care ar putea fi 

„împrumutat” și aplicat cu succes în economie, inclusiv în studierea pieței financiare adaptive sau 

co-evolutive – ceea ce studiul va experimenta în partea sa finală), introdus în literatură de Manfred 

Eigen (vezi articolul The Hypercyde: A Principle of Natural Self-Organization, părțile A, B, C, în 

Naturwissenschaften – în lb. engleză, No. 11, 1977, respectiv cartea From Strange Simplicity to 

Complex Familiarity. A Treatise on Matter, Information, Life, and Thought, Oxford University 

Press, 2013). 
265 În lucrarea (Froese et al., 2012) se arată că există două modele logice ale originii (și funcționării 

– nota noastră) vieții: a) modelul replicator-first, respectiv b) modelul metabolism-first. Se observă

că ambele au la origine informația genetică. Autorii „cer” să fie luat în considerare un alt model, pe 

care-l numesc movement-first. Termenul folosit de autori este specific la nivel pre-celular (sau, cel 

mult, la nivel molecular) dar un termen mai general, pe care-l propunem, de altfel, noi, ar putea fi 

cel de behaviour-first. Este (imediat) evident faptul că rolul și funcția preferinței în alegerea 

economică sunt compatibile mai degrabă cu acest model numit behaviour-first. 
266 Pe piața financiară (mai ales entre connaisseurs) funcționează și exformația: prin exformație se 

înțelege informația care nu mai este necesar a fi transmisă într-o comunicare, fără ca, prin această 

omisiune, să se reducă sau să se prejudicieze în vreun fel conținutul sau semnificația mesajului. 

Această posibilitate este asigurată de existența unui fond comun de informație/cunoaștere deținut 
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atât de sursa comunicării, cât și de destinația ei – de exemplu, comunicarea între avocați sau cea 

dintre dealeri pe piață este redusă (cantitativ) la minimum. Exemplul faimos este, desigur, cel din 

1862, al lui Victor Hugo care, îngrijorat în privința vânzărilor uneia dintre cărțile sale (este vorba 

despre romanul Mizerabilii), îi scrie editorului său: „?”. Editorul îi răspunde entuziasmat: „!” (vezi, 

în privința exformației, și Retvigl et al., 1998).  
267 Prin fitness (pentru a dezvolta descrierea prezentată deja pentru biologie (și, prin extensie, și în 

economie) se înțelege o proprietate de adecvare a unei entități (fie vii, fie instituționale) la mediul 

în care acea entitate este „scufundată”. Adecvarea se referă la exercitarea funcțiilor și, deci, la 

atingerea finalității/scopurilor acelei entități. Această adecvare se realizează prin adaptare-selectare. 

Așadar, realizarea „celui mai bun” fitness este, în ultimă instanță, un proces de adaptare reciprocă a 

entității vizate și a mediului său. 
268 Sau principiul acțiunii și reacțiunii – când un corp acționează asupra altui corp cu o forță dată pe 

o direcție dată, cel de-al doilea corp acționează, concomitent, asupra primului corp, cu o forță egală,

pe aceeași direcție dar de sens contrar. 
269 Deși conceptul de acțiune este, de regulă, asociat agentului uman (presupunând un scop, alocarea 

de mijloace atingerii acelui scop și chiar o deliberare a etapelor succesive ale acțiunii în cauză, adică 

o anticipare/planificare a lor), aici ignorăm acest aspect și vom considera a avea acțiune ori de câte

ori o cauză generează un efect. 
270 Conceptul de forță este definit de cea de-a doua lege a mecanicii – al doilea principiu: 𝐹 = 𝑚 ∙ 𝑎 , 

unde cu 𝐹 s-a notat forța, cu 𝑚 s-a notat masa, iar cu 𝑎 s-a notat accelerația (săgeata de deasupra 

simbolurilor indică faptul că avem de-a face cu mărimi vectoriale, deci cu mărimi care au o direcție 

și un sens). 
271 Din rațiuni de unitate terminologică, vom numi acțiunea originară acție și acțiunea subsecventă 

(Nota bene: aici avem o subsecvență logică, nu neapărat sau doar cronologică) reacție. 
272 Folosind prima lege a termodinamicii (legea conservării energiei), mijloacele de propulsie în 

spațiul cosmic se bazează exclusiv pe legea a treia a mecanicii. 
273 Deși mai degrabă am propune un alt termen care să exprime referențialul de care avem nevoie și 

anume termenul de răspuns. Totuși, deși avem tot timpul în minte conceptul de răspuns, vom folosi, 

în continuare, pentru a nu perturba prea mult efortul de lecturare a studiului, termenul de reacție, dar 

în accepțiunea pe care o vom defini ad hoc. 
274 În domeniul economic (și, mai larg, în domeniul social) cauzele potențiale sunt, de fapt, mai 

numeroase decât cauzele manifeste (efective) – aici intră, de exemplu, toate anticipațiile pe care le 

face un actor economic atunci când ia o decizie (amintim că nucleul criticii pe care Minsky o face 

modelului economic neoclasic, precum și celui post-keynesian, pentru incapacitatea de a analiza 

cauzele interne ale instabilității sistemului economic capitalist, se bazează tocmai pe deciziile 

economice din piață care au în vedere timpul, deci anticipațiile – vezi lucrarea sa, Cum stabilizăm o 

economie instabilă, Editura Publica, București, 2011). 
275 Din punct de vedere logic, nu este necesar să stipulăm că această cauză este generată de un individ 

și suportată (sub formă de efect) de alt individ – se poate foarte bine întâmpla ca o cauză să producă 

un efect asupra aceluiași individ al cărui comportament a generat acea cauză. 
276 De menționat, totuși, că, în modelele cantitative privind co-evoluția (vezi, aici, ecuațiile Lotka-

Volterra de reacție-difuziune în domeniul biologiei sau biochimiei), acția și reacția sunt 

concomitente sau, în orice caz, sunt legate prin procese de cauzalitate circulară având caracter 

necesar (instrumental, asta se realizează în cadrul unui sistem de ecuații diferențiale). 
277 Evident, reacția este anterioară acției în cazul, evocat deja, al anticipațiilor. Totuși, și aici putem 

deosebi între anticipațiile adaptive (care pot fi și ulterioare acției) și anticipațiile raționale (care sunt, 

întotdeauna, anterioare acției). 
278 Aici este vorba despre cantitatea de acțiune (sau, echivalent, cantitatea de reacție), care este dată, 

ca orice cantitate, de produsul dintre intensitatea reacției și durata de exercitare a acelei intensități. 
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Pentru a da un exemplu, impozitul pe venitul personal (cantitate) este dat de produsul dintre rata de 

impozitare (aspectul intensiv) și baza de impozitare (aspectul extensiv, echivalent, din punct de 

vedere logic, cu durata de exercitare a aspectului intensiv). 
279 Tipul de reacție numit feedback negativ este de sens invers față de cel al acției, tipul de reacție 

numit feedback pozitiv are același sens cu cel al acției. 
280 De exemplu, în domeniul justiției penale, făptuirea unei crime de omor (acția) nu este sancționată 

(reacția societății) tot cu o crimă de omor, ci cu închisoarea penală (Nota bene: există, desigur, state 

unde sancțiunea pentru crima de omor este tot omorul, dar aceasta este o excepție). 
281 De exemplu, cineva care a furat ceva de la altcineva va fi pedepsit pentru această infracțiune de 

instituțiile abilitate ale statului, nu de păgubaș (dacă păgubașul își face singur dreptate, este pasibil 

de a fi pedepsit el însuși de stat pentru o infracțiune diferită). 
282 Timpul de ceas este timpul mecanic, convențional, cu care operăm în viața cotidiană, adică timpul 

independent de procesul căruia îi este asociat, deci timpul cu tact invariabil. 
283 Ceea ce trebuie să se întâmple, așa cum spune definiția, întotdeauna. 
284 Este cazul, evocat mai sus, al anticipațiilor raționale (sau al așteptărilor – Nota bene: a nu se 

confunda anticipația cu așteptarea, atenționare făcută și în alte locuri din prezenta lucrare: în timp 

ce anticipația rezultă în mod inferențial dintr-un model de raționalitate, așteptarea este o proiecție 

subiectivă, o dezirabilitate, de regulă individuală și, mult mai rar, și destul de problematic, din cauza 

dificultăților privind agregarea preferințelor, de tip comunitar sau de grup social). 
285 „Dispozitivul” instituțional care asigură funcționarea automată a acestei clase de reacții este, 

totuși, introdus în structura sistemului implicat tot pe cale discreționară, adică non-automată. 
286 Un exemplu, aici, ar putea fi cel care se referă la elasticitatea-preț încrucișată a cererii. De 

menționat (tot referitor la teoria minskyană a instabilității economice), faptul că piața nu se poate 

re-stabiliza de la sine tocmai ca urmare a blocării procesului de substituție, blocare generată de 

deciziile economice ale actorilor care sunt afectate de timp (speculație financiară, modalitate de 

finanțare și de investire și altele asemenea). 
287 De exemplu, acomodarea ocupării la capacitatea de capital fix pe care sistemul economic în cauză 

o poate activa. De menționat, tot aici, și faptul că bunurile și serviciile pot fi grupate nu numai după

potențialul lor de substituție mutuală, ci și după potențialul lor de a se presupune în mod mutual ca 

urmare a relației lor de complementaritate – de exemplu, pâinea și untul sunt bunuri complementare. 
288 Există și aici așa-numita problemă a „primului impuls (a „primului bobârnac”), de aceea vom 

considera, prin convenție, că prima acție este un fel de reacție neprovocată. Cu excepția primei acții 

– care poate veni fie de la adaptant, fie de la adaptar – toate celelalte interacțiuni sunt reacții propriu-

zise. Desigur, așa cum prima acție nu este reacție, nici ultima reacție nu este acție (raționamentul 

este analog celui utilizat în rețele sau grafuri cu privire la primul nod și la ultimul nod din rețea/graf). 
289 Sfera de admisibilitate se mai numește și sfera de fetalitate – prin fetalitate se înțelege proprietatea 

unei relații (reacții) de a fi acceptabilă pentru destinatar (Nota bene: semnificația este perfect similară 

cu conținutul conceptului de fetalitate în cazul grefelor biologice). 
290 Este de așteptat ca comportamentul său, bazat pe predicția momentului, să fi fost deja imitat și 

de alți agenți care au observat succesul strategiei sale, așadar spațiul de joc pentru strategia 

contrariană s-a eliberat suficient de mult. Pentru a face o comparație din afara economiei, în jocul 

de fotbal, un jucător menține o direcție și o viteză un anumit timp și pe un anumit spațiu de pe teren, 

așa încât atrage mulți jucători în siajul său (echivalent cu urmărirea momentului pe piața financiară), 

după care, brusc, schimbă și direcția și viteza, beneficiind, în felul acesta, de spațiul de teren eliberat 

deja de urmăritorii săi și îndeplinindu-și astfel, scopul în joc. Nu întâmplător, teoria matematică care 

s-a dezvoltat, atât pentru concurența economică, cât și pentru cooperarea economică, se numește 

teoria...jocurilor (engl. games theory). Vezi, aici, și o lucrare care tratează acest mod de 

comportament – (Handy, 2016). 
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291 Caracterizarea adaptarului (a mediului) ca fiind un individ nu este (deși pare) forțată. Din 

perspectiva relației de co-adaptare, și adaptantul și adaptarul se comportă ca indivizi. Ar fi mult mai 

dificil, din punct de vedere conceptual, dar, mai ales, din punct de vedere instrumental, ca adaptarul 

(mediul, sau, mai îngust, piața financiară) să fie considerat ca o colectivitate cuprinzând ansamblul 

celorlalți agenți economici de pe lângă adaptantul luat în calcul. În plus, considerarea adaptarului ca 

individ nu restrânge cu nimic generalitatea și validitatea raționamentelor făcute. 
292 Expresia „caracter special” are aici semnificația ei proprie de „caracter referitor la specie” și nu 

semnificația din limbajul comun, de „caracter deosebit”, chiar dacă acest caracter se referă la un 

individ dintr-o populație. Din punct de vedere terminologic, pentru a evita nevoia de a face tot timpul 

precizări semantice, propunem ca, în limba română, să se utilizeze termenul de speciat pentru cazul 

în care vrem să ne referim la o caracteristică vizând specia: de exemplu, proprietate speciată, cu 

semnificația, exprimată prin parafrază, de: proprietate care privește specia. De altfel, limba română 

deja utilizează expresia speciație cu semnificația de emergență a unei specii. 
293 Este ușor de observat că aici este vorba despre o cauză normativă (și anume norma impusă de 

structură) sau, în terminologia aristoteliană, o cauză formală: structura este cauza normativă/formală 

a funcției. 
294 Există un „amestec” aici între cauza eficientă și cauza materială dar, din punct de vedere 

„macroscopic” (adică al observatorului), este relevantă doar cauza eficientă. 
295 Cauza formală este, așa cum am arătat deja, o cauză de tip normativ (așa cum este – vezi 

precizările anterioare – o ecuație sau un ordin/comandă). 
296 Mutația în domeniul economic (deci, implicit și pe piața financiară) nu mai este aleatorie (ca în 

cazul biologic), ci este o combinație între aleatoriu și deliberativ (mai exact, ea este, în opinia 

noastră, un rezultat al filtrului modal 𝑅𝐸(1)𝐸(2)), am putea să-i spunem, după „tehnica” lui Herbert 

Simon (vezi conceptul său de satisciență (engl. satisficing) prezentat în Capitolul 1), aleberativ (din 

concatenarea termenilor aleatoriu și deliberativ); în engleză ar fi randoberative (din concatenarea 

termenilor random și deliberative). În acest sens, este de menționat că literatura de specialitate, chiar 

dacă nu propune (încă) un termen de tipul aleberativității, acceptă că, în domeniul economic, de 

exemplu în procesul de adaptare-selecție a organizației (dar la fel se pune problema și în chestiunea 

adaptării-selecției comportamentului sau a strategiei tranzacționale), există intenționalitate (Lewin; 

Volberda, 1999). 
297 O discuție detaliată privind relația adaptare-selecție poate fi găsită în (Baum, 1996). 
298 Din punct de vedere predicativ, între mutația aleatorie și mutația aleberativă există o diferență 

crucială nu numai din punct de vedere al naturii mutației (una este complet aleatorie, cealaltă este 

un mix între aleatoriu și intențional), ci și din punctul de vedere al „vehiculelor” de transport al 

mutației: astfel, în cazul mutației aleatoare, vehiculul este gena, pe când, în cazul mutației 

aleberative, există două asemenea vehicule: mema și sema (vezi Capitolul 1 pentru detalii în această 

materie). 
299 Mulți analiști (sau, adesea, simpli și harnici scriitori de articole) omit să adauge la termenul 

selecție predicatul cumulativ, deși atât evoluția biologică, cât și evoluția economică (sau financiară) 

sunt imposibile în absența predicatului cumulativ (în cel mai simplu caz, aditiv) al selecției. Desigur, 

avem (și în biologie, și în economie) așa-numitul echilibru punctuat (conjectură propusă de Stephen 

Jay Gould și Niles Eldredge, în 1977) dar acesta constituie mai degrabă excepția decât regula în 

evoluție. 
300 În modelul logic final, pe care-l vom propune, gradul de specializare va constitui una dintre 

constrângerile care va fi luată în considerare ca o constrângere rigidă (opusă constrângerii flexibile), 

adică o constrângere de tip structural. 
301 Există, însă, și autori care consideră co-evoluția ca fiind echivalentă semantic cu co-adaptarea 

(Ehrlich; Raven, 1964). 
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302 Ar putea face, însă, obiectul unui studiu de tipul unui articol științific în materia preferinței 

adaptive (sau chiar în cea a piețelor adaptive a lui Lo) – de exemplu, piața unică europeană ar ilustra 

cu succes conceptul de multi-scalaritate. 
303 Sintagma „eveniment viitor”, în contextul alocării de probabilități, nu este pleonastică, așa cum 

ar părea prima facie, deoarece probabilități Bayes a priori pot fi alocate și evenimentelor trecute: de 

exemplu, în analize de tip cliometric (sau cliodinamic), analiza contra-factuală trebuie să opereze cu 

probabilități alocate evenimentelor contra-factuale trecute. 
304 A nu se confunda conceptul de moment statistic ca proprietate statică (de stare) a unei serii de 

timp (de exemplu, momentul de ordinul 1 este media seriei, momentul de ordinul 2 este varianța 

seriei, etc.) cu conceptul de moment statistic ca proprietate cinematică (de flux, sau de traiectorie) a 

seriei: corelație pozitivă între valorile variabilei unei serii, pe un anumit interval de timp, corelație 

care înfrânge mersul aleatoriu. Posibilitatea acestei confuzii poate fi eliminată dacă, de exemplu, 

termenul de moment în cea de-a doua accepțiune ar fi înlocuit cu termenul de inerție (engl. inertia), 

care este și mult mai sugestiv, de altfel. 
305 Trebuie spus că mai există un concept de așteptare (care folosește tot termenul de așteptare) în 

ceea ce se numește teoria așteptării (sau teoria cozilor de așteptare), în care așteptarea are 

semnificația timpului scurs de la așezarea „în coadă” a unui individ și până la servirea scopului 

pentru care acel individ s-a așezat la coadă. În acest caz, așteptarea reprezintă tot o specie 

matematică, deci non-subiectivă. 
306 Ca și în alte cazuri  terminologia de limbă engleză poate induce în eroare – termenul așteptare 

(engl. expectation) are, aici, mai degrabă, semnificația de anticipație/anticipare (la fel ca în lucrarea 

lui Muth – vezi Capitolul 1 – care introduce conceptul de „așteptare” rațională folosind 

termenul...expectation). Ambiguitatea se explică prin aceea că, în limba engleză, anticiparea (eng. 

anticipation) este cvasi-sinonimă cu predicția, de aceea se preferă termenul de expectation. 
307 Cineva cu un simț exagerat al nuanței poate să considere că preferința este manifestarea 

praxiologică (fie prin act, fie prin abținere) a credinței, adică obiectivarea acesteia din urmă. Relațiile 

dintre credință, dorință, motivație, interes și preferință sunt, desigur, de cea mai mare însemnătate, 

dar ele vor fi reluate la locul potrivit. 
308 Se poate, desigur, glosa, aici, pentru o paralelă sui generis între cele două sisteme de gândire 

propuse de Kahneman (Nota bene: nu Kahneman este „inventatorul” termenilor în cauză, ci Keith 

Stanovich și Richard West); gândire rapidă, gândire lentă, și conceptele de așteptare, respectiv 

anticipare, în sensul că așteptarea ar corespunde gândirii rapide (sistemul 1 în terminologia lui 

Kahneman) iar anticiparea ar corespunde gândirii lente (sistemul 2 în terminologia lui Kahneman). 
309 Jocul economic de tip win-win este ceea ce se numește joc cu sumă pozitivă (suma câștigurilor 

partenerilor, rezultate din cooperarea de tip win-win, este mai mare decât suma câștigurilor puse în 

joc pentru cei doi parteneri) – exemplu peremptoriu de sinergie pozitivă, cum vom vedea mai 

departe. 
310 Această situație, care nu este rară în procesul economic, poartă numele de ipoteza reginei (engl. 

Queen Hypothesis): extincția unei specii în urma concurenței cu altă specie, ca urmare a faptului că 

fitness-ul comun rămâne constant, adică rămâne pe o curbă de indiferență, fiind vorba, așadar, de 

un trade-off al fitness-ului interspecii (numele exotic vine din analogia care poate fi făcută cu un joc 

jucat de regină în Alice în țara minunilor, cartea logico-beletristică a lui Lewis Carroll) (Lewin; 

Volberda, 1999). 
311 Evident, din punct de vedere teoretic, orice joc de tip loss-loss poate fi deturnat/corupt spre un 

joc de tip win-loss, dacă pierderea totală a utilității substantive este în așa fel distribuită între 

parteneri încât unul dintre ei, de fapt, fie câștigă, fie rămâne pe o curbă de indiferență din perspectiva 

utilității substantive deținute la sfârșitul jocului. 
312 Într-o exprimare mai sibilinică: reducerea lungimii momentelor. 
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313 Credințele însele sunt primitive, adică au valoare de principii, ele fiind auto-întemeietoare (nu au 

nevoie de un principiu, încă mai primitiv, care să le justifice). Mai general, o credință este un 

dispozitiv (de cele mai multe ori sau în cea mai mare parte, subconștient) de justificare a-rațională a 

preferinței. 
314 Nu trebuie confundată selecția de grup cu selecția inter-specii (la selecția inter-specii vom reveni 

în finalul proiectului de cercetare, când vom discuta, în detaliu, problema auto-poieticității). 
315 Diferența între dezvoltare și evoluție constă în două componente: 1) dezvoltarea se referă la 

individ, în timp ce evoluția vizează specia; 2) dezvoltarea implică doar mutația la nivelul individului, 

în timp ce evoluția implică, pe lângă mutație, și selecția cumulativă exercitată de mediu asupra 

individului (fenotipului). Desigur, în contextul pieței financiare, prin individ se va înțelege, după 

caz, fie preferința, fie strategia de tranzacționare, fie, încă, tranzacția punctuală/individuală. 
316 Accentuăm asupra faptului că, la fel cu cazul biologic, fitness-ul nu este selectat (filtrat) de mediu 

după un criteriu de maximizare, ci după unul de adecvare, adică din perspectiva supraviețuirii, nu 

din cea a optimizării. De altfel, în această confuzie constă non-testabilitatea EMH deși, așa cum am 

arătat, ea este „testată” zilnic de zeci sau de sute de ori de zeloșii econometricieni scriitori de articole. 
317 Amintim modul în care se produce mutația, în domeniul biologic, la cele două niveluri: a) la 

nivelul micro: prin erori de transcriere din ADN în m-ARN (urmând ca m-ARN – ARN mesager – 

să fie transcris mai departe în sintetizarea proteinei); b) la nivelul macro: prin efectul unor factori 

fizici, biologici sau chimici de impact (ex.: radiații) asupra genomului. 
318 Reamintim că, prin echilibru punctuat, se înțelege o selecție non-cumulativă, bruscă (din 

perspectivă geologică). Această semnificație este valabilă în paleontologie (unde a și apărut acest 

concept) dar, din perspectiva pieței financiare, el trebuie ajustat sub influența culturii, ceea ce vom 

și face în continuare. 
319 În timp ce, în natură, este extrem de rar, frecvența sa calculându-se în unități de timp geologic. 
320 Teoria economică neoclasică (de fapt, din acest punct de vedere, ea este inspirată chiar de 

economia politică clasică – Smith, Ricardo – susține că egoismul este o condiție de necesitate pentru 

progresul societății (inclusiv pentru progresul economic). Nota bene: nu este, însă, și o condiție de 

suficiență în acest sens. Libertarienii (de exemplu, Hayek) susțin același lucru. Să amintim, aici, că 

modelul homo œconomicus, pe baza căruia s-a edificat EMH (și, de altfel, și martingala lui 

Samuelson) este un model care reține drept criteriu de comportament al individului tocmai egoismul. 
321 Act in such a way that you treat humanity, whether in your own person or in the person of any 

other, never merely as a means to an end, but always at the same time as an end. (Immanuel 

Kant,Groundwork of the Metaphysic of Morals, Cambridge University Press, 1997, tradusă în limba 

română sub titlul Întemeierea metafizicii moravurilor. Critica rațiunii practice, Editura Antet, 

2013).  
322 În sensul nemijlocit instrumental, fiecare dintre noi îi tratează pe ceilalți întotdeauna ca pe 

mijloace – de ex. când un angajat angajează un salariat, sau când „ne folosim” de un brutar pentru a 

ne procura o pâine – dar maxima kantiană cere ca, chiar în aceste circumstanțe, să nu uităm că fiecare 

individ trebuie văzut ca un scop, și niciodată doar ca un mijloc. 
323 În mod convențional, deși nu general acceptat, „începutul” istoriei este considerat „momentul” 

în care vânător-culegătorii (engl. hunters-gatherers) au inventat agricultura și și-au schimbat 

comportamentul de supraviețuire ca atare. 
324 La scară mare putem aminti colonialismul, la scară medie putem aminti sectorul public „obez” 

dintr-un stat, iar la nivel individual putem aminti comportamentul unor copii față de părinții lor. 
325 Ceea ce ar trebui să determine EMH să se transforme, pur și simplu, în AMH. Din păcate, cum 

am spus și anterior, nici AMH nu oferă o teorie a pieței financiare, așa cum nici BMH nu oferă una, 

în timp ce EMH are o asemenea teorie. 
326 Există, totuși, o distincție între simbioză și cooperarea win-win: în timp ce prima are un caracter 

necesar, non-voluntar, ultima are un caracter contingent (în cazul oamenilor – un caracter deliberat) 
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327 În alte cuvinte, sinergia pozitivă generează feed-back pozitiv asupra preferinței care a ocazionat 

producerea sinergiei în cauză. 
328 Menționăm că orice preferință este adaptivă (sub aceleași considerente care obligă la a se spune 

că orice evoluție este o co-evoluție), în ciuda faptului că unele modele economice (inclusiv EMH) 

le consideră date și imuabile, cel puțin în exercițiul modelelor în cauză. 
329 Emergența ar reprezenta, în acest caz, acțiunilor agenților neinformați (sau, în terminologia lui 

Fama, nesofisticați). 
330 În esență, darwinismul generalizat introduce în teoria evoluționistă selecția de grup (după unii 

autori, și selecția oblică, adică inter-specii) (Essletzbichler, 2012). 
331 Un exemplu la îndemână aici este cel din sistemul bancar: o bancă super-specializată are profituri, 

în medie, mai mari decât o bancă universală, dar, în cazul unei crize financiare, banca universală se 

descurcă mai bine decât banca specializată.  
332 Și, de altfel, și cu „ordinea” fizică în care creierul nostru a evoluat: prin adăugarea de noi straturi 

de conexiuni (sau de conștientizare crescândă), în mod non-optim și chiar...inestetic (Searle, 2013). 
333 Din punct de vedere logic, o variație (schimbare) instituțională acționează ca o restricție (restricția 

poate fi atât de tip pozitiv – extinderea „legii de mișcare”, care poate fi numită relaxare instituțională 

– cât și de tip negativ – restrângerea „legii de mișcare”, care poate fi numită contracție instituțională).

Rolul normei/legii este, așadar unul care privește sfera de alegeri disponibile pentru agent (în cazul 

nostru, pentru agentul economic sau, mai aplicat, pentru agentul care tranzacționează pe piața 

financiară): așadar schimbarea instituțională reprezintă o mutație (produsă în mediu/piața financiară) 

pe care trebuie s-o accepte (sau s-o respingă, după caz) agentul. 
334 Amintim faptul că, din punct de vedere conceptual, există o diferență între sisteme dinamice și 

sisteme cinematice (diferență care ar trebui respectată și din punct de vedere terminologic): 

cinematica studiază variația unui sistem în sine, fără a se preocupa de cauzele acele variații (de ex. 

studierea varianței sau a staționarității unei serii de timp), în timp ce dinamica studiază această 

variație luând în considerare cauzele care o determină.  
335 Predicatul determinist și predicatul analitic sunt echivalente sub aspect logic: ele semnifică faptul 

că o lege de mișcare, stabilită pentru o populație, se aplică în mod identic fiecărui individ din acea 

populație. După cum se știe, mecanica statistică (sau termodinamica) a încercat (prin Ludwig 

Boltzmann, îndeosebi) să extragă macroscopicul din microscopic, adică prin agregarea analiticului 

în statistic (păstrând, evident, cauzalitatea). Într-un mod analog a procedat Niels Bohr atunci când a 

dezvoltat interpretarea de la Copenhaga a mecanicii cuantice. În economie sunt cunoscute, de 

asemenea, numeroase încercări de a extrage macroeconomicul din microeconomic – (van den Bergh; 

Gowdy, 2003). 
336 În acest sens, s-a dezvoltat așa-numită genetică populațională, care studiază frecvența de apariție 

a unei mutații la nivelul unei populații, prin predominanța unei/unor alele.  
337 De remarcat că, deși își numește propriul model drept AMH, Andrew Lo tratează, de fapt, nu 

piața adaptivă per se, ci tandemul strategie tranzacțională – piață (financiară) și, așa cum înțelegem, 

tot dintr-o perspectivă co-evolutivă. Totuși, în timp ce Lo pune accentul pe „alegerea” pe care piața 

financiară o face asupra strategiei tranzacționale, noi punem accentul pe variația preferinței. 
338 Un model logic este, adesea, numit și paradigmă deși, în mod riguros și în tradiția kuhn-iană, o 

paradigmă nu e tocmai un model logic, ci un mod de a produce cunoaștere – de regulă științifică – 

care, în acest scop, conține, în mod necesar, unul sau mai multe modele logice (sau teorii) subsumate 

acelui mod de a produce cunoaștere (în terminologia lui Kuhn, subsumate acelui mod de a face 

știință normală). 
339 Ceea ce vizează mai degrabă homeoreza (engl. homeorhesis) decât homeostaza (engl. 

homeostasis). 
340 Sintagma euristica  reprezentativității ((engl. representativeness heuristic) fost introdusă de 

Kahneman și Tversky. 
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341 Este principiul cel mai puternic pe care behaviorismul (BMH) îl opune teoriei așteptărilor 

raționale (EMH) și pe baza căruia s-au formulat cele mai multe critici la adresa EMH (de asemenea, 

acest principiu stă la originea celor mai multe „anomalii” – multe dintre ele, desigur, false anomalii, 

vezi miturile legate de falsificarea EMH, prezentate în Capitolul 1). 
342 Precizăm și următoarele: alături de sfera de admisibilitate (𝑆), trebuie să existe și sfere de 

acceptabilitate (𝐴), sfere de observabilitate (𝑂) și sfere de controlabilitate (𝐶), deoarece sistemul 

format din adaptant și adaptar, adică sistemul Φ(𝑎, 𝐴) este un sistem cibernetic și anume un sistem 

cibernetic de ordinul 2 (așa cum s-a arătat în Capitolul 1, sistemul cibernetic de ordinul 2 conține 

observatorul/regulatorul în el însuși, spre deosebire de sistemul cibernetic de ordinul 1 în cazul 

căruia observatorul/regulatorul este exterior sistemului în cauză). În context, avem următoarea 

secvență (sau filtraj, în limbajul matematicii financiare – vezi, pentru noțiunea de filtraj, conceptul 

de martingală, mai exact, spațiile măsurabile dintr-un spațiu de probabilitate): 𝐶 ⊂ 𝑂 ⊂ 𝐴 ⊂ 𝑆. 
343 Problema este analogă celei a alegerii axiomelor în cazul proiectării unei teorii – alegerea este 

pur discreționară dacă nu, deseori, chiar arbitrară (respectând, desigur, principiile logice implicate). 
344 Un astfel de număr de ordine ar conta ca un număr de relevanță (analog numărului de utilitate), 

fie de tip cardinal, fie de tip ordinal (Nota bene: opinia noastră este că ar trebui să fie un număr 

ordinal). 
345 Desigur, întreaga discuție legată de regresia ad infinitum trebuie reluată și în legătură cu alegerea 

modelului de raționalitate. 
346 Consecinționismul este, în epistemologie, una dintre teoriile justificării – de exemplu, teoria 

justiției sociale a lui Rawls poate fi calificată drept o teorie consecinționistă, deoarece alegerea 

principiilor de bază ale societății (în poziția originară în care se „semnează” contractul social) are în 

vedere consecințele (potențial egale, în acest caz) pe care aceste principii le vor avea în societate, 

odată alese. Un alt exemplu poate fi găsit în economie: criteriul de alegere în teoria economică 

neoclasică (deci, implicit în EMH) este maximizarea utilității așteptate, adică o consecință 

(măsurabilă cardinal, în acest caz) al alegerii făcute. Tot consecinționist este (în filosofie) 

pragmatismul lui William James: trebuie considerat adevărat ceea ce are succes, adică ceea produce 

rezultatele scontate. 
347 Homeoreza (engl. homeorhesis) este analogul dinamic al homeostazei (eng. homeostasis), adică, 

în timp ce homeostaza asigură conservarea stării unui sistem, homeoreza asigură conservarea 

traiectoriei (fluxului) acelui sistem. 
348 Principiile regulative asigură atât controlul, cât și comanda de homeoreză. 
349 Și nu pe reprezentativitatea statistic-rațională. 
350 Distincția dintre cauzalitate (sau cauzare) și condiționalitate (sau condiționare) nu este 

non-problematică. În fond, dacă o cauză nu produce efecte decât dacă o anumită condiționalitate 

este prezentă, nu ar trebui să considerăm acea condiționalitate ca având rol cauzal (eventual...anti-

cauzal)? Asta ne-ar conduce la conceptul de complex cauzal (care cuprinde și cauza „standard” și 

condiționalitatea) dar, printr-o agregare corespunzătoare, complexul cauzal este, pur și simplu, 

cauza. Pe de altă parte, după cum se știe, cauza își este suficientă sieși pentru producerea efectului. 

Așadar, dacă se poate arăta că o cauză anumită are întregul potențial suficient pentru obținerea 

efectului, mai este justificată introducerea condiționalității în ceea ce am numit complexul cauzal? 

Opinia noastră este că trebuie separată cauzalitatea de condiționalitate și aducem aici un argument 

din domeniul justiției sociale: să admitem că meritul este cauza pentru care se primește o retribuire 

(de exemplu, o cotă parte din PIB, cum ar fi salariul). Dar dacă meritul nu are ocazia economică de 

a se manifesta (de exemplu, nu există un loc de muncă), atunci meritul nu poate fi retribuit. Așadar, 

este nevoie de o condiționalitate – existența unui loc de muncă, în acest caz – care condiționalitate 

nu este, la rândul său, cauză a retribuirii, ci doar ocazie a ei. Sau să luăm un exemplu din domeniul 

fiscal: există obligația plății impozitului pe venitul personal dacă acest venit depășește un anumit 

nivel. Cauza plății impozitului este, evident, existența normei fiscale care stipulează această 
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obligație, dar obligația nu devine eligibilă dacă nivelul venitului personal rămâne sub pragul stabilit 

(așadar, dacă nu se produce condiționalitatea). Amintim cititorului că, în legătură cu conceptul de 

propensitate, aceasta se obiectivează doar în cadrul unui complex condițional (situație 

dispozițională) local sau global. Conceptul de ocazie, din praxiologie, pare a fi cel mai bun termen 

pentru conceptul de condiționalitate. 
351 Aici apare o problemă (pentru care trebuie, evident, propusă o soluție) – este vorba despre 

conceptul, introdus de Jon Elster în privința preferinței adaptive și anume conceptul de struguri acri 

(engl. sour grapes) (Elster, 2016). Preferința se adaptează, în acest caz, „în jos”, adică, cu alte 

cuvinte, catalizatorul în cauză pare că acționează în direcție non-performativă. 
352 Acest predicat este unul dintre cele mai semnificative în ceea ce privește conceptul de catalizator 

– faptul că un catalizator este non-autonom conduce imediat la ideea (prezentă, de altfel, în teoria

biologică și fiziologică – vezi cazul enzimelor „inteligente” (Monod, 1991)) capacității selective sau 

de selecție pe care o poate exhiba un catalizator. De aici și până la a introduce catalizatorii în modelul 

logic al preferinței adaptive nu sunt prea mulți pași de făcut, iar noi vom parcurge acești pași. 
353 Andrew Lo spune chiar mai mult în această privință, și anume că pentru a bate o teorie (el se 

referă la EMH) este nevoie de o altă teorie (Lo, 2019). Desigur, autorul speră, cu „modestie”, ca 

AMH să fie exact acea teorie (în opinia noastră, această speranță este un pic grăbită). 
354 Din punct de vedere conceptual, hiperciclul este o aplicare a darwinismului la nivel molecular 

(Jerman, 2016). 
355 Reluăm observația conform căreia aici avem de-a face cu o încălcare a poziției lui Popper relativă 

la variația probabilității privind adevărul unei teorii/ipoteze în cazul unor coroborări succesive (cum 

este, de exemplu, cazul mecanicii cuantice, sau al relativității generalizate) – în timp ce Popper 

susține că, în acord cu teoria sa a falsificabilității factuale, coroborarea nu modifică (în orice caz, nu 

mărește) probabilitatea ca teoria/ipoteza testată să fie adevărată, în cazul auto-catalizei care 

funcționează cu privire la preferință, se pare că, din punct de vedere psihologic, credința în 

„adevărul” preferinței crește pe măsură ce testarea ei a condus la succes pe piața financiară. Așa cum 

am spus la începutul Capitolului 1, avem de-a face, aici, pur și simplu cu creșterea probabilității ca 

preferința să aleagă, iar și iar, strategia care nu a dat greș până atunci. Aceasta este, cum spuneam, 

o auto-cataliză în modificarea/adaptarea preferinței, care se situează, în mod evident, în marja

pragmatismului jamesian. 
356 Conceptul de hiperciclu este utilizat și în alte domenii. De exemplu, în geometria hiperbolică 

(adică geometria non-euclidiană în care axioma paralelelor spune că printr-un punct exterior unei 

drepte date pot fi duse cel puțin două paralele la acea dreaptă – această geometrie se mai numește 

geometrie lobacevskiană sau bolyai-lobacevskiană. Nota bene: geometria non-euclidiană prin care 

la o dreaptă dată nu se poate duce nici o paralelă printr-un punct exterior acelei drepte se numește 

geometrie eliptică) hiperciclul este curba ale cărei puncte au aceeași distanță ortogonală față de o 

dreaptă dată, numită axă (hiperciclul fiind, de fapt, în acest caz pur geometric, o sferă).  
357 Repetăm faptul că nu există o relație bijectivă între preferințe și strategii tranzacționale, unei 

preferințe putând să-i corespundă mai multe strategii tranzacționale, respectiv o strategie 

tranzacțională putând să se bazeze pe mai multe preferințe (care sunt, evident, consistente între ele). 
358 De exemplu, conceptul de mână invizibilă (engl. invisible hand) acționează prin intermediul unor 

hipercicluri generate de acțiunile reciproce ale agenților economici liberi. 
359 Precizăm că (după informațiile noastre) în modelarea economică nu există formalizări ale 

hiperciclului, în contextul conceptului eigenian și, desigur, el este cu atât mai puțin formalizat pentru 

cazul preferinței adaptive care funcționează pe piața financiară 
360 Și aici, din păcate, confuziile în multe articole „științifice” abundă. Se spune, de exemplu: „cutare 

a primit feed-back de la cutare”. Acest tip de „feed-back” este un simplu răspuns (cum vom vedea, 

se încadrează în categoria normelor de reacție despre care am vorbit anterior). 
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361 Din punct de vedere teoretic lucrurile sunt mai nuanțate. Astfel, feed-back-ul este definit ca un 

semnal de control închis, adică un semnal care este dependent de output-ul sistemului în cauză. În 

acest sens, feed-back-ul ar putea proveni și din mediu, dacă mediul depinde de acest output. Există 

și semnale de control deschise, care sunt autonome (sau independente) față de output-ul sistemului 

(acestea din urmă provin din mediu sau pot proveni chiar din sistem, dar fără a fi dependente de 

output-ul sistemului). 
362 A nu se confunda stabilitatea cu staționaritatea: feed-back-ul negativ asigură stabilitatea, adică 

sunt permise oscilații în tunelul pre-acceptat de variație, cu condiția ca variația să nu iasă din tunel, 

în timp ce staționaritatea implică, pentru a spune astfel, o stabilitate punctuală, nu una de tunel (sau 

de interval). 
363 Feed-back-ul negativ mai este cunoscut și sub denumirea de feed-back degenerativ. 
364 Adaptat la subiectul nostru de cercetare, aceasta se referă la creșterea (în jurul unui anumit prag, 

considerat critic) a ponderii anumitor strategii de tranzacționare în totalul strategiilor de 

tranzacționare (sau, în acord cu perspectiva care va fi instrumentată de echipa de cercetare, a ponderii 

unei/unor preferințe/credințe în totalul preferințelor/credințelor care operează pe piața financiară). 
365 Desigur, se va face referire la relația de cauzalitate/condiționalitate dintre preferință (sau credință) 

și strategia tranzacțională (la care ne-am referit deja în textul principal). În acest sens, modificarea 

preferinței poate conduce, peste un anumit prag de variație, și la impact asupra alegerii strategiei 

tranzacționale, dar această relație este neliniară și non-invariantă. 
366 Precizăm că termenul (și conceptul) de compartimentare (engl. compartmentalizing) nu are 

sensul specific studiilor de biologie sau bio-chimie, ci mai degrabă sensul „civil” de separare relativă 

din punct de vedere funcțional. 
367 Aici, cum spuneam, ne „despărțim” de Lo, care consideră piața financiară ca fiind mediul 

strategiei tranzacționale. 
368 „Mecanismul” acestui transfer constă în modificarea prețului relativ între cele două zone/domenii 

sau, ceea ce este același lucru, în modificarea costurilor de oportunitate ale deciziilor implicate. 
369 Dereglementarea este, evident, o specie de reglementare, după cum scăderea economică este o 

specie de creștere economică, iar dezinflația este o specie de inflație. 
370 În principiu, trecerea de la memă la semă o numim reglementare, iar trecerea de la semă la memă 

o numim dereglementare.
371 Conceptul de cvasi-specie este introdus de Eigen și Schuster în legătură cu teoria lor privind 

originea vieții, mai exact în legătură cu mecanismul de hiperciclu în auto-organizarea pre-biotică a 

naturii (Eigen; Schuster, 1977). 
372 Din punct de vedere teoretic nu putem evita, aici, paralela cu conceptul de agent reprezentativ, 

utilizat în modelările logice și cantitative microeconomice din teoria economică standard (de 

manual): într-adevăr, dacă tranzacțiile ca atare sunt socotite indivizi/agenți punctuali (la limită, 

idiosincratici), atunci strategia tranzacțională va reprezenta, pur și simplu, agentul reprezentativ (sau 

individul reprezentativ) pentru acele tranzacții. Atragem atenția asupra unei posibile confuzii: 

reprezentativitatea este considerată doar la nivelul unei strategii tranzacționale date, adică o anumită 

strategie tranzacțională este tranzacția reprezentativă (sau tranzacția medie), dar nu la nivelul tuturor 

strategiilor reprezentative. Astfel, dacă dorim să construim o strategie tranzacțională reprezentativă, 

va trebui să calculăm o medie a tuturor strategiilor tranzacționale care operează pe o piață financiară, 

adică să facem o medie a mediilor (cum se știe, din punct de vedere statistic, există conceptul de 

medie a mediilor – ca, de altfel, și cel de medii ale altor indicatori statistici de tipul momentelor 

statistice; Nota bene: nu de tipul momentelor financiare din seriile de timp, deși se folosește același 

termen de moment). În această versiune a reprezentativității, strategia tranzacțională reprezentativă 

este însăși...piața financiară ca atare. 
373 Din punct de vedere metodologic și instrumental (deși, evident, nu și din punct de vedere 

conceptual) nu este recomandabil, în opinia noastră, să se considere indivizii fizici ca indivizi ai 
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„populației” pieței financiare (de altfel, nici Fama, nici Lo nu procedează așa, nici explicit, nici 

implicit). 
374 De exemplu, prin evoluții de tip simpatric sau de tip alopatric (discutate în Capitolul 1). 
375 Este de remarcat faptul că Lo (creatorul AMH) consideră că selectarea strategiilor tranzacționale 

este realizată de piața financiară. Rezultă, așadar, că Lo consideră că indivizii sunt, într-adevăr, 

strategiile tranzacționale, așa cum, la nivelul firmei, se consideră că indivizii sunt rutinele (Nelson; 

Winter, 1985), ceea ce și noi acceptăm. Dar, în acest caz, care este specia care evoluează (sau 

co-evoluează)? Nu poate fi piața, deoarece, fiind instanța de selecție, este, desigur, mediul. Așadar, 

la Lo avem individ și mediu, dar nu avem specie. Strategia tranzacțională nu poate fi considerată 

specie pentru tranzacțiile care intră sub incidența ei (și care, astfel, ar deveni indivizi pentru 

strategie), deoarece instanța de selecție nu selectează tranzacțiile punctuale, ci strategiile. Aceste 

dificultăți logice (și de mecanism adaptiv și evoluționar) sunt depășite dacă se acceptă sugestia 

noastră conform căreia piața reprezintă specia, deci nu ea este instanța de selecție. 
376 Dăm două exemple de selecție direcționată punctuată. Primul se referă la apariția unor crize 

financiare (Nota bene: repetăm că orice criză din economie este o criză financiară, adică apare în 

economia financiară/nominală, deși, prin efectele colaterale sau prin cele induse, se poate transforma 

într-o criză economică – adică poate afecta economia reală) care bulversează întreaga logică de 

funcționare a pieței financiare, inclusiv procesul de selecție direcționată. Al doilea se referă la 

modificări bruște și masive în constrângerile la care sunt supuse strategiile tranzacționale – apariția 

unor noi modele de piață financiară, cum a fost, de exemplu EMH, sau apariția unor 

instrumente/tehnici, cum a fost tehnica Black-Scholes-Merton a derivativelor financiare sau apariția 

unor constrângeri de tip normativ, de exemplu modificarea cerințelor de capital în sistemul bancar. 
377 Este de examinat (într-o direcție de cercetare de sine stătătoare, totuși) dacă, în ceea ce privește 

acceptabilitatea selecționară (ca să ne exprimăm astfel) a strategiilor tranzacționale, pot fi utilizate 

probabilitățile propensive ca markeri ai acestei acceptabilități. 
378 Evident, conceptul de fitness al unei strategii tranzacționale trebuie definit și, pe cât cu putință, 

măsurat. În opinia noastră, acest concept este crucial în dezvoltarea unui model realist al preferinței 

adaptive și, în continuare, în dezvoltarea unui model autopoietic al pieței financiare (APMH – 

Autopoietic Market Hypothesis) așa cum se intenționează prin prezenta cercetare. 
379 În opinia noastră, este vorba, în mod riguros, de economia nominală, nu de cea financiară, dar o 

asemenea distincție (un pic prea analitică) nu aduce valoare adăugată analizei intenționate aici, deci 

nu va fi operată decât ca o observație marginală. 
380 Ecoul conceptului de știință normală din teoria paradigmei a lui Kuhn (2008) este ușor de 

observat: rutina este ceea ce face firma și ceea ce firma se așteaptă să facă în continuare – același 

lucru este valabil și pentru știința normală, cu deosebirea că, în cazul rutinei, ne aflăm într-o 

paradigmă praxiologică, în timp ce, în cazul științei normale, ne aflăm într-o paradigmă cognitivă.  
381 Prezumptiva idee (pe care, eventual, o putem introduce noi aici, doar de dragul discuției), și 

anume că strategia tranzacțională evoluează, conduce la o contradicție: dacă strategia tranzacțională 

este individul, atunci ea nu evoluează, ci se dezvoltă, iar dacă strategia tranzacțională este specia, 

atunci ea nu este selectată, deoarece selecția are întotdeauna ca țintă individul. 
382 Din punct de vedere teoretic, trebuie discutată și relația dintre credință și preferință – întrebarea 

fiind: ce este credința, din perspectivă evolutivă, în raport cu preferința, dacă aceasta din urmă este, 

cum dorim să spunem, genotipul? Dar necesitățile de cercetare din acest studiu nu merg atât de 

departe. 
383 Revezi conceptul nostru de aleberativitate. 
384 Sugestie metodologică: prin aplicarea analizei spectrale (care identifică atât distribuția de 

probabilitate a amplitudinii semnalului, cât și puterea spectrală – engl. power spectral density sau 

doar power spectral). Amintim că există, în acest sens, nouă culori asociate zgomotului, clasificate 

în funcție de puterea spectrală (𝑆(𝑓) = 1/𝑓𝛼, unde 𝑓 este funcția de frecvență a semnalului) și 
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anume: neagră: 3 < 𝛼 < 9, cu distribuție de probabilitate a amplitudinii nedeterminată (Nota bene: 

descrie mai ales evenimente rare sau lebede negre) ; gri: 𝛼 se află în norma de sonoritate, cu 

distribuție de probabilitate a amplitudinii nedeterminată; maron (sau zgomot brownian: 𝛼 = 2, cu 

distribuție de probabilitate a amplitudinii nedeterminată (Nota bene: descrie mișcarea browniană sau 

procesul Wiener, cunoscut și ca mers aleatoriu); roșie: 𝛼 = 2, dar amplitudinea urmează o distribuție 

de probabilitate non-gaussiană (Nota bene: descrie mai ales procese astrofizice); roz: 𝛼 = 1, 

distribuție de probabilitate a amplitudinii mărginită (Nota bene: descrie procese cu auto-organizare 

– cum sunt, de fapt, procesele economice sau financiare; în acest sens, zgomotul roz este mai adecvat

pentru piața financiară decât zgomotul alb)); alb: 𝛼 = 0, distribuție de probabilitate a amplitudinii 

mărginită și funcție de frecvență liniară; verde: 𝛼 = 0 sau 𝛼 = 2, distribuție de probabilitate a 

amplitudinii mărginită; albastru: 𝛼 = −1, distribuție de probabilitate a amplitudinii mărginită (Nota 

bene: se folosește pentru cazul discretizării/cuantificării proceselor continue); violet: 𝛼 = −2, 

distribuție de probabilitate a amplitudinii mărginită (Nota bene: se folosește pentru procesele cu 

inteligență artificială) (Doyle; Evans, 2018). 
385 În topologia standard (spațială, geometrică) echivalența topologică vizează forma. Probabil, într-

o versiune temporală, echivalența topologică ar putea viza ritmul (rata) schimbării. Din punct de 

vedere instrumental, teoria tensorială pare a fi cea mai adecvată, deoarece capturează invarianțele. 
386 Termenul de ecuație înseamnă, etimologic, egalitate, ceea ce nu implică eo ipso, cantitativismul 

(vezi, de exemplu, ecuațiile, în acest sens larg, prezentate de Nicholas Georgescu-Roegen în lucrarea 

sa fundamentală Legea entropiei și procesul economic, Editura Expert, 1996). 
387 Amintim faptul că preferința adaptivă – concept și termen – a fost examinată în Capitolul 1. 
388 Evident, cele două capitole anterioare, menționate, nu oferă, propriu-zis, o teorie (înțeleasă ca 

ansamblu coerent de principii și teze de descriere cauzală a ontologiei, epistemologiei și praxiologiei 

unui domeniu dat), dar considerăm că este o bună bază teoretică de pornire. 
389 Prin probabilități obiective ne-frecvențiale înțelegem probabilități obiective asignabile cazului 

(evenimentului) singular așa cum, în opinia noastră, se prezintă experienței (directe sau indirecte) 

funcționarea pieței financiare. 
390 Cum se știe, Toma d’Aquino este aristotelian, inclusiv în privința fizicii lui Aristotel. 
391 Trimiterea la conceptul modern de preferință este mai mult decât evidentă aici. Prin înclinație 

Toma d’Aquino înțelege așteptări stabile (engl. stable expectations) asupra acțiunilor sau, în 

terminologia pe care o vom utiliza mai departe: propensitatea (adică, prin obiectivare, preferința) 

„semnalizează” (aici în sensul precis al lui Robert Nozick – The Nature of Rationality. Princeton 

University Press, 1993 – dat rolului de predictor al principiilor asumate și declarate printr-un 

angajament public) comportamentul (adică alegerea strategiei tranzacționale). Este important de 

precizat că aplicarea conceptului de propensitate în domeniul social (economie, sociologie), precum 

și la domeniul umanist (psihologie, antropologie) se face pe linie tomistă, deoarece, spre deosebire 

de Peirce, Toma d’Aquino acceptă atât cauza eficientă, cât și cauza finală (scopul), ultima fiind 

specifică omului, ca ființă capabilă de reprezentări de tip teleologic. Astfel, conform acestui 

gânditor, există șase etape de realizare a unei acțiuni (Stump, 2003): primul act: intelectul stabilește 

că un scop e bun în anumite circumstanțe (adică în condițiile lui Popper sau în cele ale lui Fetzer – 

nota noastră); al doilea act: stabilirea faptului că scopul poate fi atins, în acele circumstanțe (ex. cu 

anumite mijloace); al treilea act: alegerea mijloacelor pentru atingerea scopului; al patrulea act: 

stabilirea adecvării mijloacelor pentru atingerea scopului; al cincilea act: comanda (imperativ al 

intelectului); al șaselea act: acțiunea (adică realizarea acțiunii, ca act praxiologic – nota noastră). 

Dacă interpretăm teoria tomistă din perspectivă modernă (Kantola, 1995) rezultă că Toma d’Aquino 

poate fi încadrat în categoria gânditorilor adepți ai teoriei frecvențiale (obiective) a probabilității. 
392 Există autori care consideră că, în natură, lumea cuantică este singurul caz de indeterminism pur. 

Restul cazurilor în care avem incompletitudine de cunoaștere nu se încadrează la indeterminism ci, 
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cu o sintagmă relativ rebarbativă, la determinism statistic, modelat de distribuții stohastice ale 

evenimentelor. 
393 Cazul singular este specific și economiei (socialului, în general), de aceea conceptul de 

propensitate este foarte util în modelarea (fie logică, fie cantitativă) a fenomenului economic. 
394 Probabilitatea frecvențială este o măsură de probabilitate (în sensul Kolmogorov, adică bazată pe 

teoria mulțimilor) care este limita ocurențelor unei secvențe infinite de repetări ale unui experiment. 

Evident, întrucât o secvență infinită de repetări nu este posibilă actual (ci numai potențial), rezultă 

că, de fapt, nu există niciodată o probabilitate frecvențială exactă, ci numai aproximativă (și anume 

aproximată la secvența finită de repetări efectiv realizate). Așadar, chiar din perspectiva 

probabilității frecvențiale, se simte nevoia unei examinări a evenimentului per se, fără a se face apel 

la secvența de experimente repetate. Cum vom vedea, teoria propensității (sau teoria propensivă a 

probabilității) aspiră exact la acest lucru. 
395 Popper voia, de fapt, să găsească un model explicativ pentru fenomenele de interferență, respectiv 

de superpoziție din fenomenologia cuantică. 
396 În lumea cuantică asta se exprimă prin așa-numita probabilitate de tranziție, obținută prin 

produsul scalar al funcțiilor care descriu cele două stări, funcții normalizate (ortonormate) într-un 

(același) spațiu Hilbert (Johansson, 2009). 
397 Teoria economică (atât la nivel micro, cât și la nivel macro) utilizează conceptul de înclinație 

(engl. propensity) dar într-un sens mult mai simplu – ca valoare numerică marginală care exprimă, 

din punct de vedere (prezumat) cauzal, variația unei variabile economice în raport cu altă variabilă 

economică – de exemplu, în microeconomie: înclinația marginală spre consum: 𝑐 = 𝐶𝑉
′ , unde 𝑐 este 

înclinația marginală spre consum, 𝐶 este consumul (sau funcția de consum) de tip keynesian 

(𝐶 = 𝑎 + 𝑐 ∙ 𝑉), iar 𝑉 este venitul curent (𝐶𝑉
′  este derivata parțială a funcției de consum în raport cu 

venitul curent); în macroeconomie: înclinația marginală spre import, calculată în mod similar, ca 

derivată parțială a funcției importului în raport de venitul național. Așadar, conceptul de 

înclinație/propensitate utilizat în mod curent în teoria economică acum nu are nici o conotație 

probabilistă, ci este doar o denumire (nu prea adecvată) pentru un calcul marginal. 
398 Popper a numit această relativizare ca fiind de natura unor condiții dispoziționale. Noi vom 

avansa, pentru cazul economiei, conceptul (sintagma) de cadru situațional sau ecogeodezică. 

Deosebirea față de conceptul lui Popper este că ecogeodezica va cuprinde și cadrul normativ, pe de 

o parte, și habitus-ul (aici nu în sensul conceptului de habit al lui Peirce, ci în sensul lui Pierre

Bourdieu din lucrarea Limbaj și putere simbolică, Editura Art, 2013), pe de altă parte. 
399 Această echivalare este „cuiul lui Pepelea” în teoria propensității și ea va fi examinată mai jos cu 

un anumit grad de detaliere. 
400 Din punct de vedere epistemologic (sau, mai larg, filosofic) aceasta face ca propensitatea absolută 

să fie de categoria noumenului, iar propensitatea relativă să fie de categoria fenomenului (dacă 

revenim la terminologia lui Kant).  
401 Avem aici o specie a așa-numitei probleme a probabilității inverse – mai general a obținerii 

distribuției de probabilitate din secvența de rezultate generate de repetarea experimentului. Putem 

extrage concluzia evidentă că propensitatea (cel puțin propensitatea absolută) este robustă (sau 

inertă) la contra-factualitate. Și mai important este să se sublinieze faptul că propensitatea nu poate 

fi condițională (vom reveni mai analitic asupra acestei aserțiuni) deoarece condiționalitatea (de 

exemplu, așa cum o cunoaștem din teoria probabilităților) este dată de un eveniment fixat din câmpul 

de evenimente al spațiului de probabilitate în cauză, nu de ansamblul condițiilor de manifestare a 

probabilității unui eveniment (de asemenea, fixat). Or, în cazul propensității, propensitatea relativă 

sau cea obiectivată în (susține Popper) probabilitate obiectivă a cazului a singular, depinde de 

propensitatea absolută și de întregul cadru de condiții experimentale (de întreaga dispoziție a 

„câmpului propensiv”), nu de un singur eveniment fixat sau de un număr de evenimente care nu 

epuizează nicidecum ansamblul condițiilor dispoziționale de obiectivare a propensității. 
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402 De reținut că, în cazul secvenței de rezultate (care, cum știm, generează probabilitatea obiectivă 

frecvențială), condițiile experimentale trebuie menținute invariante pentru fiecare repetare a 

experimentului, altfel, limita secvenței de rezultate ale experimentului nu va „livra” probabilitatea. 

Chiar și în cazul în care secvența nu este infinită, dacă menținerea invariantă a condițiilor 

experimentale este realizată, ceea ce se obține este, cu certitudine, probabilitatea obiectivă 

frecvențială, chiar dacă, din cauza necontinuării la infinit a secvenței, ea are un caracter (cantitativ, 

nu calitativ) aproximativ. 
403 Popper spunea că propensitatea are același rol, pentru probabilitate, ca accelerația pentru forță (a 

doua lege/principiu a/al dinamicii în mecanica newtoniană). 
404 Deși acceptă, în mod virtual, posibilitatea unei secvențe de repetări ale experimentului, Popper 

nu precizează nici dacă aceasta trebuie să fie infinită (fiind virtuală, experimentarea infinită e 

posibilă), sau finită, iar dacă e finită, nu precizează dacă secvența trebuie să fie lungă (cât de lungă?) 

sau scurtă. 
405 Amintim că, relativ recent, econometria a început să ia în considerare așa-numitele variabile 

latente (variabile inobservabile dar care pot fi inferate, prin intermediul modelului econometric, din 

variabilele observabile). Totuși, semnificația conceptului de variabilă latentă din econometrie nu are 

nici o legătură cu caracterul latent al propensității, decât, poate, prin faptul (superficial) că atât 

propensitatea, cât și variabila latentă sunt inobservabile. 
406 Econometria nu ține cont de contextul dispozițional atunci când, pe baza estimării unor parametri 

ai unor funcții cinematice de corelație din trecut, pretinde să facă predicții. Extrapolarea unei 

tendințe (așa-numita extrapolare fenomenologică) ignoră faptul că tendința însăși (în terminologia 

de față, propensitatea relativă a fenomenului în cauză) poate fi (și este în mod necesar) modificată 

de contextul viitor, adică de noua proprietate dispozițională în care se va desfășura acel eveniment. 

Dar nu acesta este „păcatul” cel mai mare al econometriei „scriitoare” de articole, ci faptul că 

(îngrijorător de frecvent) tratează stohastic fenomene care sunt deterministe în esența lor. Probabil 

că, așa cum, după econometria neo-clasică, a fost dezvoltată econometria bayesiană, după aceasta 

din urmă ar trebui dezvoltată o econometrie propensivă (adică bazată pe probabilități propensive 

sau, mai exact, pe propensitatea relativă a cazului singular). 
407 Într-adevăr, Popper arată că justificarea derivării probabilității obiective a cazului singular din 

propensitate constă în faptul că, dacă am executa o secvență suficient de lungă de experimente 

identice – adică în aceleași condiții experimentale – am obține, cel mai...probabil, o valoare a 

probabilității egală cu propensitatea. Aici apare o problemă deosebit de dificilă, nelămurită în 

literatura de specialitate: dacă propensitatea nu este neapărat un număr, cum se face tranziția de la 

propensitate la probabilitate care, în schimb, este un număr? Chiar dacă acceptăm propensitatea ca 

bază a probabilității obiective a cazului singular, tot ne trebuie un operator (de tip matematic) care 

să pună în corespondență (biunivocă?) propensitatea cu probabilitatea pe care aceasta o generează. 
408 De fapt, Popper se asociază, în această privință, lui David W. Miller (1996). 
409 Fără îndoială, Popper a fost impulsionat în propunerea sa a unei teorii a propensității, de 

poziționarea lui Einstein care a respins vehement modelul cuantic bazat pe probabilități empirice 

(obiective dar nu frecvențiale), spunând că această teorie este cel puțin incompletă din acest motiv. 
410 Lewis folosește, pentru credință, termenul credence, nu belief (și cu atât mai puțin faith), pentru 

a sugera că este vorba despre o formă utilizată de individ pentru a credita realitatea cu o anumită 

tendință (sau, în terminologia de aici, cu o propensitate relativă). În esență, principiul principal spune 

că credința, condiționată de teorie și de istorie este egală cu șansa (adică cu probabilitatea cazului 

singular). 
411 Trebuie precizat faptul că, într-un univers determinist, șansa (ca și propensitatea sau 

probabilitatea, de altfel) sunt triviale: au fie valoarea numerică „0” (imposibilitate), fie valoarea 

numerică „1” (necesitate). Nu contează dacă indeterminismul, care dă „drept de existență” șansei, 

este generat de lipsa de cunoaștere sau, dimpotrivă, este un indeterminism radical, ca în cazul teoriei 
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cuantice. David Lewis propune, de fapt, două versiuni ale principiului principal (care, în 

ultimă instanță, reprezintă o analiză logică a șansei): a) prima versiune este formalizată astfel: 

𝑃(𝐴|𝑇, 𝐻) = 𝑃(𝐴), unde 𝑃 desemnează probabilitatea, 𝐴 este un enunț, 𝑇 este o teorie care 

fundamentează credința, 𝐻 este o istorie a evenimentului descris de enunț, „|” este o constantă logică 

semnificând faptul că probabilitatea enunțului este condiționată de un alt eveniment (sau de alte 

evenimente, cum avem acest caz); b) a doua versiune este formalizată astfel: 𝑃(𝐴|𝑇, 𝐻) = 𝑃(𝐴|𝑇). 

Așadar, dacă în prima versiune, avem o probabilitate absolută, în cea de-a doua avem o probabilitate 

condiționată. De menționat că determinismul implică predictibilitatea, dar reciproca nu este 

adevărată: predictibilitatea nu implică determinismul (de exemplu, pot fi emise predicții pe baze 

stohastice) (Johansson, 2009). 
412 De menționat că nici Popper, nici imensa majoritate a cercetătorilor în această materie nu au 

sugerat o asemenea proprietate absolută – ei au arătat că propensitatea se manifestă numai în 

interiorul unui set de condiții date. De exemplu, în viziunea lui White, masa unui obiect indică o 

propensitate a acelui obiect de a se îndrepta de la sine spre centrul gravitațional al spațiului în care 

se află. Dar tocmai proprietatea gravitațională a spațiului – adică setul de condiții – face ca obiectul 

să aibă acea propensitate, dacă gravitația ar fi nulă, obiectul respectiv nu ar manifesta nici o 

propensitate (în orice caz, nu o propensitate similară). De menționat că fizica aristoteliană avea 

aproximativ aceeași viziune despre o propensitate absolută a obiectelor (fizică dovedită falsă prin 

studiile lui Galilei). 
413 Unul dintre creatorii filosofiei pragmatiste, alături de William James, pe lângă contribuțiile 

fundamentale aduse în domeniul semioticii. 
414 Prin habit se înțelege o regularitate (Nota bene: aproximativ în sensul Hume-ian al cuvântului), 

o lege achiziționată, o lege generală (cum sunt legile de acoperire din silogisme). Prin habit, omul

interpretează simbolul (Nota bene: noi vom „pretinde” că, prin preferință/propensitate, omul 

interpretează comportamentul, nu informația, cum crede Fama, în teoria sa EMH). 
415 Este evident că termenul de liability (it does be) al lui White, menționat anterior, este inspirat de 

sintagma „would be” a lui Peirce. 
416 Consecvent cu sine însuși, Popper arată că „would-be” nu poate fi o proprietate a ceva, ci o relație 

între acel ceva și condițiile (mediul) în care se manifestă acel ceva. Totuși manifestarea completă a 

lui „would-be” se face doar pe secvențe infinite, și tocmai de aceea „would-be” (ca proprietate) 

poate fi aplicată și la cazurile singulare. 
417 Legile care nu se referă la aspectele fundamentale sunt numite legi fenomenologice și sunt 

considerate legi superficiale (Nota bene: desigur, nu în sensul peiorativ al limbajului „civil”). 
418 Este fratele faimosului și importantului reprezentant al școlii economice austriece Ludwig von 

Mises (ultimul fiind creditat cu crearea conceptului de praxeologie – ortografiat cu „e”, nu ca în 

praxiologie – care este o teorie sociologică a economiei, distinctă, însă, de sociologie). 
419 Această focalizare fusese, însă, deja realizată de Kolmogorov, în 1933, prin teoria sa axiomatică 

a probabilităților frecvențiale (bazată pe teoria, tot axiomatică, a mulțimilor). De menționat că teoria 

lui Kolmogorov este o teorie matematică, în timp ce teoria propensității (a lui Popper) este o teorie 

logică – de exemplu, teoria propensității, fiind aplicabilă cazului singular, poate fi utilizată în teoria 

judecăților (silogismelor), în sensul că premisa majoră a unui silogism (sau legea universală sau, 

încă, legea de acoperire) are o anumită propensitate ca, în setul de condiții furnizat de premisa 

minoră, să genereze concluzia silogismului. 
420 Adică o probabilitate Bayes inițială – a priori, cum este cunoscută în literatura de specialitate – 

(mai exact, o distribuție inițială sau a priori de probabilități). 
421 Este evident că, în condiții bayesiene, probabilitatea obiectivă pe care se bazează probabilitatea 

a priori bayesiană nu poate fi de tipul probabilității frecvențiale, deoarece probabilitatea bayesiană 

este asociată cu evenimentul singular. 
422 Adică ceea ce Popper numea proprietate dispozițională a unei entități creditate cu propensitate. 
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423 Clasa de referință este, evident, mai îngustă decât proprietatea dispozițională a lui Popper – mai 

exact, ea este locală, deși dintr-o perspectivă teoretică, nu experimentală. 
424 Principiul celei mai înguste clase de referință nu este lipsit de probleme: a) pot fi mai multe clase 

de referință la fel de înguste, între care trebuie un criteriu suplimentar de alegere; b) chiar dacă există 

o singură clasă de referință îngustă, există posibilitatea/riscul să se considere condiționalități din altă

clasă de referință, alterându-se, astfel, probabilitatea pe care ar fi generat-o propensitatea clasei de 

referință fără ingerințele din altă clasă de referință (asupra acestei probleme a atras atenția Keynes). 
425 Evident, Gillies consideră că identificarea clasei de referință (eventual cea mai îngustă ca sferă) 

este un fapt subiectiv care conferă, astfel, probabilității, chiar dacă nu și propensității, un caracter 

subiectiv. În cele din urmă, se pare că Gillies acceptă, pentru probabilitatea (subiectivă a) cazului 

singular, cel mult o bază obiectivă, reprezentată de propensitate. 
426 Amintim că Lewis, elaborând versiunea a doua a principiului principal, a renunțat la 

probabilitatea absolută 𝑃(𝐴) și a înlocuit-o cu o probabilitate condițională (mai exact 

non-fundamental condițională, în terminologia introdusă de Gillies): 𝑃(𝐴|𝑇). 
427 În acest sens, Kevin Hoover (2002) vorbește despre o stabilitate a așteptărilor privind 

regularitățile sociale. Evident, aici rolul fundamental îl are cadrul normativ, pe care noi îl vom 

considera (dintr-o perspectivă a abordării evoluționiste) ca fiind mediul în care evoluează „specia” 

numită preferință adaptivă, care specie conține „indivizii” reprezentați de strategiile tranzacționale 

pe piața financiară. 
428 Poziția lui Simboli este, în mod evident, aristotelică, știut fiind că Aristotel considera că nu există 

știință a contingentului (aici apare problema dacă teoria economică este sau nu știință, din moment 

ce ea se ocupă de contingent, nu de necesar). 
429 Această definire a probabilităților este considerată definirea naivă a acestora (definirea științifică 

s-a făcut prin teoria axiomatică a probabilităților, propusă în anul 1933 de matematicianul 

Kolmogorov). 
430 De menționat că probabilitatea obiectivă frecvențială trebuie considerată ca o probabilitate 

epistemologică, nu cauzală. 
431 Mai exact, probabilitatea care operează în domeniul cuantic, întrucât probabilitatea, ca valoare 

numerică, nu poate fi cuantică ci doar continuă – de exemplu, mulțimea numerelor naturale (ca și a 

celor raționale, de altfel) este o mulțime „cuantică”, adică discret numărabilă, pe când mulțimea 

numerelor reale, în care se încadrează valorile numerice ale probabilității, mai exact, intervalul 
[0,1] ∈ ℝ, este o mulțime continuă, deci non-cuantică. 
432 Aici se poate observa cât de mult rău poate face o denumire atribuită neglijent – „obiectivitatea” 

probabilității frecvențiale rezultă, desigur, în mod forțat, din faptul că experimentul este repetat pe 

o secvență de realizări (engl. outcomes) lungă (la limită, infinită), prezumându-se, astfel, că repetarea

experimentului iese de sub „jurisdicția” subiectului. 
433 Se știe că inducția este pasibilă de fals, deși nu generează în mod necesar falsul (vezi exemplul 

găinii lui Russell sau cel al corbului lui Hempel). Din punct de vedere logic, totuși, inducția nu este 

de tipul ex falso quodlibet, principiu cunoscut și ca principiul exploziei. 
434 Privitor la anterioritatea cauzei față de efect (anterioritate care poate fi măsurată exclusiv prin 

măsurarea unei lumi cu entropie mai mare care conține efectul, față de o lume cu entropie mai mică 

care conține cauza), teoria cuantică are ceva de „obiectat” – se pare că timpul, cel puțin timpul de 

ceas, este reversibil în lumea cuantică, deci efectul poate preceda cauza (eficientă). 
435 Există autori care consideră propensitatea drept o cauză a cauzei. În alte cuvinte, asta ar vrea să 

spună că propensitatea acționează cauzal pentru declanșarea cauzei eficiente. O asemenea 

interpretare capătă un sens foarte puternic (și util atât teoretic, cât și operațional, adică metodologic 

și instrumental) în domeniul economic (respectiv, mai larg, în domeniul social). În aceste domenii, 

propensitatea ar putea fi considerată o cauză finală care declanșează o cauză eficientă. În 
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restul studiului, în care vom considera preferința (adaptivă) ca pe o propensitate a habit-ului (sau a 

habitus-ului) individului, vom detalia și adânci această asumpție a echipei de cercetare. 
436 Modelul stohastic este, de fapt, o distribuție de propensități. Cu alte cuvinte, distribuția de 

outcome-uri (la limită, distribuția de probabilități) este expresia observabilă a distribuției de 

propensități. 
437 Numele de paradoxul lui Humphreys a fost dat de David Fetzer (evocat anterior), nu de 

Humphreys însuși. 
438 Amintim că această simetrie stă la baza teoremei Bayes a probabilităților subiective privind cazul 

(evenimentul) singular. 
439 În studiul nostru, vom accepta, totuși, simetria (de fapt, o anumită simetrie sau, mai exact, o 

simetrie restricționată a) propensității (pe care noi o vom identifica cu preferința). Desigur, la 

momentul potrivit vor fi oferite toate considerentele care susțin (sau aspiră să susțină) o asemenea 

poziționare epistemologică. 
440 Iată de ce econometria (mai general, modelele cantitative aplicate proceselor stohastice) nu pot 

stabili cauze, ci doar corelații. Deși, în opinia noastră, din punct de vedere operațional și chiar din 

perspectiva politicilor economice, corelația este suficientă pentru a genera cvasi-explicații (nu 

pseudo-explicații), pretenția econometriei (sau, mai exact, a puzderiei irepresibile de 

econometricieni) de a identifica relații cauzale este nu numai eronată dar și agasantă prin suficiența 

afișată (pentru a nu exista dubii cu privire la vreo pasiune ascunsă anti-econometristă, concedem că 

predicții pot fi făcute și pe baza corelațiilor, nu neapărat pe baza cauzalității, desigur dacă se iau 

toate măsurile de „garantare” a menținerii corelațiilor stabilite și pe perioada predictată, aspect omis 

cel mai adesea de scriitorii de articole de econometrie aplicată). 
441 De fapt, exact așa vom proceda. 
442 Abordarea lui Popper este, evident, o abordare din perspectivă logică, nu dintr-una matematică 

și cu atât mai puțin dintr-o perspectivă operațională (cum este teoria – matematică – a lui 

Kolmogorov privind probabilitatea). Menționăm că însuși Keynes, în preocupările sale privind 

probabilitatea, utilizează tot o abordare logică. 
443 Nu dorim să ieșim din concepția testabilității empirice, deși vom examina și testabilitatea de 

coerență (gramaticală și semantică, respectiv), deoarece rămânem la convingerea că singurul criteriu 

autentic de științificitate (în primul rând, pentru că este, la rândul său, testabil inter-subiectiv) este 

testabilitatea (sau falsificabilitatea, în terminologia lui Popper) factuală. Cum se știe, separarea între 

enunțuri pozitive și enunțuri metafizice a fost făcută, în mod sistematic, adică din perspectiva 

filosofiei științei, de reprezentanții Cercului de la Viena (pozitivismul logic, ulterior denumit 

empirism logic), cu care, fără a fi membru „cu acte” a cochetat însuși Popper, înainte de a fi inventat 

falsificaționismul ca alternativă la verificaționism (concepția dominantă de testare în cadrul Cercului 

de la Viena). 
444 Deși sunt autori care nu sunt dispuși să renunțe la această calificare (Settle, 1965). 
445 Aici subzistă, evident, dificultatea de a face un enunț predictiv privind o valoare numerică 

(valoarea probabilității obiective a cazului singular, sau valoarea șansei, în terminologia lui Lewis) 

pe baza unei cauze non-numerice (sau căreia nu i se poate asocia o valoare numerică). Cum spuneam 

anterior, problema „alocării” unei valori numerice propensității (Nota bene: este vorba despre o 

valoare unică, nu despre un set de valori posibile!) este nu doar nerezolvată (încă) dar nu se întrevede 

nici o cale (ingenioasă) de a face asta. 
446 Acuratețea termenilor utilizați în această frază nu este prea mare, deoarece, cum am arătat, 

propensității nu i se poate aloca o valoare numerică pasibilă de a fi modificată (cantitativ), indiferent 

prin ce modalitate și cu ce justificare. 
447 Menționăm că există opinii, în literatura de specialitate, conform cărora conceptul de probabilitate 

condițională (care este conținut – ca și teorema Bayes – în axiomele Kolmogorov ale probabilității) 

este inadecvat conceptului însuși de probabilitate (Hajek, 2003). 
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448 Desigur, este posibilă și redefinirea probabilității condiționale, așa încât aceasta să nu depindă 

doar de un eveniment, ci de o clasă de evenimente, alese conform unor criterii prestabilite. Să ne 

amintim că, în formularea principiului principal, de exemplu, Lewis condiționează probabilitatea nu 

doar de teorie (care ar putea fi considerată un eveniment fixat) ci și de istorie, ceea ce înseamnă că 

avem o condiționalitate extinsă față de conceptul ortodox de condiționalitate. 
449 Există „neînțelegeri” cu privire la ce anume înseamnă termen lung. Astfel, Gillies (2000) 

consideră că termen lung înseamnă o secvență finită dar foarte...lungă, în timp ce Fetzer (1981) 

apreciază că secvența în cauză ar trebui să fie infinită (revenind, astfel, oarecum, la poziția lui Popper 

care accepta o secvență infinită virtuală – Nota bene: o secvență infinită nici nu poate fi, de altfel, 

decât virtuală, ca orice trecere la infinit). Amintim că relația dintre actual și virtual/potențial a fost 

rezolvată încă de Aristotel. Pe această distincție se și bazează distincția (mai...instrumentală) dintre 

infinitul matematic (virtual/potențial) și infinitul fizic (actual), distincție utilizabilă la rezolvarea 

paradoxurilor faimoase din logică, cum sunt paradoxurile formulate de Zenon. 
450 Amintim că EMH nu permite grade – de altfel, aceasta este una dintre rațiunile pentru care s-au 

dezvoltat alternativele la EMH: behaviorismul, evoluționismul, adaptivismul. 
451 Cu alte cuvinte, teoria probabilităților ar trebui denumită teoria...posibilităților. 
452 O ordonare lexicografică este o ordonare a-criterială, generată de o logică de tip procedural pe 

care autorul ordonării o propune. Aceasta înseamnă că singurul mod de a examina și evalua o 

ordonare lexicografică este aceea de a releva faptul că ea produce o procedură care realizează 

obiectivele propuse în cercetarea/modelarea în cauză. Cu alte cuvinte, o ordonare lexicografică este 

o ordonare care livrează un model deductiv adecvat scopului acelei ordonări. Desigur, trebuie avut

grijă ca modelul deductiv să producă posibilitatea unor enunțuri testabile factual, adică a unor 

enunțuri științifice (în sensul lui Popper). 
453 Fama: EMH (Efficient Market Hypothesis), Lo: AMH (Adaptive Market Hypothesis). 
454 Numit anterior geodezică. Vom menține conceptul pentru care, însă, va trebui găsit un termen 

din terminologia de jargon a piețelor financiare. 
455 Deci, relativitatea propensității se referă la setul de condiții locale (de spațiu, timp, cadru normativ 

etc.). 
456 Facem, din nou, trimitere la exemplul furnizat de Herbert Simon cu conceptul (și termenul) său 

de satisciență (engl. satisficing), adică realizăm o combinație verbală între propensitate și preferință 

– deci, proferință.
457 Dacă incertitudinea nu este completă, atunci, desigur, probabilitățile din distribuția a priori nu 

vor fi egale între ele. De altfel, proferința este menită să identifice probabilitatea subiectivă maximă 

într-o distribuție inițială de probabilități. 
458 Metoda diferențelor finite – MDF (engl. Finite Difference Method – FDM) reprezintă o 

aproximare (de diferite ordine, după necesități) a derivatei unei funcții continue, în jurul unui punct 

dat, pe o vecinătate suficient de mică, conform unei mărimi convenabile a aproximării. Metoda este 

utilă din cel puțin două perspective: a) poate găsi soluții numerice (inclusiv prin calcul computațional 

– de exemplu, folosind soft-ul de programare Python pentru științele sociale), în condițiile în care

găsirea soluțiilor analitice (adică a soluțiilor-funcții) direct din ecuația diferențială (sau cu derivate 

parțiale, după caz) este dificilă sau chiar imposibilă; b) liniarizează modelul diferențial sau cu 

derivate parțiale, în cazul în care acesta este non-linear, ceea ce permite utilizarea algebrei matriciale 

pentru a rezolva sistemul de ecuații liniare rezultat (Nota bene: utilizarea metodei diferențelor finite 

poate conduce la sisteme cu un număr relativ mare de ecuații dar care sunt algebrice, adică mai ușor 

de rezolvat). 
459 Fără a mai pune în discuție condițiile de tip homo œconomicus, implicate de EMH, de care e 

nevoie pentru integrarea informației istorice în preț (discutate pe larg în Capitolul 2) și, de asemenea, 

fără a mai pune în discuție absența descrierii mecanismului de integrare a informației în preț, absență 

de care se face „vinovată” EMH. 
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460 Aceasta este așa-numita informație de eveniment – analiza de eveniment este una dintre cele mai 

„frecventate” analize privind piața financiară și una dintre modalitățile prin care se încearcă testarea 

(coroborarea vs. refutarea) EMH sau a altor modele ale pieței financiare. 
461 Menționăm că, în evaluarea noastră, AMH nu oferă nici un mecanism prin care informația (sau 

comportamentul) este luată în considerare în procesul de adaptare – fără a mai socoti și faptul că 

acest model nu oferă nici o descriere sistematică și coerentă asupra mecanismului adaptiv clamat. 

În schimb, proiectul nostru de cercetare se va „achita” de ambele sarcini teoretice și metodologice 

în această privință. 
462 Într-un mod pe deplin analog, aici, cu conceptul de tensiune (esențială) utilizat de Kuhn în 

descrierea mecanismului de funcționare a conceptului de paradigmă (vezi lucrarea lui Thomas Kuhn, 

Tensiunea esențială, tradusă în românește la Editura Științifică și Enciclopedică, în anul 1982). 
463 Mai exact, în contul propensității asociate preferinței, adică, cu termenul propus anterior, în 

contul proferinței. 
464 În viziunea lui Lo, mediul pentru strategia tranzacțională este piața financiară. După cum am 

arătat deja, opinia noastră este alta, și anume că mediul este cadrul normativ (de fapt habit-ul sau 

habitus-ul sau, încă, geodezica culturală – în primul rând, normativă – din sistemul economico-

financiar dat), iar individul este strategia tranzacțională care conduce la evoluția speciei (prin aceasta 

din urmă înțelegem piața financiară). 
465 Eficacitatea se referă la un câștig peste media pieței în condițiile arbitrajului, iar eficiența se referă 

la un câștig net în raport cu expresia monetară a costului de asumare a riscului și de căutare a 

informației. 
466 Preferăm sintagma informație semnificativă sintagmei informație relevantă deoarece relevanța 

nu poate rezulta din simplul examen semantic al informației ci (și) din examinarea raportului 

cantitativ dintre conținutul informației și pragul de semnificație acceptat de agentul economic în 

cauză (pragul de semnificație este, desigur, puternic idiosincratic, la fel ca preferința sau, mai exact, 

proferința). 
467 Termenul (și conceptul), pe care le introducem aici,  de informație albă este similar, din punct de 

vedere semantic, cu termenul (conceptul) de minciună albă (engl. white lie): adică o informație care 

nu are impact exterior asupra „țintei” (la fel ca minciuna albă) deși poate avea un rol interior (sau 

din perspectivă internă). 
468 În sensul de unitate indivizibilă a unei populații, considerate în mod abstract. 
469 Evident, aici avem o „confirmare” a faptului că, propriu-zis, nu se poate vorbi despre o eficiență 

informațională a pieței (cum face Fama), ci despre o eficiență comportamentală (sau eficiență a 

informației obiectualizate în comportament). 
470 Aducem în atenția cititorului un „caz” analog din sociologie (mai exact din teoria sistemelor 

sociale) și anume cazul modelului autopoietic propus de sociologul german Niklas Luhmann (2012), 

pe care unul dintre autorii acestui studiu l-a criticat, propunând o structură alternativă (inclusiv un 

fenotip alternativ) a unui posibil model social autopoietic (Dinga, 2021). În teoria respectivă, 

fenotipul – adică entitatea care interacționează cu mediul și care este selectată de mediu – 

este...comunicarea (ca act performativ în cadrul interacțiunii sociale), nu individul uman deși, 

evident, nici un act de comunicare nu poate avea loc în afara individului uman (deoarece 

comunicarea implică semnificarea, iar semnificarea nu poate fi automatizată, ea este apanajul 

inalienabil al conștiinței, care este exclusiv, inerent și iremediabil umană). Totuși, în modelul lui 

Luhmann, individul uman este considerat, în mod analog cu propunerea noastră din prezentul studiu, 

ca reprezentând un factor-suport exogen mecanismului autopoietic (în cazul nostru, al mecanismului 

(co-)evolutiv). Cumva – adăugăm noi – individul uman este, în viziuunea lui Luhmann, tocmai 

propensitatea care conduce la probabilitatea comunicării. 
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471 Gradul cel mai mare de sofisticare, chiar în cadrul capitalismului sofisticat contemporan, se află, 

în mod evident, în domeniul financiar. Acest domeniu este, de departe, cel care dă „tonul” în materie 

de sofisticare (atât conceptuală, cât și operațională) pe piețele economice. 
472 Chiar dacă, în publicitate sau în diferite clasamente privind oamenii bogați ai planetei, apar nume 

și prenume (adică elemente de stare civilă) ale unor indivizi biologici singulari, ei acționează (și-și 

dobândesc averile – mai mult sau mai puțin meritate, în sensul justiției sociale – prin intermediul 

unor organizații (de regulă fonduri financiare – de risc, mutuale, de investiții, de indexuri etc.). 
473 Nu interesează, aici, faptul că noi asociem fiecărei ipostaze a fenomenului o probabilitate, fie de 

tip frecvențial, fie subiectivă, fie (așa cum vom proceda în economia studiului) propensivă. 
474 Și, evident, în contrast cu lamarckismul. Vom vedea, însă (Nota bene: la acest aspect am mai 

făcut unele referiri și anterior) că, pe piața financiară (mai general, în domeniul economic și social), 

lamarckismul își ia „revanșa” – o parte din ce în ce mai mare din evoluția socială este de tip 

lamarckist. De altfel, critica privind EMH (și parțial, și privind critica BMH) se bazează pe 

observația, pertinentă, că evoluția de tip darwinist a individului uman nu a ținut pasul cu evoluția 

instituțiilor (inclusiv financiare), adică cu evoluția lamarckistă a acestora. Vom examina, în alt loc, 

relevanța (și justificarea) acestei constatări lo-iene. 
475 Nu este relevantă, aici, distincția (foarte importantă din perspectiva teoriei economice) dintre 

procesele de creștere și cele de dezvoltare, de aceea le considerăm echivalente semantic (adică 

referențial). 
476 Se poate observa că am păstrat semnificația din biologie, aici: individul (fenotipul) crește/se 

dezvoltă, în timp ce specia evoluează. Deși în limbajul comun („civil”) această distincție este 

ignorată (fără mari pierderi de semnificare) – de exemplu, auzim uneori spunându-se că un individ 

a evoluat – în jargonul științific este bine să fie respectată. 
477 Pentru conceptul de fetalitate, aplicat la normele de reacție, trimitem cititorul la Capitolul 2. 
478 Din punct de vedere epistemologic, atât individualismul metodologic, cât și holismul 

metodologic sunt reducționisme – ambele reduc, din punct de vedere explicativ, o entitate la cealaltă 

(printr-o substituire a explanans-ului cu explanandum-ul) – de aceea insistăm, în acest studiu, ca 

holismul metodologic care va fi utilizat în proiectarea modelului ecuațional al preferinței adaptive, 

să fie unul „slab”, în sensul că, deși acceptăm o dominanță a întregului asupra părților, concedem 

părților un rol activ, nu simplu pasiv (acest rol activ se manifestă, așa cum am și arătat, chiar la 

nivelul generic: 𝑇𝐼 generează 𝑆𝑇 și, astfel, 𝑃𝐹). 
479 Cea mai „uzuală” accepțiune a conceptului de societate este, în acest moment, cea referitoare la 

națiune (sau la statul-națiune). Există și încercări (mai mult sau mai puțin reușite, mai mult sau mai 

puțin viabile) de transcendere a acestui nivel – de exemplu, Uniunea Europeană, funcțională sau 

Uniunea Eurasia, în curs de constituire – până la o structură societală supranațională regională. În 

principiu, este posibilă, evident și o societate globală. 
480 Evident, o propensitate absolută ar implica, din punct de vedere logic, o tendință/înclinație 

necondiționată de condiții (de mediu). De exemplu, propensitatea absolută a unei monede aruncate 

în aer ar fi aceea de a cădea fie cu cap-ul deasupra, fie cu pajura deasupra. Dar, de exemplu, dacă nu 

ar exista gravitație, o monedă aruncată s-ar îndepărta în mod nedefinit fără să mai cadă vreodată 

pentru a demonstra propensitatea sa absolută – așadar, propensitatea absolută nu se poate manifesta 

decât în niște condiții (oricât de generale) date. Amintim că tocmai acest set de condiții generale 

date în legătură cu un experiment (dar, desigur, în egală măsură, în legătură cu o experiență), propus 

de Popper în a sa a doua accepțiune a conceptului de propensitate a condus la conceptul de 

propensitate relativă (Nota bene: dar, atenție, nu la conceptul de propensitate condițională). 
481 Conceptul de observare, respectiv de observabilă, nu este lipsit de polemică semantică. În cadrul 

acestui studiu vom înțelege prin observare o înregistrare a unei schimbări de stare produse într-un 

sistem (obiectiv sau subiectiv), înregistrare făcută, indiferent în ce mod (esența înregistrării este, în 

orice caz, aceea de memorarea) de un subiect uman sau de un aparat interpus între subiectul uman 
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și obiectul observat. Așadar, o observabilă este o variabilă care suferă o schimbare de stare, oricum 

ar fi definită această stare. Pentru a face o paralelă (considerăm noi, utilă) cu sistemele biologice, 

dacă un animal-pradă stă nemișcat – adică nu-și modifică starea de confundare cu mediul, care este, 

prin definiție, nemișcat – el nu va fi observat de animalul-prădător. Instinctiv, acest lucru este „știut” 

și de animalul-pradă și de animalul-prădător. Dar acest concept al observabilei poate fi generalizat, 

așa cum am făcut și noi mai sus. 
482 Dacă avem în vedere agentul/individul organizațional, desigur preferința va căpăta caracterul 

unei obiectivități inter-subiective, așa cum este orice obiect social – instituție, comportament etc. În 

literatura de specialitate se vorbește despre așa-numitul construcționism social (Berger; Luckmann, 

2008). 
483 Dusă, cum se știe, de EMH, până la invarianță. 
484 Nu dezvoltăm aici familia de concepte privind dinamica generală a sistemelor, dar să observăm 

că există următoarele „etaje” în această dinamică și în relația ei cu subiectul implicat: 

a) observabilitate; b) accesibilitate; c) controlabilitate; d) comandă.
485 Termenul (și conceptul) de ocazie are, aici, semnificația pe care o primește în praxiologie (Nota 

bene: a nu se confunda termenul/conceptul de praxiologie, utilizat de Tadeusz Kotarbiński, – teoria 

acțiunii eficiente – cu cel de praxeologie, utilizat de Ludwig von Mises – teoria sociologică a 

economiei. 
486 Nu contează, evident, mărimea numerică a acestei probabilități „maxime” – important este că, în 

distribuția de probabilitate acceptată de agentul economic, una dintre ele, care se referă la o anumită 

ipostaziere (engl. occurrence) a evenimentului de interes, este cea mai mare dintre toate (Nota bene: 

păstrăm, deocamdată, condiția Kolmogorov de sumă egală cu unitatea a tuturor probabilităților din 

distribuția de probabilitate – ulterior, spre partea finală a proiectului de cercetare, vom adopta și noi 

perspectiva așa-numitelor probabilități extinse, care „încalcă” două condiții din teoria axiomatică a 

probabilităților a lui Kolmogorov, acceptând atât probabilități negative, cât și o sumă diferită de 1 a 

probabilităților care compun distribuția de probabilitate pentru un câmp de evenimente exhaustiv și 

exclusiv). 
487 Este vorba, de fapt, despre abaterile dintre propensitate și probabilitate. 
488 Conceptul de propensitate a fost, desigur, „acuzat” că ar fi de natură metafizică (Settle, 1965), 

deoarece, pe de o parte s-a spus că nu poate fi testat ca atare, ci doar prin intermediul preferinței, iar, 

pe de altă parte, s-a afirmat că, deși propensitatea poate genera probabilitatea (de regulă subiectivă), 

probabilitatea nu se poate „întoarce” la propensitate (eventual s-o modifice) – amintim că aceasta 

este tocmai așa-numita problemă a probabilității inverse (Albert, 2007). Cu alte cuvinte, deși putem 

concepe o preferință adaptivă, trebuie să putem arăta că modificarea ei se revendică tot de la 

modificarea propensității, cumva, altfel ar rezulta că preferința este efectul propensității numai cu 

ocazia „primului bobârnac”, ulterior ea comportându-se autonom în raport cu propensitatea. 
489 Aici avem, evident, un tip anume de co-evoluție, pe care propunem s-o numim co-evoluție 

simbolică. Vom arăta, în componentele ulterioare ale cercetării noastre, că, pe lângă utilitatea 

economică adusă de alegerea „corectă” a strategiei tranzacționale (câștig peste media pieței 

financiare, de exemplu), agentul economic primește și o utilitate simbolică – de exemplu, succesul 

sau recunoașterea poziției pe piață etc. Co-evoluția simbolică este, în cele din urmă, cea care 

„întoarce”, în mod direct, impactul de la strategia tranzacțională la preferință (cât privește 

transmiterea, în continuare, a impactului de la preferință la propensitate, aceasta este o problemă de 

o natură diferită, care va fi examinată separat).
490 Din punct de vedere logic, este imposibil să se respingă un asemenea impact. Respingerea lui ar 

conduce la următoarea consecință teoretică (și, de altfel, și metodologică): întrucât preferința este o 

obiectivare a propensității, dacă preferința nu poate influența, la rândul său, propensitatea, rezultă 

că aceasta din urmă este, cumva, invariantă. Dar dacă propensitatea este invariantă, rezultă imediat 

că preferința trebuie să fie și ea invariantă, ca manifestare directă a propensității. Dar acest ultim 
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rezultat ne trimite direct la EMH, și ne îndepărtează în mod iremediabil de conceptul de preferință 

adaptivă. Aceasta înseamnă că trebuie să găsim, cumva, o modalitate prin care preferința se 

„întoarce” asupra propensității. Probabil, calea cea mai rezonabilă ar fi următoarea: preferința nu se 

poate „întoarce” asupra propensității absolute (adică asupra noumen-ului) dar se poate „întoarce” 

asupra propensității relative (adică asupra fenomenului). Nota bene: insistăm asupra „interdicției” 

de a confunda propensitatea relativă cu propensitatea condițională. 
491 Probabilitatea bayesiană este examinată, destul de detaliat, în Anexa 2, referitoare la o scurtă 

sinteză a problematicii probabilităților. 
492 Laplace și-a formulat principiul său al rațiunii insuficiente în lucrarea Essai philosophique sur 

les probabilités (1814,  Paris, Bachelier, Imprimeur-Libraire). Keynes îl numește principiu al 

indiferenței (Nota bene: de fapt, nu este deloc un principiu al indiferenței deși, poate, doar în sensul 

că, toate probabilitățile fiind egale, valoarea numerică a unei probabilități poate fi substituită de 

valoarea numerică a oricărei alte probabilități, suma probabilităților rămânând invariantă – care este, 

însă, un loc comun). 
493 Se înțelege că transformarea incertitudinii din completă (pură, radicală) în incompletă, nu este de 

natură cognitivă, ci de natură, pentru a spune astfel, emotivă. Cu alte cuvinte, reducerea incertitudinii 

se face nu la nivel intelectual sau rațional, ci la nivel afectiv, prin intermediul preferinței/credinței. 
494 Deși teorema Bayes implică informații noi care modifică distribuția a priori, noi vom înlocui 

informația cu comportamentul, așa cum s-a argumentat în Capitolul 2, așa încât preferința adaptivă 

(deci și opțiunea pentru strategia tranzacțională, respectiv pentru tranzacția individuală) va fi 

modelată de comportament, nu de informație. Așadar, vom inversa relația de cauzalitate: nu 

informația cauzează comportamentul (așa cum se raționează în cazul EMH), ci comportamentul 

cauzează informația.  
495 De exemplu, concurența (la fel ca monopolul/monopsonul sau coluziunea) are loc întotdeauna 

între agenți economici din aceeași clasă – între vânzători, respectiv între cumpărători/investitori), nu 

între agenți din clase diferite/opuse (astfel, între cumpărători și vânzători are loc un proces de 

negociere/tatonare, nu unul de concurență). 
496 Coalițiile pot fi atât legale, cât și nelegale – în ultimul caz avem de-a face cu așa-numitele 

coluziuni (engl. collusions) sau structuri coluzive. 
497 Vezi, aici, conceptul de geodezică culturală, despre care s-a vorbit în Capitolul 3, Partea 1. 
498 Desigur, unii agenți, în funcție de modelul de raționalitate (sau, echivalent, de preferință) pot 

alege să nu integreze informația liberă (fie total, fie parțial) – de exemplu, cei care decid să comită 

evaziune fiscală sau să desfășoare tranzacții comerciale ilegale. În acest caz, apare un așa-numit cost 

al neconformării, care este un cost potențial, deși unii agenți mai... sofisticați (cum ar spune Fama) 

pot introduce acest cost (și risc) în calculele lor de optimizare a deciziei (Becker, 1994). De remarcat 

că, în acest caz, avem un cost nu de căutare a informației, ci de eludare/ignorare a informației – acest 

aspect nu este aproape deloc abordat în literatura de specialitate dedicată funcționării pieței 

financiare. 
499 Analiza de eveniment constituie una dintre cele mai numeroase abordări empirice în literatura de 

specialitate dedicată funcționării pieței financiare, mai ales în marja EMH (Nota bene: de observat 

că analiza de eveniment este foarte apropiată, semantic, de analiza de comportament la care ne vom 

referi mai jos). 
500 Amintim conceptul de cost implicit: costul care nu este de natura costului contabil dar care 

contează pentru calculul profitului așa-numit normal (de exemplu, pentru un întreprinzător care 

lucrează în propria firmă fără a-și plăti lui însuși salariu, acel salariu reprezintă un cost implicit, care, 

deși nu contează din punct de vedere contabil, cum spuneam, contează din punct de vedere economic 

– profitul nominal obținut trebuie diminuat cu valoarea salariului în cauză).
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501 Decizie și comportament care, la rândul lor, constituie evenimente conținând informație implicită 

pentru alți agenți de pe piața financiară, în ceea ce se numește rețeaua informațională a pieței 

financiare (Onnela et al., 2006). 
502 Așa cum se va arăta, EMH nu a luat în considerare faptul că informația dobândită (pe oricare 

dintre cele trei căi discutate) pur și simplu nu va fi utilizată întrucât nu este compatibilă cu preferința 

(proferința, în terminologia noastră). Or, acest aspect este crucial inclusiv pentru testarea empirică 

a EMH, încât noi considerăm că, dacă el ar fi introdus în testările factuale operate în marja EMH, 

multe rezultate „clare” acum s-ar dovedi mai puțin decisive sau chiar și-ar inversa semnificația. 
503 EMH (și studiile antrenate de acest model) nu „complică” problema, în acest punct – în viziunea 

acestui model fizicalist, toți agenții economici utilizează toată informația disponibilă. Vom vedea, 

însă, că preferința obturează unele informații care nu sunt... compatibile cu ea. Ca și în cazul științei 

(care nu vede din lume decât ceea ce știe despre lume) și preferința vede din lumea informațională 

doar ceea ce este compatibil cu ea. Această „orbire” (sau miopie sau, încă, „pată oarbă”) generată 

de preferință/proferință este de cea mai mare importanță și semnificație în studiul de față și, într-o 

măsură importantă, și în studiile care urmează. Nu altfel stau lucrurile cu funcționarea paradigmei 

kuhn-niene – și acolo există o „orbire” față de rezultatele care nu se încadrează în puzzle sau în 

probleme ori soluții exemplare. 
504 Diagrama Karnaugh este folosită pentru minimizarea expresiilor algebrice booleene, dar, 

adaptată, este foarte utilă atunci când avem de făcut clasificări după mai multe criterii simultan. 
505 După cum s-a arătat anterior, orice cost suplimentar (căutarea informației, procesarea ei, 

acoperirea riscului) trebuie să fie acoperit de randamentul obținut pe piața financiară, așa încât să se 

obțină un rezultat net pozitiv, indiferent dacă acel randament este sau nu peste nivelul mediu al 

pieței. 
506 Acest cost este, din altă perspectivă, folosit drept paravan pentru creșterea artificială a 

cheltuielilor deductibile fiscal, așa încât să se diminueze baza de impozitare a profitului – este ceea 

ce literatura numește evaziune legală, adică agentul respectiv are deja informația pe care o va 

„dobândi” în urma studiilor de consultanță, dar mimează costul dobândirii ei (Nota bene: de regulă 

aceste fluxuri monetare circulă în interiorul holding-urilor, așa încât banii rămân în interiorul 

acestora, pierzându-li-se doar urma din perspectiva bugetului public). 
507 Se referă la costurile generale de căutare/identificare a depozitului de date care urmează a fi 

furate, precum și la costuri implicate de realizarea efectivă a operațiunii de furt. 
508 Prin analogie cu capcana lichidității (engl. liquidity trap): limita minimă a ratei dobânzii nominale 

sub care orice scădere a acestei rate nu mai influențează masa monetară (oferta de monedă) pe piața 

monetară (Nota bene: a nu se confunda piața monetară sau piața creditului pe termen scurt, cu piața 

financiară, ultima fiind, principial, o piață a „creditului” pe termen lung – evident, aici expresia 

„termen lung” nu are conotații calendaristice: un titlu financiar este un titlu de „credit” pe termen 

lung chiar dacă este tranzacționat zilnic sau chiar sub-zilnic. 
509 Fenomenul acesta este similar, cum spuneam mai sus, cu cel al capcanei de lichiditate (engl. 

liquidity trap) în cazul pieței monetare. 
510 Ideea conform căreia capacitatea de auto-reglare a pieței (financiare) este direct proporțională cu 

adâncimea ei, este o problemă per se, și nu va di discutată în acest studiu. Această idee stă, de altfel, 

la baza dezbaterilor de natură ideologică între libertarieni și adepții unui mix stat-piață mai extins. 
511 Cele trei categorii de informație pot fi lexicografic ordonate ca importanță astfel: 1) informația 

implicită; 2) informația formală; 3) informația legată. Pe baza matricei de importanță, se obține că 

valoarea minimă permanentă (de rang) a informației formale este 0,11 (Nota bene: raportul dintre 1 

și 9), iar valoarea maximă contingentă a informației legate este de 0,33 (Nota bene: raportul dintre 

3 și 9). 
512 Curbele au fost trasate în programul Matlab, cu următoarele secvențe de programare, respectiv: 

a) pentru 𝛼𝑥: x=[.13:.01:1]; y1=.11./x; plot(x,y1); b) pentru 𝛼𝑧: x=[.13:.01:1]; y2=1.32.*x-
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1.32.*x.^2; plot(x,y2); c) pentru 𝛼𝑦: x=[.13:.01:1]; y3=(-.11+x-1.32.*x.^2+1.32.*x.^3)./x;

plot(x,y3). 
513 Amintim că o curbă logistică este o soluție analitică (deci o funcție) a ecuației diferențiale 

Bernoulli (𝑦′ + 𝑃(𝑥) ∙ 𝑦 = 𝑄(𝑥) ∙ 𝑦𝛼, unde 𝑃(𝑥) și 𝑄(𝑥) sunt polinoame reale în 𝑥). Ecuația 

logistică este 𝑦 =
𝑒𝑥

𝐶+𝑒𝑥 sau, echivalent, dacă, prin condițiile inițiale, 𝐶 = 1, 𝑦 =
1

1+𝑒−𝑥. 
514 Punctul de inflexiune, pe axa absciselor, se obține punând condiția ca derivata a doua a funcției 

în cauză să fie nulă, așadar, funcția trebuie să fie de clasă 𝐶2 (adică, este o funcție continuă și 

derivabilă de două ori). 
515 Valoarea abscisei pentru punctul de inflexiune s-a calculat pentru anularea derivatei a doua-a a 

funcției 𝛼𝑦. Pentru asta s-a folosit programul Matlab, cu secvența de programare: x=[.001:.001:1];

syms x real;  f=(-.11+x-1.32.*x.^2+1.32.*x.^3)./x; diff(f); ans = ((99*x^2)/25 - (66*x)/25 + 1)/x - 

((33*x^3)/25 - (33*x^2)/25 + x - 11/100)/x^2, respectiv, x=[.001:.001:1]; syms x real; 

f=((99*x^2)/25 - (66*x)/25 + 1)/x - ((33*x^3)/25 - (33*x^2)/25 + x - 11/100)/x^2; diff(f); ans = 

((198*x)/25 - 66/25)/x + (2*((33*x^3)/25 - (33*x^2)/25 + x - 11/100))/x^3 - (2*((99*x^2)/25 - 

(66*x)/25 + 1))/x^2. 
516 Secvența de programare, în Matlab, este: eqn = ((198*x)/25 - 66/25)/x + (2*((33*x^3)/25 - 

(33*x^2)/25 + x - 11/100))/x^3 - (2*((99*x^2)/25 - (66*x)/25 + 1))/x^2; solve(eqn); 

ans = 12^(2/3)/12. 
517 Cantitatea de informație, în formalizările (ulterioare) care sunt compatibile cu testarea empirică, 

va fi modelată cu ajutorul ecuației Shannon sau al ecuației Boltzmann, după caz (ambele reclamă o 

fundamentare micro a nivelului macro, după cum se știe). Totuși, având în vedere că ele „livrează” 

mai degrabă entropia informațională decât cantitatea de informație, va trebui fie: a) să introducem 

entropia informațională ca proxy pentru cantitatea de informație, fie: b) să operăm, în prealabil, o 

extragere a cantității de informație din entropia informațională, pe baza unui operator matematic 

construit ad hoc. 
518 Să observăm că distingerea între informație publică și privată care, împreună cu distingerea între 

informație din exterior și informație din interior (o clasificare destul de ciudată și ambiguă, de altfel), 

a condus la cele trei tipuri de eficiență informațională a pieței financiare, este mai puțin relevantă 

decât tipologia pe care o propunem noi în acest studiu. 
519 Tipologia eficienței informaționale a pieței (tare, semi-tare, slabă) este, totuși, o încercare vagă 

de a disocia categoriile de informație, dar dintr-o perspectivă exclusiv calitativă, dificil de testat 

empiric. 
520 Amintim că în EMH este considerată o singură categorie de agenți economici și anume cei 

raționali (mai exact, hiper-raționali sau sofisticați, cum îi numea Fama), consecință logică firească 

a faptului că EMH este reflectarea comportamentală/praxiologică a modelului cognitiv numit homo 

œconomicus. 
521 Putem aduce, aici, și un argument juridic în favoarea evaluării noastre și anume faptul că nimeni 

nu este exonerat de vina necunoașterii normei publice. Or, reglementarea organizării și funcționării 

pieței financiare este de domeniul  normei publice (publicitatea acestui tip de norme se asigură prin 

publicarea normei într-o publicație destinată special acestei publicități – în România este vorba 

despre Monitorul Oficial al României). Desigur, există și alte norme care trebuie respectate – de 

exemplu, normele statutare, specifice fiecărei organizații, mai ales că, în lumea contemporană, 

agenții economici sunt din ce în ce mai puțin individuali, și din ce în ce mai mult organizaționali, 

sau normele precizate în contractele dintre părți (evident, nici unele nici altele nu sunt contradictorii 

sau incompatibile cu normele legale care, la rândul lor, nu sunt contradictorii sau incompatibile cu 

normele constituționale). 
522 Aceștia vor fi creditați, evident, cu o competență etică relativ mică. 
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523 Asta nu înseamnă că trebuie considerați hiper-raționali (cum face Fama), ci doar că ei sunt agenți 
economici cu o mai mare capacitate de atenție și reflecție, sau că au o înclinație mai mare în această 
direcție – ca atare ei vor fi considerați ca având o competență rezolutorie relativ ridicată (să precizăm 
că această capacitate rezolutorie poate fi de tip, pur și simplu, euristic, adică bazată preponderent pe 
o atitudine atentă și reflexivă față de cinematica pieței financiare).
524 În acest sens, se poate vorbi despre lag-uri (întârzieri) sau lead-uri (anticipări) ale informației 
inferate din observarea comportamentelor. Insistăm, aici, asupra ideii, deja exprimate, că orice 
informație este generată de comportament, că nu există informație fără comportament (deși poate 
exista comportament fără informație – putem numi aceste comportamente cutii negre, așa cum se 
procedează, de altfel, în teoria sistemelor: o cutie neagră este un comportament sau un sistem care 
conține ori se prezumă că ar conține, un comportament din care nu „emană” nici o informație. Nota 
bene: desigur, pot exista grade de „negreală” a cutiei în cauză, în funcție de capacitatea rezolutorie 
a agentului (de exemplu, până la Champollion, hieroglifele egiptene erau cutii negre absolute pentru 
arheologi). 
525 Vom folosi „barbarismul” individ financiar pentru a ne referi la acei indivizi care 
acționează/tranzacționează pe piața financiară – de exemplu, nu vor intra în această categorie poeții 
sau călugării sau economiștii cercetători (dacă aceștia din urmă nu urmează, cumva, exemplul lui 
Keynes sau nu sunt, cumva, econometriști). De altfel, în terminologia utilizată în acest studiu, termenul 
de agent economic (sau, deseori, agent) trebuie considerat sinonim cu cel de individ financiar. 
526 De menționat că aceste ipoteze se constituie, în mod natural, ca oportunități de testare empirică, în 
mod analog cu oportunitatea generată de „sentința” lui Fama conform căreia prețurile au inclus deja 
orice informație disponibilă. De altfel, la momentul potrivit (atunci când vom discuta testabilitatea 
preferinței adaptive) vom relua aceste ipoteze, de data aceasta din perspectiva falsificabilității. 
527 Curba este reprezentată ca fiind simetrică dar, desigur, acesta este un mod stilizat (și didactic) de a 
prezenta lucrurile – parabola poate fi asimetrică iar această asimetrie va depinde atât de aspectele 
psihologice, cât și de aspectele normative (geodezica culturală) din sistemul economic (sau societatea) 
în cauză. Același comentariu este valabil și pentru cazul parabolei convexe din aceeași figură. 
528 Cunoașterea categorială se referă la faptul că o informație recepționată o integrăm în modelul 
(pattern-ul explicativ) în care (ni se pare că) informația respectivă se integrează. Cunoașterea 
categorială este o soluție pe care conștiența a găsit-o la asediul exercitat de abundența de informație 
(Nota bene: de fapt, creierul nostru a mai găsit o soluție la acest asediu: este vorba despre meta-
cunoaștere – de exemplu, aici, teoria sistemelor). 
529 Numim acest paradox paradoxul inferențialității (engl. infferentiality paradox). Paradoxul 
reprezintă, de fapt, o inversiune a inferențialității informației din comportament, din perspectiva 
unui agent economic care este martor al adâncirii pieței financiare. 
530 Putem spune, într-adevăr, că, în timp ce competența observațională și, mai ales, cea rezolutorie, 
sunt de natura aptitudinii (engl. skill), cea etică este de natura atitudinii (engl. attitude). 
531 Aici cuvântul necesar are sensul său din logică, adică obligatoriu, sine qua non. 
532 Posibilitatea este, în esență, o probabilitate non-frecvențială, deci, deși este obiectivă și asignată 
unui eveniment singular, nu este, încă, o propensitate – pentru ca o posibilitate să devină o 
propensitate (și, de aici, o probabilitate – vezi Capitolul 3, Partea 1) este nevoie ca această 
posibilitate să devină activă printr-un proces de alegere/selecție la care vom reveni. 
533 Prin informație vizibilă înțelegem informație publică disponibilă fără a fi nevoie de costuri de 
căutare. 
534 Conceptul de posibilitate (generat, îndeosebi, de faptul că probabilitățile sunt definibile ca 
actualizări ale posibilității, în ultimă instanță) se supune acelorași comandamente ca și conceptul de 
probabilitate. Aceasta înseamnă că o măsură de posibilitate (la fel ca o măsură de probabilitate) 
trebuie să verifice, din punct de vedere cantitativ, următoarele condiții matematice. Nota bene: 
acestea sunt exact condițiile Kolmogorov pentru probabilitatea obiectivă): 1) este pozitivă și 
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subunitară (deci, nefiind strict pozitivă, poate lua inclusiv valoarea zero: semnificând 
imposibilitatea; 2) posibilitatea evenimentului necesar (cert, din punct de vedere subiectiv) este 1; 
3) suma posibilităților, pentru o distribuție a acestora exhaustivă, este egală cu 1.
535 Amintim că două evenimente sunt independente între ele dacă producerea (ipostazierea – engl. 
occurrence) unuia nu condiționează producerea celuilalt (de exemplu, două aruncări ale unui zar – 
care poate fi fie corect, fie măsluit – sunt independente între ele). 
536 În principiu, cantitatea de informație observată nu este fără efect asupra competenței rezolutorii 
(și chiar asupra competenței etice) dar aici vom face abstracție de această dependență (în eventuale 
dezvoltări analitice ulterioare, se poate, desigur, adăuga un coeficient multiplicativ de corecție care 
să introducă această relaționare). 
537 Să ne amintim teoria weberiană privind impactul protestantismului (Nota bene: care este un tip 
de geodezică culturală „colorată” puternic din perspectivă religioasă) asupra valorilor economice și, 
implicit, asupra deciziei și comportamentului economic. 
538 Articolul în cauză a fost reluat în anul 2015, în lucrarea Springer Handbook of Computational 
Intelligence (pag. 31-60), sub coordonarea editorilor Janusz Kacprzyk și Witold Pedrycz. 
539 Prin termen corect înțelegem termenul care corespunde, în mod riguros (sub aspect semantic, 
adică al referențialului sau denotatului), conceptului implicat (noi vorbim întotdeauna despre 
concepte, dar nu folosind conceptele ca atare – acest lucru ar fi imposibil din punct de vedere practic 
–, ci termenii care desemnează acele concepte). 
540 Afară de cazul în care avem de-a face cu un model determinist, dar deja această ipoteză ne scoate 
din domeniul stohasticului, deci nu mai are sens discuția nici despre posibilități, nici despre 
probabilități, nici despre raporturile conceptuale dintre ele. 
541 Vezi, aici discuția extinsă dezvoltată în Capitolul 3, Partea 1 (Asumpțiile) cu privire la conceptul 
de propensitate. 
542 Ponderile empirice va trebui stabilite prin analize factuale, contextuale (inclusiv, acolo unde este 
cazul, prin instrumente de tip econometric). 
543 De observat aici, că, din punct de vedere epistemologic, ipoteza/conjectura pe care o propunem 
(liniaritatea formării permeabilității informaționale totale) este complet testabilă factual, adică se 
supune criteriului de științificitate propus de Popper. 
544 Sugestia trimite, evident, la conceptul de geodezică din cosmologie (prezent și în teoria 
relativității generalizate). O sugestie sinoptică a funcționării geodezicii culturale poate fi cea din 
Figura A. 

Figura A. Cadrul situațional (cu geodezicile culturale generate) și comportamentul  
(din Emil Dinga: On Logic and Rationality in Economics, manuscris). 
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545 Normele religioase sunt considerate, îndeobște, norme divine sau de inspirație divină, deci nu 
sunt norme pozitive (ultimele reprezentând instituiri culturale ale individului sau ale societății), de 
exemplu, cele zece porunci din noul (sau vechiul) testament. 
546 Însuși conceptul de paradigmă al lui Kuhn poate fi subsumat celui de cadru situațional și chiar, 
mai restrictiv, celui de geodezică culturală (sectorială). Într-adevăr, toate caracteristicile puse în 
evidență de Kuhn în ceea ce privește conceptul de paradigmă (cognitivă, în cazul său, dar pot exista 
și paradigme praxiologice – de exemplu, paradigma EMH în domeniul financiar – sau paradigme 
practice – de exemplu, paradigma libertariană în domeniul politic) se regăsesc în descrierea logică 
a conceptului de geodezică. 
547 Evident, aici, termenul de evaziune are semnificația sa generală de evitare, de ocolire, nu pe cea 
particularizată la evaziunea fiscală (evitarea/ocolirea plății obligațiilor bugetare). 
548 Practic, această probabilitate este zero, dar luând în considerare un timp infinit, probabilitatea 
devine certitudine – capătă valoarea 1 (ne aflăm în prezența unei situații similare celei în care 
probabilitatea ca o maimuță care apasă tastele unei mașini de scris la întâmplare, timp de miliarde 
de ani, va ajunge să scrie toate operele scrise de Shakespeare cu o probabilitate egală cu... 1). 
549 Așa cum am arătat anterior (vezi Partea 1 din Capitolul 3) propensitatea este, uneori, asociată și 
evenimentelor naturale – exemplul lui Aristotel este cel mai faimos aici.  
550 Din perspectivă epistemologică, se poate spune că, pentru individ, nu există decât lumea pe care 
teoria sa despre lume o asumă. 
551 Se înțelege că adoptăm, aici, tipologia aristotelică a cauzei (tipologie la care 2500 de ani de 
evoluție a umanității nu au adăugat nimic important!). 
552 Ordonarea lexicografică a preferințelor permite doar compararea ordinală a lor, nu și compararea 
cardinală, dar compararea ordinală este suficientă din perspectiva funcționării acestei ordonări ca 
predictor pentru decizia și comportamentul agentului în cauză. 
553 Deseori, ca urmare a anunțării modificărilor normative (de exemplu, modificarea unei norme 
fiscal-bugetare trebuie anunțată, conform Strategiei Fiscal-Bugetare și prevederilor Codului Fiscal, 
cu cel puțin șase luni înainte de adoptare sau de intrare în vigoare, tocmai pentru a permite pregătirea 
sistemului economic în vederea evitării șocului produs sau posibil a fi produs de modificarea 
normativă), piața financiară și, deci, comportamentul agenților economici (deci, implicit, preferința) 
se modifică anticipat în raport cu modificarea normei cuprinse în informația formală.  
554 Totuși, ideea unei preferințe adaptive care se adaptează pentru că... nu are încotro, este 
discutabilă. Într-adevăr, un agent economic nu poate refuza să-și adapteze preferința la noile norme 
din categoria informației formale, sub sancțiunea suportării consecințelor legale. Cu alte cuvinte, se 
pune problema: întrucât preferința se modifică (sau trebuie modificată) în mod imperativ (Nota bene: 
în termenii logicii, spunem că trebuie modificată în mod necesar), despre ce adaptivitate mai putem 
vorbi? În opinia noastră, chiar și în acest caz, avem de-a face cu o adaptare a preferinței, cel puțin 
din două motive: a) adaptarea preferinței este, totuși, la latitudinea agentului – el poate, de exemplu, 
să refuze adaptarea, asumându-și suportarea costurilor asociate acestui refuz; b) adaptarea 
preferinței este generată de rațiuni de supraviețuire economică (Nota bene: aici este „material” 
pentru reflecții în cheie lo-iană), adică implică o anumită raționalitate a acestei adaptări (de aceea, o 
aceeași modificare a unei norme aferente informației formale poate conduce la adaptări diferite – ca 
viteză, intensitate, direcție etc. – la agenți economici diferiți. 
555 Numim eroare cauzală decizia care este luată ca urmare a înțelegerii (sau interpretării) eronate a 
cauzei acelei decizii – ceea ce George Soros numea eroare fertilă (Soros, 2008). 
556 Denumirea de efect de turmă (engl. herd effect) nu e tocmai fericită, deoarece agenții economici 
care imită (prin memă) comportamentul observat al celorlalți agenți, nu procedează complet  
a-rațional, ci decid (este adevărat, cu un efort reflectiv mai mic decât în cazul în care ar extrage ei 
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înșiși concluziile din observarea comportamentului) că acela este un comportament rezonabil și 

demn de urmat. Așadar, efortul competenței rezolutorii nu este nul, în acest caz, dar este minimizat, 

pentru a spune astfel. 
557 Așadar, și pe piața financiară putem găsi echivalentul „liderilor de opinie” din domeniul mass 

media, pe care-i putem numi, mutatis mutandis, lideri de comportament (engl. behaviour leaders). 
558 Avem, aici, o etapă hermeneutică pe care agentul trebuie s-o parcurgă pentru a degaja informația 

implicită. Desigur, competența hermeneutică este o componentă a competenței rezolutorii. 
559 Desigur, termenul de inteligență este folosit aici în sens metaforic, similar modului în care se 

vorbește, în literatura de specialitate, despre, de exemplu, finanțe inteligente (engl. smart finance). 
560 Termenul de „con luminos” este utilizat aici într-un sens metaforic (și nu prea!), prin analogie cu 

conceptul de con luminos din teoria relativității restrânse, unde semnifică faptul că evenimentele 

trecute (și, de altfel, și cele viitoare) nu pot fi observate, în mod absolut (deci independent de 

capacitatea observațională a agentului) decât dacă se încadrează într-un „con” generat de 

expansiunea luminii de la big-bang încoace. 
561 Amintim că Fama (și alții, pe urmele lui) au considerat doar două categorii de agenți: a) agenți 

sofisticați sau raționali, care, în terminologia utilizată aici, sunt agenții cu competență rezolutorie 

maximă (și infailibilă); b) agenți nesofisticați sau iraționali care, în terminologia utilizată aici, sunt 

agenții cu competență rezolutorie minimă. Dar clasificarea nu este pur dihotomică: între cele două 

extreme trebuie acceptate grade diferite de mix-uri între sofisticare și ne-sofisticare, grade, probabil, 

discrete, nu continue. 
562 Ordinea descrescătoare a acestei autonomii este, evident: informația formală, informația 

implicită, informația legată. 
563 Includerea doar parțială a valorilor agentului în preferință este o idee acceptabilă, în opinia 

noastră, deoarece valorile, care reprezintă componenta principală a geodezicii culturale a agentului, 

se răsfrâng asupra multor coordonate ale vieții plenare a agentului care nu este exclusiv agent 

economic, ci și individ, cetățean etc. al societății în cauză. Astfel, agentul poate avea/respecta/ 

împărtăși unele valori care nu au de-a face cu praxiologia (adică cu acțiunea economică), ci cu viața 

spirituală – aceste valori nu vor intra în preferință, oricum, nu vor intra direct/nemijlocit sau complet 

în preferința economică 
564 Aici termenul de fenomenologie este termenul kantian, nu cel husserlian.  
565 Evident, este vorba despre conceptul matematic de discret. Rezolvarea unuia dintre sub-obiectivele 

cercetării se referă chiar la posibilitatea modelării discrete a fenomenologiei economice pe piața 

financiară (mai exact, la utilizarea matematicii intervalelor). 
566 Termenul metaforic „decretare” are, de altfel, o semnificație precisă din punct de vedere 

epistemologic: el se referă la enunțarea unor conjecturi care, la rândul lor, pot face obiectul testării 

empirice. În felul acesta, mult mai clar decât o face EMH și spre deosebire de AMH (care nu propune 

asemenea conjecturi testabile empiric), propunerea noastră privind mecanismul preferinței adaptive 

pe piața financiară este mult mai „generoasă” în asemenea sugestii de testare, deci (în accepțiunea 

lui Popper însuși) este mult mai testabilă decât celelalte două modele menționate. 
567 Așadar, nu este necesar ca preferința (adaptivă) să se obiectiveze într-un act (a face), ci este 

suficient ca ea să se obiectiveze și într-o abținere de la act (a nu face). În terminologia utilizată în 

studiile anterioare din această cercetare, preferința trebuie, așadar, să se obiectiveze într-o acțiune – 

adică în genul care cuprinde speciile: act, respectiv abținere. 
568 De fapt, mai degrabă, așteptări decât anticipații, așa cum a arătat behaviorismul (deși acesta nu a 

produs încă o teorie, ci reprezintă, deocamdată, doar o colecție de observații și experimente care par 

să indice anumite tipare de comportament euristic). 
569 Vezi aici conceptul de supra-încredere (engl. over-confidence) cu care sunt creditați agenții în 

viziunea behavioristă. 
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570 De fapt, considerăm că această conjectură ar putea fi de tipul unei conjecturi-master (engl. driving 

conjecture). 
571 Problema matematică ivită aici este următoarea: având în vedere faptul că o propensitate dată 

poate fi sursa (cauza eficientă) a mai multor preferințe adaptive, condiția definitorie a unei funcții 

de tip algebric este încălcată. De aceea, acest operator trebuie să fie construit într-o modalitate 

specială (Nota bene: o posibilitate ar fi ca propensitatea să fie considerată ca generând o distribuție 

de preferințe adaptive cărora să li se asocieze nu probabilități, ceea ce ar însemna o distribuție de 

probabilitate, ci ranguri de ordonare lexicografică (care înseamnă o distribuție de ranguri). Astfel,  

dacă Ω: 𝑃 → 𝑃𝐴, atunci va fi verificată condiția: Ω(𝑃𝑗) = {𝑃𝐴1
𝑗
, 𝑃𝐴2

𝑗
, … , 𝑃𝑛𝑗

𝑗
}, unde cu 𝑗 s-a notat

propensitatea de tipul 𝑗. 
572 În cazul existenței mai multor tuneluri, asociate diferitelor preferințe adaptive, probabil s-ar putea 

identifica un tunel pe care-l putem numi tunel fundamental sau tunel de referință care s-ar constitui 

din intersecția tuturor tunelurilor asociate preferințelor adaptive generate de o propensitate dată. 

Conceptul de tunel fundamental este conceptul care va face legătura cu celelalte obiective ale 

proiectului de cercetare, și anume cu două subiecte deosebit de importante în economia acestei 

cercetări: a) conceptul de preț natural, care va fi corelat cu stabilizarea preferinței adaptive, deci cu 

„localizarea” acesteia în interiorul tunelului fundamental; b) utilizarea matematicii intervalelor – 

tunelul fundamental (care este un interval) se va obține prin operarea, prin această matematică, a 

tunelurilor asociate fiecărei preferințe adaptive (Nota bene: desigur, variația tunelelor, inclusiv a 

celui fundamental, constituie un subiect distinct în această examinare). 
573 Subiectivitatea relativă a preferinței (adaptive) trebuie văzută în aceeași cheie hermeneutică ca în 

cazul obiectivității propensității relative: preferința individului nu se manifestă în sine (adică în mod 

absolut) ci în CS și GC în care individul în cauză este imersat din punct de vedere fizic și cultural. 

Cu alte cuvinte, nici o preferință nu se poate manifesta decât în contextul concret al perechii CS-GC 

(la fel cum propensitatea nu se poate manifesta decât în condițiile dispoziționale cerute de Popper 

sau Fetzer, respectiv). Așadar, relativitatea preferinței adaptive este altceva decât condiționalitatea 

ei, adică nu există preferință adaptivă condițională, ci doar preferință adaptivă relativă. Așa cum am 

sugerat și în alte locuri din lucrare, CS și GC funcționează într-o modalitate de tip „gravitațional” 

(vezi Figura A), „atrăgând” preferința adaptivă să se manifeste în jurul și în apropierea acestora, 

adică în jurul și în apropierea habitus-ului în care este imersat individul în cauză.  
574 După cum se știe, Universul conține exclusiv aceste trei entități: a) lucruri; b) proprietăți; 

c) relații.
575 O distincție între două entități (lucruri, proprietăți sau relații) este casantă (engl. crisp) dacă 

intersecția lor (din perspectiva teoriei mulțimilor) este vidă. 
576 Analogia de scală constituie, de altfel, esența topologiei, ca ramură a matematicii (mai exact, a 

geometriei). 




	1. Introducere
	1.1. Raționalitate, așteptare, credință, preferință
	1.2. Conceptul de preferință economică
	1.3. Rolul preferinței economice în comportamentul economic
	Figura 1. Rolul preferinței economice în alegerea economică

	1.4. Conceptul de adaptare
	1.5. Conceptul de preferință adaptivă

	2. State of the art
	3. Punerea problemei
	4. Discuție
	Figura 2. Mecanismul abstract al celor trei P
	Figura 3. Mecanismul abstract (stilizat) al modelului EP
	Figura 4. Mecanismul ajustat la praguri al modelului EP
	Tabelul 1
	Sistematizarea inter-acțiunii generice între doi agenți economici

	Figura 5. Variațiile shift, respectiv movement ale preferinței adaptive  în cazul concurențialității
	Figura 6. Mecanismul de funcționare a stabilizatorilor automați
	Figura 7. Ponderea celor trei normativități în alegerea economică
	Figura 8. Modelul abstract autopoietic al preferinței adaptive

	5. Sugestii de subiecte științifice de dezvoltat
	1. Introducere
	1.1. Preambul
	1.2. Conceptele de modelare și de model
	1.2.1. Modelarea
	1.2.2. Modelul
	Figura 9. Comportamentul formal al modelelor


	1.3. Conceptul de model logic/modelare logică
	1.4. Predicatele modelului logic
	1.5. Condițiile de configurare a modelelor logice

	2. Piața financiară și modelul logic
	2.1. Necesitatea modelării logice a pieței financiare
	2.1.1. Preliminarii
	2.1.2. Necesitatea modelării logice a pieței financiare

	2.2. Posibilitatea modelării logice a pieței financiare
	2.3. Modele logice remarcabile ale pieței financiare în literatura de specialitate
	2.3.1. EMH – Efficient Market Hypothesis
	2.3.1.1.  Prezentare generală
	2.3.1.2.  Elementele de bază ale EMH
	2.3.1.3.  Probleme privind EMH

	2.3.2. AMH – Adaptive Market Hypothesis
	2.3.2.1.  Prezentare generală
	2.3.2.2. Elementele de bază ale AMH
	2.3.2.3.  Alte caracteristici ale AMH



	3. Preliminarii la un model logic al preferinței adaptive
	3.1. Preferință adaptivă și piață adaptivă
	Figura 10. Descrierea logică a procesului de alegere a strategiei de tranzacționare

	3.2. Informație și comportament
	Figura 11. Primatul logic al comportamentului față de informație

	3.3. Adaptare și normă de reacție
	3.3.1. Conceptul de reacție
	3.3.2. Criterii de clasificare a reacției
	3.3.3. Clase de reacții
	Figura 12. Schema logică de funcționare a reacției din clasele CR1, respectiv CR3

	3.3.4. Normele de reacție

	3.4. Adaptare și exaptare
	Figura 13. Relația logică abstractă dintre adaptare și exaptare

	3.5. Co-adaptare și co-evoluție
	Tabelul 2
	Raporturi logice între co-adaptare și co-evoluție

	3.6. Așteptare și anticipare
	Figura 14. Relația logică abstractă dintre așteptare și anticipare

	3.7. Exogen și endogen în funcționarea preferinței adaptive
	Tabelul 3
	O tipologie abstractă a jocului economic

	3.8. Preferințe adaptive și nivel de agregare
	3.9. Preferințe adaptive și sinergie
	3.10. Selecție și auto-organizare/autopoieticitate
	Figura 15. Relația logică auto-organizare – selecție în procesul evolutiv al preferinței adaptive

	3.11. Adaptare, specializare și succes
	Figura 16. Relația dinamică între gradul de specializare  și aria de interacțiune (nișa)
	Figura 17. Curba specializării vs. curba nișării

	3.12. Ordinea „corectă” logic a modelelor pieței financiare
	Figura 18. „Anomalii” istorice și corespondențe logice între modelele pieței financiare  și modelele praxiologice


	4. Schiță a unui model logic al preferinței adaptive pe piața financiară
	4.1. Preambul
	4.2. Principiile
	4.2.1. Analiza logică a principiilor
	4.2.2. Mecanismul general de funcționare a principiilor
	Figura 19. Mecanismul general al principiilor modelului logic al preferinței adaptive


	4.3. Catalizatori. Cicluri și hipercicluri
	4.3.1. Catalizatori
	4.3.2. Cicluri și hiper-cicluri

	4.4. Feed-back-urile
	Figura 20. Funcționarea abstractă a feed-back-ului negativ
	Figura 21. Funcționarea abstractă a feed-back-ului pozitiv

	4.5. Schiță a unui model logic al preferinței adaptive
	4.5.1. Generalități și asumpții
	4.5.2. Un sinoptic
	Figura 22. O schiță a modelului logic al preferinței adaptive

	4.5.3. Scurtă discuție
	4.5.3.1. Structura pieței financiare
	4.5.3.2. Poziția reciprocă a preferinței adaptive și a pieței financiare
	4.5.3.3. Criteriul de validare a strategiei tranzacționale
	4.5.3.4. Relația informație – comportament
	Figura 23. Rolul informației explicite în cele trei modele distincte ale pieței financiare

	4.5.3.5. Genotip și fenotip pe piața financiară
	Figura 24. Genotip, fenotip și evoluție a pieței financiare




	5. Sugestii de subiecte științifice de dezvoltat
	1. Propensitățile
	1.1.  Preambul
	1.2. Scopul modelării ecuaționale a preferinței adaptive
	1.3. Teoria propensității
	1.3.1. Conceptul de propensitate
	1.3.2. Principalele probleme privind propensitatea


	2. Asumpțiile modelului ecuațional al preferinței adaptive
	2.1. Asumpțiile teoretice
	2.2. Asumpțiile metodologice

	3. Analiza asumpțiilor
	3.1. Analiza asumpțiilor teoretice
	Figura 25. Schema generală a funcționării asumpției AT1
	Figura 26. Schema generală a funcționării asumpției AT2
	Figura 27. Schema generală a funcționării asumpției AT3

	3.2. Analiza asumpțiilor metodologice
	Figura 28. Schema generală a funcționării asumpției AM1
	Figura 29. Schema generală a funcționării asumpției AM2
	Figura 30. Schema generală a funcționării asumpției AM3
	Figura 31. Comportamentul „cuantic” al AM3
	Figura 32. Inversa relație dintre gradul de invarianță și gradul de dependență logică  în funcționarea asumpției AM4


	4. Mix-ul informație – comportament pe piața financiară
	4.1. Preliminarii
	Figura 33. Tipologia informației pe piața financiară

	4.2. Notații generale
	4.3. Mix-ul informațional disponibil
	4.3.1. Aspecte conceptuale
	4.3.2. Notații specifice
	4.3.3. Relații cantitative
	4.3.4. Discuție
	Figura 34. Curbele de formare a sumei ,𝛼-𝑥.+,𝛼-𝑦.+,𝛼-𝑧.
	Figura 35. Curba ,𝛼-𝑥.
	Figura 36. Curba ,𝛼-𝑧.
	Figura 37. Curba ,𝛼-𝑦.
	Figura 38. Curba ,𝑚-𝑑. pentru cazul (c1)
	Figura 39. Curba ,𝜕,,𝑚-𝑑.(𝛽).-𝜕𝛽. pentru cazul (c1)
	Figura 40. Curba ,𝑚-𝑑. pentru cazul (c2)
	Figura 41. Curba ,𝜕,,𝑚-𝑑.(𝛽).-𝜕𝛽. pentru cazul (c2)
	Figura 42. Curba ,𝑚-𝑑. pentru cazul (c3)
	Figura 43. Curba ,𝜕,,𝑚-𝑑.(𝛽).-𝜕𝛽. pentru cazul (c3)
	Figura 44. Curba ,𝑚-𝑑. pentru cazul (c4)
	Figura 45. Curba ,𝜕,,𝑚-𝑑.(𝛽).-𝜕𝛽. pentru cazul (c4)

	4.3.5. Scurte concluzii

	4.4. Mix-ul informațional accesibil
	4.4.1. Aspecte conceptuale
	Figura 46. Curbele ,𝛾-,∙..

	4.4.2. Notații specifice
	4.4.3. Relații cantitative
	Figura 47. Combinația liniară dintre ,,𝑝.-𝑖𝑝-𝑗. și ,𝜌-𝑒-𝑗.

	4.4.4. Discuție
	4.4.5. Scurte concluzii

	4.5. Mix-ul informațional accesat
	Figura 48. Mix-urile informaționale, ipotezele comportamentale și competențele agenților
	4.5.1. Propensitate și preferință adaptivă pe piața financiară
	4.5.1.1.  Aspecte conceptuale
	4.5.1.2. Geodezica culturală și propensitatea
	Tabelul 4
	Aspectul substanțial al relației dintre CS, GC și P

	4.5.1.3.  Propensitatea și preferința adaptivă
	Figura 49. Relațiile cauzale de generare a preferinței adaptive
	Figura 50. Filtrele culturale și logica formării preferinței adaptive

	4.5.1.4. Preferința adaptivă și informația
	4.5.1.5. Pragurile și adaptarea preferinței prin integrarea informației

	4.5.2. Ipoteze preliminare
	4.5.3. Discuție auxiliară


	5. Sugestii de subiecte științifice de dezvoltat
	Anexa 1. Analogia în modelare
	Anexa 2: Scurtă sinteză a problematicii probabilității
	Index de termeni și de nume
	Index de figuri
	Index de tabele
	Referințe



