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Abordarea pozitivă versus abordarea normativă

• Distincţia între ştiinţa economică pozitivă şi normativă își are originile în
scrierile lui N. Senior şi J. St. Mill

Știinţa economică pozitivă este considerată ca raportându-se la 
fapte, iar ştiinţa economică normativă, la valori

• Măsura în care ştiinţa economică se bazează sau este influenţată de
preocupări de natură normativă ridică problema metodologică a relaţiei
dintre ştiinţa economică pozitivă referitoare la "fapte" şi investigaţia
normativă cu privire la valori şi la ceea ce ar trebui să fie

• Majoritatea economiştilor consideră că există o distincţie suficient de
clară între fapte şi valori, între ceea ce “este” şi ceea ce “ar trebui să fie”

• De asemenea, ei consideră că cea mai mare parte a ştiinţei
economice trebuie privită ca o ştiinţă economică pozitivă, care ajută
factorii de decizie să-şi aleagă mijloacele cu care îşi vor realiza
obiectivele, deşi nu îi ajută să-şi aleagă obiectivele ca atare
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• Această concepție a fost numită "ghilotina lui Hume“

(Treatise of Human Nature, 1739), în sensul că face o

distincţie logică riguroasă între domeniul faptelor, pe de o

parte, şi domeniul valorilor, pe de altă parte
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Această concepţie este discutabilă din mai multe motive

• Factorii de decizie specifică adesea incomplet obiectivele şi restricţiile
pe care economiștii trebuie să le interpreteze

• Cercetarea economică este o activitate umană și, ca orice activitate
umană, este guvernată valori specifice, care pot fi diferite de valorile care
influenţează politica economică

 O mare parte din ştiinţa economică este construită în jurul unei teorii
normative a raţionalităţii, care implică valori diferite de cele care guvernează
politicile economice

• Concepţiile oamenilor despre bine şi rău sunt influenţate, de fapt, de
convingerile lor cu privire la modul în care oamenii se comportă în realitate

În cursul ultimilor ani, filozofii morali au exprimat serioase îndoieli 
cu privire la dihotomia ”este”/”trebuie să fie”, în principal, deoarece 

judecăţile morale nu sunt simple expresii ale sentimentelor sau 
imperative care comandă acţiunile, ci forme particulare de descriere a 

lumii
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Motive versus cauze

Teoria economică ortodoxă este atât o teorie a deciziilor 
raţionale, cât şi o teorie care explică şi prezice rezultatele

economice

• Deoarece aproape toate teoriile economice care discută deciziile
individuale au în vedere motivele individuale, în mod la fel de
raţional se pune problema rolului pe care raţionalitatea şi
motivele îl au în general în ştiinţa economică

• Economiştii sunt interesaţi în mod tipic de rezultatele agregate
ale deciziilor individuale, însă teoriile lor oferă, de fapt, atât
explicaţii cauzale pentru deciziile individuale, cât şi considerente
cu privire la motivele acestor decizii

Notă: Ideea că originea tuturor fenomenelor sociale trebuie căutată
în comportamentul individual este cunoscută sub denumirea de
individualism metodologic
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Explicarea în termeni de motive are anumite trăsături 
care o deosebesc de explicarea în termeni de cauze

 Motivele justifică acţiunile pe care le explică, iar invocarea aşa-numitelor
"motive externe“ doar justifică acţiunea, fără să o explice

 Motivele pot fi evaluate şi supuse criticilor

 Motivele trebuie să poată fi înţelese de cei care le consideră "motive"

Cu toate acestea, mulţi filozofi ai științei s-au întrebat 
dacă explicaţiile acţiunii umane sunt explicaţii cauzale

 Un motiv – chiar şi unul foarte bun – nu explică acţiunea unui agent,
dacă motivul nu este, de fapt, "eficient"

 De exemplu, cineva începe să meargă regulat la biserică şi s-ar putea
presupune că motivul său ţine de mântuire. Însă, altora li s-ar putea părea
suspect că acest om se înşeală singur şi că, de fapt, fiica ministrului este cea
responsabilă de acest interes subit pentru religie

• D. Davidson (Actions, Reasons and Causes, Journal of Philosophy, 60,
1963, p. 685–700) suține că ceea ce deosebește motivele care explică o
acțiune de motivele care nu explică este că primele sunt totodată cauze
ale acţiunii
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O altă deosebire între explicarea în termeni de motive şi 
explicarea în termeni de cauze este faptul că credinţele şi 

preferinţele care explică acţiunile pot depinde de greşeli şi de 
necunoaştere 

• Economiştii pot face abstracţie de dificultăţile provocate de
intenţionalitatea credinţei şi dorinţei
 Ei presupun adesea că oamenii sunt perfect informaţi cu privire la toate
faptele relevante

 În modul acesta, economiștii nu mai trebuie să se ocupe de ceea ce cred
oamenii

• Apar însă o serie de dificultăţi care nu au nici un corespondent în ştiinţele
naturii

 Decizia depinde de modul în care lucrurile arată "pe din afară", care poate fi
foarte diferită de cum stau acestea realmente

 Cercetătorul aparține el însuși sistemului social-economic care constituie obiectul
cercetării etc.

Reprezentanţii şcolii austriece susţin că această deosebire este
foarte importantă şi că ea diferenţiază net teoretizarea din ştiinţa
economică de teoretizarea din ştiinţele naturii
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Naturalismul social-ştiinţific

• Dintre toate ştiinţele sociale, ştiinţa economică se aseamănă

cel mai mult cu ştiinţele naturii

 Multe teorii economice au fost axiomatizate, iar articolele şi cărţile de

economie sunt pline de “teoreme”

 Dintre toate ştiinţele sociale, doar ştiinţa economică are un surogat

de premiu Nobel

Ştiinţa economică este, deci, o piatră de încercare pentru cei

preocupaţi de asemănările dintre ştiinţele naturii şi cele

sociale
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Probleme

1) Există deosebiri fundamentale între structura şi conceptele
teoriilor din ştiinţele naturii şi cele sociale? (v. discuția despre motive
versus cauze)

2) Există deosebiri fundamentale referitoare la obiective?
 Filozofii şi economiştii au susţinut că pe lângă sau în locul obiectivelor predictive şi
explicative ale ştiinţelor naturii, ştiinţele sociale ar trebui să urmărească formarea unei
înţelegeri (de ex., M. Weber), ceea ce introduce un element de subiectivitate în ştiinţele
sociale, care nu se găseşte în ştiinţele naturii

3) Având în vedere importanţa deciziilor umane (care se vor libere),
sunt fenomenele sociale prea "neregulate" pentru a fi descrise prin
legi şi teorii?

 Dat fiind liberul arbitru al omului, comportamentul uman pare intrisec impredictibil şi nu
face obiectul nici unei legi

De fapt, există multe regularităţi în acţiunea umană, iar dată fiind
enorma complexitate cauzală care caracterizează unele sisteme
naturale, ştiinţele naturii trebuie, de asemenea, să facă faţă şi ele
multor neregularităţi
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Abstractizarea, idealizarea şi clauza caeteris paribus în 

ştiinţa economică

• Ştiinţa economică ridică, de asemenea, unele probleme cu

privire la legitimitatea unei puternice abstractizări şi idealizări

 De exemplu, modelele economice standard stipulează adesea că

toată lumea este perfect raţională şi perfect informată, ori că mărfurile

sunt perfect divizibile

 Asemenea afirmaţii sunt exagerate şi ele sunt în mod evident false

• Unele şcoli de gândire nu folosesc idealizări atât de drastice,

însă nu există nici un mod de a face ştiinţă economică fără a

admite unele simplificări eroice şi a face abstracţie de anumite

complicaţii

Cât de multă simplificare, idealizare, abstractizare sau

"izolare" sunt legitime?
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Deoarece economiştii încearcă să studieze fenomenele 

economice văzute ca domeniu separat, influenţate doar 

de un mic număr de factori cauzali, aserţiunile ştiinţei 

economice sunt adevărate doar caeteris paribus – adică 

sunt adevărate doar dacă nu interferează cu anumite 

cauze perturbatoare

Ce este clauza caeteris paribus şi când se justifică ea în 

ştiinţă?

• Problemele clauzei caeteris paribus sunt strâns legate de

problemele simplificării şi idealizării (abstractizării),

deoarece o modalitate de simplificare este de a presupune că

diferitele cauze perturbatoare sau interferențe sunt inactive şi

a explora doar consecinţele unui mic număr de factori cauzali
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Cauzalitatea în ştiinţa economică şi în econometrie

• Multe generalizări importante din ştiinţa economică sunt
relaţii de cauzalitate
 De exemplu, legea cererii afirmă că o creştere a preţurilor va reduce
(în condiţii ceteris paribus) cantitatea de bunuri cerută

 Nu se limtiează, deci, să afirme existenţa unei relaţii inverse între
preţuri şi cerere. Când cererea creşte din alte motive, cum ar fi
schimbare gusturilor, preţurile cresc

• Econometricienii sunt, de asemenea, foarte preocupaţi de
determinarea unor relaţii cauzale pe baza observaţiilor
statistice şi de relevanţa relaţiilor cauzale pentru posibilitatea
estimării coerente a valorii parametrilor

• Deorece preocuparea cu privire la consecinţele unor
politici alternative este centrală în ştiinţa economică,
cercetarea cauzală este inevitabilă
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• Înainte de 1930, economiştii foloseau un limbaj cauzal explicit şi
literal, în pofida unor avertismente că ar putea exista un conflict între
analiza cauzală a schimbărilor economice şi tratamentul "static
comparativ" al stărilor de echilibru

• Unii economişti au fost, de asemenea, preocupaţi de faptul că
gândirea în termeni de cauze nu este compatibilă cu recunoaşterea
multitudinii şi reciprocităţii (fenomenelor de feed-back)
determinărilor echilibrului economic

• În ambianţa intelectuală anti-metafizică a anilor 1930 şi 1940, orice
referire la cauzalitate a devenit extrem de dubioasă, iar economiştii
au pretins, de obicei, că evită conceptele cauzale

• Consecinţa a fost că ei au încetat să reflecteze atent la conceptele
cauzale pe care au continuat să le invoce în mod implicit
 De exemplu, mai degrabă decât să formuleze legea cererii în termeni
de consecinţe cauzale ale modificării preţurilor, economiştii au încercat
să se limiteze la discutarea proprietăților funcţiilor matematice care leagă
preţul de cantitatea cerută

 Au existat totuşi unele excepţii importante, iar în cursul ultimei generaţii
această stare de lucruri s-a schimbat dramatic
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O cale aparent sigură de determinare a relaţiilor cauzale 
este efectuarea unor experimente aleatoare controlate

• Dacă experimentatorii selectează subiecţii aleator în constituirea
grupului experimental şi a grupului de control şi fac să varieze un
singur factor şi dacă nu au ghinionul ca grupurile să difere între ele
într-un mod necunoscut, modificarea rezultatelor, date fiind
caracteristicile comune ale grupului de control şi grupului
experimental, ar trebui să fie determinate de variaţia unui singur
factor

• Aceasta face ca cercetările aleatoare controlate să fie foarte
atractive, deşi nu constituie un panaceu, deoarece grupul
experimental şi grupul de control pot să nu fie reprezentative pentru
populaţia la care decidenţii politici urmăresc să aplice concluziile
cauzale, iar consecinţele cauzale ale intervenţiilor pot să difere de la
un subgrup la altul în cadrul grupului experimental şi, respectiv
grupului de control

Din păcate, din motive atât practice, cât şi etice, este adesea 
greu de experimentat în ştiinţa economică (deşi nu este chiar 

atât de imposibil)
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Ca un înlocuitor al experimentului, în ultimii ani 
econometricienii au devenit foarte entuziaşti cu privire la 

aşa-numita "tehnică a variabilei instrumentale“

 De exemplu, este puţin probabil ca doar examinarea corelaţiei dintre
creşterea economică şi ajutorul pentru dezvoltare, chiar şi în condiţiile
controlării altor factori cunoscuţi că influenţează creşterea economică, să
releve influenţa cauzală a ajutorului pentru dezvoltare, deoarece ajutorul
depinde de creşterea economică şi de mulţi alţi factori, care sunt greu de
măsurat, dar care influenţează, de asemenea, creşterea

 Însă, dacă economiştii pot găsi o variabilă x de care depind unele
influenţe (nu toate) pe care ajutorul le exercită asupra dezvoltării, iar
această variabilă este probabilistic independentă de alţi determinanţi ai
creşterii, atunci se poate folosi efectul lui x asupra creşterii pentru
estimarea efectului ajutorului pentru dezvoltare

Tehnica variabilei instrumentale, experimentarea 
politică şi observarea "experimentelor naturale" sunt în 

prezent foarte populare, deşi, de asemenea, sunt 
problematice şi controversate
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Structura şi strategia ştiinţei economice: paradigmele şi 
programele de cercetare

• Ca urmare a lucrărilor lui Th. Kuhn (Structura revolutiilor stiintifice,
Humanitas, Buc., 2008) şi Lakatos (The Methodology of Scientific
Research Programmes, Philosophical Papers, J. Worrall, G. Currie
(eds.), Cambridge: Cambridge University Press, vol. 1,2. 1978),
filozofii au devenit mult mai conştienţi şi mai interesaţi de structurile
teoretice ample care unifică şi ghidează cercetările din diferite
domenii teoretice tradiţionale

Mulţi economişti au aplicat lucrările lui Kuhn şi Lakatos în 
încercarea de a evidenţia structura de ansamblu a ştiinţei 

economice

• Este discutabil dacă aceste aplicaţii au avut succes, însă
compararea structurii ştiinţei economice cu schema lui Kuhn şi
Lakatos a servit cel puţin pentru evidenţierea caracteristicilor
distinctive ale ştiinţei economice



II. Inexactităţi, clauze ceteris paribus şi 

"ipoteze nerealiste
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Ştiinţa economică clasică şi metoda a priori

• Primele reflecţii mai ample cu privire la metodologia ştiinţei
economice apar în lucrările lui N. Senior (1836) și J. St. Mill (1836)

• Mill face distincţie între două tipuri principale de metode
inductive:

– Metoda a posteori este o metodă a experienţei directe. Este
adecvată doar pentru fenomene în care acţionează doar câţiva factori
cauzali sau în care sunt posibile experienţe controlate

– Metoda a priori este o metodă inductivă indirectă

 Savaţii determină mai întâi legile care guvernează factorii cauzali
individuali din domeniile în care metodele de inducţie ale lui Mill sunt
aplicabile

 După ce au determinat legile cauzelor individuale, ei investighează în
mod deductiv consecinţele lor combinate

În final, un anumit rol are "verificarea" consecinţelor combinate, însă, din
cauza complicaţiilor cauzale, această testare are importanţă redusă.
Verificarea concluziilor serveşte doar pentru testarea deducţiilor savanţilor,
precum şi ca indiciu că există importante cauze perturbatoare de care
oamenii de ştiinţă nu au ţinut încă sema.
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Deoarece teoria economică include doar cele mai importante 

cauze şi ignoră, în mod necesar, cauzele minore, predicţiile 

sale sunt inexacte

• Mill susţine că este totuşi posibil să se dezvolte şi să se confirme

teoria economică prin studierea legilor care guvernează factorii

cauzali majori în domenii mai simple şi deducerea apoi a

consecinţelor acestora în împrejurări mai complicate

 De exemplu, datele statistice sunt ambigue în ceea ce priveşte relaţia dintre

salariul minim şi şomajul în rândul muncitorilor necalificaţi; iar dacă salariul

minim nu este foarte ridicat, nu există date cu privire la care ar fi nivelul ratei

şomajului în aceste condiţii

 Pe de altă parte, experienţa de zi cu zi îi învaţă pe economişti că firmele pot

alege între mai multe sau mai puţine procese cu diferite consumuri de

manoperă şi că un nivel ridicat al salariului minim face ca procesele care

consumă mai multă forţă de muncă să devină mai scumpe

 În ipoteza că firmele încearcă să-şi diminueze costurile, economiştii au

anumite motive, nu neapărat concluzive, să creadă că creşterea salariului

minim determină creşterea şomajului.
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Friedman şi "ipotezele nerealiste“

• Economiştii cu preocupări filozofice au propus mai multe modalităţi
de înlocuire a concepţia demodate a lui Mill cu o metodologie
actualizată, care să justifice în mai mare măsură practicile curente

Cea mai influentă dintre acestea este contribuția lui M. Friedman din
eseul său din 1953, întitulat: The Methodology of Positive Economics

• Friedman face distincție între ştiinţa economică pozitivă şi
normativă

• Afirmă că disputele politice se referă, de obicei, la consecinţele
alternativelor şi, prin urmare, pot fi soluţionate prin progresul ştiinţei
economice pozitive

• Referitor la ştiinţa economică pozitivă, Friedman afirmă (fără
argumente) că obiectivul final al ştiinţelor pozitive este formularea
unor predicţii corecte cu privire la fenomenele încă neobservate
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• Deoarece este dificil şi adesea imposibil de efectuat experimente şi

deoarece chiar şi fenomenele necontrolate pe care economiştii le observă

sunt greu de interpretat (ca urmare a complexităţii cauzale), este dificil de

ştiut dacă o anumită teorie este o bază bună pentru predicţii sau nu

• În consecinţă, economiştii au presupus că şi-ar putea testa teoriile prin

realismul "ipotezelor" de la care pornesc, mai degrabă decât prin

acurateţea predicţiilor lor

Friedman arată pe larg că aceasta este o greşeală gravă

 Teoriile pot avea o mare valoare predictivă, chiar dacă ipotezele lor sunt

extrem de "nerealiste“

 Realismul ipotezelor teoriei este nerelevant pentru valoarea lor

predictivă: nu contează dacă presupunerea că firmele îşi maximizează

profiturile este realistă

 Teoriile ar trebui evaluate exclusiv în termeni de acurateţe a predicţiilor

acestora: ceea ce contează este dacă teoria firmei face predictii corecte și

semnificative
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• După cum au subliniat criticii săi, Friedman se referă la mai

multe accepţiuni ale cuvântului "ipoteze" şi la mai multe

sensuri în care acestea sunt "nerealiste“

 Deoarece Friedman acceptă criticile celor care investighează empiric

dacă firmele urmăresc, într-adevăr, să-şi maximizeze profiturile, el

trebuie să accepte "ipotezele" menite să ducă la generalizări

economice, cum ar fi: "firmele încearcă să-şi maximizeze profiturile", iar

"nerealist" ar trebui să însemne, printre altele, "fals“

Afirmând că este o greşeală să se evalueze teoriile în 

funcţie de realismul ipotezelor, Friedman spune că este o 

greşeală să se apreieze teoriile prin investigarea 

adevărului sau falsităţii principalelor generalizări ale 

științei economice
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Abordările popperiane

• Filozofia ştiinţei a lui Karl Popper i-a influenţat pe economişti, ca
pe alţi oameni de ştiinţă

Popper susţine ceea ce el numeşte metodologia infirmaţionistă

• Oamenii de ştiinţă ar trebui să formuleze teorii care sunt "logic
infirmabile" – adică pot fi contrazise de unele observaţii

 Propoziţia "toate ciorile sunt negre" este logic infirmabilă, deoarece este în
contradicţie cu (şi infirmată de) observarea unei cori roşii

• Afirmaţiile care nu pot fi infirmate nu conţin nici o informaţie cu privire la
ceea ce ar fi de aşteptat

• Oamenii de ştiinţă ar trebui să-şi supună teoriile la cele mai dure teste şi
să le respingă pe cele care nu trec testele

• De asemenea, ei ar trebui să considere teoriile ca fiind doar presupuneri
interesante

• Trecerea unui test nu confirmă o teorie şi nu oferă oamenilor de ştiinţă
motive să creadă în ea

• Testarea justifică doar continuarea folosirii teoriei respective (din moment
ce nu a fost încă infirmată) şi depunerea unor eforturi sporite în încercarea
de a o infirma (din moment ce a supravieţuit multă vreme testelor)
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• Prin prisma infirmaţionismului lui Popper, există puţine
speranţe de a înţelege cum simplificările extreme pot fi legitime
sau cum practica economică actuală poate fi respectabilă din
punct de vedere ştiinţific

• Teoriile economice specifice sunt rareori logic infirmabile

 Când sunt infirmabile, acceptarea pe scară largă a concepţiei
metodologice a lui Friedman asigură că acestea nu au fost supuse
unui test serios

 Atunci când nu trec testele, teoriile economice sunt rareori
respinse

 Teoriile economice care nu au fost bine testate sunt luate drept
ghiduri sigure pentru politicile economice, nu doar ca presupuneri

 Majoritatea economiștilor care au îmbrățișat filozofia științei a lui
Popper nu au respins ştiinţa economică mainstream şi nu au fost
aşa de critici faţă de practicanţii săi
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• Aplicarea concepţiei lui Popper despre infirmare ar fi literalmente
distructivă: toate teoriile economice cunoscute ar fi condamnate ca
neştiinţifice şi nu ar exista nici o modalitate de a distinge între ele

• Pentru a obţine implicaţii testabile, sunt necesare, de asemenea,
ipoteze subsidiare referitoare la distribuţii, instrumente de măsură,
variabile proxy pentru variabilele nemasurabile, absenţa diverselor
interferenţe etc.

Aceasta este aşa-numita "problemă Duhem-Quine“

 Ea apare în general în ştiinţă, iar Popper propune rezolvarea sa prin
decizia metodologică de a considera eşecul deducerii de implicaţii testabile
drept un eşec al însăşi teoriei

 Însă, în ştiinţa economică, ipotezele subsidiare sunt îndoeielnice şi se ştie
adesea că sunt false

Adoptarea deciziei metodologice recomandate de 
Popper este nerezonabilă şi ar duce la respingerea 

tuturor teoriilor economice
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O soluție în linii mari popperiană la această problemă oferă I. 
Lakatos (Falsification and the Methodology of Scientific 

Research Programmes, 1970)

• Lakatos insistă asupra faptului că testarea este întotdeauna
comparativă

 Când teoriile se confruntă cu dificultăţi empirice, aşa cum se întâmplă
întotdeauna, se încearcă modificarea lor

Modificările ştiinţific acceptabile ("teoretic progresiste") trebuie să aibă
întotdeauna unele implicaţii suplimentare testabile şi, deci, nu sunt pur ad hoc

Dacă unele din noile predicţii sunt confirmate, atunci modificarea este "empiric
progresistă" şi există un motiv de respingere a teorie nemodificate şi de folosire a
noii teorii, idiferent de cât succes are în general fiecare teorie în parte

• Concepţia lui Lakatos nu are implicaţii la fel de distructive ca cea a
lui Popper. Ea pare a rezolva problema modului de apreciere a teoriei
economice mainstream, argumentând că ceea ce contează este
progresul sau regresul empiric, mai degrabă decât succesul sau
eşecul empiric

Concepţia lui Lakatos a fost mult mai atractivă pentru 
metologii ştiinţei economice decât cea a lui Popper



29

Retorica ştiinţei economice

• O reacţie radicală faţă de dificultăţile cu care se confruntă justificarea
recurgerii la simplificări drastice este negarea ideii că ştiinţa economică
satisface cerinţele metodologice

• A. Rosenberg (Economics—Mathematical Politics or Science of
Diminishing Returns, Chicago: University of Chicago Press,1992) susține
că ştiinţa economică face doar predicţii generice imprecise şi că ea nu
poate progresa, deoarece este construită în jurul psihologiei populare, care
este o teorie mediocră a comportamentului uman şi care (din cauza
ireductibilităţii noţiunilor intenţionale) nu poate fi îmbunătăţită

• Teoriile economice complexe sunt valoroase doar ca matematică
aplicată, nu ca teorii empirice

Ideea că ştiinţa economică nu a făcut nici un progres şi 
că nu permite nici o predicţie cantitativă este totuși greu 

de acceptat
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• O reacţie la fel de radicală, dar opusă, este cea a lui D. McCloskey
(The Rhetoric of Economics, Madison: University of Wisconsin Press,
1985), care neagă că există standarde metodologice, fundamentale şi
netriviale, pe care ştiinţa economică trebuie să le îndeplinească

• În concepţia sa, singurele criterii relevante şi semnificative pentru
evaluarea practicilor şi rezultatelor disciplinei sunt cele acceptate de
practicienii domeniului

• Economiştii pot respinge, astfel, pretenţiile arogante ale filozofilor de
a judeca discursul economic. Standardele filozofice de progres
ştiinţific sunt mai mult apă de ploaie

• Orice consideră un grup respectabil de economişti că este ştiinţă
economică bună este ştiinţă economică bună

• Cei interesaţi să înţeleagă caracterul ştiinţei economice şi să
contribuie la îmbunătăţirea acesteia ar trebui să evite metodologia şi
să studieze în schimb "retorica" ştiinţei economice – adică mijloacele
de argumentare şi de persuasiune care au succes în rândul
economiştilor
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"Realismul" în metodologia economică

• Metodologii ştiinţei economice au acordat puţină atenţie dezbaterii din
filozofia ştiinţei dintre realişti şi antirealişti, deoarece teoriile economice
postulează rar existenţa unor entităţi sau proprietăţi neobservabile, cu
excepţia diverselor variante de "neobservabile cotidiene", cum ar fi
credinţele şi dorinţele

• Pe de altă parte, metodologii au dezbătut viguros obiectivele ştiinţei
economice, însă cei care susţin că obiectivele finale sunt formularea de
predicţii (M. Friedman) o fac din cauza interesului lor pentru politica
economică, nu din cauză că încearcă să evite sau să rezolve mozaicul
epistemologic şi semantic aferent referirilor la neobservabile

• Există totuși două importante programe realiste recente în metodologia
economică

Programul dezvoltat de Uskali Mäki: este dedicat explorării variantelor de
realism implicit din afirmaţiile metodologice şi din demersurile teoretice ale
economiştilor (de ex., realismul structural ontic)

Programul adoptat de Tony Lawson și colab. (Univ. Cambridge): multe
din deficienţele ştiinţei economice mainstream (pe care le critică) sunt urmarea
unei insuficiente preocupări pentru ontologie.

 Fenomenele economice sunt influenţate, de fapt, de un mare număr de factori cauzali şi tot
ceea ce se poate realiza este cunoaşterea ştiinţifică a mecanismelor şi tendinţelor lor
fundamentale, a căror funcţionare poate fi întrezărită intermitent şi neclar în relaţiile observabile
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Metodologia economică şi studiile sociale ale ştiinţei

• De-a lungul istoriei sale, ştiinţa economică a fost subiectul examinării
sociologice şi metodologice (de ex., critica lui Marx la adresa economiei
politice clasice), care a urmărit identificarea distorsiunilor ideologice şi, deci,
criticarea anumitor aspecte ale teoriei şi politicii economice

• Influenţa sociologiei contemporane a ştiinţei şi a studiilor sociale cu privire
la ştiinţă, conjugată cu dificultăţile întâmpinate de metodologi în încercarea
de a conferi sens şi a raţionaliza evoluţia ştiinţei economice, a dus la un
reviriment sociologic în reflecţia metodologică

 Unii metodologi şi istorici susțin că evoluțiile din teoria economică reflectă o
mare varietate de factori neraționali, cum ar fi, schimbările în finanțarea
cercetărilor economice teoretice, angajamentele politice, rivalităţile personale,
ataşamentelor la metafore sau interese matematice

 În plus, mulţi dintre aceşti metodologi şi istorici au susţinut că ştiinţa
economică este nu doar obiectul cercetării sociologe, ci şi un instrument al
cercetării sociologice

Prin studierea structurii stimulentelor disciplinelor 
ştiinţifice şi a forţelor implicite sau explicite ale pieţei care 
influenţează cercetarea (economică), ar trebui să se poată 

scrie ştiinţa economică a ştiinţei, respectiv ştiinţa 
economică a ştiinţei economice însăşi
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Studiile contemporane specifice

• Trecerea în revistă anterioară a modalităţilor de abordare a
problemelor fundamentale ale metodologiei științei economice este
departe de a fi completă

• Există multe alte întrebări metodologice mai specifice, care merită
să fie abordate, iar acesta este un semn de maturitate a unei
subdiscipline în care un număr mare şi în creştere de lucrări de
metodologie economică abordează probleme particulare:

̶ 1) Deşi mai preocupată de conţinutul ştiinţei economice decât de metodologie,
recenta explozie a lucrărilor de ştiinţă economică feministă este impregnată de
reflecţii metodologice (şi sociologice) Faptul că proporţia economiştilor bărbaţi
este mai mare decât în oricare altă ştiinţă socială şi chiar şi în multe ştiinţe ale
naturii ridică problema metodologică dacă există, într-adevăr, ceva deosebit de
masculin în această disciplină

̶ 2) Acum un secol, economiştii vorbeau în lucrările lor de "principii", "legi" și
"teorii". În prezent, instrumentul intelectual standard sau formal este "modelul."
Este aceasta doar o schimbare de modă terminologică sau preocuparea pentru
modele indică o schimbare metodologică? Ce sunt modele?

̶ 3) În cursul ultimei generaţii, cercetările cu caracter experimental din ştiinţa
economică s-au înmulţit rapid. Aceste cercetări au avut mai multe obiective
diferite și se pare că oferă perspectiva trecerii prăpastiei dintre teoria economică
și dovezile empirice



IV. Postulatul raționalității 
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Semnificația raționalității

• Trăsătura cea mai caracteristică ştiinţei economice neoclasice este
accentul pus pe individualismul metodologic: încercarea de a arăta că orice
comportament economic se explică prin acţiunea indivizilor care caută să-şi
maximizeze utilitatea în condiţiile tehnologiei existente şi ale resurselor de
care dispun

Acesta este ceea ce se numeşte "postulatul raţionalităţii", care 
figurează ca premisă minoră în toate raţionamentele neoclasice

• Semnificaţia "raţionalităţii" pentru economişti nu coincide însă cu ceea
ce înţelege profanul prin acest termen

 În limbajul curent, raţionalitatea trimite la faptul că se acţionează
motivat şi în condiţii de cât mai bună informare posibilă, ori, în termeni mai
formalizaţi, la faptul că se utilizează în mod coerent mijloace adevate pentru a
atinge scopuri bine definite
 Pentru economişti, raţionalitatea înseamnă a alege în funcţie de o o
ordine de preferinţe completă şi tranzitivă, cu o informare perfectă şi fără
costuri; dacă veniturile viitoare sunt incerte, raţionalitatea înseamnă a se
maximiza utilitatea aşteptată, adică utilitatea înmulţită cu probabilitatea de a
o obţine
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• Pentru economiști, ideea raţionalităţii este o invenţie relativ recentă,
care datează din anii 1930, însă este moştenită de la revoluţia
marginalistă din anii 1870

LA economiştii clasici (ei nu folosesc niciodată acest termen),
raţionalitatea înseamnă a se prefera mai mult decât mai puţin, a alege
o rată a venitului mai ridicată, nu mai redusă, a minimiza costurile şi,
mai ales, a urmări interesul propriu, făra a se acorda o atenţie
explicită bunăstării altora

 În teoria marginalistă, căutarea interesului personal este înlocuită
prin maximizarea unei ordini de preferinţe în condiții de viitor incert
şi de informare completă

J von Neumann şi O. Morgenstern au adăugat conceptul de "utilitate
aşteptată" în cazul unui viitor incert

Mai recent, noua macroeconomie clasică a reinterpretat conceptul de
"informare perfectă" ca fiind distribuţia de probabilitate a preţurilor
viitoare

Firul roșu al tuturor acestor dezvoltări ale postulatului 
raţionalităţii în cursul ultimilor 60 de ani este că există un 

ansamblu de preferinţe stabile şi logice şi o informare perfectă şi 
gratuită cu privire la veniturile viitoare - interpretate probabilistic
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Impactul postulatului raţionalităţii asupra ştiinţei 
economice moderne a fost atât de puternic şi de invaziv, 
încât s-ar putea crede că este imposibilă construirea unei 

teorii economice care nu se bazează pe maximizarea 
utilităţii

• Această aserţiune este falsă, deoarece teoria keynesiană, cu
ipotezele sale privind fixitatea preţurilor, nu se bazează pe
maximizarea utilităţii şi poate fi greu conciliată cu aceasta

 O întreagă generaţie de economişti au crezut că pot oferi baze
microeconomice macroeconomiei keynesiane, adică pot face
multiplicatorul keynesian compatibil cu postulatul raţionalităţii şi nu
există nici acum unanimitate cu privire la rezultatul acestui demers

• De asemenea, este greu să deduci cererea de monedă din
maximizarea raţională a utilităţii - în sensul obişnuit al termenului

"Nu cunosc nici o demonstraţie serioasă că cererea de monedă se
explică prin optimizarea raţională." (Arrow , 1987, p. 70)

• Economia marxistă, economia radicală şi instituţionalismul
american evită toate postulatul raţionalităţii şi ar fi absurd să se
spună că acestea nu sunt analize economice
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“Sfânta” Rațiune

Atena
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Seducţia intuitivă a postulatului rațonalității este atât de puternică,
încât economiştii neo-austrieci (de ex., Lionel Robbins şi Ludwig von
Mises) îl consideră o propoziţie a priori, atât de evident adevărată,
încât este suficient să fie enunţată pentru a obţine un asentiment
imediat

• Aceasta înseamnă că propoziția amintită este considerată o categorie
kantiană, adică o propoziţe a priori referitoare la realitatea empirică, ce nu
poate fi niciodată invalidată, nici prin limbaj şi nici prin sensul termenilor (în
acest caz, termenul de "alegere deliberată“)

• Postulatul raţionalităţii este considerat şi în prezent de către unii autori ca
fiind empiric irefutabil, însă nu în sine, ci prin convenţie

Ca urmare, economiştii neoclasici consideră postulatul raţionalităţii
ca o parte a "nucleului dur" lakatosian al programului lor de
cercetare (propoziţie metafizică)

 Astfel, unii economişti neoclasici (de ex., T. Sargent şi R. Lucas) consideră
că orice încercare de introduce diverși parametrii într-un model economic care
nu se bazează pe principiul optimizării individuale este o "ajustare ad hoc“
(“stratagemă imunizatoare“), adică o încercare de a atinge un obiectiv specific,
dar fără a-i putea da o justificare mai largă
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• B. Caldwell este de acord cu ideea că postulatul raționalității face

parte din “nucleul dur” al programului de cercetare neoclasic, însă

din motive diferite

 El trece în revistă cinci studii experimentale ale raţionalităţii

deciziilor făcute de economişti şi discută rezultatele la care acestea au

ajuns

 În virtutea tezei Duhem-Quine, orice studiu de acest gen testează

nu numai raţionalitatea, ci şi stabilitatea preferinţelor şi caracterul

complet al informaţiilor cu privire la oportunităţile alternative

 Deduce că postulatul raţionalităţii, luat ca atare, este

neverificabil şi denunţă unele tentative de verificare ca find

"ultraempirism" - în sensul că resping orice concept teoretic ce nu este

direct observabil
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• Ideea că raţionalitatea este evident adevărată şi sacrosantă,
astfel încât trebuie apărată de orice critică euristică negativă sau
de "ajustări ad hoc" este o idee curioasă, având în vedere că
raţionalitatea - în sensul modern al termenului - nu poate fi
universal adevărată în toate actele economice comise de toţi
agenţii economici

 Nu poate fi eliminat comportamentul impulsiv sau tradiţional,
încercările exploratorii - a învăţa să vrei cea ce este de vrut -, ori
chiar uitarea, toate acestea golind de orice sens însăşi noţiunea de
"ordine de preferinţe coerentă“

 Postulatul raţionalităţii presupune un mare talent de procesare a
informaţiilor şi o mare capacitate de calcul – "pasiunea iraţională
pentru calcul raţional", cum spune J. Clark

 Raţionalitatea este "limitată“ (H. Simon) - în sensul că omul nu
poate maximiza utilitatea; singurul lucru pe care acesta îl poate face
este să găsească soluţii "satisfăcătoare", iar "satisfacerea" duce la
comportamente economice foarte diferite de "maximizare“ (Simon H.,
Rational Choise and the Structure of the Environment, 1956)
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Raţionalitatea colectivă şi decizia socială

• Deşi societăţile sunt foarte diferite de indivizi, ele evaluează

alternativele şi iau decizii, în mod raţional sau iraţional

• Deşi teoria deciziilor sociale se ocupă de problema raţionalităţii

sociale, cele mai multe lucrări de teorie a deciziilor sociale

explorează consecinţele principiilor de raţionalitate conjugate cu

restricţiile explicite de natură etică

Nu este totuşi evident care sunt principiile de raţionalitate ce 

ar trebui să guverneze deciziile şi evaluările societăţii

• Pretinsa iraţionalitate care se observă la nivel social poate apărea

cu uşurinţă din mecanismele standard care leagă deciziile sociale

de preferinţele individuale
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Contribuţia esenţială este teorema imposibilităţii a lui K. 
Arrow 

 Presupune că atât preferințele individuale, cât și deciziile sociale sunt
complete și tranzitive (şi implicit exhaustive) și că metoda de a lua decizii
sociale rezultă într-un mod oarecare dintr-un profil posibil al preferinţelor
individuale

 Impune o condiţie de unanimitate slabă: dacă toată lumea preferă pe
X lui Y, atunci Y nu trebuie ales

 Presupune că nu nu există un dictator, ale cărui preferinţe să
determine deciziile sociale indiferent de preferinţele celorlalţi membri ai
societăţii

 Impune condiţia ca opţiunea socială între X şi Y să depindă exclusiv
de modul în care indivizii ierarhizează variantele X şi Y

Arrow demonstrează rezultatul surprinzător că nu 
există nici o metodă de legare a deciziei sociale de 

preferinţele individuale care să satisfacă toate aceste 
condiţii!
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Teoria jocurilor

• În cazul rezultatele depind de ceea ce fac mai mulţi agenţi,

decizia cea mai bună a unui agent poate depinde de deciziile altor

agenţi

• Deşi principiile de raţionalitate care guvernează decizia

individuală rămân, desigur, valabile, există principii de raţionalitate

suplimentare, care guvernează aştepările unui anumit agent privind

acţiunile altora (şi aştepările acestora privind acţiunile agentului

respectiv ş.a.m.d.)

Teoria jocurilor ocupă un loc tot mai important în ştiinţa 

economică, fiind, de asemenea, relevantă în cercetările 

privind raţionalitatea şi în cele privind etica 
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Alte direcţii în ştiinţa economică normativă (1) 

• Rezultatele economice, instituţiile şi procesele pot fi bune sau rele
în mai multe moduri:

 Unele rezultate sunt mai bune pentru oameni decât altele

 Altele restrâng mai mult libertatea individuală

 Economiştii evaluează în mod obişnuit rezultatele în termeni
de bunăstare

 Aceasta nu înseamnă că ei cred că doar bunăstarea are
importanţă morală

 Economiştii se concentrează asupra bunăstării, deoarece
cred că ştiinţa economică oferă un set de instrumente deosebit
de adecvate pentru abordarea problemei bunăstării şi pentru că
ei cred că problema bunăstării nu poate fi separată de problema
egalităţii, libertăţii sau justiţiei

 Știinţa economică normativă este numită adesea
"ştiinţa economică a bunăstării"
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Alte direcţii în ştiinţa economică normativă (2) 

Economiştii şi filozofii au încercat să soluţioneze problema
caracterizării formale a libertăţii, astfel încât aceasta să poată fi
tratată cu instrumentele analizei economice.

Alți autori au dezvoltat caracterizarea formală a egalităţii
resurselor, oportunităţilor şi rezultatelor şi au analizat condiţiile în
care este posbilă separea responsabilităţii individuale pentru
inegalităţi de responsabilitatea socială

 J. Roemer a folosit modelarea economică modernă pentru a oferi
caracterizări precise ale exploatării

A. Sen și M.Nussbaum nu numai au dezvoltat interpretări noi ale
preocupărilor proprii economiei normative în termeni de capabilităţi,
pe care Sen le-a legat de caracterizările egalitarismului și ale
măsurilor operaționale de desfinţare a proprietăţii. (1999)

Există multe alte interacțiuni vitale între ştiinţa economică
normativă și filozofia morală
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CONCLUZII

• Preocupările actuale în metodologia științei economice sunt
numeroase, foarte diferite și extrem de efervescente

• Frontierele dintre ştiinţa economică şi filozofie în ceea ce
priveşte metodologia, raţionalitatea, etica şi filozofia normativă
socială şi politică sunt relative

• Deşi multe dintre aceste probleme sunt legate între ele,
studiul metodologiei ştiinţei economice nu este un demers
unitar

• Există o întreagă serie de cercetări separate, legate unele
de altele prin interconexiunile dintre probleme şi prin influenţa
dominantă a modelelor şi tehnicilor economice mainstream
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MULŢUMESC


