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La Ekonnmiaj Avantagoj de Planlingvo: Uecidteoria Perspektivo 

1. Kio estas planlingvo? 

En ci tiu prelego mi deziras diskuti ekonomiajn ecojn de lingvoj. Oe Ia lingvoj de Ia 
mondo, unu speco estas planlingvoj. Lingvoj en tiu speco sajnas havi gravajn ekono
miajn avantagojn super aliaj lingvoj. Do unue mi difinos tiun lingvospecon; due mi 
prezentos ~ajn asertitajn avantagojn; kaj trie mi skizos unu metodon por decidi 
CU planlingvo ne nur sajnas avantaga sed vere estas avantaga. 
Estus eble utile, se ni ekdifmus Ia terminan "planlingvo" distingante iin kaj tri aliajn 
terminojn: "naturlingvo" , "plankodo", kaj "naturkodo". Tabelo 1 montras kiel 
ili distingigas. 

Tabelo L Kvar lingvecaj fenomenoj 

Nuna regularo 

Plensciata 

Plankodo 
Plensciata (ekz. BABM, LISP) 

Planlingvo 
Partsciata (ekz. Vola~'k, 

Esperanto) 

Originala regularo 

Partsciata ------------:1 Naturkoda 
(ekz.veterfranca) _ 

Naturlingvo 
(ekz. cina) 

'------------ -----------~ 
La normalaj lingvoj parolataj far Ia diversaj etnoj en Ia mondo estas "naturlingvoj": 
iliaj gramatikoj estas nun kaj lau nia scio estis ciam tre komplikaj, tiel ke neniu homo 
gis nun sukcesis ekscii Ia tutan gramatikan regularon de iu ajn tia lingvo. 

Ce Ia mala angulo ni trovas "plankodojn": home fiksitajn kodojn kiuj havas kaj 
ciam havis nur liman liston da reguloj. Homoj, maSinoj, kaj foje bestoj uzas plan· 
kodojn por certaj tre regulecaj komunikaj celoj, ekzemple por Ia komunikigado de 
instrukcioj kaj rezultoj inter komputoroj kaj ties uzantoj. 

"Naturkodo" estas kodo kreita el naturlingvo per limigoj al gia gramatiko. Supozu, 
ekzemple, ke oni volus ebligi automatan tradukigadon de veterprognozoj. Oni povus 
difini "veterfrancan", ''vetersvahilan", kaj ceterajn veterlingvojn, kiuj havus abso-

lute senambiguajn paralelajn vortarojn kaj tute eksplicitajn paralelajn arojn da gra
matikaj reguloj. Tiuj estus naturkodoj. 

Fine, kaj male de naturkodoj, "planlingvoj" spertis evoluon ap fiksita al nefiksita 
regularo. Ili ekestas kiel kodoj plene difinitaj; sed homoj ekuzas ilin kaj per Ia uzado 



22 EUROPA DOKUMENTABO 
LitJ6uopolitilra} /nformoJ ED 30-1981 

Aprilo...lunlo 

kreas multajn novajn, neeksplicltajn regulojn, kiuj atingas Uan komplikecon ke oni 
ne povas ilin tute katalogi. Proksimume mil plankodoj gis nun definigls kun Ia celo 
ke ili evoluu al planlingvoj, sed nur kelkaj fakte tiel evoluis (Dulieenko, sendate). 
Unu estas Ia lingvo de ci tiu prelego: Esperanto. 

Kompreneble, mia simpla tabelo ellasas plurajn lingvecajn fenomenojn, ekz. Ia na· 
turajn kodojn de bestoj , kaj ne detaligas Ia specigon tiom klom eblus (vd. ekz. Ste
wart, 1968). Sed sufieas Ia jamaj disUngoj por nla nuna celo. 

2 /..Q lllll!rlituj OIX6ltDii de JJ/onlinipo 

Por Ia nonnala Ioterboma komunikado oni povas uzi naturlingvon aü planlingvon. 
Ne ciam estas evidente, kiun lingvon oni plej bone uzu. Decldoj pri uzotaj lingvoj 
povas grave efiki Ia ekonomiojn de plurlingvaj landoj, plurlingvaj organizoj, kaj landoj 
kiuj uzas skribsistemojn maltailgajn por modema komunlka tehnologio. La abso
lutaj kaj relativaj bonfartoj de tutaj landoj, klasoj, profesioj, kaj etnoj povas 5an
gtgt pro tiaj decidoj (vd. ekz. Fisbman, Ferguson, kaj Das Gupta, 1968; Frank, 1971; 
Rubin kaj Jemudd, 1971; United Nations, 1977). 

Almenall kvin ekonomiajn avantaiojn sajna& bavi planlingvoj super naturlingvoj. 
Unue, Ia kosto de Ia lemigo de planlingvo malplias ol tiu de naturlingvo. Oni ankoraü 
ne sclas precize ltiomas Ia proporcia diferenco, sed gi varias lau pluraj kondlcoj. Studoj 
gis nun donis lemtempajn proporclojn ap 1:2,7 gis 1:30 (Frank, 1977, 1978 b; 
Janton, 1973: 118, Kalckboff, 1978; Markarian, 1964: 6; Rakusa, 1970: 38-39). 
Tio malgrallas Ia ieneralan prestlgmankon Ce planlingvoj. Sajnas ke, dum Ia transiro 
ap plankodo al planlingvo, Ia plana origino konservas sian efikon Ce Ia simpleco de 
Ia gramatiko. Do se oni mezuras Ia kiomon da sclajoj necesa por atingi certan komu
nikan povon per lemota llngvo, oni trovas Ia kiomon pli malgranda ce planlingvo ol 
Ce naturtingvo. 

Due, tradukado kostas malpli se unu el Ia prilaborataj lingvoj estas planlingvo. Unu 
kialo estas ke Ia kosto de tradukado lailas Ia koston de Ia trejnigo de tradukistoj. 
Kaj ju malpli kostas lemi iun lingvon, des malpli kostas trejni bomojn por tradulti 
ap tiu lingvo. Dua kialo estas ke planlingvon multe malplikoste ol naturlingvon oni 
povas sufiee bone lemi por traduki ne nur ap sed ankail al g!. Tio ebligas ke ordi
naraj tradukistoj bavu ne nur kelkajn aplingvojn kaj unu allingvon sed kelkajn ap
lingvojn kaj du allingvojn, t.e. sian denaskan kaj planlingvon. Tiel iliaj repertuaroj 
de lingvopennutafoj duobllgas, kio pennesas pll malgrandajn temojn da tradultistoj. 
Car granda ono (foje iis Ia tuto) de Ia tempo de tiaj teamoj kutime malsparigas (Piron 
kaj Tonkin, 1979; United Nations, 1977), teama malgrandeco malpliigas kostojn. 
Trta kialo estas ke planlingvon oni povas malplikoste kaj pli sukcese analizi kom
putore ol naturllngvon (Maas, 1975; Sherwood, 1978), Estontece atendeblas ke 
granda ono de Ia tradukado okazos per helpo de komputoroj. Do tiu avantago de 
planlingvoj havos kreskantan gravecon. 

Trie, leminte planlingvon oni povas malplikoste lemi naturlingvon. La efiko povas 
iam (ekz. ldam oni lemas Ia naturlingvon dum 500 horoj au pli) esti sufice forta 
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ke Ia sparoj pli ol kompensas Ia koston de Ia planlingva preparstadio (Frank, 1978 a; 
Frank, Geister, kaj Meder, 1979; Geisler, 1980; Markarian, 1969). Sekve, oni povas 
ec lemi du lingvojn, planlingvon kaj naturlingvon, pli rapide ol nur unu naturlingvon. 
Kaj Ia kromkostoj por prepari lernilojn kaj instruistojn por instrui ankau Ia planling
von estas, lau Lobin (1978), tre malgrandaj (proksimume po 1 dolaro por ciu lemul· 
jaro), pro Ia (proksimume unu semajnon) rapida trejnebleco de Ia instruistoj. Tarnen, 
kiel ee Ia relativa lemebleco de planlingvoj, tiel ankau ee ties efikoj je naturlingva 
lemado, oni ankorau ne klare komprenas kiel Ia procezo funkelas kaj kiel ii varias 
lall diversaj kondicoj (vidu ekz. Chaves, 1979). 

Kvare, lingvoscio ofte agas kiel flltrilo en labormerkatoj. Homoj profesie kvalifikaj 
ofte perdas postenojn aii produktan kapaciton pro lingvosciaj mankoj, ear Ia korela
cio Inter fremdlingva kaj profesiaj kapabloj ne tre grandas (vidu ekz. Noss, 1967). 
Se planlingvo estus Ia lingvo de transetna komunlkado en iu profesio, jlaj anoj mal
pli ofte suferus pro serioza lingva obstaklo kaj Ia labormerkato do funkcius pli efike, 
almenaii post Ia transira periodo kaj almenaü se onl same agus en ciuj rilataj pro
fesioj. 

Kvine kaj fine, Ia historio de Ia lingvopolitiko montras grandan zorgon pri Ia problemo 
de lingva egaleco (ekz. Van Dyke, 1976). Kiam homoj postulas egalecon sed rifuzas 
kombini lingvajn kaj nelingvajn politikojn por atingi jln, orte restas nur 3 evidentaj 
solvoj por Ia multlingveco: (1) samoficialigi ciujn lingvojn de Ia koncerna grupo, 
(2) oficialigi unu naturfingvon fremdan por ciuj grupanoj, au ( 3) oficialigi planlingvon. 
La planlingva solvo sajnas Ia malplejkosta car ii minimumigas Ia kostojn de lingvo
lemado, tradukado, kaj paralela dokumentado. Sed tlu konkludo ne vatidas se Ia plan
lingvo iel diskriminacias inter Ia grupanoj. 

3. La matematiko de planlingva ekonomio. 
Ec se faktas Ia kvin ecigitaj avantagoj de planlingvoj, ni per tio ne pruvis ke estas 
avantaie elekti planlingvon. tu tio paradoksas? Ne, kaj jen kial. 

Naturlingvoj havas ne nur malavantagojn sed ankaü du gravajn avantagojn super 
planlingvoj. Unu estas provizora: Ia fakto ke iuj naturlingvoj estas jam vaste lernitaj 
kaj enliteraturigitaj. Do elekti planUngvon signifas &anjllingvojn, kio postulas ekstran 
tradukadon kaj lingvolernadon dum periodo transira. La dua avantago de naturllngvoj 
estas longdaüra aü ciama: Ia fakto ke ciu homo ricevas senkaste denaskan naturling
von. Do kalkuli Ia relativajn avantagecojn de planlingvo kaj naturlingvo postulas ke ni 
kontraiipesu iliajn kontraiiajn avantagojn. 

Plena teorio pri Ia ekonomio de planlingvoj estus tre komplika kaj ankorai:i ne krei
tas. Do mi nun skizos nur kelkajn elementojn de unu tia teorio, kiun mi nun komen
cas prilabori. 

lmagu mondon en kiu estas iomo da anoj kaj iomo da langvoj. Supozu, unue, ke iu 
ano aü scias au ne scias iun lingvon; do ni ignoru partajn lingvosciojn dum Ia eko de Ia 
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teoria konstruado. Due, supozu, ke oni povas mezwt, por iu ajn ano kaj iu ajn lingvo 
kiom kostus a1 üu ano lemi tiun lingvon. Kaj trie, supozu ke oni povas mezuri, por 
iu ajn orda paro da anoj, kiom valorus al Ia unua ano Ja kapablo rekte komuniki 
kun Ia dua ano. 

'ßuj supozoj permesas al ni ecigi Ia mondon per 3 bazaj matricoj: lingvoscia matrico, 
lemkosta matrico, kaj retvalora matrico. Mi ilustroa üujn per Ia ekzemplo de fikcia 
mondo kiu havas 5 anojn (A,E,I,O,U) kaj 3 üngvojn (Ll,L2,L3). 

Lingvoscia Matrico (Ml) Lemkosta ~atrico (M2) 

Ll L2 L3 Ll L2 L3 
A 1 0 0 A 0 12 4 

E 1 0 0 E 0 9 3 
I 0 1 0 I 8 0 2 
0 0 1 0 0 4 0 1 
u 0 1 0 u 6 0 1,5 

Retvalora Matrico (M3) 

A E I 0 u 
A 0 10 5 4 2 
E 8 0 3 4 3 

4 2 0 7 9 
0 4 3 5 0 6 

u 7 9 8 9 0 

En nia ekzemplo, Ia lingvoscia matrico, kiu indikas scion per 1 kaj nescion per 0, 
montras ke Ia mondo ujas 2 lingvogrupojn kaj ke Ia grupo AE ne bavas komunan 
lingvon kun Ia grupo IOU. Ni povas pensi pri L1 kaj L2 kiel naturllngvoj kaj L3 kiel 
planlingvo. 

La specialecoj de Ia planlingvo estas (1) ke je Ia montrata momento neniu gm scias, 
kaj (2) ke por iu ajn ano kostus malpli lemi jin ol lemi Ia alian naturlingvon. La 
lemkosta matrico indikas ke · L3, Ia planlingvo, regule kostas 3-onon de L2 kaj kva· 
ronon de L1, evidente pro Ia plisimileoo de L2 taj L3 kompue tun L1 kaj L3. 

La retvalora matrico indikas Ia valoron de Ciu kanalo en Ia plena eventuala komuni· 
laeto inter Ia anoj. Ekzemple, ii montns te I ricevus 7 sed 0 ricevus nur 5 valorunuojn 
se I kaj 0 povus kunkomuniki. La matrico spegulas alian simpligan supozon, t.e. ke 
komunikivo an ekzistas an ne ekzistas inter du anoj, do ni ne tonaideras (nun) partan, 
nek unudirektan, komunikivon. 

La analizmetodo uzas tiujn tri matricojn por fari konkludojn. Tiucele oni povas ankaü 
krei aliajn matricojn ap Ci tiuj. Ekzemple, so oni aplikas Ia operadon esprimeblan 
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en Ia komputora plankodo APL per M1 v • ,.. ~ M1 alla lingvoscia matrico, oni 
akiras retmatricon (M4) 

A E I 0 u 
A 1 1 0 0 0 
E 1 1 0 0 0 
I 0 0 1 1 1 
0 0 0 1 1 1 
u 0 0 1 1 1 

kiu indikas kiu povas rekte komunikl kun kiu. 

Se oni demandus kiu aro da lingvolemaj decidoj ebllgus plenan komunikivon en Ia 
grupo per Ia malpleja kosto, oni povas produkti Ia respondon per alia, pli komplika 
operacio. La rezulto estus favora al L3, car Ia suma kosto, se Ciuj lemus Ia planling· 
von, estus 11,5, kompare al 18 se 1,0, kaj U lemus Ll aii 21 se A kaj E lemus L2. 
Tarnen, se oni dernandus kiu lernus kion, se ciu agus sole kaj nur lau sia propra in· 
tereso, ni akirus alian rezulton. Se Ciu ano supozas ke neniu alia lemos ion, li lernos 
lingvon nur se tio kreos novajn komunikkanalojn kies suma valoro al Ii plias ol Ia 
lemkosto. Niaekzemple, E lernus L2, 0 kaj U lemus L1, kaj A kaj I lemus nenion 
(inspektu M2, M3, kaj M4 por konfmni ci tiujn kaj Ia sekvajn konkludojn). Post 
tiu lemStupo M1 aspektus jene 

L1 L2 L3 

A 1 0 0 
E 1 1 0 
I 
0 
u 

0 
1 
1 

1 
1 
1 

0 
0 
0 

kaj Ia solaj nekomunikivaj anoj estus Ia dua Al. Por komuniklvigi llln ne indus al A 
lemi L2 kaj ne indus al I lemi Ll. Ja indus al ili ambaii lerni L3, car tio kostus al 
ciu malpli ol Ii gajnus per Ia rezulto (4 kp. 5 por A, 2 kp. 4 por 1), sed ili ne farus 
tion se ciu supozus Ia aliajn nelernonti. 

Nur se pli ol unu ano povas kunagi aii kontrakt!, au se unu ano decidas supozi ian 
lernontecon ce aliaj anoj, iu lernos Ia planlingvon en nia ekzemplo. Se iu ajn duo 
(sed ne plio) da anoj povas kunagi, nur A kaj I gajnos per Ia decido lerni L3. Tio 
ianius nian komencan lingvoscian matricon M1 al 

Ll L2 L3 
A 1 0 1 
E 1 0 0 

0 1 1 
0 0 1 0 
u 0 1 0 
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Post tiu Stupo 0 kaj U unuope decidus lern! L3 por komunikivi kun A. Kaj tiuj lernoj 
decidigus ankaü E lerni L3. Do A kaj I, duope kunaginte por nur siaj proprc1j pro
tioj, kaüzus eenreagon kiu iangus tute Ia rman rezulton kompare kun tiu kiun ni 
deduktis kiam ni supozis Ia neeblecon de kunagado. 
La ilustrita eenreago esta Ia baza strategio de planlingvaj porantaroj. Ili unue ko
lektas sciantojn el bomspecoj kies lernkostoj estas malgrandaj (ek. poliglotoj) kaj/ 
au kies scigajnoj estas grandaj (ekz. lande au lingve izolitaj homoj). Sekve ili esperas 
ke tiuj homoj plilemindigos Ia lingvon sufiee por varbi pli malfacilajn tavolojn, ktp. 
Sed generale Ia plej komunlklndaj homoj lemas Ia lingvon plej malfrue, car ili havas 
grandajn lernkostojn (ekz. pro tempvaloro) kaj malgrandajn komunikgajnojn (ekz. 
pro sia jama scio de Ia plej gravaj naturlingvoj). Do CU Ia eenreago daiiros aii ie haitos 
estas serioza demando. Krome, kiom grandnombre kaj grandskale Ia anoj de Ia mondo 
kapablas kunagi povas, kiel ilustrite, grave efiki Ia rezulton. Sed Ia kapablo kunagi 
estas limigita precize per Ia manko de lingva komunece kiun tiu kapablo povus -
se ii jam ekzistus - Smgl (kp. Deutsch, 1966). 

Ekde kiam Ia supozoj kaj Ia nombroj da lingvoj kaj anoj Iom plimultiias, ne plu eblas 
okule analizi Ia situaclon. 'Ilam elbu per komputoraj algoritmoj analizi Ia sistemon 
kaj trovi ekvilibrojn aü solvojn. 

4. Konkludo 

La cefa debato iiJter decidteoriistoj estas CU decidantoj decldas racle. Simila debato 
ekzistas inter planüngvaj porantoj pri Ia bazoj de prilingva decidado. Mi celis argu
menti ke ne estas trivale konstati ltio estus Ia racia solvo al Iu lingva problemo, car 
Ia solvo IaiJas Ia supozojn kiujn Ia decidantoj faras unu pri allaj. Do, por kompreni 
kial iis nun planlingvo ne penetris Ia mondon, prognozi iian estontecon, kaj decidi 
kiel ni mem plej efike agu por atingi niajn planlingvajn celojn, ni bezonas bonajn in
formojn ne nur pri Ia ekonomiaj ecoj de planaj kaj naturaj llngvoj sed ankaü pri Ia 
motivoj, kredoj, kaj kunagkapabloj de Ia lingvaj decidantoj de Ia mondo. 
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La Ekonomiaj Avantagoj de Planlingvo: Oecidteoria Perspektivo 

Jonathan Poo 1 

RE SUMO 

El ciuj lingvecajoj, kvar specoj estas naturlingvoj, plankodoj, naturkodoj, kaj 
planlingvoj. Planlingvoj (ekzemple Esperanto) estas ordinaraj homaj lingvoj kiuj 
evoluis ap (=forde) tute eksplicitaj kodoj (plankodoj). 
Lau pluraj studoj kaj/au argumentoj, planlingvoj estas ekonomie avantagaj super 
naturlingvoj car planlingvoj: 
(1) pli rapide lerneblas; 
(2) pli facile kaj efike tradukeblas; 
(3) plirapidigas la postan lernigon de naturlingvoj; 
(4) pliefikigas profesiajn labormerkatojn; kaj 
(5) estas la plej malmultkosta interkomunikilo 

en multlingvaj situacioj kie lingva egaleco 
postulatas. 

Sed naturlingvoj, kontraue, havas jaman sciatecon kaj uzatecon kaj havas dauran 
senpagan denaskan lernantaron. Planlingvekonomia teorio do kontraupesus la 
respektivajn avantagojn. 
Skizante iujn ecojn de tia teorio, oni povas ecigi modelan mondon per simpligaj 
supozoj pri la lingvoscioj, la lingvolernkostoj, kaj la interkomunikivaj valoroj 
kiujn havas la diversaj anoj de tiu mondo. La supozoj esprimigas matrice; ekzemple, 
11 311 ce linio E kaj kolono L3 de la lernkosta matrico indikus ke kostus 3 valorunuojn 
al ano E lerni lingvon L3. Tiujn matricojn oni povas analizi, se necese komputore, 
por solvi lingvajn problemojn en la modela mondo. 
Kiam oni faras certajn supozojn lau la tipaj ecoj de naturlingvoj kaj planlingvoj, 
oni trovas ke la plej malmultkosta kielo komunikivigi ciujn anojn estas ke ciuj 
lernu planlingvon. Sed se ciu ano konsideras nur siajn proprajn anstatau la 
sumajn kostojn kaj gajnojn, ne ciuj decidas lerni la planlingvon. Sufice alta kapablo 
kunagi (kontrakte, lauordone, ktp.) povas tarnen sangi tiujn decidojn kaj konduki 
al .. tenreago .. de planlingva lernado. 
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Die ökonomischen Vorteile einer Plansprache: Entscheidungs

theoretische Perspektiven. 

Jonathan Pool 

Alle sprachlichen Erscheinungen lassen sich unterscheiden in 

Natursprachen, geplante Codes, natürliche Codes und Plansprachen. 

Plansprachen (z.B. Esperanto) sind gewöhnliche menschliche Spra

chen, die sich aus völlig definierten Codes (geplanten Codes) 

entwickelten. Gemäß mehrerer Studien und Uberlegungen sind Plan

sprachen gegenüber den natürlichen Sprachen ökonomisch vorteil

hafter, weil Plansprachen: 

1. schneller erlernbar sind, 

2. leichter und billiger übersetzbar sind, 

3. das nachfolgende Lernen von natürlichen Sprachen erleichtern, 

4. ein wirksameres Funktionieren der Arbeitsmärkte ermöglichen 

und 

5. das billigste Verständigungsmittel in mehrsprachigen, aber 

Sprachgleichheit fordernden Situationen sind. 

Natürliche Sprachen haben im Gegensatz dazu die Vorteile des 

Kennens und der Anwendung durch eine bereits von Geburt an zur 

Verfügung stehende Vielzahl von kostenlosen Sprechern. Eine öko

nomische Theorie der Plansprache hat die zu beachtenden Vorteile 

sorgfältig abzuwägen. 

Um einige Eigenschaften dieser Theorie zu skizzieren, kann man ein 

Modell der Welt durch vereinfachende Annahmen, über die Sprachkennt

nisse, die Kosten des Spracherlernens und die Werte der Fähigkeit, 

mit anderen zu kommunizieren, für die verschiedenen Sprachangehöri

gen dieser Welt, beschreiben. Die Annahmen werden dargestellt in 

einer Matrix: z.B. "3" in Zeile E und Spalte L3 der Lernkostenma

trix würde angeben, daß es 3 Werteinheiten für Sprachangehörige E 

kosten würde, die Sprache L3 zu lernen. Diese Matrizen kann man 

analysieren, wenn nötig mit Computer, um Sprachprobleme im Modell 

zu lösen. 

Wenn man bestimmte Annahmen von typischen Eigenschaften natürlicher 

Sprachen und Plansprachen macht, findet man, daß eine Gruppe sprach-
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unterschiedlicher Menschen am billigsten durch eine Plansprache 

mitteilungsfähig gemacht werden kann. Aber wenn jedes Mitglied 

nur seine eigenen anstatt die insgesamt entstehenden Kosten und 

Gewinne berücksichtigt, entscheiden sich nicht alle für das Er

lernen einer Plansprache. Eine genügend hohe Fähigkeit und Ein

sicht daran mitzuwirken (z.B. vertraglich oder gesetzlich) kann 

dennoch diese Entscheidungen ändern und zu einer "Kettenreaktion" 

des Erlernens von Plansprachen führen. 




