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Înainte de a intra în subiect, câteva date biografice: născut la 4 februarie 

1906 la Constanţa, tatăl ofiţer, mama profesoară, a urmat şcoala primară în 
localitate, apoi ca bursier a urmat şi absolvit Liceul Mânăstirea Dealu. 
Înclinaţiile şi dragostea sa de matematică l-au determinat să urmeze facultatea 
de matematică la Universitatea din Bucureşti, studiile doctorale în statistică 
matematică le-a făcut la Sorbona, apoi specializarea în statistică la University 
College din Londra. Pe baza unei burse Rockefeller, a mers la Harvard unde a 
urmat cursurile de economie şi a colaborat cu Joseph Schumpeter. Întors în ţară, 
a ocupat mai multe funcţii publice şi didactice legate de statistică şi comerţ 
exterior şi a fost secretar general al Comisiei de Armistiţiu. Scăpând de 
urmărirea securităţii, în 1948 a emigrat în SUA unde a lucrat ca cercetător şi 
profesor de economie, mai întâi la Harvard, apoi la Universitatea Vanderbilt din 
Nashville-Tennesee. A decedat în octombrie 1994 la vârsta de 88 de ani. 
Realizările sale ştiinţifice îl situează pe Nicholas Georgescu-Roegen ca cel mai 
cunoscut şi cel mai apreciat economist român din toate timpurile. 

 
*  A analiza şi vorbi despre opera profe-
sorului Nicholas Georgescu-Roegen este 
un act temerar deoarece, aşa cum reco-
mandă unii dintre admiratorii săi – de 
exemplu, Boulding – trebuie să întruneşti 
cel puţin trei competenţe: cea de econo-
mist, cea de matematician şi cea de fizici-
an. La toate acestea cred că ar mai trebui 
adăugată şi a patra competenţă, cea de bi-
olog, împreună cu calificativul de foarte 
bun. Mulţi matematicieni de frunte – 
                                                      
*  Comunicare prezentată la Academia 

Română în cadrul Sesiunii de comunicări 
consacrată împlinirii a o sută de ani de la 
naşterea lui Nicholas Georgescu-Roegen, 
membru de onoare al Academiei Române, 
6 februarie 2006. 

Octav Onicescu, Gheorghe Mihoc ş.a. –, 
precum şi autorităţi în materie de econo-
mie matematică (de exemplu, Paul 
Samuelson) recunosc cu admiraţie ta-
lentul, originalitatea şi însemnatele con-
tribuţii ale profesorului Georgescu-
Roegen la soluţionarea celor mai dificile 
probleme de modelare şi luciditatea cu 
care el aplică matematica în economie. 
Mulţi fizicieni au primit creaţiile ştiinţi-
fice ale profesorului cu simpatie, iar bio-
logii şi ecologiştii îl revendică pe profe-
sor fără rezerve. 

După cei doi ani de studii intense sub 
îndrumarea directă a magistrului său, 
Schumpeter, fost profesor de economie la 
Harvard, (iar în tinereţe, fost profesor la 
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Cernăuţi), după funcţiile economice pe 
care le-a avut în România timp de circa 
12 ani (1937-1948) şi după studiile elabo-
rate şi publicate, Georgescu-Roegen a 
devenit economist, şi nu un economist oa-
recare, ci unul special, de mare anvergură 
şi profunzime, cu un vast bagaj de cunoş-
tinţe ştiinţifice, adesea comparat cu mari 
economişti creatori în materie – Pareto, 
Samuelson, Timbergen, Keynes. Unii îl 
compară cu Marx, Edgeworth şi 
Schumpeter prin erudiţie în materie de 
economie şi filozofie, spirit critic şi con-
tribuţii la deschiderea noilor paradigme în 
ştiinţele economice. Însă, aşa cum afirmă 
Mirowski, Roegen îi domină pe aceştia 
trei prin dezinvoltura cu care stăpâneşte 
literatura din domeniul matematicii şi fi-
zicii şi prin engleza sa perfectă. Profeso-
rului i-a plăcut să se considere mai întâi 
de toate economist, deşi background-ul 
său profesional era cel de matematician şi 
statistician. În intervenţia mea mă voi 
aventura să fac unele aprecieri asupra 
operei roegeniene după poziţia de eco-
nomist, poziţie cu care realmente mă simt 
onorat că în fruntea breslei mele s-a aflat 
profesorul Nicholas Georgescu-Roegen, 
un strălucit economist român, deschizător 
de noi orizonturi ale ştiinţei economice 
“il padre di una economia radicale” cum 
a afirmat Giorgio Nebbia sau “savantul 
savanţilor şi economistul economiştilor” 
cum l-a numit Samuelson. 

De primele crâmpeie ale operei sale 
am luat cunoştinţă în anii 1967-1968 când 
îmi pregăteam teza de doctorat “Eficienţa 
economică maximă. Metode de modela-
re”. Atunci am studiat două dintre artico-
lele sale privind teoria consumului şi alte 
articole despre analiza input-output şi 
despre funcţiile de producţie. Toţi cititorii 
săi recunosc că nu este deloc uşor să par-
curgi şi să înţelegi textele profesorului 

Georgescu-Roegen atât de dense, profun-
de şi erudite. Într-adevăr, a fost un efort 
deosebit pentru mine pentru a înţelege 
textele acelor articole. 

În anul academic 1970/1971, în cali-
tatea mea de visiting scholar la Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT), 
departamentul Economics, l-am întâlnit 
de mai multe ori pe profesorul Samuelson 
la seminarul de gândire economică. Când 
a auzit de la Domar (îndrumătorul meu 
ştiinţific) că sunt din România, printre 
primele întrebări au fost dacă îl cunosc pe 
profesorul Georgescu-Roegen şi dacă 
Cernăuţiul mai aparţine României – ora-
şul în care a funcţionat ca profesor în ti-
nereţe magistrul lor comun, Schumpeter. 
Apoi mi-a spus că Georgescu-Roegen 
vrea să scrie o carte de bioeconomie şi 
dacă eu ştiu lucruri în plus. Spusele lui 
arătau mai degrabă semne de curiozitate 
şi nedumerire faţă de preocupările de 
până atunci ale bunului său prieten. Car-
tea privind entropia şi procesul economic 
nu apăruse încă pentru a înţelege noua 
orientare a lui Georgescu-Roegen. 

În răspunsul la o scrisoare a mea prin 
care îmi exprimam dorinţa de a face o vi-
zită la Nashville în cursul lunii iunie 1971 
şi îl întrebam dacă mă poate primi, profe-
sorul Georgescu-Roegen şi-a dat acordul 
însă, printre altele, şi reproşul că în loc 
să-mi desfăşor programul de cercetare la 
dânsul am preferat să merg la “duşmanii 
lui de la MIT”. Adevărul este că în actele 
pe care le înaintasem la New-York cu 
câteva luni înainte de plecarea mea în 
SUA, în ordinea de preferinţă a profeso-
rilor cu care urma să lucrez erau trecuţi 
Domar, Solow şi Koopmans, principalii 
creatori de modele în domeniu, având în 
vedere că tema mea de cercetare era des-
pre modele de creşterea economică, do-
meniu de cercetare pe care Georgescu-
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Roegen îl combătea cu toată convingerea. 
Pe moment am luat drept glumă afir-

maţia sa, cunoscând relaţiile foarte bune 
(prieteneşti) pe care le avea cu profesorul 
Samuelson care preda la MIT, 
necunoscând însă relaţiile proaste cu cei-
lalţi. Ceva mai târziu, atunci când am citit 
prefaţa la cartea sa ‘Analytical 
Economics’, precum şi cartea ‘Entropy 
Law’ mi-am dat seama că profesorul 
Roegen nu glumise de loc. Cei mai mulţi 
economişti modelişti de la MIT şi de la 
Harvard, ca şi de la multe alte universităţi 
se aflau pe baricada opusă celei pe care se 
situa în acel moment Georgescu-Roegen 
în materie de folosire a modelării mate-
matice în ştiinţele economice. Războiul 
deja începuse o dată cu apariţia cărţii 
‘Analytical Economics’ şi s-a amplificat 
prin publicarea cărţii ‘Entropy Law and 
Economic Process’. 

Printre puţinii care îl înţelegeau şi îi 
luau apărarea se aflau Samuelson, 
Boulding, Guiton. Iată ce scria 
Samuelson în prefaţa de la cartea 
‘Analytical Economics’ publicată în 
1966: “Despre cineva care e şi economist 
şi expert în matematici poţi, în general, fi 
sigur că va fi un partizan entuziast al 
economiei matematice, adesea cu preten-
ţii exagerate când îşi spune părerea asu-
pra acestui subiect. Georgescu-Roegen 
este o excepţie de la această regulă. Cum 
are o formaţie matematică foarte înaltă, 
el este cu totul imun la puterea de seduc-
ţie a acestui subiect şi este în stare să 
păstreze o atitudine obiectivă şi detaşată 
asupra utilizării matematicii”. 

Având ocazia să cunosc unele din lu-
crările lui Georgescu-Roegen şi consta-
tând cu acest prilej bogăţia de idei ale 
autorului, precum şi instrumentarul ştiin-
ţific modern cu care el operează în cer-
cetarea economică, mi-am pus în gând să 

încep demersurile pentru traducerea lu-
crărilor sale în limba română. În urma 
consultărilor cu regretatul dr. Ihor 
Lemnij, cunoscător şi el al unor lucrări 
ale profesorului, primul pas a fost acela 
de a recomanda Editurii Politice apariţia 
în limba română a lucrării ‘Entropy Law’, 
proaspăt editată în Statele Unite.  

Cu mult efort şi cu peripeţiile de ri-
goare, cartea, cu titlul “Legea entropiei şi 
procesul economic”, a apărut în limba 
română în 1979, în colecţia “Idei contem-
porane”, în ciuda opoziţiei unor paznici 
ideologici din acea vreme şi graţie spriji-
nului şi intervenţiei cu multă energie a 
profesorului Valter Roman, directorul 
Editurii Politice. În final, condiţia editării 
acestei cărţi a fost aceea de a elimina 
unele pagini critice la adresa comunis-
mului şi de a accepta pe Barbu Zaha-
rescu, ideologul de serviciu al Partidului, 
să colaboreze la “definitivarea” prefeţei 
pe care deja o pregătisem împreună cu 
regretatul academician Gheorghe Mihoc. 

Ideea de a publica în limba română în-
treaga operă a lui Georgescu-Roegen nu 
m-a părăsit nici o clipă. Însă abia după 
anul 1990 ideea a putut fi pusă în operă 
cu sprijinul înţeleptului profesor şi al so-
ţiei sale, precum şi al Institutului Naţional 
de Cercetări Economice (prin acad. 
Tudorel Postolache şi acad. C-tin Ionete 
în calitate de foşti directori generali ai in-
stitutului şi prof. Valeriu Ioan-Franc în 
calitate de editor) şi al Băncii Naţionale a 
României (prof. Mugur Isărescu) care fi-
nanţează editarea volumelor. 

În cele două săptămâni petrecute, în 
vara anului 1992, în biblioteca Universi-
tăţii Vanderbilt şi în biblioteca personală 
a profesorului, am reuşit ca întreaga 
operă, însumând peste 4000 de pagini, 
mare parte compusă din articole publicate 
în diferite reviste timp de peste 60 de ani, 
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să fie clasificată pe cele 7 volume în 
colecţia “Opere complete”, cu titluri care 
să reflecte cât mai fidel conţinutul 
fiecăruia. În linii generale, fiecare volum 
conţine materiale scrise şi publicate într-o 
anumită etapă a îndelungatei sale cariere, 
cu tematicile, instrumentarul de analiză şi 
modurile de abordare specifice fiecărei 
etape în funcţie de preocupările sale pro-
fesionale şi de programele de cercetare 
ale timpului. După aceste criterii au fost 
publicate în limba română, în seria de 
“Opere complete’ în Colecţia “Biblioteca 
Băncii Naţionale” următoarele volume: 
Omul şi opera – (vol. 1); Economia Ro-
mâniei – (vol. 2); Statistică şi matematică 
– (vol. 3, Cartea 1); Metoda statistică – 
(vol. 3, cartea 2); Economie analitică – 
(vol. 4); Legea entropiei şi procesul eco-
nomic – (vol. 5). Se află în pregătire pen-
tru editare: Energia şi miturile energiei – 
(vol. 6) şi Epistemologia roegeniană – 
(vol. 7). 

Tânărul Georgescu-Roegen a debutat 
în cercetare în două domenii apropiate – 
statistică şi aplicaţii matematice în eco-
nomie. Studiile elaborate se referă la: 
elemente de statistică matematică, pro-
blema cercetării componentelor ciclice 
ale unui fenomen (teza de doctorat); pro-
bleme de statistică aplicată şi de aplicaţii 
matematice; alegerea: utilitate şi expecta-
ţie; probleme ale analizei input-output; 
ş.a. 

Toate contribuţiile din această arie de 
probleme sunt cuprinse în două volume 
din Opere complete. Ele i-au adus faimă 
profesorului în întreaga lume ştiinţifică 
din domeniu. Pregătirea sa matematică şi 
statistică deosebit de solidă obţinută la 
Universitatea din Bucureşti cu profesori 
renumiţi (Onicescu, Lalescu, Ţiţeica ş.a.), 
precum şi specializarea sa în statistică 
obţinută la cursurile doctorale de la 

Sorbona cu profesorii Aftalion, Darmois, 
Fréchet, Borel şi în cadrul programului 
post-doctoral de la University College din 
Londra sub îndrumarea marelui statisti-
cian Karl Rearson i-au oferit tânărului 
Georgescu-Roegen condiţiile unei ascen-
denţe generale faţă de toţi colegii de 
breaslă cu care venea în contact şi cu care 
colabora, printr-o forţă de înţelegere şi de 
creaţie ştiinţifică ieşită din comun, depă-
şind de fiecare dată convenţionalismul 
aşa-numitelor ştiinţe normale. Cunoştin-
ţele statistice l-au făcut să vadă mai lim-
pede şi mai realist procesele economice şi 
sociale şi relaţiile dintre acestea. 

Paul Samuelson, fost coleg cu Roegen 
în echipele de cercetare de la Harvard, în 
prefaţa la cartea ‘Analytical Economics’ 
scrie următoarele: “Profesorul Georges-
cu-Roegen a fost pionier în economia 
matematică. Epoca noastră aproape l-a 
ajuns din urmă. Spre deosebire însă de 
iepure, el aleargă înaintea urmăritorilor 
săi formând o serie divergentă”. El nici-
odată nu a fost ajuns din urmă de foştii 
săi colegi. 

De la un anumit moment dat Georges-
cu-Roegen s-a considerat convertit la pro-
fesia de economist. Şansa sa de a adopta 
noua profesie este legată de trei eveni-
mente pe care Georgescu-Roegen le 
menţionează în memoriile sale: 1) obţine-
rea unei burse pentru a studia şi cerceta în 
SUA; 2) izbucnirea crizei care a făcut să 
dispară Institutul Barometrul economic 
de la Harvard, ceea ce l-a determinat pe 
tânărul Georgescu-Roegen să ceară 
transferul la departamentul economic de 
la Universitatea Harvard la care funcţiona 
profesorul Schumpeter; 3) interesul lui 
Schumpeter pentru a aduna în jurul lui pe 
cei mai buni cunoscători ai problemelor 
metodologice privind ciclurile economice 
cu care să colaboreze la plănuita sa carte 
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‘Business Cycles’. Îndeplinind aceste 
criterii, Georgescu-Roegen a fost cooptat 
în echipa lui Schumpeter pentru a urma 
cursurile de economie şi de a desfăşura 
activitate de cercetare alături de nume 
importante de economişti: Paul 
Samuelson, Wassily Leontief, Oskar 
Lange, Fritz Machlup, Gerhard Titner şi 
Nicholas Kaldor, toţi sub coordonarea lui 
Schumpeter. În scurt timp, toţi aceştia au 
ajuns să facă parte din elita mondială a 
lumii economiştilor prin contribuţiile lor 
la dezvoltarea ştiinţei economice. După 
cum remarcă Paul Samuelson, 
“...Georgescu-Roegen este mult mai mult 
decât un economist matematician. El este 
mai întâi un economist, şi încă primul 
care respinge pretenţiile limbajului sim-
bolic. Subtilităţile conceptelor de produc-
tivitate marginală şi de utilitate nu scapă 
privirii sale sceptice”.  

Anii petrecuţi la Harvard în preajma 
lui Schumpeter au fost cei mai productivi 
pentru Roegen pe linia formării sale ca 
economist dar şi pe linia afirmării lui ca 
cercetător. 

În 1936 încheie programul de cerceta-
re în calitatea sa de bursier la Harvard şi 
revine în ţară. Deşi el declară că cei 12 
ani cât a lucrat în România până la emi-
grarea sa definitivă în SUA, în 1948, au 
fost ani pierduţi pentru cariera lui de cer-
cetător de elită într-o comunitate acade-
mică de prestigiu, totuşi el a realizat şi 
publicat diferite studii despre economia şi 
agricultura României cuprinse în ‘Opere 
complete’, volumul 2. În plus, şi acest lu-
cru poate este cel mai important, el a stu-
diat şi cunoscut direct realităţile unei 
economii slab dezvoltate, predominant 
rurale şi, ca atare, a putut face comparaţii 
cu economiile industrializate care devo-
rează resursele energetice epuizabile şi 
spoliază mediul natural. Tocmai această 

perioadă, care i-a adus multe necazuri 
personale încât, aşa cum spune în memo-
riile sale, s-a simţit exilat în ţara lui, i-a 
fost totuşi de mare folos pe plan intelec-
tual şi pe cel al cunoaşterii realităţilor, în 
abordările lui neortodoxe de mai târziu. 

După revenirea sa în SUA, Georges-
cu-Roegen nu a avut probleme deosebite 
în ce priveşte reintegrarea sa în comuni-
tatea pe care o părăsise. El a continuat să 
fie bine apreciat pentru contribuţiile sale 
anterioare, iar cunoştinţele sale economi-
ce, matematice şi statistice şi capacitatea 
sa creativă au permis adaptarea sa rapidă 
la noua problematică din domeniul apli-
caţiilor matematice în economie. În scurt 
timp, Georgescu-Roegen a devenit printre 
cei mai activi şi mai apreciaţi membri ai 
asociaţiei econometricienilor, alături de 
nume bine cunoscute în domeniu – 
Samuelson, Solow, Leontief, Koopmans, 
Malinvaud, Arrow, Debreu ş.a., toţi aceş-
tia obţinând, începând cu anul 1970, 
Premiul Nobel pentru Economie. 

În întreaga perioadă, până prin 1960-
1965, Georgescu-Roegen a mers în sensul 
curentului prin tematică, mod de abordare 
şi concluzii, adică, în sensul de a aplica, 
fără negări sau critici demolatoare la 
adresa modului de înfăptuire a progra-
mului de extindere a utilizării matematicii 
în ştiinţa economică, program în care el 
în fapt credea şi pe care l-a sprijinit din 
plin. Aşa cum declară însuşi profesorul, 
atât timp cât a adus contribuţii la dezvol-
tarea economiei matematice “a fost un 
răsfăţat al economiştilor matematicieni”. 
Din momentul în care însă Georgescu-
Roegen a început să denunţe abuzul de 
matematică în descrierea, analiza şi pre-
dicţia proceselor economice, precum şi în 
descoperirea şi formularea legilor econo-
mice fără verificări minime şi să acuze de 
şarlatanie, a început să se producă ruptura 
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definitivă între el şi grupul neoclasic care 
domina scena ştiinţifică americană şi nu 
numai. Confruntând conţinutul şi rezul-
tatele modelelor de care se ocupau neo-
clasicii (de altfel minţi luminate şi inteli-
gente) cu realităţile economice, mai ales 
din ţările subdezvoltate pe care profesorul 
le cunoscuse ca nimeni altul, Georgescu-
Roegen a început să analizeze critic anu-
mite fundamente ale dogmelor economiei 
matematice şi ale modelării unor legi şi 
procese, modelări care întorc lucrurile pe 
dos, autorii lor pretinzând nici mai mult şi 
nici mai puţin ca sistemele economice să 
se adapteze acestora. Georgescu-Roegen, 
ca şi Hayek, vede în aceasta nu doar o 
simplă absurditate de ordin scientist, ci un 
real pericol de ordin social şi politic. Mo-
delul nu este subiectul, ci instrumentul şi 
acesta din urmă este cel care trebuie 
adaptat. 

Ceea ce îl irita pe Georgescu-Roegen 
era faptul că exagerările mergeau aşa de-
parte încât ştiinţa economică în fapt înce-
pea să fie tratată ca făcând parte din clasa 
ştiinţelor logico-matematice, în care teo-
ria apare ca un ansamblu de teze ce se pot 
deduce din punct de vedere logic din axi-
ome, de multe ori arbitrar alese. În atare 
condiţii, o teorie economică (un model) 
nu pare a fi altceva decât un corp de teze 
formulate exact şi deduse logic din anu-
mite premise care nu se contrazic reci-
proc. Fireşte, o asemenea teorie poate 
prezenta interes doar din punct de vedere 
logic matematic, contribuind la dezvolta-
rea acestei ştiinţe, însă nu este potrivită în 
ştiinţa economică întrucât ea face parte 
din clasa ştiinţelor aplicative unde crite-
riul adevărului este, în primul rând, rea-
litatea practică nu doar inexistenţa con-
tradicţiilor în raţionamentele logice. 

Întrucât la economiştii neoclasici a 
contat doar logica nu şi verificarea sau 

confruntarea cu practica, modelele fun-
damentale ale acestui curent atât de proli-
fic îşi pierd relevanţa în raport cu realita-
tea, rămân doar cu o valoare pur specula-
tivă sau cu valoarea unui exerciţiu didac-
tic. Asemenea argumente, o dată accep-
tate, năruie cele mai mari şi mai superbe 
construcţii de modele neoclasice: echili-
brul general (Walras), eficienţa optimă 
(Pareto), creşterea economică bazată pe 
ipoteza randamentului descrescând al ca-
pitalului (Solow), ciclul produsului 
(Vernon) ş.a. 

Georgescu-Roegen nu a negat nici-
odată necesitatea modelării matematice în 
formularea legilor economice şi în descri-
erea proceselor şi sistemelor economice. 
El invită pe toţi zeloşii modelişti la cu-
noaşterea realităţilor economice, precum 
şi la prudenţă în folosirea instrumentului 
matematic, mai ales că nu toate procesele 
şi fenomenele economice şi sociale se pot 
exprima prin numere. Există procese ca-
litative şi transformări dialectice de care 
trebuie ţinut seama. În această privinţă el 
face referiri la Hegel, Marx şi Engels.  

De asemenea, ca statistician versat, 
Georgescu-Roegen a văzut şi a evidenţiat 
în studiile sale natura intrinsec stochastică 
a proceselor şi legilor economice. El res-
pinge puterea de anticipaţie a modelelor 
deterministe dacă nu sunt efectuate anali-
ze calitative prealabile ale variabilelor şi 
fără determinările şi verificările econo-
metrice ale ipotezelor, şi parametrilor 
prin aplicarea analizelor de regresie. 

Cele mai multe dintre ideile care pri-
vesc aritmomorfismul, dialectica proce-
selor, formele stochastice în raport cu 
formele deterministe etc. sunt expuse 
într-o formă elegantă, erudită şi profundă 
în special în volumul 7 privind episte-
mologia roegeniană şi în volumul 5 pri-
vind entropia şi procesul economic din 
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Opere complete. 
Ceea ce a produs ruptura definitivă de 

economia convenţională (neoclasică) nu 
numai prin critici ca până acum, ci şi 
printr-un nou weltanschauung a fost apa-
riţia ultimelor lui lucrări fundamentale: 
‘Legea entropiei şi procesul economic’ 
(1970), ‘Energia şi miturile energetice’, 
eseuri de economie instituţională şi anali-
tică (1975). Problematica supusă cercetă-
rii, limbajul utilizat, instrumentele de 
analiză sunt aproape integral schimbate, 
renovate. Orizontul dezbaterilor este mult 
lărgit, luându-se în discuţie şi problemele 
sociale, ecologice, problema resurselor 
ş.a. Ele nu mai au aproape nimic comun 
cu scrierile (analizele) anterioare sau cu-
rentul de gândire dominant (neoclasic). 
Prin noile sale scrieri, precum printr-o 
seamă de articole şi conferinţe, N. Geor-
gescu-Roegen recurge la un concept din 
termodinamică, la entropie, arătând că 
aceasta este cea mai economică dintre 
toate legile naturale. Relaţia dintre proce-
sul economic şi legea entropiei nu este 
decât un aspect al unui fapt general, 
anume că această lege constituie baza 
economiei vieţii la toate nivelurile şi ex-
plică pierderea ireversibilă de energie, ca 
resursă epuizabilă şi din ce în ce mai rară. 
Tot în aceste lucrări, Georgescu-Roegen 
introduce în analiză şi teza potrivit căreia 
procesul economic este o extensie a evo-
luţiei biologice; în evoluţia sa biologică şi 
socială, omul a inventat şi dezvoltat 
unelte şi diferite alte ustensile ca organe 
exosomatice menite să-i sporească pro-
ductivitatea şi să-i schimbe modul de 
viaţă, ocupaţiile, precum şi întreaga viaţă 
economică şi socială. În noua sa abordare 
Roegen priveşte procesele social-econo-
mice dincolo de frontiera tradiţională: 
producţie – consum, luând în considerare 
relaţiile şi schimburile permanente cu 

mediul înconjurător considerat ca mediu 
de viată, ca sursă de energie şi de materii 
prime epuizabile şi ca loc de evacuare a 
deşeurilor. 

În aceste scrieri se află expuse ele-
mentele esenţiale ale noului său concept – 
bioeconomia – definit prin legăturile sis-
tematice dintre procesele economice, me-
diu ambiant în care aceste procese se des-
făşoară şi om ca fiinţă vie reprezentând 
un amestec de comportamente raţionale şi 
iraţionale precum şi un generator şi bene-
ficiar al produselor şi serviciilor. Faţă de 
elementele de mai sus, conceptul 
roegenian mai include: legăturile dintre 
procesele economice şi procesele dinami-
ce, transformările dialectice ale procese-
lor, caracterul predominant aleator al 
acestor procese, precum şi ingredientul 
instituţional specific. Toate sunt elemente 
definitorii ale bioeconomiei roegeniene şi 
fac obiectul de studiu al noii discipline 
schiţată din Georgescu-Roegen în ulti-
mele sale două decenii de viaţă. 

Bioeconomia capătă un contur tot mai 
clar şi se dezvoltă rapid datorită contri-
buţiei diferitelor centre de cercetare, uni-
versităţi, asociaţii profesionale din Eu-
ropa (Franţa, Elveţia, Italia, Germania 
ş.a.), Japonia, America Latină, precum şi 
datorită numeroaselor conferinţe, colocvii 
şi dezbateri la nivel naţional şi la nivel 
internaţional. 

În perioada când pregăteam prefaţa la 
ediţia în limba română a cărţii ‘Legea en-
tropiei’ (1978) am adresat profesorului 
rugămintea de a formula pe scurt contri-
buţiile ştiinţifice aduse prin scrierile sale 
şi pe care dânsul le consideră mai impor-
tante. Am procedat aşa întrucât noi nu 
dispuneam la vremea aceea decât de un 
număr foarte limitat din lucrările sale pu-
blicate dealungul timpului. În scurt timp, 
profesorul ne-a trimis o listă a priorităţi-
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lor ştiinţifice absolute cu comentariile de 
rigoare. O listă ceva mai sintetică i-a fost 
transmisă mult mai târziu (1992) şi lui 
Mirowski. Din păcate, lucru confirmat şi 
de acesta din urmă, în uriaşa literatură 
economică modernă o seamă de contri-
buţii ale profesorului Roegen fie au fost 
puse pe seama altor autori (de exemplu, 
problema integrabilităţii în teoria neocla-
sică a preferinţelor şi teorema neoclasică 
a nonsubstituţiei), fie pur şi simplu igno-
rate (de exemplu, ciclul de afaceri asime-
trice) deşi sunt importante pentru teoria 
economică. 

Totuşi, în enciclopediile ştiinţifice 
cum sunt Palgrave, The First 100 
Economists ş.a. asemenea erori sau ne-
dreptăţi sunt în cea mai mare parte înlătu-
rate. 

În încheiere, ceea ce trebuie subliniat 
este faptul că ideile forţă ale lui Georges-
cu-Roegen nu mor. Ele devin tot mai cu-
noscute, capătă noi valenţe şi noi adepţi. 
Aceste idei sunt înmănuncheate atât în 
contribuţiile sale critice la adresa econo-
miei neoclasice care reduce procesele 
economice la cele mecanice, cât şi mai 

ales în fundamentele teoretice ale pro-
iectului său privind noua alianţă dintre 
activitatea economică şi mediul natural 
cunoscut tot mai mult sub denumirea de 
“bioeconomie” sau de programul 
bioeconomic roegenian. Programul obligă 
pe economişti să facă paşi peste frontie-
rele înguste şi artificiale ale ştiinţei eco-
nomice, să pătrundă adânc şi pe teritoriile 
altor ştiinţe. Devine un fapt uimitor, un 
adevărat miracol: cu cât ne îndepărtăm în 
timp de momentul publicării operei lui 
Georgescu-Roegen cu atât această operă 
devine mai necesară, mai analizată, mai 
cunoscută. Dovezile cele mai plauzibile 
constau în cele peste 33.400 de referinţe 
pe internet la opera sa, numărul mare de 
conferinţe şi colocvii naţionale şi interna-
ţionale despre lucrările şi proiectele lui 
Georgescu-Roegen, formularea unor noi 
capitole în cursurile universitare despre 
concepţiile acestui mare savant. Cred că 
noi românii ar trebui să facem mai mult 
pentru răspândirea şi aplicarea ideilor lui 
Georgescu-Roegen, mult mai mult decât 
am făcut până în prezent. 

 
 
 

 


