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Resumo: A emerxencia da física dos fenómenos complexos durante a segunda metade do sé-
culo XX trouxo consigo transformacións ontolóxicas, heurísticas e metodolóxicas que permeabi-
lizaron todos os campos do saber, provocando a aparición do que se coñece como “ciencias da 
complexidade”. Esta denominación pretende facer referencia a un proceso e non a unha reali-
dade acabada e estática. Non só é o cúmulo de novidades conceptuais e metodolóxicas, senón 
que tamén é o modo en que se producen en cada disciplina concreta e a forma en que se mani-
festa nos terreos transdisciplinares comúns que van conformando esas evolucións. Este artigo 
pretende dar conta dos trazos máis característicos desta renovación, da forma en que permea-
bilizou o pensamento económico nas tres últimas décadas, así como das súas principais impli-
cacións nas características da produción científica tanto na economía convencional como nas 
correntes heterodoxas. 
Palabras clave: Complexidade / Autoorganización / Reflexividade / Trandisciplinariedade / Pen-
samento económico / Institucionalismo evolutivo. 
 

ECONOMICS AND COMPLEXITY:  
DIVERSE SCHOOLS OF THOUGHT, DIFFERENT READINGS 

Abstract: The emergence in the field of physics of complex phenomena during the second half 
of the twentieth century brought about ontological, heuristic and methodological transformations 
through main fields of knowledge, leading to the emergence of what has been coined as scien-
ces of complexity. This name referrers to a process and not to a determined finished and static 
reality. It consists not only of the accumulation of conceptual and methodological developments, 
but also of the way in which it is performed in each specific discipline and the way in which it 
manifests itself in the common transdisciplinary field shaped by these developments. This article 
aims at giving an account of the most characteristic features of this renewal, the way it has per-
meated the economic thinking in the last three decades as well as its main implications on the 
characteristics of the scientific production, both in conventional economics and heterodox eco-
nomic thought. 
Keywords: Complexity / Autoorgnaization / Reflexivity / Transdisciplinarity / Economic thought / 
Evolutionary institutionaism. 

1. INTRODUCIÓN 
Na segunda metade do século XX, e especialmente no seu último terzo, a acti-

vidade científica deu un xiro conceptual e metodolóxico dunha grande importancia. 
Este cambio afectou –e podería dicirse que segue afectando– practicamente a todos 
os campos do saber, traendo consigo unha “nova alianza entre a natureza e o ho-
me” (Morin, 1981; Prigogine e Stengers, 1990) e suscitando un renovado diálogo 
entre as ciencias naturais e sociais (Balandier, 1989). As tradicionais ciencias duras 
e ciencias brandas empezaron a atopar non só novas formas, senón tamén novos 
                                                           

1 Quero agradecerlles a Carlos Ricoy e a Luis Miguel Varela, da Universidade de Santiago de Compostela, os 
seus valiosos comentarios á primeira versión deste artigo. Nin que dicir ten que a autora se fai responsable dos 
erros e omisións. 
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espazos de comunicación, aínda que esta, mesmo hoxe en día, non sexa tan fluída 
como algúns traballos chegaron a expoñer (Von Foerster, 1991).  

Moitos coñecemos esta transformación como ciencias da complexidade (De 
Paz, 1989, 1995; Miedes, 1993, 1998). Esta denominación pretende facer referen-
cia a un proceso e non a unha realidade acabada e estática. Non só é o cúmulo de 
novidades conceptuais e metodolóxicas, é ademais o modo en que se producen en 
cada disciplina concreta e a forma en que se manifesta nos terreos transdisciplina-
res comúns que van conformando esas evolucións.  

Este artigo pretende dar conta dos trazos máis característicos desta renovación, 
da forma en que permeabilizou o pensamento económico nas tres últimas décadas, 
así como das súas implicacións nas características da produción científica tanto na 
economía convencional como nas correntes heterodoxas. Para isto, este traballo es-
trutúrase en sete seccións, que describimos brevemente.  

Na sección 2 explícase como emerxe a cuestión da complexidade nas ciencias 
da natureza, así como a introdución de dous importantes conceptos: o de autoorga-
nización e o de reflexividade. Na sección 3 preséntanse as tres tentativas de articu-
lación das nocións de orde e desorde que máis transcendencia tiveron na actividade 
científica, e que permitiron unha reinterpretación do significado de equilibrio, da 
relación entre os estados micro e da observación macro, así como da propia idea de 
dinámica: o concepto de orde a partir do ruído, o concepto de orde por flutuacións 
e a idea matemática de orde no caos. Na sección 4 descríbese como estes novos en-
foques se traducen nun enfoque da evolución como unha mestura de azar e de ne-
cesidade que supera a dicotomía determinismo-indeterminismo. Na sección 5 ex-
plícase como a introdución das ciencias da complexidade leva a unha nova forma 
interdisciplinar de produción científica, da que a ciencia cyborg (Mirowski, 1996) é 
unha expresión paradigmática.  

A sección 6 dá conta de como todas estas renovacións nos planos ontolóxico, 
heurístico e metodolóxico permeabilizan, por un lado, a economía convencional e, 
por outro lado, as correntes máis heterodoxas. No primeiro epígrafe desta sección 
analízanse as principais implicacións no terreo da economía convencional, e argu-
méntase que a principal renovación se formula no propio concepto de equilibrio 
económico, así como na introdución do suposto de racionalidade limitada; tamén se 
verá como o cambio se traduce nunha importante renovación do instrumental ma-
temático e nun maior protagonismo dos métodos experimentais, pero sen que iso 
implique un abandono da tradicional formulación axiomática. Por outro lado, no 
segundo epígrafe da sección 6 analizarase o impacto que o enfoque da complexida-
de ten en dúas correntes heterodoxas –o estruturalismo e o institucionalismo evolu-
tivo–, así como a renovación conceptual que estas formulacións traen consigo, es-
pecialmente a través do traballo de dous dos seus principais expoñentes: Perroux 
(1984) e Hodgson (1995), respectivamente. Argumentarase que, neste caso, a trans-
formación conceptual alcanza raíces máis profundas; con todo, tamén se sinala que 
a principal debilidade destes enfoques son as dificultades de operativización meto-
dolóxica.  
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A modo de epílogo, e dado que as principais conclusións de cada sección se 
presentan nos seus parágrafos finais, a sección 7 tratará brevemente as implicacións 
metodolóxicas que supón ter en conta a reflexividade, que é a outra gran caracterís-
tica da realidade social que pon de manifesto o enfoque da complexidade, e que a 
profesión normalmente deixa á marxe ou relega aos pés de páxina.  

2. A EMERXENCIA DO COMPLEXO 
As orixes das ciencias da complexidade formúlanse en varios frontes xa que, 

como é xeralmente aceptado, o desenvolvemento da ciencia non é nin moito menos 
lineal. A teoría xeral de sistemas de Von Bertalanffy (1968 [1937]), a cibernética 
de Norberto Wiener (1948), a teoría da información de Shannon e Weaver (1949), 
a termodinámica de non equilibrio de Prigogine e de Nicolis (1977, 1997 [1987]), o 
concepto de sistemas autopoiéticos en bioloxía de H. Maturana e F. Varela (1973), 
os ulteriores desenvolvementos das ciencias cognitivas destes mesmos autores 
(1984), así como os traballos pioneiros nese mesmo campo de Von Foerster (1991 
[1960]), os traballos matemáticos dos fractais (Mandelbrot, 1987 [1977]), a teoría 
do caos de Gleik (1994 [1988]), a teoría das catástrofes de Thom (1987 [1977]) e a 
teoría sinerxética de Haken (1983 [1977]) son algunhas das elaboracións máis no-
tables que, sen esgotala, nutren e constitúen esta transformación.  

Á súa vez, e dado que mediante estes traballos se abren novos horizontes para 
as posibilidades do coñecemento humano, o diálogo entre ciencia e filosofía vigo-
rízase, adquire unha maior profundidade; o pensamento complexo de Edgar Morin 
(1978 [1973]) dá conta da insuficiencia de calquera destes dous campos illados pa-
ra a comprensión da realidade na que vivimos2.  

Este último autor traballou profusamente a noción de complexidade, mostrando 
que os camiños polos que se alcanza esa complexidade son moitos e diversos, nin-
gún deles lineal nin illado, senón todos enlazados en cruces e glorietas que os rela-
cionan en varios niveis. É difícil explorar algún deles sen atoparse dalgunha manei-
ra con algúns dos outros.  

Fernández Díaz (1994, p. 104) recolle as vías expresadas por Morin: “a) El de 
la irreductibilidad del azar o del desorden; el azar es así definido como una in-
comprensibilidad algorítmica, es decir, como «irreductibilidad» e «indeductibili-
dad» a partir de un algoritmo, de una secuencia de números y sucesos. b) El de la 
complicación surgida como consecuencia del número incalculable de interaccio-
nes, fundamentalmente en los fenómenos biológicos y sociales. c) El de la relación 
complementaria y, sin embargo, lógicamente antagonista, entre las nociones de or-
den, desorden y organización. El principio «order from noise» se opone al princi-
pio clásico de «order from order», y al principio estadístico de «order from disor-
                                                           

2 Nestas referencias, por tratarse de traballos seminais, sinalamos entre corchetes as datas da primeira publica-
ción co propósito de ofrecer así unha mellor aproximación ao horizonte temporal no que se van xerando as ideas. 
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der». d) El de la transgresión en las ciencias naturales de los límites de lo que se 
podría llamar abstracción universalista, que eliminaba la singularidad, lo local y 
la temporalidad. Se da así el predominio y la resurrección de las singularidades 
como fuente de otras singularidades en el cosmos y en la vida misma. e) El de la 
organización como sistema a partir de elementos diferentes, como unicidad y mul-
tiplicidad simultáneamente. Un sistema que es al mismo tiempo más y menos que 
la suma de sus partes integrantes. f) El de la pérdida de autosuficiencia conceptual 
del objeto, y del principio de demarcación popperiano. g) El de la incorporación 
del observador en su observación, como una vuelta a la aspiración auténtica a la 
verdad y a la reintroducción del hombre en la cosmología a través del denominado 
principio «antrópico». h) El problema de la contradicción, que hay que entender 
no como señal indicadora de error, sino como importante instrumento epistemoló-
gico de gran capacidad creadora”. 

Un indicador da riqueza destes desenvolvementos é o gran número de conceptos 
que emerxen no proceso –ou que cobran un sentido diferente ao que tiñan tradicio-
nalmente–, destacando, ademais, que moitos deles son de uso multidisciplinar: au-
toorganización, autopoieses, autosemellanza, borrosidade, conectividade, caos, ca-
tástrofes, construtivismo, creatividade, criticabilidade, emerxencia, estruturas disi-
pativas, frecha do tempo, impredecibilidade, irreversibilidade, non linealidade, or-
de por flutuacións, ou orde a partir do ruído.  

En liñas xerais, o aspecto máis destacado destes traballos é que xeran un cambio 
substancial en como a ciencia percibe a realidade, como van creando unha nova vi-
sión do mundo (Ibáñez, 1993). O cambio de óptica prodúcese de maneira moi dife-
rente en cada disciplina –e, mesmo, algunhas como a cibernética nacen polo cami-
ño–, pero podería afirmarse que os investigadores destas correntes teñen en común 
tanto unha visión sistémica da realidade como o feito de que dunha maneira ou 
doutra se enfrontaron directamente coa complexidade dos seus obxectos de estudo, 
eludindo as simplificacións tradicionais do método científico nas súas respectivas 
disciplinas.  

Desde o noso punto de vista, dous son os trazos máis significativos deste enfo-
que. En primeiro lugar, poñen o acento no estudo dos fenómenos de organización 
ou, se se prefire, de auto-eco-organización3, que teñen lugar na natureza nos siste-
mas vivos e nos sistemas sociais. Como di Wagensberg na súa obra Ideas sobre la 
complejidad del mundo (1994, p. 12), “la noción de «complejidad» tiene que ver 
sobre todo con dos problemas fundamentales: «el cambio», que atañe a la estabi-
lidad y la evolución, y «las relaciones del todo con las partes», es decir, la estruc-
tura y la función”. É intentando comprender os fenómenos de organización e de 
desorganización ou, o que é a outra cara da mesma moeda, da relación entre a orde 
e a desorde, cando a ciencia se enfronta de cheo coa complexidade do real. 
                                                           

3 Utilizamos este concepto para designar a capacidade dun sistema para organizarse a si mesmo (auto) en per-
manente intercambio coa súa contorna (eco). Atoparase un amplo desenvolvemento deste concepto en Morin 
(1983, p. 58 e ss.). 
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En segundo lugar, e en relación cos puntos f) e g) de Morin, a complexidade 
volve pór en primeiro plano a vella cuestión da interacción entre o obxecto investi-
gado e o suxeito que investiga, posta xa de manifesto por Heisenberg no plano ma-
terial (óntico) e por Gödel no plano lóxico, mostrando que segue vixente (Ibáñez, 
1994, p. XII e ss.)4. Ao investigar modificamos o obxecto de estudo, de maneira 
que a propia actividade investigadora contribúe a crear en maior ou en menor grao 
a realidade investigada. Isto, que para algúns é unha situación epistemolóxica in-
salvable, para outros, lonxe de representar un obstáculo á actividade científica, 
supuxo unha oportunidade para elaborar teorías cada vez máis complexas5. 

Todo isto trouxo consigo unha evolución: do presuposto de obxectividade (o 
suxeito está separado do obxecto, e na investigación do obxecto non pode quedar 
ningunha pegada da actividade do suxeito ao investigalo) ao presuposto de reflexi-
vidade (o suxeito non está separado do obxecto, e na investigación do obxecto que-
dan sempre necesariamente pegadas do suxeito, porque o obxecto é produto da ac-
tividade obxectivadora do suxeito). Nas ciencias sociais, onde os obxectos estuda-
dos tamén son suxeitos que se fan as súas propias representacións, e onde os suxei-
tos investigadores forman parte como obxectos dos sistemas que estudan, esta re-
flexividade alcanza o máximo nivel, achegando outro tipo de complexidade adicio-
nal á que se deriva das propias características do obxecto, e que non pode perma-
necer ignorada por calquera intento investigador6. 

Así pois, os aspectos do que chamamos ciencias da complexidade –que para os 
efectos deste traballo resultan particularmente interesantes– articúlanse en torno ás 
nocións de (auto)organización, por un lado, e de reflexividade, por outro. Ambos 
os dous son conceptos interdependentes, pois un non pode ser correctamente en-
tendido sen o outro. Despois de todo, a noción de sistema e, polo tanto, a de orga-
nización non poden concibirse se non é coa presenza dun suxeito que ao observar 
unha determinada realidade estableza o nexo organizacional entre os seus compo-
ñentes. A complexidade do real non pode separarse do observador que a concibe. 
                                                           

4 Véxase tamén, desde unha perspectiva máis convencional, Sheurer (1982). 
5 “Precisamente como la verdad no es algo por descubrir o desvelar, sino a construir, gracias a estos principios 

podemos ir construyendo verdades cada vez más complejas, sin que ese proceso pueda tener nunca fin. Si ambas 
pruebas científicas son paradójicas por autorreferentes (la prueba empírica exige medir la materia con instru-
mentos hechos de materia, la teoría exige hablar del habla o hablar del pensamiento), ¿qué hacemos? Pues fácil: 
como al investigar empíricamente el objeto lo alteramos, tenemos que investigar la investigación del objeto, la 
que a su vez alteramos, por lo que habrá que investigar la investigación de la investigación del objeto [...] Nos 
metemos en una cascada infinita de reflexividades. Y en la prueba teórica, si hay una sentencia verdadera que no 
es demostrable, se introduce como axioma en una metateoría, que a su vez origina una meta-sentencia gödeliana 
que exigirá meterla como meta-meta-axioma en una meta-meta-teoría, y así entramos en un proceso recursivo 
transfinito en cascada de teorías cada vez más complejas” (Ibáñez, 1994, p. XIV). 

6 O intento de solución a estas cuestións e as sorprendentes respostas provisionais que se van atopando fan xur-
dir outros interrogantes: podemos coñecernos a nós mesmos? ou, máis exactamente, pode o coñecemento coñecer-
se a si mesmo? E se é así, con que regras o fai? Non poderemos deternos neles porque se afastan bastante dos no-
sos propósitos neste traballo e, polo tanto, remitímonos á bibliografía especializada (Ibáñez, 1994; Foester, 1991; 
Maturana e Varela, 1973, 1984; Morin, 1978, 1981, 1988, 1992; Navarro, 1998; Watzlawick et al., 1993). Peter 
Watson, na súa obra Historia intelectual del siglo XX (2002), sinala que quizais sexa este o principal desafío ao 
que a ciencia non consegue responder. 
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3. UNHA NOVA COMPRENSIÓN DA RELACIÓN ORDE-DESORDE E DO 
CONCEPTO DE EQUILIBRIO 
O protagonismo adquirido polas cuestións relacionadas cos fenómenos (au-

to)organizativos puxo no centro da discusión científica a relación entre a orde e a 
desorde, e as formas en que estas dúas nocións se vinculan nun contexto evolutivo. 
Esta relación é un dos problemas máis antigos aos que se enfronta o saber cien-
tífico desde as súas orixes7, e foi resolvéndose en cada momento en función dos 
temas que estiveran sendo predominantemente tratados como obxecto de estudo.  

Así, a ciencia dos séculos XVII e XVIII entendera tradicionalmente os estados 
ordenados e desordenados como mutuamente excluíntes. Ademais, centrada no es-
tudo do equilibrio en sistemas dinámicos, identificaba o estado de equilibrio co de 
máxima orde posible. Esta equivalencia entre a noción de equilibrio e a noción de 
orde rompeuse coa irrupción da termodinámica no século XIX que, a través do seu 
segundo principio, introduciu o concepto de entropía8. A partir de aquí, o equili-
brio xa non é sinónimo de orde, senón de desorde; trátase, ademais, dunha desorde 
asociada á idea de degradación, sobre todo desde que Boltzmann demostrou coa 
elaboración dunha fórmula universal que a evolución dun sistema cara ao equili-
brio, cara á morte térmica, era a evolución cara á máxima desorde do sistema. Des-
de aquela para a ciencia a evolución máis probable é a que leva da orde á desorde, 
da organización á desorganización, pois á inversa é altamente improbable (Balan-
dier, 1989, p. 51).  

Xunto á constitución desta tríade equilibrio-desorde-degradación, outra conse-
cuencia importante do estudo da termodinámica é que por primeira vez a física ha 
de enfrontarse ao estudo dos fenómenos irreversibles. O segundo principio fai unha 
distinción entre pasado e futuro na evolución dos sistemas. A partir dese momento 
hai que considerar a frecha do tempo, que nos mostra a dirección na que a entropía 
aumenta (Prigogine e Stengers, 1990, p. 162). 

Estes cambios non tiveron un efecto revolucionario no quefacer científico, xa 
que durante o século XIX e principios do XX a descrición estatística dos sistemas 
desordenados permitía o seu control, o que significaba máis ou menos restaurar a 
orde. Porén, non tardaron en xurdir novos interrogantes sobre a presenza da orde 
                                                           

7 Para unha ampla discusión desta cuestión, véxanse, entre outros, Balandier (1989), Morin (1981), e especial-
mente Prigogine e Stengers (1990). 

8 “El segundo principio, esbozado por Carnot y formulado por Clausius (1850), introduce la idea no de dismi-
nución –lo cual contradiría el primer principio–, sino de degradación de la energía. Mientras que todas las demás 
formas de energía pueden transformarse íntegramente una en otra, la energía que toma la forma calorífica no 
puede reconvertirse enteramente, y pierde por lo tanto una parte de su aptitud para efectuar un trabajo. Ahora 
bien, toda transformación, todo trabajo, libera calor y, por lo tanto, contribuye a esta degradación. Esta disminu-
ción irreversible de la aptitud para transformarse y efectuar un trabajo, propia del calor, ha sido designada por 
Clausius con el nombre de «entropía». Desde ahora, si consideramos un sistema que no esté alimentado con 
energía exterior, es decir, un sistema cerrado, toda transformación se acompaña necesariamente de un incremen-
to de entropía y, según el segundo principio, «esta degradación irreversible no puede más que aumentar hasta un 
máximo, que es un estado de homogeneización y equilibrio térmico», donde desaparecen la aptitud para el traba-
jo y las posibilidades de transformación” (Morin, 1981, p. 51). Os signos « » son nosos.  
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nunha natureza na que o máis probable é a desorde. Dito con outras palabras, a 
ciencia comezou a preguntarse: se a desorde é a situación máis probable na natu-
reza, por que observamos ao noso arredor materia ordenada, organizada?, como é 
posible a vida nun universo no que a degradación da enerxía, e con ela de toda a 
organización posible, é unha lei inexorable marcada polo segundo principio da 
termodinámica? Os intentos de resposta xurdiron de forma independente en terreos 
moi dispares e, polo tanto, son bastante diferentes, aínda que teñen unha certa co-
nexión a través do concepto de autoorganización dos sistemas e da idea de que se 
esta última é posible é porque os sistemas teñen unha contorna coa que poden in-
tercambiar entropía. Desta forma, é posible que en condicións determinadas estes 
sistemas consigan manterse ordenados e, mesmo, reordenarse (reorganizarse); en 
definitiva, constituírse en illas locais de orde á conta da degradación enerxética da 
súa contorna máis inmediata, é dicir, da desorde global.  

A continuación preséntanse as tres tentativas de articulación das nocións de or-
de e desorde que máis transcendencia tiveron na actividade científica en xeral, e en 
cuxo desenvolvemento puxeron totalmente en cuestión o enfoque económico con-
vencional: o concepto de orde a partir do ruído, o concepto de orde por flutuacións 
e a idea matemática de orde no caos. 
 

� Orde a partir do ruído. O principio que explica esta idea de auto-eco-organi-
zación, segundo a cibernética, é o principio de orde a partir do ruído acuñado por 
Von Foerster (1960), que se fundamenta na idea de que o sistema selecciona da 
desorde que existe na contorna –do ruído de fondo– os elementos que contribúen a 
aumentar a orde no interior do sistema (Von Foerster, 1991, p. 39). O mecanismo 
polo que isto se produce queda oculto ao observador, que o único que pode ver é 
unha emerxencia da orde nunha contorna moi desordenada.  

Esta idea foi utilizada na bioloxía pola escola cibernética chilena –cuxos princi-
pais expoñentes foron Maturana e Varela (Balandier, 1989, p. 53)– para explicar o 
concepto de sistemas autopoiéticos. Estes sistemas son capaces de organizarse de 
tal maneira que o seu único produto son eles mesmos, son sistemas nos que o seu 
ser e o seu facer son inseparables, e iso constitúe o seu modo específico de organi-
zación (Ibáñez, 1993). E esa auto-eco-organización prodúcese a través dunha se-
lección por parte do sistema dos elementos da súa contorna desordenada que lle 
permiten conservarse a si mesmo como sistema. 
 A relación da idea cibernética de autoorganización coa diminución de entropía 
vén da man da teoría matemática da información elaborada por Shannon. Como se 
sabe, o concepto de información é de vital importancia para a cibernética por canto 
esta pretendía atopar unha concepción teórica de máquinas capaces de ter un pro-
pósito ou obxectivo, así como de corrixir o seu propio funcionamento para chegar a 
alcanzalo. Quería deseñarse un sistema finalista autorregulado, e para iso era de 
crucial importancia que este soubera captar as informacións da contorna (Von 
Foerster, 1991, p. 21).  
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Por outro lado, a teoría de Shannon9 considera a información como unha medi-
da da incerteza dun observador ante unha mensaxe, e a cuestión é que a súa formu-
lación é idéntica, aínda que con sentido negativo, á de Boltzmann, quen relaciona-
ba entropía con desorde nun sistema. Esta analoxía levou a varios intentos de esta-
blecer algunha relación entre elas10. Unha aproximación intuitiva desta relación 
pode consistir en observar o feito de que canto máis ordenado –mínima entropía– 
estea un sistema, máis información nos ofrecerá como observadores externos; po- 
la contra, se está desordenado –máxima entropía– proporcionaranos ningunha ou 
unha mínima información (Gómez Pallete, 1995, p. 72 e ss.).  

Así pois, a partir desta equivalencia inversa entre entropía e información, o 
principio de orde a partir do ruído pode ser entendido tanto como o trasfego dun 
fluxo de información como o de entropía entre o sistema e a contorna. 

Usando este concepto de información e considerando un comportamento dos 
sistemas vivos análogo ao dos sistemas cibernéticos, os biólogos foron perfilando 
un concepto de evolución dos sistemas autoorganizativos cara a unha maior com-
plexidade11 (Brockman, 1996). Así, a desorde da contorna aumenta a complexidade 
do sistema cando menos en dous sentidos: no que propón Atlan, que cre que o ruí-
do, os erros de transmisión de información entre o sistema e o seu ambiente poden 
provocar nalgúns casos –contravindo a tendencia máis probable de degradación na 
organización do ser vivo– unha mutación biolóxica evolutiva que aumente a com-
plexidade organizacional (Morin, 1981, p. 349); e no que postula Wagensberg, que 
afirma que a incerteza no ambiente –a desorde– obrígalle ao sistema a aumentar a 
súa complexidade. O que formula é que canto máis incerta sexa a contorna, máis ha 
de complexizarse o sistema, máis ha de diversificarse para poder manter o seu 
réxime de funcionamento.  

Segundo Wagensberg (1994, p. 68)12, “Los sistemas que vemos a nuestro alre-
dedor gozan de cierta estabilidad –por eso podemos verlos–. Eso significa que son 
capaces de defenderse de la contingencia, del azar, del ruido y de las fluctuaciones 
propias y de su entorno. Adaptarse significa amortiguar las sorpresas que el mun-
do depara, hacerse insensible a ellas. La ignorancia del sistema con respecto al 
entorno es un reto para el sistema, de modo que este se ve obligado a aumentar su 
complejidad para hacer frente a tal ignorancia. Evolucionar es superar una adap-
tación y asumir la siguiente. La otra alternativa sería, claro, desaparecer. Por ello, 
todo lo que vemos es complejo. Complejizarse o morir, sería la frase. El hombre    
–una de las complejidades más interesantes– es un buen ejemplo de ambas alter-
                                                           

9 Esta elaboración non fai referencia ao contido semántico da información, senón que a mide sobre a base do 
cálculo binario a partir da probabilidade de ocorrencia dun evento en relación co número total de posibilidades. 
Véxase Morin (1981, p. 345). 

10 Son moitos os autores que quedaron fascinados por este asunto, aínda que se entende que “es una idea extra-
ordinariamente fecunda, pero que puede dar lugar a generalizaciones o asimilaciones imprudentes” (Monod, 
1984, pp. 203-204, citado en Gómez-Pallete, 1995, p. 72). 

11 Este é un dos principais traballos do biólogo francés Atlan (1972, 1990). 
12 Sobre este punto, véxase tamén Wagensberg (1998). 
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nativas. Está claro que, desde los tiempos de las cavernas hasta hoy, el hombre se 
ha ido independizando del azar con el que el entorno le mortifica. Teme menos las 
condiciones climáticas adversas, no depende tanto de los golpes de la fortuna para 
alimentarse, ha inventado el dinero para amortiguar las oscilaciones de la desven-
tura local y el crédito para amortiguar las oscilaciones del dinero”.  

En calquera dos dous casos, a desorde, o ruído e a incerteza preséntanse aquí 
como principios de orde, de organización e de complexidade crecente. 
 

� Orde por flutuacións. Paralelamente aos traballos da cibernética, e de forma 
independente, o desenvolvemento da termodinámica non lineal trata de buscar a 
súa propia resposta ás preguntas de por que e como hai orde nun mundo que debe-
ría estar, de acordo co segundo principio da termodinámica, totalmente desorgani-
zado. A escola de Bruxelas –fundada por Theophile de Donder e continuada polo 
seu discípulo Ilya Prigogine, premio Nobel de Química no ano 1977– leva anos in-
vestigando esta cuestión a través dos conceptos de orde por flutuacións e de estru-
turas disipativas.  

A idea de partida de Prigogine foi establecer que as leis da termodinámica clá-
sica funcionan nos sistemas disipativos13 illados e nos cerrados, pero non así nos 
sistemas disipativos abertos nos que hai intercambio de materia e de enerxía coa 
contorna. Nos primeiros, o equilibrio prodúcese cando o sistema alcanza o máximo 
entrópico (máxima desorde, morte térmica); nos cerrados, o equilibrio ten lugar 
cando a enerxía libre do sistema é mínima (un exemplo disto é a formación de cris-
tais). Prigogine descubriu no ano 1945 que nos sistemas abertos o potencial (o que 
marca a dirección do equilibrio) é a produción mínima de entropía por parte do sis-
tema, é dicir, que o sistema produce entropía, pero non chega a un máximo porque 
pode “expulsala” á contorna. Mentres que a produción de entropía sexa mínima, o 
sistema permanecerá en equilibrio mantendo a orde que lle sexa aferente. 

Pero, que ocorre no non equilibrio? Nas inmediacións do equilibrio non ocorre, 
pois, nada especial: as relacións entre as causas e os efectos que interveñen na pro-
dución de entropía son lineais, de maneira que as pequenas flutuacións que se pro-
duzan acabarán por ser absorbidas. É neste sentido figurado no que se di que o 
equilibrio actúa como estado “atractor”. Porén, nas rexións afastadas do equilibrio 
xa non rexe o potencial de mínima produción de entropía, as relacións aludidas en-
tre as causas e os efectos que interveñen na produción de entropía son non lineais 
(realiméntanse), e estas son as que permiten que unha pequena flutuación interna 
no sistema se amplifique de forma que o invada completamente ata xerar unha no-
va estrutura ou modificar a que tiña inicialmente (Prigogine e Stengers, 1990, cap. 
V-VI; Nicolis e Prigogine, 1997; Prigogine, Herman e Allen, 1977). Así pois, é nas 
situacións afastadas do equilibrio onde poden xurdir novas organizacións estrutu-
                                                           

13 Os sistemas disipativos son aqueles nos que a actividade do sistema provoca que a enerxía, aínda que conser-
vándose, se disipe. Opóñense aos conservativos, que son sistemas ideais nos que non se produce esa “degrada-
ción” da enerxía. A economía neoclásica convencional formaliza inspirándose neste último tipo de sistemas. Vé-
xase Mirowski (1996). 
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radas. A evolución cara á complexidade dos sistemas biolóxicos ou sociais, cuxa 
característica máis notoria é que son abertos, é unha boa mostra diso.  

Desta maneira, a disipación da enerxía e da materia, que só é posible nun sis-
tema aberto, pode levar a esta nova orde –partindo da antiga–, xerando estrutura-
cións que en honor á súa orixe se denominan estruturas disipativas. Esta extensión 
da flutuación por todo o sistema prodúcese nunhas determinadas condicións, a par-
tir duns puntos críticos, dun limiar de inestabilidade, que son os chamados puntos 
de bifurcación. É imprescindible que o sistema teña un tamaño o suficientemente 
grande como para conservar certa autonomía con respecto á súa contorna; noutro 
caso, o estado desa contorna condiciona demasiado o sistema como para que 
poidan ampliarse as flutuacións que se orixinan a partir da súa propia dinámica. 

Por outro lado, a aparición destas estruturas disipativas que, en definitiva, po-
derían entenderse como flutuacións xigantes estabilizadas polo intercambio de ma-
teria e enerxía, implican o desenvolvemento dunha coherencia do comportamento 
global do sistema que parte dos movementos desordenados dos elementos que o 
constitúen. A evolución dos sistemas inestables que posúan as características cita-
das dependerá da natureza da flutuación que o desestabilice, e que ao ampliarse 
acabe por dirixilo a un dos estados macroscópicos posibles.  

O estado final dun sistema inestable será, polo tanto, un punto ao que se chegou 
seguindo un diagrama concreto de bifurcacións, terá unha historia real entre todas 
as historias posibles (Prigogine, 1993b, p. 192). A esta creación de orde desde o 
desequilibrio é á que se denomina orde por flutuacións, que se define apoiada nos 
conceptos de historia, estrutura e actividade funcional.  

Segundo Prigogine (1993b, pp. 265-266), “La evolución de cada sistema se 
desglosa en dos fases. Primero, el régimen existente entre las inestabilidades, que 
es determinante en el sentido de que ecuaciones tales como las de la cinética quí-
mica o de la dinámica de población determinan el proceso de las variables del sis-
tema. Sin embargo, la segunda fase es el comportamiento del sistema próximo a la 
inestabilidad. Se trata de un fenómeno «estocástico» o «al azar», ya que la evolu-
ción del sistema está determinada por la primera fluctuación que se produzca y 
que conduzca al sistema a un nuevo estado estable. Recurriendo al lenguaje socio-
lógico, la función puede considerarse como la «microestructura» del sistema, 
mientras que a la organización a gran escala espacial o espacio-temporal corres-
ponde a la «macroestructura». Una fluctuación local origina una modificación lo-
cal de la microestructura que, si los mecanismos reguladores resultan inadecua-
dos, modifica la macroestructura. Esto, a su vez, determina el «espectro» de posi-
bles fluctuaciones futuras. Por lo tanto, tenemos en ello la expresión natural de la 
idea de que las sociedades funcionan como una máquina, refiriéndonos a períodos 
deterministas entre las inestabilidades, y que la sociedad está regida por «aconte-
cimientos críticos» –por ejemplo, «grandes hombres»–, que se producen en mo-
mentos de inestabilidad. Lejos de contraponer «azar» y «necesidad», considera-
mos que ambos aspectos son esenciales en la descripción de sistemas no lineales 
inestables”.  
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A desorde preséntase aquí ao nivel das flutuacións que, no caso de prosperar, 
poden chegar a modificar a estrutura, que é a manifestación da orde do sistema. 
 

� Orde no caos. Paralelamente, noutros campos –como os traballos de Lorenz 
en meteoroloxía, ou de Smale en sistemas dinámicos diferenciables– o estudo da 
dinámica de sistemas formalizables en termos de ecuacións non lineais estaba pre-
sentando trazos inesperados: sistemas de ecuacións non lineais perfectamente de-
terministas mostraban unha dinámica caótica cando a súa evolución era seguida no 
tempo. O atractor destes sistemas –o tipo de equilibrio ao que tenden no tempo– 
non coincidía con ningún dos coñecidos –punto fixo, ciclo límite ou toro–, todos 
eles predicibles. Isto fixo que se lles denominara atractores estraños. O grupo de 
traballos que os investigaba coñécese como teoría do caos.  

Estes novos atractores tiñan a peculiaridade de ser de baixas dimensións14, é di-
cir, posuían escasos graos de liberdade, eran aperiódicos ou, o que é o mesmo, nin 
se repetían nin se cortaban a si mesmos, e a súa órbita seguía unha liña infinitamen-
te longa nunha área finita, presentando ademais a propiedade de ser especialmente 
sensibles ás condicións iniciais15. Isto facía imprevisible o estado futuro do sistema, 
aínda que se coñecera a lei dinámica que rexía a súa evolución e que esta tivera  
unha forma moi simple. 

Ademais, as bases de atracción do sistema poden saltar dun punto a outro en 
función de forzas de atracción e repulsión –neste sentido é no que se di na biblio-
grafía sobre o caos que existen puntos fonte e puntos sumidoiro–. Se o sistema se 
rexe por un gradiente de potencial, a separación entre dominios de atracción pode 
considerarse un conxunto de bifurcación ou de catástrofe en termos da teoría das 
catástrofes (Thom, 1987 [1977]). As bifurcacións poden presentarse nun diagrama 
coa forma dunha árbore, na que as bifurcacións representarían as pólas. Se as bi-
furcacións secuenciais son moi rápidas, aparece un comportamento caótico. Porén, 
é frecuente que nestes diagramas de bifurcación poidan aparecer illotes de orde, 
zonas nas que non se producen bifurcacións e que, normalmente, son presentadas 
nestes diagramas como espazos en branco (Gleick, 1994, pp. 69-80). Volvemos 
atopar, pois, pero esta vez no nivel de descrición matemática, orde e desorde de 
novo unidas: comportamentos aparentemente aleatorios dun sistema poden escon-
der unha orde subxacente perfectamente determinada.  

O desenvolvemento do instrumental matemático elaborado pola matemática non 
lineal contribuíu á formalización dalgún dos fenómenos estudados pola cibernética 
e pola termodinámica non lineal, de aí que se produzan situacións nas que os ter-
                                                           

14 En realidade, a súa dimensión correspóndese cun número fraccionario respondendo a un tipo de xeometría 
investigada por Beniot Mandelbrot, que se coñece como xeometría fractal. Na súa presenza é como se o sistema 
non ocupara todo o espazo que lle corresponde, non explorara todas as posibilidades. A súa dimensión é inferior 
ao número de parámetros necesarios para especificar o sistema. A súa forma xeométrica permanece inalterada sexa 
cal sexa o aumento co que os observemos, un fenómeno que se coñece como auto-similaridade. Carecen de escala. 
Véxase Lorenz (1995). 

15 De feito, para E. Lorenz a dependencia sensible é sinónimo do que se deu en chamar caos –de aí a famosa 
metáfora do “efecto bolboreta”–.  



Miedes, B. Complexidade e economía... 

Revista Galega de Economía, vol. 21, núm. 1 (xuño 2012), pp. 279-312 
ISSN 1132-2799 

290 

mos e conceptos dunhas e doutras elaboracións aparezan conectados. Con todo, ha 
de manterse a precaución á hora de comparar os conceptos de orde e desorde sosti-
dos nuns e noutros traballos, pois a miúdo se refiren a conceptos diferentes. 

Pero, malia as súas diferenzas, hai algo que todas estas elaboracións poñen de 
manifesto: que xa non existe unha única relación entre a orde e a desorde, pois o un 
deixou de ser a negación do outro, a relación revelouse moito máis complexa, irre-
ducible, non simplificable. Ningún destes conceptos pode ser illado nin considera-
do substancial ou autosuficiente. Ambas as dúas nocións remiten a unha á outra, re-
lativízanse. Estes conceptos son á vez complementarios –non existe un sen que 
exista o outro–, concorrentes –coexisten na súa orixe e desenvolvemento– e anta-
gonistas –un exclúe o outro16–. 

4. NIN DETERMINISMO NIN INDETERMINISMO: O AZAR  
 E A NECESIDADE COMO FONTES DA ORGANIZACIÓN 

A complexa relación entre as nocións de orde e desorde como dúas caras dun 
mesmo fenómeno pode captarse mellor se a entendemos a través de conceptos me-
diadores como a interacción –interaccións aleatorias desencadean en condicións 
determinadas efectos necesarios–, a transformación –de elementos dispersivos nun 
todo organizado e dun todo organizado en elementos dispersivos– e a organiza-
ción, este último como concepto fundamental que une a idea de interrelación á idea 
de sistema. Parafraseando a Morin na obra citada, a organización sería o rostro in-
teriorizado do sistema (interrelacións, articulacións, estrutura) e o sistema o ros-
tro exteriorizado da organización (forma, globalidade, emerxencia). 

A organización é o que fai que o todo sexa máis que a suma das partes a través 
das propiedades emerxentes, e o que fai ademais que o todo sexa menos que a su-
ma das partes polos constrinximentos que exerce a totalidade organizada sobre as 
propiedades de cada parte considerada de modo independente. Así pois, asumir a 
complexidade do real obriga a pór o centro da investigación nas interaccións, nas 
emerxencias e nos constrinximentos que afecten á diversidade de elementos e even-
tos que constitúen o sistema obxecto do noso estudo, así como á unidade do siste-
ma coma un todo.  

Outra cuestión de capital importancia é o factor temporal. A organización non   
é desorganización á inversa, pois non se pode volver desfacer un grupo en cada    
un dos seus compoñentes e que estes queden inalterados, xa que os procesos or-
ganizativos se desenvolven nun tempo irreversible. A organización, isto é, a rela-
ción orde/desorde, pon de manifesto a complexidade do tempo no que se desenvol-
ve.  

No século XIX demostrouse que no transcurso do tempo teñen lugar dúas ten-
dencias contrapostas que coexisten e que actúan simultaneamente: por un lado, 
                                                           

16 Para un conxunto de suxestivas ideas e comentarios sobre a radicalidade e a complexidade da relación entre 
orde e desorde, véxase Morin (1981, p. 94 e ss.). 
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existe unha evolución temporal marcada polo segundo principio da termodinámica, 
que nos dirixe cara á máxima degradación e á morte térmica; e, por outro lado, te-
mos o tempo da vida, o da evolución das especies de Darwin e o tempo do progre-
so social no que nos fixo crer a Revolución Francesa. Todas as tendencias se pro-
ducen á vez nun tempo que é irreversible, que non é un continuo devir, senón que 
como tempo real é sincrético (Morin, 1981, p. 108). 

Un último aspecto que queremos destacar é que a relación complexa entre a or-
de e a desorde propón unha nova relación entre as nocións derivadas de determi-
nismo (orde simple e causalidade simple) e necesidade (constrinximento ineluta-
ble) por un lado, e indeterminismo e azar (imprevisibilidade) e liberdade (posibili-
dade de decisión e de elección) por outro. A complexidade, ao admitir que a desor-
de é fonte de orde, inclúe o evento como xerador de orde futura, de leis futuras. Un 
evento –unha flutuación, un ruído, un suceso ocasional, unha idea– co seu carácter 
non regular, non repetitivo, singular, pode provocar en circunstancias apropiadas 
un cambio organizativo. Unha interacción casual pode provocar un novo modo de 
regulación do sistema, un novo modelo de interaccións regulares e permanentes en-
tre os elementos do sistema.  

Segundo sinala Morin (1981, p. 108), “se rompe la idea de que no hay ciencia 
más que de lo general”. O particular, o singular, lonxe de anularse, é absolutamen-
te relevante na configuración dos fenómenos da vida real. O azar, o indeterminado 
–representado polo evento, polo singular–, mestúrase así coa necesidade. O deter-
minado –representado pola regularidade, pola norma, pola lei– e o resultado son 
unha realidade que está determinada só parcialmente, que conserva intacto o seu 
potencial creativo.  

Desta maneira, as ciencias da complexidade a través do estudo dos sistemas au-
toorganizativos presentan unha natureza creativa na que o “xenio humano” ten per-
fecta cabida sen necesidade de recorrer ao dualismo cartesiano. Os seres humanos 
son creativos e os seus destinos están en parte indeterminados porque pertencen á 
natureza, non porque sexan seres creados de forma illada. A liberdade de elección 
humana encaixa moito mellor nesta visión que na dunha natureza autómata á que o 
ser humano é completamente alleo. Neste sentido é no que se establece unha “nova 
alianza entre o home e a natureza” da que forma parte (Prigogine e Stengers, 1990).  

Este é un enfoque que considera que a natureza escribe e reescribe as súas pro-
pias leis no transcurso dun tempo irreversible, constituíndo unha actividade en 
permanente creación na que interveñen tanto elementos azarosos como os que re-
sultan causalmente necesarios. Esta perspectiva pareceulle a un número significati-
vo de economistas bastante máis apropiada que a mecanicista clásica para consti-
tuír un marco no que encaixar o estudo dos fenómenos relacionados coa actividade 
humana. Unha actividade que, aínda que está suxeita aos constrinximentos do con-
texto no que se desenvolve –de aí o determinado da acción, a acción necesaria–, 
tamén encarna a posibilidade humana de actuar libremente, despregando todo o seu 
potencial creativo, e provocando a emerxencia de novos fenómenos sorprendentes 
e inesperados. 
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Con todo, malia o interese espertado por este enfoque na autoorganización dos 
sistemas, e aínda que nos últimos anos se produciu un gran desenvolvemento de 
teorías e métodos aplicados ao estudo da complexidade, hoxe en día carecemos 
dunha teoría acabada sobre a organización. Segue en vigor a advertencia de 
Wagensberg (1994, pp. 12-13) de hai case dúas décadas: “La ciencia puede expli-
car ya complicados fenómenos irreversibles de reacción-difusión en bioquímica 
(ha elaborado leyes que describen su evolución en el tiempo), pero, y a pesar de la 
gran cantidad de datos acumulados sobre la organización biológica y bioquímica, 
carecemos de una teoría para el crecimiento, la diferenciación, la regulación, ya 
sea de un ser vivo, de una sociedad o incluso de ciertos ingenios humanos. Las le-
yes de la física, aunque compatibles con esos procesos, son incapaces de describir-
los. Carecemos de una teoría de la organización. He aquí el problema”. 

5. A RUPTURA DO CONCEPTO DE DISCIPLINA. A CIENCIA CYBORG 
Outro impacto de gran transcendencia das ciencias da complexidade é que cam-

biaron para sempre a forma de facer ciencia, mesmo para aqueles que non estiveron 
directamente involucrados no cambio. En efecto, o feito de que o enfoque autoor-
ganizativo sexa eminentemente sistémico e poña a énfase no estudo das emerxen-
cias máis que no das substancias, fai que este sexa un campo idóneo para que fe-
nómenos concretos de moi diversa natureza –reaccións químicas, configuración do 
láser, formación de nichos ecolóxicos, localizacións de centros financeiros– poidan 
ser investigados baixo un mesmo prisma. Isto provoca que campos científicos moi 
diferentes estean articulando unha linguaxe e unha batería de métodos matemáticos 
e de ferramentas informáticas comúns en torno ao estudo de complexos fenómenos 
autoorganizativos. 

Pero esta transdiciplinariedade non é un feito acabado, tamén está en cons-
trución. Neste sentido, Philip Mirowski formula a noción de ciencia cyborg como 
un novo estilo de interrogación sistemática sobre as orixes da materia, da vida, da 
intelixencia e da cultura, que se define pola confabulación de diferentes metáforas 
matemáticas –como as desenvolvidas na termodinámica estatística, na bioloxía 
evolutiva ou na computación informática– que tratan de aprehender a borrosidade 
das fronteiras que separan a orde da desorde, a natureza da sociedade17.  

Mirowski cre que esta noción debería substituír a concepción académica de 
ciencias distintivas e autosuficientes que sostivemos durante a segunda metade do 
século XX. Para este autor, “las ciencias «cyborg» suelen ser el resultado de la in-
vasión de una ciencia, por lo general de una que trata nominalmente del mundo 
                                                           

17 Mirowski toma o concepto de cyborg da feminista Donna Haraway, concepto acuñado por esta ao reformu-
larse criticamente a posición do movemento feminista no seo da actual cultura tecnocientífica. Para Haraway 
(1999, p. 129), o cyborg é un “compuesto de lo orgánico, lo técnico, lo mítico, lo textual y lo político” e o suxeito 
cyborg é o resultado da hibridación dos actores –que non han ser necesariamente humanos– que interveñen na con-
formación do que entendemos por “natureza” e por “cultura”. 
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biológico o social, por otra que supuestamente versa sobre el mundo inanimado, 
produciéndose un curioso híbrido que adquiere entonces una cierta vida y momen-
tos propios” (Mirowski, 1996, p. 114). Exemplos destas ciencias cyborg serían a 
xenética molecular, a teoría da información, a ciencia de computadores, a teoría do 
caos, a cibernética, a neuropsicobioloxía, a vida artificial, a teoría de sistemas, a 
investigación de operacións e a teoría de xogos.  

Pode comprobarse, ademais, que o desprazamento cultural cara ás ciencias cy-
borg está acompañado doutro desprazamento, que se produce desde a física pro-
piamente dita como paradigma de todo coñecemento humano efectivo cara a unha 
amalgama de bioloxía/teoría da información/física (Witt, 2008). 

Pero o que caracteriza este tipo de ciencias non só é a súa temática, senón sobre 
todo a forma en que se leva a cabo esta produción científica, que é impulsada por 
administradores científicos forxados na experiencia da Segunda Guerra Mundial e 
realizada con financiamento militar.  

Como sinala Mirowski (1996, p. 115), “Las ciencias «cyborg» son «big scien-
ce» por excelencia, el producto de una coordinación planificada de equipos con 
objetivos preestructurados, con un caro equipamiento interdisciplinar y con modos 
de operar explícitamente impuestos. La estructura de la ciencia «cyborg» muestra 
con frecuencia la fascinación castrense por la trinidad «órdenes, control e infor-
mación» tanto al nivel de la conceptualización como al de la implementación; rá-
pidamente acaba convirtiéndose en la provincia de una elite técnica estrechamente 
definida, un grupo que mantiene su estatus en gran medida gracias a sus nuevas 
posiciones en las encrucijadas del complejo militar/gubernamental/industrial”. 

Porén, non debemos de confundir o todo coa parte. O desenvolvemento das 
ciencias cyborg, aínda que forma parte do desenvolvemento das ciencias da com-
plexidade, non as esgota completamente. Se se quere, as primeiras veñen constituír 
a expresión máis formalizada das segundas, pero aínda quedan numerosas cues-
tións moi importantes que non poden ser aprehendidas polos actuais métodos de 
formalización. De aí, a xa mencionada queixa de Wagensberg sobre a carencia 
dunha teoría da organización.  

6. DISTINTAS LECTURAS DA COMPLEXIDADE NA CIENCIA 
ECONÓMICA18 

Ao longo das tres últimas décadas, a economía viuse atraída polas formulacións 
das ciencias da complexidade, especialmente pola idea de autoorganización no ni-
vel macroscópico do sistema a partir dos estados desordenados no nivel micro, xa 
que lembraba en gran medida a vella idea familiar para os economistas do sistema 
económico como un sistema autorregulado. Así mesmo, outro importante punto de 
interese era que a complexidade permitía incluír a innovación e a creatividade no 
                                                           

18 Véxase tamén Miedes (1998, 1996, 1993). Moitas das ideas expostas nesta sección teñen a súa orixe no traba-
llo seminal de De Paz (1989). Véxase tamén De Paz (1995). 
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seo mesmo da dinámica do sistema, e isto resultaba moi atractivo para calquera in-
vestigación que pretendese abordar o estudo da actividade humana con algo máis 
de realismo que o da economía neoclásica.  

Principalmente arredor destes intereses, pero de diferente forma e por distintas 
razóns en función da importancia conferida a cada aspecto e do papel que desen-
volve a elaboración de modelos formalizados en cada enfoque, a complexidade foi 
influíndo en economistas de moi diversos campos tanto na economía convencional 
do momento (Gintis, 2006; Foster, 2004; Colander et al., 2003; Holt et al.; 2010; 
Kirman, 2006) coma noutras correntes tradicionalmente consideradas heterodoxas, 
coma o estruturalismo (Perroux, 1984) ou os diferentes enfoques do instituciona-
lismo evolutivo (Witt, 2008).  

Todos estes desenvolvementos están cambiando a forma en que se investiga na 
economía; porén, non todos converxen nunha mesma visión do que é o sistema 
económico e a súa evolución. E tampouco parece claro que estas renovacións con-
ceptuais e metodolóxicas estean logrando significativamente cerrar a brecha exis-
tente entre as dúas grandes tradicións que dividen a profesión: quen defenden a 
modelización axiomática –aínda que a renovación do enfoque traia consigo su-
postos progresivamente máis realistas e os avances na computación permitan es-
tablecer simulacións–, o enfoque preferido da economía convencional; e quen cren 
que a economía debería asentarse sobre bases empíricas e dar mellor conta dos 
procesos observados na evolución histórica real –aproveitando as novas posibi-
lidades da computación e de tratamento de grandes conxuntos heteroxéneos de da-
tos, como as análises multivariantes e de redes, por exemplo–, formulación das es-
colas máis heterodoxas coma o estruturalismo ou o institucionalismo. As seguintes 
subseccións tratan de ilustrar cales son os puntos principais do cambio en cada ca-
so.  

6.1. CIENCIAS DA COMPLEXIDADE NA ECONOMÍA CONVENCIONAL19: A INVASIÓN 
DAS CIENCIAS CYBORG 

A permeabilización do enfoque das ciencias da complexidade na economía con-
vencional trouxo como consecuencia que se puxeran de manifesto importantes pun-
tos de conflito co enfoque máis tradicional, pois incluír a complexidade na análise 
supoñía recoñecer, entre outras cosas, que as economías son sistemas abertos, di-
námicos, creódicos –susceptibles de path-dependece–, non lineais; que a idea de 
equilibrio en repouso para unha economía real ou un mercado era unha quimera; 
que a economía é máis ben un sistema evolutivo a través da diferenciación, da se-
lección da amplificación, e que o tempo é unha variable crítica; que os mercados 
son complicados, non son perfectamente eficientes e están en continuo cambio, e 
                                                           

19 Neste epígrafe denominaremos “economía convencional” a aquela que se identifica co mainstream da disci-
plina, o conxunto de elaboracións que é considerado de valor pola elite da especialidade, establecida en centros de 
investigación e nas direccións das revistas de recoñecido prestixio, principalmente en sedes norteamericanas.  
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que a oferta raramente iguala a demanda, de modo que raramente se baleiran; que a 
historia dos axentes económicos é importante e que as súas relacións cambian co 
tempo; que a xente ten información, racionalidade e capacidade de aprendizaxe li-
mitados; e que en xeral os macro-efectos emerxen explicitamente dos micro-com-
portamentos e da interacción (Davis, 2008, p. 49; Beinhocker, 2006). 

Como poñen de manifesto Colander et al. (2003) e Holt et al. (2010), algunhas 
destas formulacións, aínda que de forma descontinua e fragmentada, foron inva-
dindo progresivamente as teorías e os métodos de análise da economía convencio-
nal, especialmente o aparato formal. Neste sentido, hai xa máis dunha década que 
Mirowski chamaba a atención dos seus colegas da historia da ciencia económica 
para advertirlles que debían familiarizarse con este tipo de traballos, porque estes, 
segundo el, converteran a ciencia económica nun apousento paradigmático das 
ciencias cyborg20. A teoría de xogos, as “ciencias da complexidade” do Instituto de 
Santa Fe en Novo México (aplicadas ao paradigma evolutivo na economía mate-
mática e inspiradas na cibernética de Winer e na teoría dos autómatas lóxicos de 
Von Neuman21); a teoría da racionalidade limitada de Herbert Simon e a súa crítica 
ás expectativas racionais22; en definitiva, aquilo que, segundo Mirowski (1996, p. 
116), empezou a ser “considerado «excitante» por la élite de la vanguardia inves-
tigadora en la ciencia económica ortodoxa norteamericana, por no hablar de los 
más brillantes graduados, estaba determinado por lo que otras ciencias «cyborg» 
habían precipitado una generación anterior”.  

Segundo Holt et al. (2010, p. 11), o tempo deulle a razón, e na relación dos te-
mas máis actuais da economía convencional actual incluiríanse o tratamento de 
problemas nesa mesma liña: a teoría de xogos evolutiva, redefinindo como as insti-
tucións se incorporan na análise; a economía do comportamento, redefinindo o 
concepto de racionalidade; a redefinición da teoría do equilibrio xeral para incorpo-
                                                           

20 Segundo Mirowski (1996, p. 115), “Toda gran transformación ocurrida en la ortodoxia de las ciencias eco-
nómicas tras la Segunda Guerra Mundial es más o menos función directa de un desarrollo anterior de una ciencia 
«cyborg» próxima; más aún, la innovación solía ser promovida por uno de los actores principales de las ciencias 
«cyborg» preexistentes con el apoyo directo del mecenazgo militar o de alguna fundación”. 

21 Como mostra significativa do variado conxunto de traballos realizados en Santa Fe en sistemas complexos 
adaptativos, véxanse especialmente os de Anderson et al. (1988), Arthur (1985, 1988, 1990, 1992, 1994), Krug-
man (1994, 1997), Allen e Sanglier (1981) ou Scheinkman e Woorford (1994). En xeral, como resume moi ben Iz-
quierdo (1998, p. 5): “la parte más desarrollada de la literatura sobre «complejidad y adaptación económica» son 
los modelos de cambio tecnológico intencional en economías de mercado sujetas a rendimientos crecientes a es-
cala y sus generalizaciones macroeconómicas en el campo de la teoría del crecimiento autosostenido. Otros im-
portantes componentes de esta nueva teoría económica son los modelos de equilibrios estocásticos múltiples [...] 
en el campo de la teoría dinámica del equilibrio general en economías monetarias de generaciones solapadas, los 
modelos de fluctuaciones no lineales y ciclos económicos endógenos en macroeconomía, los modelos de concen-
tración espacial en el análisis económico de la localización empresarial y el comercio a larga distancia, y la in-
terpretación evolutiva de la coordinación económica que ofrecen los trabajos sobre modelos de juegos dinámicos 
estocásticos con información imperfecta y racionalidad limitad”. 

22 Que cambia o propio concepto de racionalidade e, polo tanto, non pode considerarse un caso especial dentro 
do postulado de racionalidade sostido ata agora pola economía ortodoxa. Como afirma Simon (1982, p. 271, citado 
por Mirowski, 1996, p. 127), o seu principal expoñente, “para el sujeto que percibe la situación como una en la 
cual las probabilidades pueden cambiar, y que está más atento a ganarle la mano al experimentador (o a la natu-
raleza) que a maximizar sus ganancias esperadas, la racionalidad es algo bastante diferente”. 
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rar as novas formulacións da complexidade; a modelización informática baseada 
nos axentes (agent based computational economics, ACE) e o uso da simulación 
como un intento de restablecer os microfundamentos dos comportamentos macro 
nos sistemas complexos adaptativos. 

Deste modo, especialmente neste último punto, o pensamento económico con-
vencional, non sen resistencia, viu como a invasión dos cyborgs ía desprazando o 
seu centro de gravidade desde o estudo dos problemas económicos en forma de op-
timización suxeita a restricións cara a unha nova maneira de ver a realidade eco-
nómica en forma dun fenómeno de procesamento da información.  

Malia o entusiasmo xerado por este tipo de modelos (Farmer e Foley, 2009), e 
aínda recoñecendo o seu potencial heurístico para o establecemento de novas hipó-
teses, unha pregunta que a súa detallada análise formula é se realmente este tipo de 
enfoque permite obter mellores explicacións e predicións dos fenómenos económi-
cos que observamos día a día e da súa evolución no curto, no medio e no longo 
prazo. Quizais sexa cedo para sabelo e a mellora progresiva dos modelos permita 
avances significativos no futuro, pero hoxe en día hai algunhas cuestións que susci-
tan serias dúbidas a este respecto. 

Por un lado, porque o tipo de formalización que está sendo utilizada, aínda que 
nos seus desenvolvementos máis elaborados permite describir adecuadamente al-
gúns fenómenos evolutivos nos que a novidade desempeña un papel importante, 
polo momento non permite explicalos23 (Morone e Taylor, 2012). A razón diso é 
que, dado que as innovacións non se coñecen ata que xorden, só se podería dar a 
modelización ex-post destes fenómenos, xa que unha conxectura dun posible mo-
delo ex-ante esixiría unha análise histórica exhaustiva previa da evolución do fe-
nómeno obxecto de estudo, o que suporía a necesidade de combinar a análise teó-
rica coa análise histórica. É dicir, faise imprescindible que os modelos teóricos se 
elaboren a partir dos datos existentes relativos aos estados pasados do sistema. Por 
outro lado, resulta necesario, ademais, que eses datos poidan ser recollidos e trata-
dos con procedementos equiparables aos das ciencias experimentais24.  

É certo que se aprecian algúns cambios neste sentido na economía convencio-
nal. De feito, o traballo de Holt et al. (2010) tamén postula que a complexidade 
trouxo consigo unha maior preocupación pola contorna natural –practicamente au-
sente na economía neoclásica– que se está desenvolvendo no campo da economía 
ecolóxica; unha maior atención da econometría ao tratamento das probas empíri-
cas; e o desenvolvemento da economía experimental, especialmente no campo da 
economía do comportamento (ibídem). Pero estes desenvolvementos seguen sen 
evitar claramente a excesiva abstracción do contexto histórico, político, social e 
ambiental coa que se soen construír os seus modelos. Non se pon en cuestión aquí 
que para modelizar non sexa necesario abstraer determinados trazos da realidade, o 
que se formula é se esa excesiva abstracción non supón de feito unha distorsión 
                                                           

23 Véxase sobre isto a contundente crítica de Dopfer (1991). 
24 Isto constitúe un grave problema desde o momento en que a teoría da medición estivo tradicionalmente mar-

xinada na ciencia económica. Véxase Barceló (1992, p. 130). 
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importante da realidade que se pretende modelizar como, por exemplo, a que afecta 
á natureza das interaccións entre os axentes, ou da súa capacidade de aprendizaxe 
nun contexto evolutivo.  

Por outro lado, está a limitación de que moitas das variables explicativas im-
prescindibles para a elaboración destes modelos dunha forma o suficientemente 
realista non poden ser cuantificadas, xa que se ofrecen dunha forma só aprehensi-
ble cualitativamente. O resultado é que se necesita un gran coñecemento intuitivo 
para establecer as hipóteses correctas e que, en certo modo, as conclusións ás que 
se chega están condicionadas por eses supostos previos baseados na experiencia, 
dando lugar a resultados aos que se podería chegar igualmente de modo intuitivo 
saltándose o paso intermedio da modelización (Morone e Taylor, 2012). 

Pero hai unha cuestión que conta cando menos coa mesma importancia e que 
está relacionada co feito de que dificilmente esta nova economía convencional po-
de ofrecer mellores explicacións de como funcionan os sistemas económicos reais 
se verdadeiramente isto non constitúe o seu principal interese, ou dito noutros ter-
mos e como sinala Mirowski (1996, p. 127), “¿está la ciencia económica actual-
mente más interesada en construir pequeños simulacros de procesadores de infor-
mación [os axentes económicos como autómatas25] que en describir las verdaderas 
transacciones de mercado?”. Se a resposta a esta pregunta é cando menos nalgunha 
medida positiva, segundo a bibliografía económica dominante centrada agora na 
teoría dos xogos evolutivos (Witt, 2008) ou nos modelos baseados en axentes (Mo-
rone e Taylor, 2012), prodúcese un feito que paga a pena sinalar: ao substituír o 
tradicional homo economicus por un autómata, a economía proporciónalles un 
maior realismo a algúns dos supostos neoclásicos, pero segue pasando por alto o 
feito de que os seres humanos non son simples obxectos procesadores dunha in-
formación que está no ambiente, senón que son os suxeitos que á vez xeran unha 
gran parte desta información e, o que é máis importante, que lle proporcionan o 
sentido que esta ten en función das súas diferentes posicións no sistema socioeco-
nómico no que desenvolvan a súa actividade.  

En efecto, este último punto é moi importante, dado que os recentes desenvol-
vementos ao utilizar a metáfora informacional proveniente da cibernética utilizan 
un concepto de información que está desvinculado do significado real das mensa-
xes ou, se se quere, é un concepto de información deshumanizado, descontextuali-
zado da situación real en que se produce, transmite e reproduce. No teñen en conta 
o feito de que os humanos somos suxeitos cunha gran capacidade simbólica, que 
para actuar necesitamos sentidos e significados, e isto é o que nos distingue dun 
simple obxecto que calibra a información das mensaxes que recibe só en función 
do grao de sorpresa que estes lle poidan proporcionar.  

En definitiva, aínda que é apreciable a influencia dalgunhas nocións básicas das 
ciencias da complexidade na vangarda da teoría económica actualmente aceptada 
                                                           

25 Dispositivo ou conxunto de regras que realizan un encadeamento automático e continuo de operacións capa-
ces de procesar unha información de entrada para producir outra de saída. 
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pola elite académica, e malia que isto supón unha certa renovación con respecto ao 
aparato neoclásico, consideramos que a abordaxe deste enfoque non inclúe a com-
plexidade profunda (Delorme, 2010) do sistema económico con todas as súas con-
secuencias, e que segue preso das limitacións que impón o instrumental matemáti-
co utilizado, tomado agora como préstamo da informática e da bioloxía, primando, 
segundo a tradición, a conveniencia matemática sobre a plausibilidade dos resulta-
dos. 

6.2. A COMPLEXIDADE ECONÓMICA DESDE UNHA PERSPECTIVA ESTRUTURAL E 
INSTITUCIONAL 

Á vez que as ciencias da complexidade penetraban no aparato da economía 
convencional, as súas transformacións ontolóxicas e heurísticas ían influíndo tamén 
nas principais correntes heterodoxas, especialmente o estruturalismo –identificado 
aquí coas teorías do desenvolvemento– e o institucionalismo evolutivo.  

Esta influencia prodúcese, por un lado, polo enorme caudal de argumentos que 
poñían a disposición para mostrar a impertinencia científica do aparato neoclásico 
e, por outro lado, pola propia capacidade heurística do enfoque para ofrecer expli-
cacións plausibles da evolución histórica dos feitos económicos observados. Des-
pois de todo, e en resumidas contas, as ciencias da complexidade enfocaban de 
cheo a tradicional preocupación destas correntes polas complexas relacións entre o 
todo e as partes, é dicir, pola estrutura. E tamén por un par de temas que, aínda que 
os formula, non resolve o enfoque estrutural, pero que resultaban vellos coñecidos 
do institucionalismo: por unha parte, por como estas relacións fan aparecer propie-
dades emerxentes, e estas á súa vez constitúen determinados constrinximentos so-
bre as partes do sistema ou, o que é o mesmo, polo asunto da organización; e, por 
outra parte, polas claves da transformación desas relacións no tempo, é dicir, polo 
problema do cambio.  

Por iso non resulta nada estraño que o enfoque das ciencias da complexidade, 
especialmente o proveniente da termodinámica de non equilibrio, tamén resultara 
atractivo a pensadores tan diferentes como Georgescu-Roegen (1971), Faber e 
Proops (1998), Perroux (1978), Von Hayek, (1991), Nelson e Winter (2002), Hod-
gson (1995), Hodgson e Knudsen (2004) ou North (2005). Os temas tratados varían 
moito dun autor a outro, e resultaron moi influentes na comprensión de fenómenos 
tales como a sostibilidade ecolóxica do sistema global, a complexa dinámica de 
competición-cooperación do desenvolvemento económico, a autoorganización do 
sistema económico como fundamento da política neoliberal, os desenvolvementos 
neo-schumpeterianos sobre a innovación e o cambio tecnolóxico, o papel das ruti-
nas na evolución empresarial, a reconceptualización da función de produción, a 
emerxencia de regras de conduta, ou a aprendizaxe e a creación de coñecemento 
(Witt, 2008). Porén, todos teñen en común o obxectivo de buscar un mellor funda-
mento teórico para a articulación entre os niveis micro e macro a través dun enfo-



Miedes, B. Complexidade e economía... 

Revista Galega de Economía, vol. 21, núm. 1 (xuño 2012), pp. 279-312 
ISSN 1132-2799 

299 

que meso que dea conta dun modo realista da evolución dos fenómenos económi-
cos realmente observados.  

En ningún destes casos hai unha renuncia expresa á modelización. Nalgúns de-
les faise uso das matemáticas desenvolvidas no campo da termodinámica, como as 
estruturas disipativas de Perroux; ou da bioloxía, como a función loxística e a si-
mulación mediante ecuacións de replicación, utilizadas no campo da difusión tec-
nolóxica; ou a análise de redes para explicar fenómenos de difusión da innovación. 
Pero, quizais, a principal diferenza destes enfoques con respecto aos que dominan 
na economics mainstream sexa que, neste caso, a formalización matemática non se 
identifica directamente coa teoría mesma, quedando subordinada ao servizo da co-
rrespondencia cos feitos observados. Trátase máis ben dunha formalización orien-
tada a describir os procesos, máis que a lograr un resultado –demostración de que o 
sistema proposto conduce a unha optimización de recursos total ou parcial, ou a si-
tuacións de equilibrio dinámico, por exemplo– (Foster, 2004). 

En calquera caso, o que resulta máis interesante dos traballos que xurdiron nas 
primeiras fases do proceso de introdución da complexidade nestas correntes hete-
rodoxas é a gran transformación que provocaron no aparato conceptual co que des-
de a propia heterodoxia pensaba o sistema económico. Esta renovación conceptual 
estendeuse con relativa rapidez e converteuse nunha forma máis ou menos conver-
xente de concibir e de analizar a evolución económica desde aquela. Dous destes 
traballos parécennos especialmente significativos pola súa profundidade na análise 
e pola súa capacidade de captar a esencia da complexidade dos fenómenos econó-
micos reais: o do francés F. Perroux no campo do desenvolvemento económico, e o 
de G. Hodgson no campo do institucionalismo evolutivo. 

A grande achega de F.Perroux –un gran coñecedor da obra de Ilya Prigogine26– 
é conferirlle á metáfora27 da orde por flutuacións un importante poder heurístico 
para a comprensión da forma en que se desenvolve a dinámica da actividade eco-
nómica. Perroux é un detractor a morte do uso da metáfora da mecánica conserva-
tiva lagrangiana usada pola formalización neoclásica. Considera que este modelo, 
ao dar por suposto que hai que asimilar a afirmación do individuo a forzas conser-
                                                           

26 Véxase “Neptunianos y vulcanianos”, un escrito homenaxe de Prigogine a Perroux, publicado en Prigogine 
(1993a). 

27 Como sinalou McCloskey (1990, p. 105 e ss.; 1003, pp. 59-70), o uso de metáforas na investigación econó-
mica é inevitable, o que cambia é o grao de formalización das metáforas. Porén, somos conscientes de que o uso 
de metáforas externas nunha disciplina –calquera metáfora o é, referímonos ás que non son elaboradas orixinal-
mente nese campo– non está nunca exento do perigo de que supoña unha transferencia mal feita de conceptos dun 
campo a outro, pero cremos que este uso ten a virtude de iluminar aspectos dunha realidade que doutra forma non 
poderíamos apreciar tan claramente (Barceló, 1992; Hodgson, 1995; Prigogine, 1993a). Consideramos que nos 
primeiros momentos do desenvolvemento dun novo enfoque, as virtudes do uso de metáforas externas superan aos 
problemas que causan. Será despois, a medida que avance a investigación e se vaian perfilando as características 
concretas da realidade analizada, cando teñan que abandonarse esas metáforas para desenvolver concepcións máis 
apropiadas e axustadas. Polo momento, atopámonos na fase de exploración da economía como sistema complexo, 
e por iso a dependencia das metáforas elaboradas no exterior da disciplina aínda segue sendo forte. Serán os estu-
dios realizados á luz destes enfoques os que vaian axudando a precisar a definición dos conceptos no noso cam- 
po. 
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vativas, deducibles dunha función potencial28, conduce a unha descrición do siste-
ma económico desenvolvéndose nun espazo homoxéneo, e que esta visión é exce-
sivamente simple como para permitir o tratamento de cuestións fundamentais como 
o poder, a asimetría nos intercambios. Na economía real obsérvase unha estrutura-
ción, o espazo económico é heteroxéneo, así como a dimensión temporal en que se 
desenvolve a actividade económica. Unha modelización adecuada non pode eludir 
estes feitos. 

Nesta visión os axentes económicos son suxeitos en proceso, por iso non poden 
ser ancorados a ningunha forza conservativa, e por iso ve nos modelos da física dos 
procesos –a termodinámica da escola de Bruxelas– unha representación máis ade-
cuada do que pode ser a súa actividade (Prigogine, 1993b, p. 99 e ss.). Así, o estru-
turalista francés ve no concepto de estruturas disipativas unha posibilidade para 
incluír na análise económica os conceptos de heteroxeneidade, irreversibilidade 
temporal e desequilibrio que ata daquela estiveran desterrados da economía, e que 
resultan esenciais se se quere comprender o funcionamento da economía real (Pe-
rroux, 1984). 

Os individuos son decisores activos heteroxéneos que están dotados de diversos 
graos de poder e, polo tanto, desigualmente informados. Non actúan en función das 
respostas programadas, como supón a economía ortodoxa (Loasby, 1991, p. 1), nin 
desenvolven as súas actividades no tempo reversible dos modelos convencionais. A 
diferenza do homo economicus, son axentes que deciden e actúan no tempo real. 
Son eles os que orixinan as operacións que configuran o fenómeno do económico, 
e é obvio que non colman necesariamente as intencións iniciais, e ata as contradín a 
miúdo –non teñen unha racionalidade ilimitada–. A súa toma de decisións realízase 
na sociedade organizada, na que as estruturas económicas están intimamente vincu-
ladas ás estruturas mentais e ás estruturas sociais dos grupos, entre as cales se pro-
ducen interaccións recíprocas29. 

Esta capacidade do axente para decidir condicionado, e condicionando á vez a 
realidade que o envolve, é a propiedade esencial do proceso de desenvolvemento 
económico entendido como a mutua interacción dos axentes no tempo irreversible. 
En última instancia, como sinala Dopfer (1991, p. 58), a actividade humana é a fon-
te de onde xorden a creatividade, a novidade, as innovacións.  

Neste conxunto de ideas basea Perroux o que de forma un tanto ambiciosa de-
nomina “nova teoría xeral da interdependencia e do equilibrio global” na que, co-
mo el mesmo indica, refusa a comodidade das simplificacións, diferenciando os 
elementos constitutivos do desenvolvemento, a multiplicidade das súas relacións e 
                                                           

28 Que, segundo Mirowski (1990), sería “unha versión bastante vaga da potencia de desexo”. Esta “afirmación” 
do suxeito ao seu potencial de desexo está inspirada na principal idea da física galileana: a identificación dun ob-
xecto físico co apoio inerte das forzas conservadoras. 

29 Esta interacción entre as estruturas sociais e institucionais é un lugar común no pensamento económico hete-
rodoxo. Segundo Baranzini e Scazzieri (1990a, p. 5), “Un número de análises estruturais mostran que a estrutura 
social e institucional que xace tras un sistema económico é un elemento importante para a determinación da es-
trutura produtiva; mentres que a forma na que a produción e a acumulación se leva a cabo ben podería influen-
ciar a estrutura social representada, por exemplo, pola composición de clases”. 
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a complexidade dos seus efectos sobre o home no transcurso do tempo irreversi-
ble30. 

Esa concepción leva a unha sucesión de desequilibrios tolerables grazas á orga-
nización dos grupos e ás doses variables de regulación inxectadas intencionada-
mente polos poderes públicos. Pero que o sistema se equilibre non implica que ca-
da un dos axentes estea en situación de equilibrio, senón que continuamente está 
decidindo, arriscando, aprendendo, informándose, cooperando e negociando. Esta 
actividade continua realízase en períodos sucesivos, na medida en que os axentes 
despregan as súas actividades no tempo irreversible, sen que estas últimas se dete-
ñan nunha posición determinada, xa que a negociación, o conflito e a colaboración 
seguen producíndose a cada momento. É o propio axente coa súa actividade quen 
cambia e modifica o seu medio nun proceso constante de negociación. El mesmo 
contribúe a crear os espazos estruturados nos que a súa vida económica se desen-
volve. Cómpre destacar aquí que a negociación constante inclúe de igual maneira 
as relacións de conflito e de cooperación, que son caras da mesma moeda da acti-
vidade humana. Así, pode concibirse o proceso de negociación continua no marco 
dunha dialéctica de evolución31 na que, segundo Perroux (1984, p. 97), “la acción o 
retroacción de las partes o sectores modifican respectivamente sus correspondien-
tes estructuras, sin aniquilarlas, y la estructura resultante es un compuesto de es-
tructuras anteriores transformadas”. É, precisamente, nesta idea na que reside a 
principal analoxía deste enfoque coa idea de orde por flutuacións. 

Así pois, desde o enfoque perrouxiano, dado que “la  explicación  recae en las 
coincidencias y contradicciones de los agentes económicos, la anticipación del fu-
turo no puede ser una operación tecnológica y formal, sino una interpretación his-
tórica ligada a las concepciones del estructuralismo dialéctico evolutivo”32. 
                                                           

30 Perroux fai referencia a novos desenvolvementos que describen e formalizan en termos matemáticos moder-
nos a renovación da teoría xeral a partir dos axentes –actores “actantes”– e das unidades activas. A este respecto, 
véxase o apéndice específico elaborado en Perroux (1984). 

31 Esta dialéctica de evolución oponse á dialéctica de ruptura do enfoque marxista na que só existen relacións de 
conflito, tras as cales só é unha parte a que se impón a forza da destrución da outra. Ademais, para os marxistas, 
son os factores esóxenos os que inflúen en última instancia, a infraestrutura determina a superestrutura. É unha   
teoría demasiado determinista e reducionista para encaixar co enfoque que expoñemos aquí. 

32 Nótese aquí como Perroux, que en principio ve na formalización da termodinámica de non equilibrio unha 
esperanza para o desenvolvemento de novos métodos de formalización na ciencia económica, é consciente de que 
se acepta as súas propias consideracións sobre a forma en que opera a actividade económica dos axentes no tempo 
irreversible, os modelos formalizados non son suficientes para explicar a evolución da economía.  
Neste mesmo sentido exprésase Prigogine cando fai referencia á modelización das actividades sociais complexas 
(demografía, circulación urbana) das que se ocupa o seu equipo de investigación coliderado por P. Allen en Aus-
tin. Segundo Prigogine (1993a, pp. 60-61), estas han de incluír necesariamente dous aspectos: “uno monográfico, 
en el que cuentan conceptos como flujo, no linealidad y bifurcaciones, aparte de otras nociones que fundamental-
mente se derivan de las ciencias físicas y matemáticas; y un aspecto fenomenológico, que describe el comporta-
miento de los protagonistas y que solo puede entenderse experimentalmente mediante una encuesta social [...] En 
modo alguno, hay que sustituir el modelo por una decisión sino, por el contrario, el modelo debe servir para faci-
litar la explicación de las motivaciones de la decisión”. 
Unha idea similar foi expresada xa hai tempo por Sampedro e Martínez Cortiña (1975, p. 66) cando afirmaban que 
“para estudiar procesos estructurales hay que combinar los modelos prospectivos con una visión dialéctica; ade-
más de completarse mutuamente, esta templará la unilateralidad cuantitativista de aquellos, mientras que el aná-
lisis formal aportará contenidos más precisos a los razonamientos dialécticos sociológicos y políticos”. 
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Desde o noso punto de vista, o aspecto máis destacado da formulación de Pe-
rroux é, precisamente, ese rescate da actividade do axente de entre as estruturas 
baixo as que quedara pechada33. Por iso, o economista francés insiste tanto na ne-
cesidade de dotarse dunha teoría da acción que complete o seu enfoque estrutural, e 
que atopa na praxe de Marx e nas formulacións dos personalistas cristiáns inspira-
dos en M. Blondel34. 

Por outra parte, esta mesma metáfora de “estruturación disipativa” esperta o in-
terese dos que, dunha forma ou doutra, estudan os fenómenos económicos desde 
unha perspectiva evolucionista. De aquí, o seu uso en formulacións tan distintas 
como o evolucionismo da escola neoaustríaca con Von Hayek (1989) ou o do insti-
tucionalismo evolutivo de corte poskeynesiano de Hodgson (1995).  

Pola súa parte, Hodgson –tamén coa idea de revitalizar a economía– fíxose eco, 
aínda que indirectamente35, da metáfora da orde por flutuacións, asumindo que a 
evolución dos sistemas socioeconómicos se produce por unha mestura de azar e 
necesidade variable, segundo o grao de estabilidade ou de inestabilidade nos que se 
atope en cada fase ou momento.  

Un dos temas que lle preocupan a Hodgson é que para que a aplicación desta 
metáfora á evolución económica sexa adecuada ha de poderse incluír nese esque-
ma, xunto co azar e coa necesidade, o propósito e a intención como elemento 
coadxuvante da evolución social –ou a vontade, como diría Gerschlager (2011)–. O 
autor considera imprescindible esta inclusión dado que entende, como os austría-
cos, que a análise do fenómeno social e económico require como premisa que a ac-
ción humana sexa intencionada e que persiga un obxectivo. Hodgson considera po-
sible esta inclusión do comportamento intencionado –un comportamento non redu-
cible de xeito probabilístico e que é a manifestación do libre albedrío dos seres 
humanos–, dado que en si mesmo este tamén é unha mestura de azar e necesidade, 
porque a indeterminación das intencións humanas non é ilimitada, como sosteñen 
os autores da escola austríaca, senón que estas están modeladas polas influencias 
da cultura, das institucións e do pasado.  

Dado que o ser humano non pode permanecer continuamente alerta para a toma 
de decisións –a mente humana non pode asimilar todos os datos provenientes dos 
                                                           

33 O estruturalismo mantivo tradicionalmente unha clara división entre estrutura e individuo, mediante a que a 
primeira subsumiu ao segundo. Así, o estruturalismo impide o desenvolvemento dunha teoría da acción na que se 
considere a persoa que a desenvolva, o que Pazos (1995, p. 166) chama “o corpo”, “en cuanto que lugar de en-
cuentro de normas e instituciones sociales por un lado y la experiencia íntima del individuo por otro. Es decir, se 
impide de esta manera la consideración de la simultánea producción de una y otras: del funcionamiento real y 
concreto en los individuos de aquellos hechos sociales, y de la construcción social de esta experiencia individual 
(al modo en que la habían desarrollado Mauss, Habwachs o Elias)”. 

34 Segundo Perroux (1984, p. 126 e ss.), “La acción para este filósofo no puede limitarse a una especie de acti-
vismo, o a una operación exterior a la persona; es, globalmente, la actividad constituyente del pensamiento, del 
querer y del hacer. Es, al mismo tiempo, libertad que está viva y lucidez intelectual”. 

35 Influenciado pola bioloxía neodarwinista moderna –á súa vez, fortemente influenciada polas formulacións ci-
bernéticas e da termodinámica do non equilibrio–. Para un percorrido polas formulacións da bioloxía máis actual, 
véxase Brockman (1996); e para unha discusión sobre a presenza da teleoloxía na evolución biolóxica, véxase 
Wagensberg (1998). 
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sentidos que recibe ao mesmo nivel de deliberación consciente–, o comportamento 
humano é unha mestura de accións intencionadas –comportamentos deliberativos, 
verdadeiras eleccións– e de accións non intencionadas –comportamentos non deli-
berativos que constitúen os hábitos36–. A innovación pode proceder tanto das pri-
meiras como das segundas (Hodgson, 1995, p. 327).  

Neste punto é onde Hodgson sinala que o concepto de hábito ha de ser restaura-
do, xa que ao establecerse unha categoría de comportamento non deliberativo é po-
sible, en primeiro lugar, atopar unha base para un certo grao de estabilidade e con-
tinuidade na vida social; en segundo lugar, o hábito realza a idea da elección e do 
comportamento deliberativo co que contrasta; e en terceiro lugar, proporciona a ba-
se facilitando o equivalente ao xene –aínda que a diferenza deste, a información 
contida nos hábitos está suxeita en maior grao a transformacións– para desenvolver 
unha teoría xenuinamente evolucionista tanto na economía como nas ciencias so-
ciais. O hábito –configurado por elementos tanto intencionais coma causais– en 
certo sentido proporciona continuidade no pensamento e na acción.  

Esta mesma postura é a que mantén Mirowski cando afirma que “a forte inte-
racción mutuamente reforzadora entre as institucións sociais e o coñecemento in-
dividual proporciona certa estabilidade significativa aos sistemas socioeconómi-
cos, en parte restrinxindo e amortecendo as accións diversas e as variables de 
moitos axentes; así, as institucións cerráronse nunhas pautas de desenvolvemento 
relativamente estables e restrinxidas”37; isto é o que posibilita unha teoría baseada 
en agregados. 

En definitiva, a invariabilidade relativa da institución proporciona o carácter au-
torreforzador para poder considerar o desenvolvemento socioeconómico como pe-
ríodos de continuidade institucional interrompidos por períodos de crises e de de-
senvolvemento máis rápido38. 

A acción individual aquí non é o fundamento da evolución do sistema, como no 
caso dos contractualistas ou dos austríacos, pois neste caso trátase dunha interac-
ción máis complexa entre o sistema (conxunto de institucións) que coa súa evolu-
ción constrinxe e posibilita a actuación individual, e a propia acción individual que 
provoca a emerxencia da institución e que orixina os cambios institucionais. 

Isto trae como consecuencia que para unha análise da acción humana non nos 
poidamos centrar no individuo unicamente. Por esta razón, Hodgson (1995, p. 345) 
                                                           

36 Nótese o paralelismo aquí coa distinción de Navarro (1994) entre formas de interacción con conciencia e sen 
conciencia a que nos referíamos anteriormente. Para Navarro, todo o comportamento é intencionado e refírese á 
forma en que se producen as relacións entre os axentes; porén, a análise de Hodgson, cando se refire aos compor-
tamentos relacionais dos individuos, é facilmente comprensible no marco da hipótese de Navarro. Os hábitos 
mencionados polo economista serían así unha parte das estruturas reificadas das que falara o sociólogo. 

37 Véxase sobre este punto a idea de desenvolvemento creódico defendida por Hodgson (1995, p. 361). 
38 Esta formulación, baseada en especificidades institucionais e non en universalidades ahistóricas, é caracterís-

tica da economía institucional, e ten paralelismos en certas elaboracións das escolas marxistas e poskeynesianas. 
Por exemplo, o poskeynesiano Orgnaghi (1990, p. 39) resalta a idea da importancia da estrutura económica e dos 
acordos institucionais para condicionar o comportamento económico, indicando a necesidade de abrir a economía 
a outras disciplinas, e de considerar o papel das institucións políticas modernas para proporcionarlle un marco co-
hesivo esencial a un tipo de estrutura económica cada vez máis complexa. 
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invoca a metáfora do individuo como holón –el o fai baixo a influencia de Arthur 
Koestler en bioloxía–, que permite prestarlles unha atención simultánea aos niveis 
micro e macro da descrición. Dado que a redución é necesaria, a idea é non caer 
nin no “individualismo cego” nin no “colectivismo mutilador”, por iso Hodgson fai 
referencia a unha análise multixerarquías ou multinivel, un enfoque que, desde o 
seu punto de vista, permite dar conta da complexidade na relación entre a axencia 
humana e a evolución do sistema económico. 

Así pois, por un lado, a visión de Perroux activa e dota de proxecto ao parsimo-
nioso axente económico tradicional e, por outro lado, o enfoque de Hobson, a tra-
vés do concepto de hábito, estabiliza a súa acción a nivel meso, posibilitando que 
poida ser obxecto de análise e concibindo un substrato da acción menos reducionis-
ta que a racionalidade económica e o suficientemente complexo como para permitir 
a análise das interaccións dos niveis micro e macro.  

Está fóra de dúbida a riqueza destas formulacións e a súa correspondencia, can-
do menos no plano intuitivo, coa complexidade das dinámicas económicas obser-
vadas. Porén, hai polo menos tres cuestións que terían que ser incorporadas para 
que este enfoque puidera dar conta da evolución dos sistemas económicos: en 
primeiro lugar, habería que ter moito máis en conta a incardinación (embedded-
ness) do sistema de relacións económicas na contorna natural –usando os argumen-
tos máis recentes da economía ecolóxica–, así como no contexto social e cultu-    
ral –apoiándose na análise da socioloxía e das ciencias humanas–; en segundo lu-
gar, habería que incorporar algún mecanismo que permitira conectar a análise mar-
co histórica –neste sentido as contribucións conceptuais e metodolóxicas da teoría 
da regulación francesa poderían resultar dun enorme interese (Aglieta, 1979; Boyer 
e Saillard, 2002)–; e, en terceiro lugar, habería que operativizar o enfoque de forma 
que poida dar lugar a un contraste empírico das hipóteses formuladas.  

De feito, esta é a principal crítica que se lle fai a este tipo de enfoques holísticos 
evolutivos: presentan unha gran profundidade filosófica nas formulacións, pero un-
ha maior pobreza na articulación metodolóxica e no instrumental de análise, o que 
impide o seu avance no terreo académico –Davis (2008) sobre Beinhocker 2006; 
Witt (2008) sobre o darwinismo universal de Hodgson–.  

Neste sentido, o desenvolvemento de técnicas de análise cada vez máis sofisti-
cadas de grandes e heteroxéneos conxuntos de datos discretos e incompletos –co-
mo a análise factorial de correspondencias, as análises xerárquicas, os clústeres, a 
análise de compoñentes principais, a análise de ecuacións estruturais, a análise de 
redes–, xunto co desenvolvemento da análise espacial –que permitiría considerar a 
sensibilidade a escala de todos estes fenómenos–, así como o incremento da capa-
cidade de computación dos ordenadores –que posibilitaría o anterior e permitiría 
realizar simulacións baixo premisas previamente contrastadas a través de métodos 
cualitativos–, formulan unha importante oportunidade que, de ser aproveitada coa 
mellora das técnicas de observación e coa recollida de datos cuantitativos, permiti-
ría superar esta grande obxección; porén, este é un futuro que aínda está por escri-
bir. 



Miedes, B. Complexidade e economía... 

Revista Galega de Economía, vol. 21, núm. 1 (xuño 2012), pp. 279-312 
ISSN 1132-2799 

305 

7. A MODO DE CONCLUSIÓN: O VELLO ASUNTO DA 
REFLEXIVIDADE. UNHA CUESTIÓN INCÓMODA PARA OS 
ECONOMISTAS  
Dicíamos ao comezar este traballo que os dous conceptos máis característicos 

nos que se pode resumir a complexidade son a cuestión da autoorganización e a 
cuestión da reflexividade. Demos cumprida conta da influencia na economía do 
primeiro, pero non nos detivemos a explorar as implicacións do segundo, sinxela-
mente porque se hai un trazo transversal á maior parte dos economistas é que a re-
flexividade resulta un asunto incómodo, que non é habitualmente incorporada na 
análise.  

En efecto, o terreo das ciencias sociais, entre as que se inclúe –se queira ou 
non– a economía, é un campo de análise considerado máis complexo –se se quere, 
“hiper-complexo”– non só porque a complexidade dos sistemas sociais é xerar-
quicamente superior ao resultar da combinación das complexidades das realidades 
físicas, biolóxicas e antroposociais que os constitúen, senón tamén porque, ade-
mais, a investigación dos fenómenos sociais se enfronta máis directamente que 
noutros campos ao segundo trazo característico da complexidade: o problema da 
reflexividade entre o suxeito que investiga e o obxecto de estudo, que normal-
mente é, á súa vez, un conxunto de suxeitos que teñen relacións de tipo reflexivo. 

Demos conta noutro lugar das importantes implicacións deste problema (Mie-
des, 2001), que se poden resumir en que no social non hai forma de separar o ob-
xecto investigado da realidade que se investiga, pois “todo está dentro”. Se real-
mente o obxectivo é comprender a dinámica da evolución económica en diferentes 
niveis e en distintas escalas, este non é un problema que poida ser ignorado, espe-
cialmente no contexto actual, onde este tipo de reflexividade ten un maior impacto, 
dado que os medios de comunicación de masas difunden rapidamente os resultados 
da investigación social.  

Normalmente, destes resultados poden deducirse certas representacións de futu-
ro que inflúen considerablemente no comportamento dos axentes. Isto é especial-
mente importante en épocas de profundas e rápidas transformacións como as que 
vivimos. Nestes períodos, o pasado inmediato ten cada vez un menor peso sobre o 
presente e, en cambio, a representación da evolución futura faise cada vez máis de-
terminante para os comportamentos actuais. Na representación dese futuro, o que 
creamos que vai pasar –que xeralmente apoiamos nalgunha proxección a partir dos 
resultados da investigación social– ten un peso fundamental pero, na medida en 
que o pasado se presenta como un factor menos condicionante, tamén aparece pa-
radoxalmente unha maior confianza na capacidade para actuar hoxe en función do 
futuro que se desexa para mañá. Con iso, o axente non se asegura de que ese futuro 
realmente se materialice, pero si que lle serve como guía para orientar as súas ac-
cións actuais. 

O resultado disto é que, á hora de enfrontarse á análise da evolución dos fenó-
menos sociais, xunto co azar e coa necesidade aparece un elemento moi importan-
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te: a determinación. Esta última viría caracterizada polos desexos e anhelos con 
respecto ao futuro que posúen os humanos da sociedade analizada. Á súa vez, este 
feito trae consigo outras dúas consecuencias relevantes, sobre todo nos momentos 
máis críticos nos que a incerteza sobre o sistema é maior, pesando máis o azar que 
a necesidade. A primeira é que devolve a un primeiro plano da análise as cuestións 
éticas –no ámbito individual– e políticas –no ámbito social–, das cales o futuro 
desexado non é en modo ningún independente, e que están incluídas na idea de de-
terminación. A segunda, que se produce no terreo metodolóxico, é que cando a de-
terminación entra en xogo nun contexto de incerteza crecente, unha investigación 
que queira dar conta e anticipar dalgunha maneira os trazos da evolución económi-
ca ha de incluír os plans e proxectos dos actores, e isto último require dun tipo de 
análise que inclúa metodoloxías cualitativas –entrevistas, enquisas, grupos de dis-
cusión, metodoloxías de deliberación participativas– e que informe adecuadamente 
daquelas.  

Esixe, polo tanto, que os economistas nos familiaricemos máis do que estamos 
cos métodos de investigación que usan o resto das ciencias sociais, e que ata agora 
non formaran parte da nosa tradición, especialmente no campo das dinámicas eco-
nómicas. Así pois, máis alá de calquera fundamentalismo metodolóxico, a comple-
xidade esixe a quen queira abordala un maior eclecticismo con respecto aos méto-
dos usados e unha maior pericia na elección das combinacións do instrumental que 
hai que usar en cada caso (Delorme, 2010). 
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