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Abstract. This study aims to examine the theoretical and methodological
presuppositions of the actual approaches of the problem of public goods,
with a special focus on the Theory of rational choice, as it is analyzed in
recent years by the French sociologist Raymond Boudon.

„Lucrul comun tututor este foarte puþin îngrijit, cãci oamenii se
preocupã mai degrabã de lucrurile proprii ºi mai puþin de cele
comune... Ei le neglijeazã crezând cã se ocupã de ele altcineva.“

ARISTOTEL, Politica, II.3.

Dacã într-un numãr anterior al Revistei1 am încercat sã schiþez problematica
deosebit de vastã a distribuþiei politice a bunurilor publice în societatea contem-
poranã, în acest studiu îmi propun sã prezint în mod sintetic presupoziþiile teore-
tice ºi metodologice pe care se bazeazã abordãrile actuale ale problemei bunu-
rilor publice.

Ce sunt bunurile publice?

Oamenii cer ºi oferã anumite bunuri ºi servicii prin intermediul pieþei; de ase-
menea, ei cer ºi oferã anumite bunuri ºi servicii prin mijlocirea instituþiilor politice.
Primele se numesc bunuri private; cele din urmã sunt numite bunuri publice2.
Guvernul cheltuieºte sute de miliarde de lei în fiecare an pentru producerea

ºi furnizarea unor bunuri ºi servicii publice. Pentru a înþelege natura lor, este ne-
cesar sã luãm în considerare mai întâi caracteristicile generale ale bunurilor pri-
vate, pentru ca, prin contrast, sã devinã evidente ºi însuºirile bunurilor publice.
În terminologia teoriei economice actuale, bunurile private au trei caracteris-

tici principale: excluziunea (excludability) — consumatorii sunt excluºi de la
consumul bunului dacã nu doresc sã plãteascã pentru el (de exemplu, contrava-
loarea unui bilet la teatru sau la cinema); rivalitatea (rivalry) — consumul bunului
de cãtre unii indivizi reduce cantitatea disponibilã pentru ceilalþi indivizi — cãci
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sunt utilizate resurse economice rare pentru producerea lui; rejectabilitatea (re-
jectability) — bunurile ºi serviciile private sunt rejectabile, în sensul cã un con-
sumator poate refuza sã cumpere un produs sau un serviciu dacã acesta nu sa-
tisface preferinþele sale.
Caracteristicile generale bunurilor publice sunt tocmai opusul acelora ale bu-

nurilor private. Astfel, bunurile publice sunt nerivale ºi neexclusive în consum,
în sensul în care consumul unor astfel de bunuri de cãtre unii membri ai societãþii
nu reduce cantitatea disponibilã pentru ceilalþi (non-rivalness); dupã cum nu este
posibilã excluderea unor membri ai societãþii de la consumul acestor bunuri
(non-excludability), astfel încât existã numeroºi „beneficiari clandestini“ (freeriders)
ai bunurilor în cauzã. Iar bunurile care posedã ambele caracteristici — nerivali-
tatea ºi neexclusivitatea în consum — sunt numite bunuri publice pure.
În mod evident, în realitate nu existã bunuri publice pure, care sã fie absolut

nerivale ºi neexclusive. Acestea sunt constructe ale teoriei economice, necesare
pentru a face inteligibilã realitatea empiricã în toatã diversitatea ei.
Gama bunurilor publice (de fapt, în mod precis, majoritatea lor sunt servicii)

este extrem de largã, de la iluminatul strãzilor, învãþãmântul de stat ori asigurã-
rile sociale ºi medicale, pânã la variatele infrastructuri ale societãþii actuale, asi-
gurarea legalitãþii, a ordinii publice ºi a apãrãrii naþionale. Toate acestea nu sunt
oferite de regulã de sectorul privat al economiei, în primul rând din cauza existen-
þei „consumatorilor clandestini“.
Nerivalitatea ºi neexcluziunea ridicã însã problema producerii acestor bunuri.

Unii autori argumenteazã cã aceste caracteristici ilustreazã „eºecul pieþei“ (mar-
ket failure), în sensul cã pieþele libere sunt incapabile sã furnizeze aceste bunuri
în cantitãþile necesare. Aceasta este una dintre problemele fundamentale ale bu-
nurilor publice, ºi existã astãzi în literatura de specialitate o vastã dezbatere cu
privire la posibilele soluþii ale lor. De asemenea, ele ridicã problema politicã a
rolului pieþelor în economie ºi problema mai largã a „externalitãþilor“. Prin con-
trast cu bunurile publice, se definesc bunurile private, care nu posedã astfel de
caracteristici. De exemplu, o pâine este un bun privat: proprietarul sãu poate ex-
clude pe alþii de la consumul ei ºi, odatã ce a fost consumatã, ea nu mai poate fi
consumatã din nou.
Un bun care este rival, dar neexlusiv în consum este numit resursã sau bun

comun. Astfel de bunuri ridicã probleme întrutotul similare bunurilor publice,
caracterizate cu formula „tragedia bunurilor comune“ (the tragedy of the commons)3.
De exemplu, controlul pescuitului oceanic este dificil întrucât stocurile mondiale
de peºte sunt considerate o resursã neexclusivã, dar finitã ºi epuizabilã.
Trebuie observat din nou cã aceste concepte sunt extrem de teoretice. De

exemplu, neexcluziunea afirmã, prin definiþie, cã este imposibilã excluderea
cuiva de la consum. În realitate, însã, orice bun poate deveni exclusiv. Bunãoarã,
reþelele de radio ºi televiziune. Considerate în trecut drept un exemplu tipic de
bunuri neexclusive, astãzi a devenit posibilã criptarea semnalelor lor astfel încât,
fãrã un decodor special, oricine este exclus de la reþea.
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Multe forme ale activitãþii creatoare au caracteristici de bunuri publice. O
poezie poate fi cititã de mulþi oameni fãrã a reduce consumul acestui bun de
cãtre alþii; în acest sens, ea este un bun nerival în consum. Tot astfel, informaþia
conþinutã în diferitele patente poate fi utilizatã de oricine fãrã a reduce consumul
acestui bun de cãtre alþii. Totuºi, operele rezultate din activitãþi creatoare pot fi
exclusive în anumite circumstanþe: persoana care a scris poezia poate refuza sã
o împãrtãºeascã altora nepublicând-o. Iar copyright-urile ºi patentele s-au insti-
tuit tocmai pentru a încuraja crearea unor astfel de bunuri nerivale, oferind în
acelaºi timp monopoluri temporare sau, în terminologia teoriei bunurilor pu-
blice, oferind un mijloc legal de a impune exclusivitatea pentru o perioadã limi-
tatã de timp.
Dupã cum existã bunuri publice, existã ºi „rele publice“, care au „efecte ex-

terne“ negative, iar nu pozitive asupra tuturor. De exemplu, poluarea mediului
înconjurãtor sau corupþia politicã sunt rele publice care posedã, ºi ele, caracteristicile
nerivalitãþii ºi neexclusivitãþii, ceea ce le transformã în rele publice pure.
Noþiunea economicã de bun public nu trebuie confundatã însã cu noþiunea

eticã de „bine public“, aplicatã de regulã deciziilor politice. De asemenea, o altã
confuzie destul de rãspânditã este aceea cã bunurile publice sunt acele bunuri
furnizate exclusiv de sectorul public sau guvernamental. Deºi guvernul este
adesea furnizor de bunuri publice, unele dintre acestea sunt disponibile în mod
natural (de exemplu, apa sau aerul curat), altele pot fi produse de indivizi sau fir-
me private, pot fi rezultatul unor iniþiative colective neguvernamentale etc. În ulti-
mul timp, unii autori utilizeazã ºi noþiunea de bunuri publice globale, referindu-se
la calitatea mediului înconjurãtor sau la securitatea internaþionalã4.
La rândul lor, bunurile colective (sau sociale) sunt acele bunuri distribuite de

guvern în mod individual, ca bunuri private, prin politicile sale sociale, fiind fi-
nanþate din fonduri publice (impozite). În sfârºit, unii autori utilizeazã noþiunea
de bun public numai pentru bunurile publice pure, nerivale ºi neexclusive. Pen-
tru bunurile publice exclusive ei folosesc noþiunea de „bunuri de club“ etc.
Dacã producerea voluntarã a bunurilor publice nu are loc, atunci singura so-

luþie pare sã fie aceea ca guvernul sã impunã taxe pentru a finanþa producþia de
bunuri publice. Dar problema politicã fundamentalã este aceea de a determina
cât de mari trebuie sã fie resursele atrase în general ºi, de asemenea, cât de mari
trebuie sã fie resursele alocate pentru diferitele bunuri publice.
Guvernul poate oferi subvenþii pentru ca un bun public sã fie produs în secto-

rul privat. Spre deosebire de producþia în sectorul guvernamental, aceste subven-
þii pot crea o anumitã formã de competiþie. Pericolul „cronismului“ (practica fa-
vorizãrii unor prieteni apropiaþi, a alianþei între politiceni ºi antreprenorii subven-
þionaþi de guvern etc.) poate fi limitat cu ajutorul unor clauze secrete pentru acor-
darea subvenþiilor ºi prin aplicarea unor principii generale clare ale politicilor
publice, guvernamentale.
În sfârºit, indiferent de modalitatea de producere a bunurilor publice, nivelul

eficient al acesteia constituie încã o preocupare majorã a teoriei economice ac-

3 BUNURILE PUBLICE ªI ALEGEREA RAÞIONALÃ 19

————————
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Public_good.



tuale. În orice caz, Paul Samuelson5, de exemplu, unul dintre fondatorii teoriei
bunurilor publice, propunea o „condiþie“ elementarã („condiþia Samuelson) de
calcul al nivelului eficient al producþiei de bunuri publice potrivit cãreia costu-
rile sociale marginale sã fie egale cu beneficiile sociale marginale ale producþiei
de bunuri publice, condiþie care nu este deloc de la sine înþeleasã în elaborarea
politicilor publice, guvernamentale.

*
Literatura actualã de specialitate dedicatã problematicii bunurilor publice te-

matizeazã de regulã asupra a trei modele principale: „tragedia bunurilor comu-
ne“, „dilema prozonierului“ ºi „logica acþiunii colective“, subsumabile unei per-
spective teoretice mai cuprinzãtoare: teoria alegerii (eng: choice; fr: choix) raþio-
nale, la care o sã mã refer pe rând în cele ce urmeazã.

„Tragedia bunurilor comune“

Dupã apariþia studiului sagace ºi provocator al lui Garret Hardin, „The Tra-
gedy of the Commons“6, aceastã expresie a ajuns sã desemneze acea degradare
ireversibilã a mediului înconjurãtor care poate surveni în urma utilizãrii în co-
mun a unei resurse limitate. Pentru a ilustra structura logicã a modelului sãu, el
oferã exemplul unei pãºuni comunale, oferit de altfel încã de David Hume, ºi
examineazã întreaga situaþie din perspectiva unui „pãstor raþional“.
Fiecare pãstor trãieºte, desigur, din exploatarea animalelor sale, deºi suportã

costurile ulterioare ale deteriorãrii bunului comun— pãºunea comunalã —, dacã
numãrul animalelor sale ori ale celorlalþi creºte în mod excesiv. Aºadar, fiecare
pãstor este interesat sã-ºi sporeascã numãrul de animale de pe urma cãrora trã-
ieºte, cãci nu va plãti decât o parte din costurile care rezultã din pãºunatul exce-
siv. „Aici apare tragedia“, observa Hardin. „Fiecare om se aflã în interiorul unui
sistem care îl obligã sã-ºi sporeascã fãrã limite turma — într-o lume cu resurse
limitate. Ruina este destinaþia cãtre care toþi se îndreaptã cu repeziciune, fiecare
urmãrindu-ºi de fapt propriul sãu interes într-o societate care crede în libertatea
bunurilor comune. Libertatea utilizãrii bunurilor comune aduce ruina tuturor“7.
Parabola lui Hardin descrie în mod paradigmatic precaritatea condiþiei omu-

lui în mediul sãu natural: aflaþi în cãutarea propriei lor bunãstãri, oamenii sfâr-
ºesc adesea prin a se lupta între ei, riscând sã o piardã cu totul. În orice caz, ana-
lizele standard din economia actualã a resurselor conchid cã, atunci când un nu-
mãr mare de utilizatori au acces la un bun comun, totalul unitãþilor utilizate din
acea resursã este mai mare decât nivelul optim de utilizare a ei8.
Dacã singurele bunuri comune ar fi pãºunile sau locurile de pescuit, tragedia

utilizãrii lor excesive încã nu ar fi prea mare. Dar Hardin însuºi a utilizat exem-
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plul pãºunii comunale ca metaforã pentru problema suprapopulãrii umane. Într-
adevãr, tragedia bunurilor comune serveºte astãzi pentru a descrie o gamã foarte
largã de probleme economice, sociale ºi politice majore, de la raporturile dintre
sectorul public ºi cel privat din societãþile actuale pânã la conflictele interna-
þionale. De fapt, populaþia globului este dependentã astãzi de resurse rare, epui-
zabile, existând riscul potenþial al declanºãrii unei tragedii a bunurilor comne la
nivel regional ºi chiar global.

„Dilema prizonierului“

O altã ilustrare conceptualã a acestui caracter paradoxal, adesea tragic, al ac-
þiunilor colective este binecunoscutul joc al „dilemei prizonierului“, care a atras
de mult timp atenþia oamenilor de ºtiinþã. Paradoxul la care conduce — strate-
giile individuale raþionale ajung sã obþinã rezultate colective iraþionale— pune
sub semnul întrebãrii convingerea fundamentalã potrivit cãreia fiinþele umane
raþionale parvin, în urma acþiunilor lor, la rezultate raþionale. „Aceste para-
doxuri“, s-a observat, „ne fac pur ºi simplu sã ne îndoim de modul în care înþe-
legem raþionalitatea ºi, în cazul dilemei prizonierului, sugereazã faptul cã fiin-
þelor umane le este imposibil sã coopereze. De aceea, ele au un impact direct
asupra unor probleme fundamentale de eticã ºi filosofie politicã ºi ameninþã în-
sãºi baza ºtiinþelor sociale. Tocmai amploarea acestor consecinþe explicã de ce
aceste paradoxuri au atras atât de mult atenþia ºi ocupã un loc central în discuþiile
filosofice“9.

„Logica acþiunii colective“

Mancur Olson a fost un economist teoretician ale cãrui lucrãri sunt astãzi bi-
necunoscute ºi mult discutate de specialiºtii în ºtiinþa politicã. Prima sa carte,
The Logic of Collective Action10, este una dintre acele lucrãri descrise ca „semi-
nale“, având un efect pur ºi simplu dramatic asupra studiului societãþii ºi al poli-
ticii moderne. Aceastã carte este un exemplu despre câtã însemnãtate poate avea
o idee simplã, dar clarã ºi, de asemenea, despre cum ideile simple pot fi aplicate
la domenii, în aparenþã, atât de diferite. Ea este una dintre cele mai importante
lucrãri de ºtiinþe sociale din secolul XX. Oricine studiazã instituþiile sociale ºi
politice moderne ºi, în general, problemele care presupun interacþiunea umanã,
trebuie sã þinã seama de „logica“ acþiunii colective pe care Olson a descris-o în
aceastã lucrare.
Argumentul principal al Logicii... este urmãtorul: „De fapt, nu este adevãrat

cã ideea potrivit cãreia grupurile vor acþiona conform interesului lor decurge lo-
gic din premisa comportamentului raþional ºi interesat. [...] Într-adevãr, în afarã
de cazul în care numãrul indivizilor dintr-un grup este destul de mic, ori existã
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o coerciþie sau un alt mecanism special pentru a-i face sã acþioneze în interesul
lor comun, indivizii raþionali interesaþi nu vor acþiona pentru realizarea inte-
rselor lor comune sau de grup“11 (s.a.). În alþi termeni, Olson semnaleazã difi-
cultatea oamenilor de a-ºi urmãri bunãstarea lor comunã. El pune astfel sub sem-
nul întrebãrii presupunerea filosofiei sociale clasice, a celei marxiste, de exemplu,
conform cãreia indivizii cu interese comune acþioneazã în mod voluntar pentru
realizarea acestor interese. El considerã nerealistã presupunerea potrivit cãreia
existenþa un posibil beneficiu comun pentru un grup social este suficientã pentru
a declanºa acþiunea colectivã necesarã pentru obþinerea lui. Dacã oamenii nu pot
fi excluºi de la beneficiile utilizãrii unui bun comun, odatã ce acesta a fost pro-
dus, ei nu sunt stimulaþi suficient pentru a contribui de bunãvoie la (re)producerea
bunului respectiv.
„Tragedia bunurilor comune“, „dilema prizonierului“ ºi „logica acþiunii co-

lective“ sunt cadre conceptuale generale care descriu modul acceptat astãzi de a
privi problemele pe care le înfruntã oamenii atunci când încearcã sã producã bu-
nuri publice. Toate cele trei modele se bazeazã pe ipoteza „consumatorului clan-
destin“ (freerider). Atunci când un individ nu poate fi exclus de la bunurile pu-
blice furnizate de ceilalþi, el nu este motivat sã contribuie la furnizarea bunurilor
respective, profitând astfel în mod clandestin de eforturile celorlalþi. Dacã toþi
membrii unei comunitãþi ar profita în mod clandestin de bunurile publice, aces-
tea din urmã nu s-ar mai putea produce. Dacã însã unii contribuie, iar alþii nu,
rezultatul este un nivel suboptimal de furnizare a bunurilor publice în cauzã.
„Aºadar, aceste modele sunt extrem de utile în încercarea de a explica de ce indi-
vizi perfect raþionali pot sã producã, în unele circumstanþe, rezultate «iraþionale»
din perspectiva tuturor celor implicaþi“12.

Teoria alegerii raþionale

Aceste trei modele de analizã sociologicã, precum ºi numeroasele lor variante,
sunt subsumabile însã unei perspective teoretice mai cuprinzãtoare: teoria alegerii
(sau acþiunii) raþionale, care asumã în general individualismul metodologic.
Spre deosebire de ºtiinþele mature ale naturii, în ºtiinþele sociale noþiunea în-

sãºi de explicaþie este încã problematicã. Dupã cum argumenteazã Raymond
Boudon într-o lucrare dedicatã acestei chestiuni, dacã ºtiinþele sociale nu acceptã
sã rãmânã „o branºã minorã a literaturii sau o activitate anexã a jurnalismului“13,
trebuie sã rezolve aceastã problemã epistemologicã majorã. Precum în ºtiinþele
naturii, unde o teorie explicativã este un ansamblu de propoziþii incontestabile,
imediat observabile, sociologii trebuie sã explice fenomenele sociale printr-un
ansamblu de postulate irecuzabile ºi autosuficiente.
Teoria alegerii raþionale (Theory of rational choice) încearcã sã rãspundã as-

tãzi tocmai acestei provocãri aspirând sã fundeze ºtiinþele sociale ca ºtiinþe veri-
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tabile. Pentru mulþi teoreticieni ai alegerii raþionale, „de îndatã ce un fenomen
social poate fi prezentat ca fiind rezultatul unor activitãþi individuale raþionale,
explicaþia este consideratã ºtiinþific autosuficientã“14.
Teoria alegerii raþionale continuã însã sã suscite vexaþie ºi chiar perplexitate.

Cãci, iatã, dupã John L. Campbell, „realitatea politicã este determinatã de indi-
vizi motivaþi instrumental care acþioneazã potrivit unei logici utilitare în termeni
de costuri ºi beneficii“15. Iar James B. Rule, la rândul sãu, afirmã cã teoria ale-
gerii raþionale se bazeazã pe urmãtoarea premisã fundamentalã: acþiunea umanã
este în mod esenþial instrumentalã ºi actorii sociali calculeazã în mod raþional
care acþiuni sunt cele mai susceptibile de a le maximiza recompensele lor glo-
bale16. Aºadar, atât pentru Campbell, cât ºi pentru Rule, caracterul instrumental
ºi analiza cost-beneficiu sunt definitorii pentru teoria alegerii raþionale.
Raymond Boudon17, în schimb, are o perspectivã mai largã, tratând teoria

alegerii raþionale ca o branºã a individualismului metodologic. El admite cã in-
strumentalismul ºi analiza cost-beneficiu sunt definitorii pentru aceastã teorie,
dar adaugã ºi alte postulate. Este vorba de postulatele individualismului, comprehen-
siunii ºi raþionalitãþii. Aceastã perspectivã este deosebit de interesantã întrucât
introduce sensul în teoria acþiunii raþionale „Analiza acþiunii raþionale devine
astfel o formã de hermeneuticã care presupune reconstrucþia motivaþiilor ºi a ra-
þiunilor actorilor“18. Teoreticienii acþiunii raþionale recunosc, altfel spus, cã
„structurile normative ºi cognitive servesc la medierea acþiunii raþionale ºi cã
studiul acestor structuri trebuie sã fie mai bine integrat în analizele lor“19. De
aceea este necesarã, argumenteazã Boudon, o teorie generalã a raþionalitãþii
umane, susceptibilã de a constitui fundamentul ºtiinþelor sociale, al cãrui obiec-
tiv central sã fie acela de a explica acþiunile, credinþele, atidudinile ºi comporta-
mentele umane, individuale ºi colective, inclusiv pe acelea care par, cel puþin la
prima vedere, iraþionale.
În sistematizarea lui Boudon20, teoria alegerii raþionale s-a constituit deja într-un

ansamblu de postulate generale. Primul postulat (P1 — individualismul) susþine
cã orice fenomen social este rezultatul unor acþiuni, decizii, atitudini, comporta-
mente, credinþe etc. individuale. Acest postulat are, desigur, un fundament onto-
logic: numai indivizii umani pot fi sediul unor credinþe, dorinþe, intenþii etc.,
astfel încât doar în mod metaforic unui Stat, unui Partid politic sau unei Biserici
li se pot asocia atari determinãri.
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Potrivit celui de-al doilea postulat (P2— comprehensiunea), orice acþiune in-
dividualã poate, cel puþin în principiu, sã fie înþeleasã. Nu ne mirãm vãzând un
pieton care priveºte la dreapta ºi la stânga înainte de a traversa strada, cãci înþe-
legem comportamentul sãu. Acest moment al comprehensiunii este esenþial dacã
se admite postulatul P1, cãci comprehensiunea acestei acþiuni este un moment
necesar al explicaþiei sale.
Fãrã a desconsidera existenþa unor cauze a-raþionale, al treilea postulat (P3—

raþionalitatea) afirmã cã acþiunile pe care le studiazã ºtiinþele sociale sunt de re-
gulã produsul unor „raþiuni“ conºtientizate, mai mult sau mai puþin, de cãtre in-
divizi. Astfel, pietonul poate foarte bine ca, în momentul în care se asigurã când
traverseazã strada, sã nu fie perfect conºtient de „raþiunile“ pe care le are pentru
a acþiona în acest fel; totuºi, nimeni nu se îndoieºte de existenþa lor. Trebuie ob-
servat în acest punct cã în timp ce P1 este o evidenþã, P2 ºi P3 sunt postulate în
sensul literal al termenului.
Al patrulea postulat al teoriei alegerii raþionale (P4 — consecvenþialismul sau

instrumentalismul) afirmã cã raþiunile pe care individul le are în vedere atunci
când întreprinde o acþiune vizeazã consecinþele posibile ale acþiunii în cauzã.
Pietonul se asigurã la traversarea strãzii diminuând astfel riscul de a se acci-
denta. Al cincilea postulat (P5 — egoismul) presupune cã individul este preo-
cupat exclusiv sau în mod prioritar de consecinþele unor acþiuni, fenomene sociale
etc. asupra intereselor sale proprii. Aici trebuie înlãturatã o confuzie, pe cât de
frecventã, pe atât de pernicioasã, ºi anume aceea cã postulatele precedente im-
plicã P5. Este fals; numai reciproca este adevãratã. Aceste postulate sunt legate
între ele prin relaþii de implicaþie ascendentã.
În sfârºit, al ºaselea postulat (P6 — maximizarea) presupune cã individul cu-

noaºte ºi cântãreºte avantajele ºi inconvenientele unei acþiuni, preferând-o unei
alte alegeri posibile dacã acþiunea în cauzã îi oferã un bilanþ mai favorabil. În
definitiv, pentru pieton, privitul la dreapta ºi la stânga comportã inconvenientul
pierderii de timp, dar este compensat prin avantajul evitãrii unei accidentãri etc.
Prin urmare, conchide R. Boudon, „conjectura eroicã“ realizatã de teoreticienii
alegerii raþionale este cã „acest ansamblu de ºase postulate defineºte cadrul în
care trebuie sã fie construitã orice teorie din domeniul ºtiinþelor sociale, oricare
ar fi fenomenul social de explicat“21.
ªtiinþele sociale sunt considerate imature pentru cã oferã adesea „explicaþii

iraþionale“ fenomenelor pe care le studiazã. Teoria alegerii raþionale, larg uti-
lizatã astãzi mai ales în SUA, dar ºi în Europa ºi chiar în Asia, constituie însã
fundamentul acceptat al tuturor ºtiinþelor sociale? Acestea din urmã nu pot fi re-
cunoscute pe deplin ca ºtiinþe dacã nu parvin la definirea unui model care sã per-
mitã explicaþia, raþionalã ºi irecuzabilã, a fenomenelor sociale.
Sintetizând lucrãrile subsumabile teoriei alegerii raþionale (TAR), Boudon elabo-

reazã el însuºi unModèle Rationnel Général (MRG). Metodologia utilizatã este de
tip empiric, autorul ilustrând demonstraþia sa cu numeroase exemple extrase din li-
teratura de specialitate sau oferite de unele analize ale fenomenelor sociale.
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Prin urmare, TAR sau MRG?
TAR are meritul de a propune explicaþii „sans boîtes noires“. Precum în orice

ºtiinþã veritabilã, teoreticienii alegerii raþionale explicã fenomenele sociale printr-un
ansamblu de propoziþii irecuzabile ºi autosufiente. Dar TAR, chiar dacã a devenit
un instrument epistemologic puternic, indispensabil cercetãrii ºtiinþifice în do-
meniul social, nu poate oferi explicaþia tuturor fenomenelor sociale. TAR nu este
un model explicativ general ale realitãþii sociale. În urma analizei postulate-
lor fondatoare ale sociologiei marxiste, funcþionaliste, dar ºi ale „sociologiei
nietzscheene“, autorul aratã cã TAR nu este un model general aplicabil în toate
circumstanþele. Unele fenomene sociale scapã instrumentelor TAR. Bunãoarã,
fenomenele sociale care sunt rezultatul unor credinþe netriviale, acelea care sunt
urmarea unor credinþe normative neinstrumentale sau, în fine, acelea care nu
sunt produsul unor atitudini egoiste nu pot fi explicate prin TAR, ceea ce îl face
sã afirme, în acord ºi cu alþi autori, cã postulatele acestei teorii sunt prea rigide.
Mai ales postulatele instrumentalismului (P4), egoismului (P5) ºi maximizãrii
(P6) împiedicã TAR sã explice anumite fenomene sociale.
Pãstrând postulatele individualismului (P1), comprehensiunii (P2) ºi raþiona-

litãþii (P3) ºi asumând în continuare perspectiva generalã a Individualismului
Metodologic, Boudon construieºte astfel propriul sãu Model Raþional General,
încercând apoi sã demonstreze cã acest model permite explicarea oricãrui feno-
men social, putând constitui astfel „fundamentul ºtiinþelor sociale“.
În principiu, individul acþioneazã pentru cã are „bune temeiuri“ (bonnes

raisons) de a o face, ceea ce nu înseamnã cã este o fiinþã lipsitã de afectivitate.
Mai mult, în unele cazuri, aceste „raþiuni“ sunt de naturã „cognitivã“ (acceptarea
unei stãri de fapt pentru cã este sau pare adevãratã, nu pentru l-ar privi într-un
fel personal), în altele sunt de naturã „axiologicã“ (individul aderã la o acþiune
nu pentru cã îl priveºte în mod direct, ci pentru cã aceasta este purtatã în numele
unor principii pe care el le împãrtãºeºte). De exemplu, Alexis de Tocqueville, în
Vechiul Regim ºi Revoluþia, încerca sã explice creºterea anticlericalismului din
Franþa la sfârºitul secolului al XVII-lea. La acea vreme, Biserica era perceputã
ca apãrãtoarea unor valori bazate pe Credinþã ºi Tradiþie, fiind în acelaºi timp pu-
ternic legatã de puterea politicã, care nu era perceputã însã ca acþionând în inte-
resul cetãþenilor. Prin „efectul de agregare“, teoretizat de R. Boudon în lucrãri
anterioare, credinþele individuale, bazate pe raþiuni puternice, au condus la o cre-
dinþã colectivã (anticlericalismul). Astfel, anticlericalismul a avut un sens pentru
unii (raþiuni cognitive), dar ºi alþii au aderat pentru cã li se pãrea potrivit (raþiuni
strategice) sã se ralieze la opinia dominantã. Prin urmare, se poate spune cã
Tocqueville ar fi aderat laMRG pentru cã el nu face apel nici un moment la forþe
obscure, psihologice sau culturale, care ar fi incitat francezii sã devinã antireligioºi.

MRG permite în egalã mãsurã explicarea originii unor credinþe magice. În ge-
neral, existã trei tipuri de credinþe iraþionale: „cele care conduc individul sã ac-
þioneze împotriva intereselor sale; cele care par sã contrazicã evidenþe empirice;
ºi cele care violeazã adevãrurile logico-matematice“22.
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„Credinþele false“ pot fi însã raþionale? Individul crede în ceva pentru cã el
are „raþiuni puternice“ (fortes raisons) pentru a crede, ceea ce nu înseamnã însã
cã aceste raþiuni nu s-ar putea modifica în condiþiile în care „contextul cognitiv“
în care se aflã individul se schimbã el însuºi. În antichitatea greacã, Thales cre-
dea cã Pãmântul este un disc plat aºezat pe apã, iar starea cunoaºterii din acea
epocã nu permitea ca aceastã idee sã fie contrazisã. Aristotel, la rândul sãu, sus-
þinea cã Pãmântul este sferic. În epoca lui Thales era admisibil sã se creadã cã
Pãmântul este plat, ceea ce nu mai putea fi admis în vremea lui Aristotel, când
cunoaºterea evoluase destul de mult. Prin urmare, este necesar sã se þinã seama
de aceºti parametri contextuali, „de poziþie“, „cognitivi“, „de ancoraj comunitar“
etc., care faciliteazã comprehensiunea comportamentelor individuale. Adesea,
indivizii aderã la o opinie în virtutea poziþiei lor sociale (de exemplu, muncitorii
cred cã automatizarea proceselor de fabricaþie este responsabilã pentru creºterea
ºomajului, în timp ce antreprenorii vãd în aceasta mai curând o modalitate de a-ºi
dezvolta afacerile) etc.
În sfârºit, „raþionalitatea axiologicã“, definitã încã de Max Weber drept con-

formitatea cu o valoare împãrtãºitã, se bazeazã în egalã mãsurã pe un model ex-
plicativ de tipul MRG. Autorul reia în acest context ideea de „raþionalitate prac-
ticã“, dezvoltatã de Nicholas Rescher: „pot exista raþiuni puternice pentru a judeca
în mod adecvat obiectivul care este urmãrit, dupã cum existã raþiuni puternice
pentru a utiliza mijloacele adecvate pentru a-l atinge“23.

MRG nu este însã lipsit de critici. Bunãoarã, care sunt criteriile care permit
actorului însuºi sã ºtie dacã raþiunile sale sunt bune? Cum putem fi siguri cã am
descoperit adevãratele raþiuni ale unui fenomen? etc. Modelul propus de R.
Boudon pare sã se bazeze pe o abordare prea radicalã, potrivit cãreia individul
este „atomul logic“ al fenomenelor sociale independent de orice structurã so-
cialã. El rãspunde însã acestor critici cu argumentul cã tipul de individualism pe
care îl apãrã nu este „atomic“, ci „structural“. În fond, individul acþioneazã în inte-
riorul unui sistem social structurat care prestabileºte contrângerile acþiunilor sale.
Recent, Raymond Boudon a revenit asupra subiectului, propunând o „teorie

generalã a raþionalitãþii“24 care sã depãºeascã „aporiile“ teoriei alegerii raþionale
printr-o viziune îmbogãþitã asupra acþiunii sociale ºi asupra demersului sociologic,
în general.
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