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Abstract. The paper is aimed to derive, on criticism basis (following, especially, the critic rationalism,
as method), epistemological suggestions from the crucial work of Nicholas Georgescu-Roegen, “The
Entropy Law and the Economic Process”, in order to these suggestions or challenges constitute going
points for further logical assessments or polemical debates. By this way, four basic epistemological
suggestions are identified: a) inconsistency between the analytical description of the economic process
and its evolutionist nature (that implies qualitative changes); b) logical and epistemological bases for
the possibility of a theoretical economic science (i.e. of a theory of the economic science); c) impact of the
qualitative changes of the economic process on the non-linearity of the economic models for prognosis; d)
logics, based on the entropy law, to pass off the rationality of optimality and to enter the rationality of
sustainability. Each of these suggestions (explicit or implicit mentioned in the evocated work) plays as
rational, for the authors, to formulate epistemological assessments, critics or proposals for solutions aimed
at to pass over the arisen epistemological or methodological problems. The authors believe that the entropic paradigm proposed by Nicholas Georgescu-Roegen for the economic epistemology and methodology is one of the most interesting, from the philosophic and logic points of view, having abundant resources
to open a re-conceptualization of the logical bases of the economic science, to rethink the theoreticity of the
sciences that study fields where evolutive processes are going, and to think, with more maturity, to the way
in which the human rationality could answer the challenges the entropy law arises.

n

1. Introducere
Pe linia filosoficã a lui Karl Popper, Nicholas
Georgescu-Roegen se numãrã printre cei mai importanþi
gânditori care au fost preocupaþi de cunoaºterea ºtiinþificã,
iar în cadrul acesteia, de posibilitatea cunoaºterii teoretice.
Aceste preocupãri s-au concentrat, îndeosebi, asupra
domeniului economic. Paleta sa de interes intelectual se
întinde de la meditaþia asupra naturii economiei (este ea
doar acþiune, este cunoaºtere purã, este cunoaºtere prin
acþiune?) pânã la semnificaþia axiologicã a
comportamentului economic, putându-se afirma cã
Georgescu-Roegen a baleiat toate problemele esenþiale ale

fenomenologiei economice. Preocupãrile marelui savant
au condus la una dintre construcþiile paradigmatice cele
mai impresionante în domeniul epistemologiei, în general, ºi în cel al epistemologiei economice, în special: modelul
entropic. Acest model este folosit de gânditor pentru a da
rãspuns la marile interogaþii care stau în faþa oricãrei ºtiinþe
(sau teorii), dar cu precãdere la cele ridicate de procesul
economic. Coerenþa ºi verosimilitatea pe care autorul
reuºeºte sã le confere soluþiilor sale genereazã, încã, o
fascinaþie intelectualã de naturã sã provoace noi dezvoltãri
sau testãri teoretice ori empirice ale sugestiilor oferite.
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Economie teoreticã ºi aplicatã

În materialul de faþã vom aborda doar una dintre
problemele studiate de savant, ºi anume chestiunea
posibilitãþii unei ºtiinþe teoretice a economiei (cu
corolarul sãu, posibilitatea previziunii), chestiune care
ne va permite sã punem în evidenþã ºi alte propuneri
epistemologice ale autorului. Vom trata aceastã problemã
sub urmãtoarele aspecte: impactul epistemologic al legii
entropiei, teoreticitatea unei ºtiinþe, posibilitatea
modelãrii în ºtiinþã, raportul dintre aritmomorfismul(1)
intrinsec al oricãrei modelãri ºi posibilitatea previziunii
(care constituie un test de ºtiinþificitate), pe de o parte, ºi
modelul de raþionalitate economicã impus de legea
entropiei, pe de altã parte.
Din respect pentru semnificativa contribuþie pe care
Nicholas Georgescu-Roegen (apelat în text prin NGR) a
adus-o epistemologiei economice, modalitatea în care
vom aborda subiectul va fi una criticã(2). De aceea,
demersul nostru va fi organizat sub forma: „sugestie
NGR – semnificaþie epistemologicã – evaluare criticã –
concluzii sintetice”. În acest context, sunt examinate patru
sugestii epistemologice de bazã (în jurul cãrora
graviteazã, dupã cum ni se pare, alte câteva direcþii de
cercetare) aºa cum ne apar nouã din lucrarea fundamentalã
a lui NGR „Legea Entropiei ºi Procesul Economic”.
Ediþia pe care am folosit-o este cea din 1996, apãrutã în
Editura Expert, Bucureºti, colecþia Biblioteca Bãncii
Naþionale. Toate referirile la textul original au în vedere
aceastã ediþie.

2. Teoreticitate ºi previziune în ºtiinþa economicã
2.1. Sugestia 1
Legea entropiei introduce în mod definitiv evoluþia
(schimbarea calitativã) în naturã, societate ºi gândire,
ceea ce compromite analiticul ca modalitate explicativã.
Conþinut cf. NGR: legea entropiei indicã o sãgeatã a
timpului, inexistentã în modelele mecaniciste. Aceasta
implicã imposibilitatea reversibilitãþii dinamice (3)
(imposibilitatea traiectoriei). În domeniile nonmecaniciste, este imposibilã chiar ºi ireversibilitatea(4),
având de-a face doar cu irevocabilitãþi. Evoluþia, care
implicã schimbarea legilor, interzice analiticitatea în
descrierea proceselor (ºi, implicit, a comportamentelor
economice), deoarece analiticitatea presupune
identificarea de invarianþi ai transformãrilor (adicã
invarianþã a legilor)(5). Cu toate acestea, ºtiinþificitatea
reclamã analiticul. Dar, în domeniile caracterizate de
evoluþie, analiticitatea potenþialã este periclitatã de
schimbarea condiþiilor iniþiale (schimbare de naturã
calitativã, nemodelabilã în mod analitic) (NGR, 1996,
p. 127).
Semnificaþie epistemologicã: a) evoluþia sau chiar
legea entropiei, fiind evaluãri antropomorfice, rezultã cã
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nu poate exista cunoaºtere decât în cheie
antropomorficã(6); b) în domeniul economic ºi, în general, în domeniile caracterizate de schimbãri calitative,
înþelegerea (comprehensiunea) este mai importantã decât
cunoaºterea(7); c) în economie este imposibilã previziunea
punctualã, întrucât aceasta presupune utilizarea funcþiilor
matematice de punct(8); d) înþelegerea epistemologicã este
intuitivã, ºi nu raþionalã, adicã presupune concepte ºi
raþionamente dialectice, ºi nu aritmomorfice (adicã nu
acceptã concepte analitice)(9).
Evaluarea noastrã: NGR acceptã, totuºi, faptul cã
„activitatea economicã” nu poate exista fãrã o bazã
cardinalã, „din cauza naturii ei pur practice”(10),(11). Noi
considerãm cã necesitatea unei baze cardinale se referã
nu numai la activitatea economicã, ci ºi la cunoaºterea
economicã, întrucât raþionalitatea activitãþii economice
trebuie sã se bazeze pe raþionalitatea cunoaºterii
economice. Asta înseamnã cã apare problema necesitãþii
transformãrii ordinalitãþii (sau a cardinalitãþii slabe, dupã
caz) variabilelor economice în cardinalitatea lor. Am dori
sã sugerãm o soluþie pentru obþinerea unei asemenea
transformãri, sub forma urmãtorului „algoritm”:
a) definirea esenþei unei variabile economice ca sumã
a potenþialitãþilor sale; b) construirea „listei”
potenþialitãþilor variabilei economice (sau „meniul”
variabilei în cauzã(12),(13); c) imaginarea unui mecanism
(a unei proceduri) prin care putem constata, în orice moment, dacã o anumitã variabilã se aflã într-o „ipostazã”
aflatã pe lista de potenþialitãþi(14). Pe baza acestui algoritm
se poate construi un model complet analitic
(aritmomorfic), care va fi capabil de predicþii cu aceeaºi
exactitate cu cele fãcute de ºtiinþele care se ocupã de
domenii în care schimbarea calitativã nu existã. Se poate
admite cã, în interiorul meniului variabilelor, legile
funcþionale vor deveni invariante ºi atunci putem vorbi
despre hipertraiectorii (15) ale procesului economic.
Problema care apare aici este aceea dacã hipertraiectoriile
sunt sau nu reversibile în sensul dinamic, mecanicist ºi
care ar trebui sã fie semnificaþia unei eventuale
reversibilitãþi. Consecinþa logicã a modului în care s-a
definit invarianþa calitativã a unei variabile independente
(suma interioarã a potenþialitãþilor ei) este, credem, aceea
cã hipertraiectoriile sunt reversibile, deoarece, dacã nu ar
fi astfel, atunci potenþialitãþile ar fi pseudopotenþialitãþi.
Pseudopotenþialitãþile nu sunt reversibile, în sensul cã
au histerezis, care le împiedicã sã fie invariante în raport
cu timpul de ceasornic. Se pune problema dacã aceastã
reversibilitate nu încalcã legea entropiei. Opinia noastrã
este cã nu, pe baza urmãtorului raþionament: legea
entropiei afirmã faptul cã existã evoluþie, în sensul sãgeþii
timpului indicate de creºterea globalã a entropiei, deci
existã schimbare calitativã; or, prin extragerea „esenþei”
variabilelor sub forma meniului lor, s-a þinut cont tocmai
de aceastã schimbare calitativã: entropia nu este ignoratã

2.2. Sugestia 2
O teorie a ºtiinþei economice (sau o ºtiinþã economicã
teoreticã) este imposibilã.
Conþinut cf. NGR: în ºtiinþele care se ocupã de domenii
în care existã evoluþie (schimbare calitativã), cum este ºi
cazul ºtiinþei economice, nu poate exista un cod teoretic
de ordonare fenomenologicã. Drept urmare, ºtiinþa
respectivã nu poate asigura un cardinal mai mic pentru
clasa α de propoziþii în raport cu cardinalul pentru clasa
β de propoziþii(19). Cum asta nu respectã criteriul de
teoreticitate – economia de gândire – înseamnã cã ºtiinþa
economicã nu poate deveni o ºtiinþã teoreticã, ci rãmâne
o ºtiinþã ateoreticã (cum sunt chimia sau biologia, de
exemplu). Imposibilitatea unui cod teoretic de ordonare
fenomenologicã conduce la posibilitatea noutãþii prin
combinaþie(20) care, la rândul sãu, mãreºte extrem de mult
cardinalul clasei α de propoziþii, ceea ce anuleazã,
desigur, teoreticitatea. Autorul considerã cã un model de

previziune trebuie sã facã abstracþie de noutate. O teorie
are, în mod necesar, o structurã aritmomorfã (NGR, 1996);
or, cum fenomenologia economicã nu poate fi de tip
aritmomorf, deoarece niciun proces în care acþioneazã
efectul Oedip nu poate fi analitic, rezultã, iarãºi,
imposibilitatea unei ºtiinþe economice teoretice.
Semnificaþie epistemologicã: a) ori de câte ori nu
avem o teorie, existã incertitudine fenomenologicã(21);
b) producerea incertitudinii sau a riscului cu privire la o
anticipare se constituie în teste empirice (factuale) cu
privire la gradul de teoreticitate al unei ºtiinþe;
c) previziuni pot realiza doar ºtiinþele teoretice, deoarece
este necesar sã se ignore noutatea (adicã este necesar ca
previziunea sã se refere numai la rezultate generate de
propoziþiile din clasa β ), ceea ce înseamnã, implicit, cã
ºtiinþa economicã nu poate realiza previziuni(22); d) este
posibilã o teorie economicã la nivel formal, dar nu sub
aspectul conþinutului, întrucât acesta din urmã este
condiþionat cultural; e) imposibilitatea unei teorii a
ºtiinþei economice îi refuzã acesteia posibilitatea de a fi
testatã (fie prin verificaþionism, fie prin falsificaþionism).
Evaluarea noastrã: am dori sã discutãm câteva
chestiuni fundamentale care se ridicã cu privire la ºansele
ºtiinþei economice de a deveni o ºtiinþã teoreticã. În primul
rând, chestiunea care priveºte definirea teoreticitãþii unei
ºtiinþe. NGR (ca ºi K. Popper) susþine cã o teorie trebuie
sã realizeze economia de gândire (cardinalul clasei α
trebuie sã fie mai mic decât cel al clasei β ) ºi, în plus, ea
trebuie sã se poatã supune criticii experþilor (ºi nu numai
a acestora). Toate acestea impun utilizarea conceptelor
aritmomorfice care, însã, nu sesizeazã schimbarea
calitativã. O soluþie ar putea fi, dupã pãrerea noastrã, ca
în clasa α sã se accepte propoziþii sintetice metafizice
(care sesizeazã schimbarea calitativã) – sã numim aceastã
clasã „impurã” α –, iar în clasa β sã se asigure
analiticitatea necesarã testãrii factuale – sã numim aceastã
nouã clasã β . În felul acesta, se salveazã o teoreticitate
slabã, sã spunem astfel, în care testarea nu mai este posibilã
la nivelul clasei α , dar este complet posibilã la nivelul
oricãrei propoziþii din clasa β . În felul acesta, cum
acceptã, de altfel, ºi autorul (ºi K. Popper, de asemenea),
respingerea întregii clase α este justificatã logic dacã o
singurã propoziþie din clasa β este respinsã (falsificatã)
factual. În felul acesta, se salveazã testabilitatea teoriei
chiar dacã ea nu este complet analiticã(23). În al doilea
rând, NGR aratã faptul cã, specific ºtiinþelor care studiazã
domenii evoluþioniste, este nonidentitatea condiþiilor
iniþiale. Sã ne amintim cã efectul Oedip introducea o
asemenea nonidentitate. În plus, nonidentitatea
condiþiilor iniþiale mai este indusã ºi de specificitatea (ºi
variabilitatea) matricei culturale. Sã definim specificitatea
culturalã drept condiþii iniþiale de ordinul I, iar efectul
Oedip drept condiþii iniþiale de ordinul II. Sã observãm,
acum, faptul cã, în timp ce condiþiile iniþiale de ordinul I
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în acest caz, ci este lãsatã sã-ºi punã amprenta; ceea ce
rãmâne invariabil, din punct de vedere conceptual, la
variabilele economice, este identitatea cu ele însele, ºi
anume acea identitate pe care entropia o permite. La
nivelul acestei identitãþi „garantate”, variabilele
economice devin analitice (aritmomorfice); ca urmare,
procesele economice descrise prin intermediul
hipervariabilelor economice sunt de tip analitic.
Concluzii sintetice: a) prin construirea
hipervariabilelor economice se asigurã invarianþa legilor
care descriu procesele economice ºi, ca urmare,
reversibilitatea (16) hipertraiectoriilor economice; b) la
nivelul proceselor economice cauzalitatea poate fi
înlocuitã de reconstrucþia conceptualã (adicã este
necesarã înþelegerea), reconstrucþie condiþionatã inclusiv
de matricea culturalã, intuiþie etc., dar la nivelul
hipertraiectoriilor economice cunoaºterea este suficientã
(ne putem limita la raþionalitate); c) legea entropiei nu
are nicio legãturã cu cauzalitatea (ca ºi probabilitãþile);
ea asigurã doar limitele între care schimbarea calitativã
desemneazã, încã, identitate (17) ; d) la nivelul
hipervariabilelor economice predicþiile sunt posibile în
acelaºi grad de exactitate ca în modelele analitice; în
felul acesta, dupã pãrerea noastrã, se evitã o concluzie
inacceptabilã, ºi anume aceea cã, din cauza variabilitãþii
calitative în domeniile caracterizate de evoluþie, aceste
domenii nu pot face obiectul predicþiilor decât ca direcþie
(nu ca moment de ceas ºi nici ca amplitudine). De fapt, nu
este nevoie de transformarea tuturor variabilelor
economice independente în hipervariabile: este suficient
ca demonul-inspector sã realizeze acest lucru doar pentru
variabilele care devin condiþii iniþiale în urmãtorul ciclu
explicativ sau de predicþie, cu alte cuvinte este nevoie
doar de eliminarea efectului Oedip(18).

Economie teoreticã ºi aplicatã

nu sunt autentice(24), cele de ordinul II sunt autentice.
Prin urmare, condiþiile iniþiale de ordinul II ar trebui sã
facã, ele însele, obiectul unei previziuni de ordinul II
(previziunea schimbãrilor calitative pe care previziunea
unui rezultat le va genera în legãturã cu rezultatul
previzionat)(25). Deºi, din punct de vedere teoretic, prin
aceastã sugestie am putea genera un proces de regresie ad
infinitum, considerãm cã, sub aspectul comportamentului
economic practic, efectul Oedip nu va acþiona în mod
semnificativ (adicã nu va putea genera schimbãri
calitative) dincolo de o iteraþie. Vom accepta, deci, din
considerente metodologice, faptul cã între cele douã
categorii de condiþii iniþiale existã o independenþã
suficientã care, prin sugestia propusã, eliminã
posibilitatea nonidentitãþii condiþiilor iniþiale pentru o
previziune economicã (evident, nu renunþãm la
propunerile anterioare privind utilizarea hipervariabilelor
analitice în modelarea economicã; de altfel, clasa β
conþine, cum am arãtat, numai propoziþii formate cu
hipervariabile).
Concluzii sintetice: a) existã, încã, o ºansã pentru
edificarea teoreticã a ºtiinþei economice: dar trebuie
construitã, mai întâi, temelia logicã a acestei ºtiinþe;
b) construirea temeliei logice a ºtiinþei economice ar putea
începe cu redefinirea analiticitãþii(26); de exemplu am
putea accepta ºi propoziþii sintetice de tip metafizic în
clasa α ºi doar propoziþii formate cu hipervariabile în
clasa β; c) nonidentitatea condiþiilor iniþiale (reþinem doar
condiþiile iniþiale autentice, adicã cele influenþate de
efectul Oedip) se poate elimina prin realizarea unei
previziuni în interiorul previziunii (previziunea de
ordinul II) cu privire la efectul Oedip; d) rãmâne, încã, de
rezolvat chestiunea logicã a derivãrii de propoziþii
exclusiv analitice (aritmomorfe) pentru clasa β din
propoziþiile impure (cu „încãrcãturã metafizicã”) ale
clasei α .
2.3. Sugestia 3
Reziduul calitativ generat de evoluþie (de legea
entropiei) conduce la neliniaritatea modelelor în
economie.
Conþinut cf. NGR: schimbarea calitativã nu suportã
schematizarea aritmomorfã, ea trebuie modelatã cu
ajutorul conceptelor dialectice, nonanalitice (NGR, 1996,
p. 70). Deºi apreciazã cã existã o legãturã strânsã între
cardinalitate ºi liniaritatea omogenã prin care se exprimã
o lege directã (27) , NGR nu susþine cã „singurã,
cardinalitatea este suficientã pentru a justifica formulele
omogene ºi liniare ale legilor” (NGR, 1996, p. 13). În
fond, neliniaritatea legilor este aspectul sub care apare
reziduul calitativ în formula numericã a unui fenomen
legat de calitate, deºi sunt autori (combãtuþi de cãtre NGR)
care afirmã cã, dacã sunt luate în considerare absolut toate
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elementele esenþiale ale fenomenelor, atunci legile naturale sunt exprimate întotdeauna prin funcþii omogene de
gradul întâi (NGR, 1996, p. 111). Neliniaritatea legilor
din economie se poate explica ºi prin faptul cã fenomenul
economic evolutiv schimbã însuºi mediul în care acesta
se produce, adicã schimbã condiþiile iniþiale (care nu-ºi
pot pãstra identitatea). NGR spune cã „a vorbi despre
evoluþie... într-un mediu neevolutiv este o contradicþie
în termeni” (NGR, 1996, p. 201). Legile liniare din
economie pot fi doar legi empirice, nu teoretice.
Semnificaþie epistemologicã: a) imposibilitatea
menþinerii constante, în cadrul procesului economic, a
condiþiilor iniþiale, care, astfel, sã asigure teoreticitatea
legilor care descriu fenomenologia economicã; b) un
proces evolutiv nu se poate produce decât într-un mediu
evolutiv, ºi acesta este cazul procesului economic; nu
putem discerne, din punct de vedere epistemologic, între
evoluþia procesului ºi evoluþia mediului, putându-se
spune cã apare o cauzalitate autogeneratã de însuºi
procesul economic în desfãºurare; c) neliniaritatea
modelelor pentru procesul economic nu este generatã doar
de lipsa de cardinalitate a variabilelor economice, ci, mult
mai probabil, de schimbarea mediului acestui proces
(adicã, de schimbarea condiþiilor iniþiale); d) neliniaritatea
modelului pentru procesul economic îndepãrteazã
subiectul cunoscãtor de comprehensibilitatea modelului,
adicã exclude intuiþia de la înþelegerea fenomenologicã.
Asta înseamnã, de fapt, îndepãrtarea modelului procesului
economic de simplitatea epistemologicã.
Evaluarea noastrã: Liniaritatea modelelor (nu numai
a celor din economie) este necesarã pentru a asigura
simplitatea(28) ºi, ca urmare, comprehensibilitatea (care,
la rândul sãu, garanteazã testabilitatea) cu privire la
paradigmele explicative sau doar metodologice în
cunoaºterea de tip ºtiinþific. Ca urmare a schimbãrilor
calitative, care sunt eliminate din clasa de propoziþii β ,
dar care rãmân incluse prin intermediul propoziþiilor (sau
al variabilelor) metafizice în clasa α , chiar prin folosirea
hipervariabilelor menþionate mai sus, se menþine un
reziduu calitativ al influenþei proceselor evolutive sub
forma neliniaritãþii modelelor. Pentru ca aceastã
constatare sã nu rãmânã un fel de drob de sare, facem
urmãtoarea propunere: neliniaritatea modelelor (generatã
de puteri mai mari decât unu ale hipervariabilelor
analitice) sã fie trecutã asupra axelor de coordonate, atât
spaþiale, cât ºi temporale. În felul acesta, spaþiul fizic ºi
timpul fizic dispar ºi se transformã, respectiv, în spaþiu
economic ºi timp economic (ambele anizotrope, asignate
procesului economic modelat ºi funcþii de acest proces).
Axele de coordonate nu vor mai fi liniare, dar tocmai prin
asta se asigurã liniaritatea variabilelor (de fapt, a
modelului) (29). În felul acesta, pur ºi simplu, evoluþia,
adicã schimbarea calitativã, se va transfera asupra
spaþiului economic, respectiv asupra timpului

vor genera un model liniar ºi omogen, într-un sistem de
coordonate neliniar ºi neomogen (35),(36); d) în plus,
preluarea neliniaritãþilor modelului de cãtre axele de
coordonate asigurã identitatea condiþiilor iniþiale în
modelele de previziune în domenii cu procese evolutive
(cum este, în principiu, ºi domeniul economic).
2.4. Sugestia 4
Modelul entropic al procesului economic sugereazã
paradigma sustenabilitãþii în locul paradigmei
optimalitãþii.
Conþinut cf. NGR: legea entropiei este o lege
obiectivã, nu þine doar de intervenþia unei fiinþe
cunoscãtoare, ca urmare, ea nu trebuie consideratã o
construcþie intelectualã antropomorfã (deºi varianta ei ca
sens al creºterii dezordinii implicã o puternicã amprentã
antropomorfã). Legea entropiei nu stabileºte exactitãþi,
ci direcþii în evoluþie (gradienþi) (NGR, 1996, p. 23), de
aceea ea nu este o lege care sã ofere o bazã de previziune
în sensul obiºnuit. Scopul economic al activitãþilor umane
induce inversãri ale entropiei (scãderi ale ei în sistemul
economic, concomitent cu accelerarea ei în mediul
sistemului). Aceastã accelerare se produce ca urmare a
diferenþei dintre amestecare (produsã natural) ºi sortare
(produsã de om) . Cu cât sortarea pe care omul doreºte
s-o realizeze este mai complexã (de exemplu, optimizarea
procesului economic în locul utilizãrii pur ºi simplu a
mediului economic aºa cum se oferã el), cu atât accelerarea
creºterii entropiei în mediul sistemului (procesului) economic este mai intensã.
Semnificaþie epistemologicã: a) în mod fundamental,
ritmul activitãþii economice este dictat de ritmul cu care
poate fi pompatã entropia joasã din mediul activitãþii
economice în activitatea economicã în cauzã; b) „o anumitã
cantitate de entropie joasã nu poate fi folositã decât o
singurã datã”; c) se poate accepta conceptul de frecare
entropicã (prin similitudine cu frecarea mecanicã) ca sursã
de creºtere acceleratã a entropiei mediului procesului
economic; d) existã o nedeterminarea entropicã:
incapacitatea legii entropiei de a stabili perioada în care
se va produce o anumitã variaþie a entropiei, precum ºi
cãile pe care se realiza aceasta.
Evaluarea noastrã: Menþinerea stãrii staþionare a
sistemelor economice accelereazã creºterea entropiei
mediului, deoarece menþinerea respectivã implicã oprirea
creºterii entropiei sistemului economic staþionar, cu preþul
consumãrii de entropie joasã din mediu. Sã notãm cu
∆E(N ) = dλ creºterea naturalã a entropiei universale, în

absenþa structurilor disipative (37). Menþinerea stãrii
staþionare de cãtre sistemele disipative va trebui sã
contracareze, pe plan local, aceastã creºtere a entropiei.
În acest scop, structurile disipative vor extrage, din mediu,
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economic(30), în timp ce modelul va rãmâne liniar, adicã
simplu din punct de vedere epistemologic(31). Explicaþia
este, de asemenea, simplã ºi poate fi construitã în felul
urmãtor (sugestiile, explicite sau implicite, se gãsesc din
abundenþã în dezbaterea propusã de NGR în lucrarea
referitã aici): procesul economic modificã, prin el însuºi,
ecuaþiile analitice ale coordonatelor spaþio-temporale ale
procesului în cauzã. Spaþiul economic (cu cele patru
coordonate ale lui: cele trei geometrice ºi una care priveºte
interesul economic) capãtã neliniaritãþi („curburi”
specifice), în timp ce timpul economic capãtã acceleraþii/
deceleraþii specifice. Opinãm cã aceste „curburi” ale
axelor de coordonate asigurã o conservare sui-generis a
condiþiilor iniþiale. În context, apreciem cã, dacã s-ar gãsi
tehnologia analiticã de a transfera neliniaritãþile
modelului economic de previziune asupra axelor de
coordonate, problema identitãþii condiþiilor iniþiale ar fi
rezolvatã ºi, ca urmare, ar deveni posibilã previziunea de
tip analitic (prin hipervariabile) în domeniul economic
(ºi, de altfel, în orice domeniu care se ocupã de procese
evolutive, adicã de schimbãri calitative). Asta înseamnã
cã previziunea se va referi la douã categorii de rezultate:
rezultatul punctual (analitic), care prezintã un interes
metodologic sau practic specific, pe de o parte, ºi variaþia
ecuaþiilor care descriu axele de coordonate, pe de altã
parte. De exemplu, dacã procesul economic în cauzã este
de naturã sã conducã la o creºtere a intensitãþii de utilizare
a fondurilor economice (aici, în terminologia lui NGR),
atunci se va admite o creºtere a densitãþii spaþiului economic în raport cu spaþiul geometric, creºtere de naturã
sã conducã la o accelerare a timpului economic în raport
cu timpul de ceasornic. Aceste rezultate vor fi „prinse” în
modificarea neliniaritãþii spaþiului economic, respectiv a
timpului economic, ceea ce are ca efect variaþia condiþiilor
iniþiale pentru urmãtorul „ciclu” al procesului în cauzã(32).
Mai general, variaþia matricei culturale poate fi înlocuitã
cu impactul sãu asupra coordonatelor procesului economic prin intermediul mãsurãrii schimbãrilor
instituþionale: schimbãri în instituþiile formale, pe de o
parte, ºi schimbãri în instituþiile informale (propensiuni,
praguri, clicheþi etc. referitoare la comportamentul economic). Aºadar, toate aceste variaþii instituþionale vor
modifica „curburile” spaþiu-timpului economic, pãstrând
liniaritatea ºi omogenitatea modelelor ecuaþionale
analitice (33).
Concluzie sinteticã: a) neliniaritatea modelelor din
economie poate fi eliminatã prin renunþarea la izotropia
spaþiului economic(34), într-un mod analog cu modul în
care s-a procedat în cazul teoriei generalizate a
relativitãþii; b) neliniaritatea variabilelor economice
(a hipervariabilelor, de fapt, pentru a asigura consistenþa
modelãrii analitice) ºi a modelelor economice este
preluatã de axele de coordonate care nu vor mai fi liniare,
ci neliniare; c) în felul acesta, hipervariabilele economice
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o cantitate de entropie joasã de mãrime −dλ ⋅ (1 + ε ) (38).
Aceasta este echivalent cu a „injecta” în mediu o cantitate
echivalentã de entropie înaltã, ∆R C = dλ ⋅ (1 + ε ) ;
înseamnã cã entropia totalã a mediului sistemului
disipativ (mediul sistemului disipativ nu conþine sistemul
disipativ însuºi) va creºte cu ∆E(R C ) = dλ ⋅ (2 + ε ) .
Aceastã raþionalitate poate fi denumitã raþionalitate de
speþa I (raþionalitate a conservãrii locale). Raþionalitatea
bazatã pe optimalitate (adicã pe extremizarea obiectivului
în interiorul unor restricþii date) pare sã conducã la o
accelerare suplimentarã a creºterii entropiei, comparativ
cu cazul menþinerii stãrii staþionare a sistemelor
economice. Într-adevãr, dacã se doreºte extremizarea unei
funcþii obiectiv, atunci va trebui nu numai sã se menþinã
entropia la nivelul existent, dar va trebui ca ea sã se
micºoreze direct proporþional cu „ambiþia” extremizãrii
în cauzã. Deci, sistemul disipativ va avea nevoie de un
supliment de entropie joasã din mediu, sã notãm acest
supliment cu: dϕ . Dacã notãm entropia joasã necesar a
fi consumatã pentru a se obþine abilitatea comprehensivã
ºi metodologicã de a realiza extremizarea (construirea
funcþiei-obiectiv, stabilirea ecuaþiilor restrictive,
identificarea modalitãþii de optimizare etc.) cu
coeficientul σ, atunci sporul de entropie joasã
(comparativ cu starea staþionarã) necesar sistemului
disipativ pentru a realiza raþionalitatea bazatã pe
optimalitate va fi: ∆R 0 = dϕ ⋅ (1 + σ ) . Aºadar, entropia
mediului va spori, în cazul unui sistem disipativ care
urmeazã o raþionalitate bazatã pe optimalitate, cu
∆E(R 0 ) = dλ ⋅ (2 + ε ) + dϕ ⋅ (1 + σ ) .

Dacã

dϕ / dλ = ρ ,

atunci: ∆E (R 0 ) = dλ ⋅ (2 + ε + ρ + ρ ⋅ σ ) . Aceastã raþionalitate poate fi denumitã raþionalitate de speþa a II-a
(raþionalitate a optimizãrii locale). Atunci,
acceleraþia entropiei în prezenþa structurilor disipative
cu
raþionalitate
bazatã
pe
optimalitate,
comparativ
cu
situaþia
naturalã
va
fi:
∆E(R 0 − N ) = dλ ⋅ (1 + ε + ρ + ρ ⋅ σ ) = ω ⋅ dλ (39) , unde cu
ω s-a notat factorul de acceleraþie. Raþionalitatea bazatã
pe sustenabilitate (pe care o vom denumi raþionalitate
de speþa a III-a, adicã raþionalitate a sustenabilitãþii locale) are drept principiu cãlãuzitor minimizarea sporului
total de entropie, adicã minimizarea sumei dintre sporul
de entropie în structurile disipative ºi sporul de entropie
în mediul acestor structuri disipative(40). Asta revine, de
fapt, la a minimiza reducerea entropiei în sistemul
disipativ, deoarece reducerea entropiei în sistemul
disipativ este echivalentã cu creºterea entropiei în mediul
sistemului disipativ (la aceastã creºtere se adaugã,
bineînþeles, cea legatã de dobândirea, de cãtre sistemul
disipativ, a abilitãþii cognitive, metodologie ºi tehnologie
de a realiza principiul tipului de raþionalitate economicã
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în vigoare). Aºadar, este necesarã o revenire la o
raþionalitate comparabilã cu raþionalitatea de speþa I;
astfel, coeficientul σ (nu mai este nevoie sã cunoaºtem
cum anume se realizeazã principiul raþionalitãþii de speþa
a II-a) va fi înlocuit de un alt coeficient, sã-l notãm cu µ,
care exprimã consumul de entropie joasã din mediu
necesar pentru a cunoaºte cum anume se realizeazã un
proces economic circular local(41). Aceasta înseamnã cã
avem de minimizat expresia ε + µ, întrucât, aºa cum s-a
arãtat mai sus, sporul de neg-entropie din structurile
disipative este egal cu sporul de entropie din mediul
acestor structuri, abstracþie fãcând de necesarul de
entropie joasã pentru dobândirea cunoºtinþelor sau
capacitãþilor acþionale pentru fiecare caz de raþionalitate
în parte. Aºadar, trecerea de la modelul de
raþionalitate bazatã pe optimalitate la modelul de
raþionalitate bazatã pe sustenabilitate va conduce la o
reducere a acceleraþiei entropiei globale cu:
∆E(R S − R 0 ) = ε + µ − ε − ρ − ρ ⋅ σ = µ − ρ − ρ ⋅ σ < 0 ( 4 2 ) .
Rezultã cã preþul, exprimat în acceleraþia entropiei
globale, plãtit pentru fiecare speþã de raþionalitate a
sistemelor disipative, se supune urmãtoarei structuri
ordinale:
∆E(N ) < ∆Ε(R C ) < ∆E(R S ) < ∆E(R 0 )

sau, notând cu „raþionalitatea” naturalã, putem scrie:
R 0 f R I f R III f R II , unde cu "f" s-a notat „este de
preferat, sub aspectul entropic, lui”. Istoria realã a
umanitãþii a urmat, însã, un alt curs de evoluþie a
raþionalitãþii:
Apar sistemele disipative

R=

RI

Apar problemele globale

R II

R II I

Se dezvoltã raþionalitatea capitalului

Întrucât R0 iese din discuþie în prezenþa structurilor
disipative, rezultã cã omenirea a fãcut un „salt neraþional”,
din perspectiva legii entropiei, de la RI la RII, ignorând
raþionalitatea mai bunã a lui RIII (43). Este de sperat cã, atât
efectivitatea ºi stringenþa problemelor ridicate de
globalizare, cât ºi progresele fãcute pe linie
epistemologicã în ºtiinþele care se ocupã de domenii în
care se produc procese evolutive (între care, probabil cã
purtãtoare de stindard ar trebui sã fie biologia, urmatã de
economie), vor genera, la nivelul întregii omeniri, alegerea
raþionalitãþii de speþa a III-a, raþionalitatea bazatã pe
sustenabilitate localã.
Concluzii sintetice: a) apariþia, în Univers, a
sistemelor disipative staþionare a avut ca efect oprirea

3. Concluzii ºi remarci
Acceptarea modelului entropic al procesului economic genereazã o crizã veritabilã atât în domeniul
teoreticitãþii ºtiinþelor, cât ºi în domeniul modelelor de
previzionare (unele dintre testele factuale cele mai
sigure). Ideea de bazã este aceea cã existenþa unei sãgeþi
a timpului, indusã de sensul unic al creºterii entropiei
universale, impune acceptarea schimbãrii calitative (a
evoluþiei), în detrimentul modelului mecanicist,
reversibil (sau chiar ergodic, în variantele sale extreme).
În locul ergodicitãþii, avem histerezis, în locul
traiectoriei avem procese evolutive. În acest context,
sub aspect epistemologic, este compromisã analiticitatea
(descrierea fenomenologicã prin concepte sau variabile
aritmomorfe, adicã discret distincte (45) ). Salvarea
teoreticitãþii – înþeleasã ca economie de gândire în
procesul de cunoaºtere ºi înþelegere – impune regândirea
bazelor logice ale ºtiinþelor care opereazã în domenii
caracterizate de schimbãri calitative. În urma sugestiilor,
explicite sau implicite, ale lui NGR, pe baza unei analize
critice a acestora, se propun câteva direcþii care se pare cã ar

putea conduce la acest rezultat salvator: a) acceptarea unei
clase α de propoziþii axiomatice, care sã includã ºi
concepte sau propoziþii „metafizice”; b) introducerea
hipervariabilelor (care reþin „esenþa” variabilelor genuine,
adicã asigurã identitatea acestora prin listarea
potenþialitãþilor – actualizãrilor posibile – ale lor) cel puþin
la nivelul condiþiilor iniþiale de ordinul II (efectul Oedip);
c) construirea unei alternative pentru clasa β de propoziþii,
clasa β , care sã conþinã doar concepte ºi propoziþii
analitice, dar la nivelul hipervariabilelor; d) renunþarea
completã la testabilitatea teoriilor prin falsificarea
propoziþiilor din clasa α ºi asigurarea acestei testabilitãþi
numai la nivelul clasei β (falsificarea unei propoziþii din
clasa β implicã logic falsificarea teoriei în întregul ei); e)
renunþarea la izotropia spaþiului ºi a timpului economic ºi
preluarea, de cãtre axele de coordonate ale continuumului spaþiu-timp economic(46), a neliniaritãþilor variabilelor
ºi modelelor economice; în felul acesta s-ar putea asigura
identitatea condiþiilor iniþiale, pe de o parte („legalizând”
previziunea economicã), ºi s-ar asigura ºi simplitatea
descrierilor teoretice ºi metodologice în economie, pe de
altã parte (permiþând testarea prin evaluare criticã ºi
falsificare); f) sãgeata timpului, indicatã de creºterea
inexorabilã a entropiei universale, reclamã renunþarea la
raþionalitatea economicã bazatã pe optimalitate ºi trecerea
la o nouã raþionalitate economicã, cea bazatã pe
sustenabilitate; g) bazele logice ale ºtiinþei economice
rãmân, în continuare, de edificat, atât prin reconstrucþia
conceptualã a cauzalitãþii în economie, cât ºi, mai ales,
prin regândirea analiticitãþii ºi teoreticitãþii ºtiinþelor care
se ocupã de evoluþie (schimbãri calitative); h) ar trebui
identificate sãgeþi ale timpului, în domeniul economic,
care sã indice atât convergenþa dinamicii economice cu
sensul inexorabil al entropiei universale, cât ºi divergenþe
locale (fenomene neg-entropice) care sã punã în evidenþã
impactul accelerator asupra entropiei generat de structurile
disipative cum sunt structurile economice (prin
„consumarea” de entropie joasã din mediu, pentru a menþine
entropia joasã a structurilor în cauzã).
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entropiei, la nivel local, prin inversarea exactã a sensului
entropiei naturale ºi cu preþul accelerãrii entropiei la
nivelul mediului sistemelor disipative – aceasta poate fi
numitã raþionalitate de speþa I sau raþionalitate a
conservãrii locale; b) apariþia sistemelor disipative bazate
pe logica capitalului a avut ca efect reducerea entropiei
la nivel local, prin inversarea cu surplus a entropiei naturale ºi cu preþul accelerãrii suplimentare a entropiei
mediului sistemelor disipative – aceasta poate fi numitã
raþionalitate de speþa a II-a sau raþionalitate a optimalitãþii
locale; c) problemele globale ale omenirii, precum ºi
progresele epistemologice ale ºtiinþelor care studiazã
procese evolutive (cum este ºi economia) impun reducerea
accelerãrii entropiei în mediul sistemelor disipative, prin
trecerea, la nivel local, la o raþionalitate de speþa a III-a
sau raþionalitate a sustenabilitãþii locale(44).
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Note
(1)

(2)

Prin concept aritmomorfic, NGR înþelege un concept care, din
punct de vedere semiotic, are doar denotat (adicã doar

ad infinitum, categorie metodologicã repudiatã, în general, de

semnificaþie, unicã pentru orice subiect cunoscãtor), nu ºi conotat
(adicã sens). În alþi termeni, un concept aritmomorfic extrage

deplasa o problemã epistemologicã: transformarea ordinalitãþii

un segment de realitate în mod discret sau, încã, asigurã o
distincþie discretã între segmentul de realitate referit ºi restul

procedura conduce la pseudomãsuri care sunt, cum spune

realitãþii.
În sensul raþionalismului critic, promovat de cãtre K. Popper ºi

cãtre NGR. De altfel, NGR mai are o asemenea tentativã de a
în cardinalitate slabã, prin cuantificarea ordinalitãþii (evident,
însuºi autorul, „otravã pentru teorie” (NGR, 1996, p. 327).
(9)

acceptat, tacit, de cãtre N. Georgescu-Roegen.
(3)

propoziþiilor tautologice (aflate în opoziþie cu propoziþiile
sintetice, netautologice).

NGR face o distincþie clarã, discretã (era sã
spunem…aritmomorficã) între trei situaþii posibile cu privire

Aici termenul de analitic are sensul din logicã (adicã sensul de
distincþie conceptualã discretã), ºi nu sensul kantian al

(10)

la un proces: a) irevocabilitatea: un proces nu revine niciodatã,
nici la nivel individual, nici la nivel global (statistic, de

Este, oarecum, surprinzãtor faptul cã NGR nu distinge în mod
explicit activitatea economicã de cunoaºterea economicã deºi
pare cã este de acord cu faptul cã nicio ºtiinþã, de fapt, nu poate
fi edificatã în afara praxisului. Faptul cã, în domeniul economic,

exemplu), la o stare anterioarã; b) ireversibilitatea: un proces
nu revine niciodatã, la nivel individual, la o stare anterioarã

praxisul apare mai evident ºi are caracter necesar nu poate
justifica excesul cu care cunoaºterea economicã este subordonatã,

dar, la nivel global, poate s-o facã; c) reversibilitatea: un
proces poate reveni, la nivel individual, la o stare anterioarã(47).

de cãtre autor, activitãþii economice, în afarã de cazul în care
procesul de cunoaºtere, fiind bazat pe teorie (adicã pe economia

Cât priveºte conceptul de sãgeatã a timpului, vezi ºi sugestia
fãcutã de Dinga: tentativa privind „identificarea unei sãgeþi a
timpului economic ar trebui sã plece de la cercetarea posibilitãþii

de gândire), se considerã cã orice proces de cunoaºtere poate fi
gândit în termenii unei activitãþi economice. Credem, însã, cã

de a mãsura degradarea tensiunii de schimbare acumulate de

aceastã ultimã apreciere este departe de intenþiile autorului, în

sistemele economice inerþiale”.

orice caz, departe de intenþiile sale explicite.

(4)

Îndeosebi pe termen lung ºi nelocal.

(5)

NGR aratã cã un sistem de ecuaþii nu poate descrie dezvoltarea

NGR afirmã în mod clar: „ºtiinþa trebuie sã încerce sã rãmânã

unui proces evolutiv (NGR, 1996, p. 28).

integral analiticã” ºi cã ea „trebuie sã aibã o idee clarã despre

Mai mult decât atât, nu existã semnificaþie sau sens al realitãþii

modelul de a reprezenta analitic un proces”. Rezultã, aºadar,

obiective (realitatea independentã, din punct de vedere

faptul cã NGR simte nevoia (deºi pare cã, mai degrabã, din

ontologic, în raport cu mentalul) decât pentru om (sau pentru

punct de vedere metodologic sau, ca în cazul ºtiinþei economice,

un subiect cu capacitate comprehensivã, de exemplu cu ca-

din punct de vedere practic) sã revinã la posibilitatea

(6)

(11)

pacitate raþionalã) (48). De remarcat cã NGR prezintã, în context, importanta problemã a distincþiei dintre timpul de

reprezentãrii analitice (adicã prin legi funcþionale) a proceselor.
(12)

ceasornic – „t” ºi timpul psihologic (percepþia subiectivã a
Prin cunoaºtere (Popper, 1996, p. 74) trebuind sã înþelegem

decât o singurã actualizare (adicã ar trebui construitã o
corespondenþã bijectivã între mulþimea potenþialitãþilor ºi

simplul acord dintre opinie ºi testarea factualã a acesteia. În
context, NGR afirmã cã pentru problemele epistemologice nu

mulþimea actualizãrilor). Apoi, „o singurã actualizare” nu ar
trebui sã însemne imposibilitatea repetãrii acelei actualizãri, ba

se pot imagina demonstraþii (NGR, 1996, p. 74); aceastã
concluzie este efectul aserþiunii cã subiectul ajunge la înþelegere

chiar se poate spune cã unicitatea producerii unei actualizãri
este un semnal pentru faptul cã avem de-a face nu cu o

pe o cale intuitivã, ºi nu raþionalã, pe cale raþionalã având acces
doar la cunoaºtere.
(8)

potenþialitate, ci cu o pseudopotenþialitate; avem aici ceva similar cu distincþia dintre o mãsurã a unei variabile ºi o pseudo-

NGR recomandã o soluþie de compromis aici: scrierea
variabilelor independente din modelul de previziune sub forma

mãsurã a ei. Desigur, probabilitatea cu care o anumitã actualizare
se poate produce nu are absolut nicio relevanþã în discuþia de

unor funcþii (în felul acesta, variabila dependentã se transformã
dintr-o funcþie de punct într-o funcþionalã (NGR, 1996,

faþã. De altfel, probabilitatea (fie ea frecventistã sau subiectivã)
este tratatã de cãtre NGR ca un subterfugiu metodologic fãrã

p. 231). De menþionat cã, în econometrie, se utilizeazã o
asemenea tehnicã (de exemplu, în cazul transformãrii

nicio valoare cognitivã, abordare cu care suntem întru totul de
acord.

parametrilor de comportament în funcþii), dar, dupã pãrerea
noastrã, aceastã soluþie nu rezolvã problema de fond, ci

De fapt, lista potenþialitãþilor unei variabile nu ar trebui sã fie
altceva decât lista actualizãrilor posibile ale acelei variabile. Ar
mai trebui presupus cã o anumitã potenþialitate nu poate avea

duratei) – „T”.
(7)

De menþionat cã, la un moment dat (NGR, 1996, p. 208),

(13)

Evident cã lista potenþialitãþilor unei variabile este condiþionatã

constituie un simplu subterfugiu metodologic care deplaseazã

atât teoretic (sau preteoretic), cât ºi empiric, deoarece, în fond,

problema funcþiei de punct (rãmasã nerezolvatã) de la variabila

trebuie stabilitã marja de schimbare calitativã a variabilei, marjã

dependentã la variabilele independente. De altfel, din punct de

în interiorul cãreia putem accepta faptul cã, din punctul de

vedere logic, aici se genereazã o problemã de tipul regresiei

vedere al semnificaþiei, variabila este invariantã. Se poate utiliza
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aici, desigur, cu precauþiile metodologice de rigoare, sugestia

economice din meniu, meniul în cauzã a fost falsificat, ca

hegelianã care acceptã schimbarea calitativã la acumularea unei

atare hipervariabila economicã trebuie înlocuitã cu „urmaºa”

anumite schimbãri cantitative. Din perspectiva punctului de

sa, pentru care, evident, demonul-inspector trebuie sã

vedere al lui NGR, acumularea de schimbare cantitativã ar

stabileascã un nou meniu. În cazul nostru, meniul variabilei

trebui sã facã obiectul unei însumãri (agregãri) interioare. Din

economice este corespondentul sistemului de axiome al lui

punct de vedere logic, apare aici o problemã deosebit de

Popper (sau a clasei de propoziþii α a lui NGR), iar falsificarea

spinoasã: construirea listei de potenþialitãþi reprezintã o teorie

unei poziþii din meniul variabilei este analogã respingerii

(teoria despre potenþialitãþile unei anumite variabile economice)

factuale a unei deducþii logice din sistemul de axiome al teoriei
(sau a unei propoziþii din clasa β a lui NGR).

care trebuie supusã verificãrii (sau falsificãrii). Construirea

(14)

de modificare a rezultatului unei previziuni chiar prin

pot fi, pentru moment, ignorate pe baza unui „precedent”:

intermediul realizãrii previziunii în cauzã (vezi p. 325). Evi-

atunci când se construieºte o teorie obiºnuitã, construirea

dent, efectul Oedip este o imagine analogã, pentru domeniul

sistemului de axiome (clasa de propoziþii α, în terminologia

economic, al principiului nedeterminãrii al lui Heisenberg

lui NGR) reprezintã, în sine, o teorie implicitã (modul de

pentru fizica cuanticã. Vezi, în acest sens, o abordare a lui

alegere a axiomelor în cauzã).

Emil Dinga, dintr-un alt punct de vedere, a acestei chestiuni,

Putem imagina, aici, un demon-inspector care, dupã ce a întocmit
lista cu potenþialitãþile fiecãrei variabile economice independente,

în corelaþie cu gestionarea publicã a efectelor perverse în

„dã alarma” în momentul în care actualizarea unei variabile
economice nu este pe lista potenþialitãþilor ei. Aceastã alarmã

uman, intrinsec procesului economic, introduce (la fel de

indicã, pur ºi simplu, producerea schimbãrii calitative sau, cu
alte cuvinte, pierderea identitãþii care îi permitea hipervariabilei

intermediul...interesului) în mãsurarea acestuia o

sã poatã fi consideratã de tip analitic. Ca ºi în cazul demonului
lui Maxwell, demonul-inspector va trebui sã fie „plãtit”, atât

nu a valorilor punctuale”; iar la p. 174 se aratã cã: „guvernarea

pentru dobândirea competenþei, cât ºi pentru activitatea în sine,
cu entropie joasã dar, pentru moment, renunþãm sã luãm în
(15)

(16)

economie (Dinga, 2001, pp. 133-174): „...intervenþia factorului
inerent ca în microfizicã, cu o deosebire, însã... prin
nedeterminare, manifestatã sub forma identificãrii plajei, ºi
constã în arta de a utiliza politicile discreþionare de ordinul al
II-lea” (50).
(19)

Pentru NGR, termenul de ºtiinþã empiricã (la fel ca ºi pentru

calcul aceastã precizare.

K. Popper, 1981) desemneazã ºtiinþa care poate fi supusã

Folosim termenul de hipertraiectorie nu ca pe un substitut

verificãrii (sau falsificãrii) factuale, aºadar termenul în cauzã

pentru o traiectorie „trasatã” în mai multe dimensiuni, ci pentru

include toate teoriile ºi ºtiinþele ateoretice care conþin propoziþii

situaþia în care perechile (ti, yi) – unde „t” mãsoarã timpul de

sintetice (în cazul ºtiinþelor teoretice este vorba despre

ceasornic, „y” mãsoarã variabila de proces (variabila

propoziþii sintetice a priori, iar în cazul ºtiinþelor ateoretice

dependentã), iar „i” este un contor – sunt generate doar de

este vorba despre propoziþii sintetice empirice). Nu intrã în

valorile aflate în lista de potenþialitãþi a variabilelor independente.

categoria ºtiinþelor empirice ºtiinþele care conþin propoziþii

Sensul pe care-l dãm aici, asociindu-ne sugestiei lui NGR,
termenului de reversibilitate este cel de termen opus
irevocabilitãþii, ºi nu de termen opus ireversibilitãþii; în procesul

(17)

Prin efectul Oedip (Popper, 1996, p. 7), NGR înþelege efectul

altã teorie introduce anumite dificultãþi epistemologice. Ele

analitice (tautologice).
(20)

Se pare cã NGR înþelege prin sintagma „noutate prin
combinaþie” noutatea fenomenologicã apãrutã ca urmare a

economic putem accepta faptul cã ireversibilitatea în sensul lui
NGR face parte din reversibilitate (adicã, ignorãm diferenþa de

efectul de sinergie, ceea ce înseamnã cã, de fapt, a ales o

distribuþie individualã a unui ansamblu de indivizi distincþi care

combinaþie morfologicã. Or, dacã ar fi vorba despre un astfel

revine într-o stare anterioarã).

de gen de noutate, - prin combinaþie morfologicã –, atunci nu

S-ar putea face, aici, o interesantã paralelã cu paradigma

am avea o noutate propriu-zisã, deoarece toate combinaþiile

hegelianã a trecerii cantitãþii în calitate; am putea spune, de

morfologice (deducþiile logice) posibile din clasa α se aflã

sintagmã neadecvatã, care ar putea denota ºi noutatea prin

deja în clasa β.

exemplu, cã avem de-a face cu paradigma trecerii calitãþii în
nonidentitate: atunci când schimbarea calitativã depãºeºte o

(21)

anumitã limitã, hipervariabila economicã nu-ºi mai pãstreazã

propoziþii β; dacã el face parte din clasa de propoziþii β, atunci
avem de-a face doar cu riscul. Cu alte cuvinte, incertitudinea

identitatea (una, mai multe sau toate potenþialitãþile ei deja
listate de demonul-inspector dispar); în aceastã situaþie
hipervariabila economicã se transformã într-o altã variabilã

este asociatã cu noutatea prin combinaþie (în accepþiunea lui
NGR, vezi nota 20), iar riscul este asociat cu lipsa de noutate

economicã, aceasta din urmã trebuind sã facã obiectul analizei
din partea demonului-inspector, care va stabili un nou meniu.
De asemenea, s-ar putea face o paralelã ºi cu teoria popperianã

(22)

a progresului ºtiinþific, teorie construitã cu ajutorul criteriului
falsificabilitãþii: astfel, putem considera cã, în momentul în
care demonul-inspector observã ieºirea hipervariabilei

Pentru NGR incertitudinea existã atunci când un rezultat
fenomenologic previzionat (anticipat) nu face parte din clasa de

prin combinaþie.
Cu alte cuvinte, o previziune trebuie sã asocieze rezultatelor
aºteptate doar riscul, nu ºi incertitudinea.

(23)

Apare, desigur, o întrebare fundamentalã: cum am putea deriva
clasa β din clasa α în aºa fel încât în clasa β sã avem doar
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teoriei economice (sau, cel puþin, a modelãrii economice) pe o

(18)

Economie teoreticã ºi aplicatã

propoziþii analitice deºi în clasa α avem ºi propoziþii
metafizice(51)? Chiar dacã ne propunem sã utilizãm numai

pe lângã cele trei spaþiale ºi cea temporalã, deºi, aºa cum ni se

variabile propoziþionale de tipul hipervariabilelor pentru a

dimensiune de localizare (cele trei coordonate spaþiale clasice

construi clasa β , este dificil de spus, în acest moment, dacã
existã posibilitatea construirii pe cale pur deductivã a clasei

plus coordonata interesului economic) ºi o dimensiune de

β . Problema este cã orice eºec în a obþine o propoziþie analiticã
prin derivare din clasa α va face ca propoziþia în cauzã sã
intre nu în clasa β , ci în clasa α . În cazul în care cardinalul
clasei α devine prea mare(52) în raport cu cardinalul clasei β ,

nomic într-un spaþiu bidimensional, ambele dimensiuni fiind

pare, tot din raþiuni de simplitate, am putea considera o

timp. Astfel, am putea obþine o descriere a procesului econeliniare.
(32)

încât se asigurã identitatea condiþiilor iniþiale, identitate esenþialã
pentru posibilitatea previziunii analitice.

atunci se compromite, din nou, ºansa de teoreticitate a ºtiinþei
economice.
(24)

Ele nu numai cã sunt cunoscute expertului care face previziunea

(33)

(modelarea) încã de la început, dar au ºi o relativã stabilitate,
putându-se chiar afirma cã se caracterizeazã printr-o puternicã

omogenitatea nu sunt interzise de incompletitudinea noastrã
cognitivã sau metodologicã, ci reprezintã un rezultat necesar

în cauzã, deci cu evitarea schimbãrilor calitative). Prin urmare,
aceste condiþii iniþiale sunt, de fapt, pseudocondiþii iniþiale.
( 26)

generat de procesele de evoluþie (schimbare calitativã). Ceea ce
se face prin propunerea noastrã este ca schimbãrile calitative sã

Vezi nota 18.
La pagina 181 (din NGR, 1996) este citat Planck: „cercetarea

fie preluate de cãtre spaþiul-timpul economic, aºa încât atât
variabilele, cât ºi relaþiile funcþionale dintre ele sã rãmânã liniare

nu-ºi atinge scopul pânã când fiecare caz al unei legi statistice
nu este analizat în cadrul uneia sau mai multor legi dinamice”,
ceea ce aratã cu claritate cã eforturile de cercetare epistemologicã
ar trebui îndreptate spre salvarea „mecanicismului” teoriilor
(27)

(28)

(29)

(adicã simple, conform uneia dintre teoriile cele mai acceptabile
privind simplitatea).
(34)

spaþiului afectat de o activitate (acþiune, comportament etc.)

intermediul altor legi, de la cauzã la efect.
Vezi ºi discuþia clasicã realizatã de cãtre K. Popper, în Logica

afectat de procesul economic care se desfãºoarã ºi de a nu-l

cercetãrii, Editura ªtiinþificã ºi Enciclopedicã, Bucureºti, 1981,
cu privire la conceptul de simplitate a teoriilor (ºi, îndeosebi, cu

aratã (Dinga, 2001, p. 81): „Deosebirea dintre spaþiul

privire la conceptul de simplitate a modelelor epistemologice ºi

nomic”, care „nu mai este un spaþiu de tip euclidian”; el „are o

metodologice).

densitate variabilã, determinatã de variaþia intensitãþii cu care

de naturã economicã, de a fi identic cu sine însuºi, de a nu fi
influenþa, la rândul sãu, pe acesta; de exemplu, Emil Dinga
economic...ºi spaþiul fizic constã în anizotropia spaþiului eco-

Putem face, aici, o analogie plinã de învãþãminte cu modul în

se produce procesul economic cãruia îi este asignat”.
(35)

spaþiului geometric ºi a timpului de ceasornic, s-a obþinut
perspectiva unui spaþiu izotrop raza de luminã se deplaseazã

acesteia din urmã în care gradul de simplitate este dat de gradul
hipervariabilelor din model; este evident cã liniarizarea

pe geodezicã (o curbã neliniarã), din perspectiva spaþiului

hipervariabilelor (sã notãm cã ºi actualmente se folosesc, de
ex., axe de coordonate logaritmice pentru a liniariza sau aditiviza

curb ea urmeazã o linie dreaptã.
Este important de analizat dacã, prin acest transfer al neliniaritãþii,
nu s-ar putea obþine identitatea (conservarea calitativã) a

variabilele dintr-un model neliniar) are ca efect simplificarea
modelului ºi, implicit, creºterea gradului sãu de intuitivitate.

condiþiilor iniþiale. Noi credem cã da, ceea ce înseamnã, pur ºi
simplu, cã nu mai avem o problemã a condiþiilor iniþiale în

Prin asta, se recupereazã o parte din pierderea de înþelegere
(comprehensibilitate) cauzatã de transformarea variabilelor

modelarea (deci previziunea) economicã. Acest rezultat, dacã
ar fi demonstrat fãrã echivoc, depãºeºte cu mult intenþia legatã

economice în hipervariabile economice, adicã de trecerea de la
concepte dialectice la concepte aritmomorfice (analitice). Practic,

de discutarea sugestiei lui NGR privind neliniaritatea modelelor
care descriu procese evolutive, putând sta la baza unei

prin combinarea utilizãrii hipervariabilelor ºi a liniarizãrii
modelelor prin intermediul transferãrii neliniaritãþii acestora

reconstrucþii logice radicale a întregii problematici a teoreticitãþii

asupra axelor de coordonate, se revine, într-o mare mãsurã, la
modelele comprehensive în economie. Iatã un frumos exemplu

ºi modelãrii ºtiinþifice.
Rãmâne, desigur, de cercetat modul în care schimbarea (care

de... reversibilitate, de data aceasta la nivelul psihologic.

este de naturã calitativã, nonanaliticã, deci neliniarã) interesului
subiectului economic va putea fi inclusã în schimbarea axelor

De notat cã acest procedeu, odatã operaþionalizat, realizeazã o
legãturã foarte strânsã între modelarea procesului economic
prin intermediul hipervariabilelor ºi teoria simplitãþii, în varianta

deplasarea în linie dreaptã a razei de luminã. Deºi, din

(31)

Prin izotropia spaþiului economic înþelegem acea proprietate a

care se ocupã de evoluþii, cum este ºi cazul economiei.
Prin lege directã, NGR înþelege o lege netelescopatã prin

care, prin renunþarea, în teoria generalã a relativitãþii, la izotropia

(30)

Sã observãm cã, prin aceasta, nu se revine la teza absurdã
(combãtutã ºi de NGR, la pag. 111) conform cãreia, dacã într-un
model se iau în considerare toþi factorii esenþiali, atunci modelul
devine liniar ºi omogen. Concluzia este limpede: liniaritatea ºi

inerþialitate (capacitate structuralã ºi funcþionalã de absorbþie a
perturbãrilor externe cu pãstrarea identitãþii matricei axiologice

(25)

Ne referim, aici, la o variaþie invizibilã pentru cercetãtor, deoarece
ea este „prinsã” de cãtre neliniaritatea axelor de coordonate, aºa

(36)

Evident, neliniaritatea timpului de ceasornic („t” în notaþia lui

de coordonate. Este posibil sã fie necesarã includerea unei axe

NGR) poate fi ºi ea eliminatã prin renunþarea la izotropia

de coordonate suplimentare, aceea a interesului economic,

timpului, prin conceperea unui timp economic, sã-l notãm cu te ,
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(43)

sã se realizeze o transformare algebricã de la t la te (sugestie
dezvoltatã în Dinga, 2001, pp. 67-79, unde se spune, printre

vedem din procesele de globalizare ºi de integrare economicã
actuale, se prefigureazã un „salt înapoi” de raþionalitate, din

altele: „timpul fizic realizeazã o cuantificare (s.n. – ED ºi CI)
a procesului economic”(53), iar „timpul economic realizeazã

perspectivã entropicã, ºi anume de la RII la RIII. Expresia „salt
înapoi” poate fi consideratã potrivitã din punct de vedere logic,

mãsurarea (s.n. – ED ºi CI) procesului economic”). De altfel,
chiar NGR sugereazã cã „t” ar putea fi construit, din punct de

deoarece, ordinal vorbind, RIII este „înainte” de RII. Ea este,
însã, nepotrivitã din punct de vedere istoric, întrucât, sub acest

vedere conceptual, ca un ceasornic pentru „T”.
(37)

Prin structurã disipativã înþelegem orice entitate cu statut
ontologic care reuºeºte sã inverseze, local, sãgeata creºterii

aspect, RIII este „dupã” RII.
(44)

entropiei (Vezi o discuþie aprofundatã pe tema structurilor
disipative în Prigogine, Stengers, 1984).
(38)

incomparabil mai mare decât ar fi dacã contactul tehnologic al
omenirii cu spaþiul cosmic, deci cu resurse de entropie joasã, ar
fi mai extins (evident, o extindere a mediului sistemului disipativ
al omenirii, adicã o reducere relativã a acceleraþiei entropiei în

o cantitate suplimentarã de entropie joasã din mediu. Acest
supliment de entropie joasã a fost asigurat de coeficientul ε.

acest mediu, nu este de neimaginat în viitor; problema este dacã
acest viitor este destul de apropiat pentru ca omenirea sã-ºi

Justificarea folosirii termenului de acceleraþie este urmãtoarea:
diferenþa dintre modificarea entropiei în cazul prezenþei
structurilor disipative ºi modificarea entropiei în cazul nonexistenþei acestor structuri ne dã o modificare a variaþiei entropiei,

permitã continuarea raþionalitãþii de speþa a II-a).
(45)

discontinuitate-continuitate (adicã ecuaþii cu diferenþe – ecuaþii
diferenþiale), ci categorie în perechea polarã nonambiguitate –

indicã tocmai acceleraþia).
Se pare cã, în ceea ce priveºte entropia, nu trebuie reþinute

ambiguitate, respectiv în perechea polarã semnificaþie – sens,
sau, încã, în perechea polarã denotaþie – conotaþie.

niciun fel de condiþii de corecþie a însumãrii creºterilor de
entropie, cum ar fi ponderea structurilor disipative în totalul

(46)

structurilor existente în Univers, cu alte cuvinte, „contribuþia”
oricãrei structuri disipative la creºterea suplimentarã a entropiei,
creºterii entropiei din restul Universului. În terminologia lui

rãmâne numãrabil, adicã distinct în mod discret, adicã, încã,
aritmomorfic.

NGR, avem de-a face cu o însumare interioarã (chiar dacã,

(41)

(47)

pseudomãsurã acceptabilã pentru viteza entropiei universale).
Apare, aici, urmãtoarea problemã: odatã ce sistemul disipativ a
funcþionat în tipul de raþionalitate de speþa a II-a, entropia joasã
corespunzãtoare lui σ a fost deja consumatã (s-a „pompat”, în

(48)

dλ ⋅ ρ ⋅ σ ). Aceastã creºtere de entropie nu mai poate fi niciodatã

(42)

Nu discutãm aici problemele de ergodicitate, care nu sunt
relevante în context, dar pe care NGR le discutã în legãturã cu
alte chestiuni legate de impactul legii entropiei asupra proceselor,
respectiv referitoare la histerezis (NGR, 1996, p. 127).

mediul sistemului disipativ, o cantitate de entropie de „mãrime”

„recuperatã”. Semnificaþia raþionamentului simbolic este doar

Întrucât este vorba, aici, ºi despre coordonata „spaþialã” numitã
interes economic, termenul de continuum se referã la continuumul psihologic (aferent lui „T”, în terminologia lui NGR), ºi nu la
continuum-ul aritmetic care, aºa cum aratã în mod clar autorul,

faþã de creºterea „de fond”, naturalã, se adaugã, pur ºi simplu,

pentru moment, nu a fost identificatã o mãsurã sau o

De menþionat cã, aºa cum ni se pare, aritmomorfismul nu trimite
la discontinuitate, ci la nonambiguitate semanticã; deci,
aritmomorfismul nu este categorie în perechea polarã

ceea ce trimite la conceptul de acceleraþie (dacã am fi în cazul
continuu, am avea de-a face cu derivata a doua a entropiei, care
(40)

Din punct de vedere macrocosmic, omenirea „dispune” de un
mediu limitat pentru sistemul sãu disipativ, bazat, pentru moment, pe raþionalitatea de speþa a II-a: planeta mamã. Ca urmare,
acceleraþia entropiei în mediul sistemului sãu disipativ este

Conform analizei fãcute de NGR în marja discuþiei despre
demonul lui Maxwell, se pare cã informaþia de care au nevoie
structurile disipative pentru a ºti câtã neg-entropie trebuie sã
extragã din mediu pentru a-ºi menþine staþionaritatea consumã

(39)

Aºa cum sugereazã ºi NGR, se pare cã paradigma economicã
de tip capitalist a generat acest „salt neraþional”; astãzi, cum

Specificarea este necesarã deoarece pot exista ºi alte categorii
de capacitãþi comprehensive decât cea de tip raþional, de exemplu
capacitatea artisticã sau revelaþia misticã.

(49)

Dacã, într-adevãr, este nevoie de mai puþinã entropie joasã

aceea cã, de acum înainte, creºterea entropiei generatã de
menþinerea cunoºtinþelor necesare realizãrii principiului

pentru a construi un mecanism al procesului economic circu-

raþionalitãþii de speþa a II-a nu se va mai produce (evident,
„uitarea” cunoºtinþelor ºi abilitãþilor de a extremiza o funcþie

(extremizare condiþionatã) a acestui proces, rãmâne, totuºi,

obiectiv în condiþii restrictive date nu poate crea neg-entropie,
deºi dobândirea acestor cunoºtinþe a creat entropie).

starea staþionarã ºi procesul circular par a avea acelaºi denotat,

Este evident faptul cã µ < σ , deoarece necesarul de cunoº-

la modelul de raþionalitate de speþa a III-a ar trebui sã se facã

tinþe pentru a asigura un proces economic circular este mai mic
decât necesarul de cunoºtinþe pentru a asigura o extremi-

fãrã o accelerare a creºterii entropiei totale. Ni se pare, totuºi,

zare a procesului economic respectiv. Ca urmare:

important: dacã starea staþionarã se mulþumea cu extragerea

∆E(R S − R 0 ) = σ − φ − ρ − ρ ⋅ σ = −ρ − σ ⋅ (1 + ρ) − φ < 0,

suplimentarã de entropie joasã din mediu pentru a menþine

deoarece ρ > 0 ºi φ > 0 .

lar decât pentru a construi un mecanism de optimizare
întrebarea de ce nu este nul. Întrebarea derivã din faptul cã
aºadar pare cã trecerea de la modelul de raþionalitate de speþa I

cã procesul circular ºi starea staþionarã diferã într-un aspect

neschimbatã entropia sistemului disipativ (output-ul sistemului
intrând de la sine în circuitul natural), în cazul procesului
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care va rãmâne liniar în modelul economic; aceasta înseamnã

Economie teoreticã ºi aplicatã

circular se face ceva în plus: output-ul sistemului disipativ

(52)

trebuie reintrodus în mod deliberat în circuitul economic.
un consum suplimentar de entropie joasã ºi, ca urmare, µ ≠ 0 .

ºtiinþe. Este un exemplu, descurajant, de persistenþã a unui concept ordinal („mai mic decât”) în evaluarea unui obiect ºtiinþific

Prin politici discreþionare de ordinul al II-lea, autorul înþelege
politicile discreþionare care iau în considerare anticipaþiile

care se doreºte analitic. O mãsurã a acestui raport (care sã nu fie
o simplã cuantificare a ordinalitãþii) nu s-a gãsit, încã, în

raþionale ale subiecþilor economici cu privire la politicile
discreþionare de ordinul I.

epistemologie. Un motiv în plus pentru dreptul de existenþã a

Dobândirea acestei abilitãþi, de cãtre sistemul disipativ, reclamã
(50)

(51)

De fapt, nu se ºtie dacã poate exista un raport-prag între valorile
celor douã cardinale care sã confere statutul de teoreticitate unei

Aici termenul de „metafizic” este cel care se opune, ca
semnificaþie, conceptului de „pozitivist”, adicã este acel concept imposibil de testat factual.

(53)

clasei α în locul clasei α.
În terminologia lui NGR, ar fi vorba despre obþinerea unei
cardinalitãþi slabe din ordinalitate, adicã de obþinerea unei
pseudomãsuri, în timp ce, prin operaþionalizarea timpului economic, s-ar obþine, spunem noi, o mãsurã propriu-zisã.
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