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Cuvânt înainte

În ultimii ani am oferit cursuri de teoria alegerii raþionale ºi de analizã institu-
þionalã studenþilor la cursurile universitare ºi de doctorat de la Facultatea de Filosofie
a Universitãþii din Bucureºti ºi apoi la ªcoala Naþionalã de Studii Politice ºi Adminis-
trative din Bucureºti. Cursurile au avut douã pãrþi: prima se referea la alegerea
socialã ca agregare a preferinþelor individuale. Cea de-a doua � asupra cãreia am
insistat întotdeauna mai mult � pleacã de la situaþiile cele mai simple de cooperare
socialã (pe care toþi studenþii în ºtiinþe politice le cunoaºteau, de vreme ce la multe
alte cursuri se pomenea de celebra �dilemã a prizonierilor�), apoi, generalizând,
abordam problematica acþiunii colective ºi tipurile de soluþii oferite acesteia; în
particular, cel mai mult am insistat asupra abordãrilor instituþionaliste.

Plecând de la prelegerile þinute, îmi propusesem sã scriu un curs, nu foarte extins,
care sã fie util în primul rând studenþilor. Aceasta pentru cã, deºi au fost fãcute unele
traduceri ale unor lucrãri importante în teoria alegerii raþionale sau ale unor cursuri
cuprinzând capitole dedicate acestei chestiuni, în literatura românã de specialitate
lipseºte o lucrare introductivã care sã prezinte perspectiva alegerii raþionale ºi a
analizei instituþionale de tip alegere raþionalã. Am considerat � ºi încã mai cred acest
lucru � cã imaginea ºtiinþei politice la noi este nu numai incompletã, ci chiar dis-
torsionatã din cauza lipsei unei asemenea perspective. Pe de altã parte, o abordare
teoreticã a fundamentelor teoriei politice îmi pãrea importantã, tot din pricina lipsei,
la noi, a unor astfel de lucrãri.

Rezultatul pe care îl prezint acum a fost sã fie altceva decât îmi propusesem
iniþial. Nu e vorba, mai întâi, de un manual decât într-un sens minimal, acela cã un
student poate încerca sã se familiarizeze cu conceptele ºi cu susþinerile de bazã ale
abordãrii alegerii raþionale odatã ce va studia aceastã lucrare. Dar în multe privinþe,
este (sau va fi, prin cele douã volume care vor urma) mai mult decât atât, deoarece
se va centra doar asupra unora dintre temele importante (ignorând altele) ºi, de
asemenea, va cuprinde rezultate mai speciale, incluse îndeosebi fiindcã interesele
mele de cercetare s-au concentrat asupra lor. Desigur, o parte dintre ele sunt abstracte,
chiar prea teoretice în unele cazuri1; în volumele urmãtoare unele capitole vor avea,
de asemenea, un caracter teoretic, în timp ce altele vor fi aplicate � iar aplicaþiile

1. Am notat cu asterisc (*) acele secþiuni care au un caracter mai tehnic ºi peste care,
la o adicã, se poate trece fãrã a pierde firul principal al lucrãrii.
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prezentate de un autor, atunci când avem de a face cu o paradigmã teoreticã deja
constituitã, sunt de bunã seamã, într-o mãsurã copleºitoare, expresia preferinþelor
sale subiective.

Sper totuºi ca lucrarea de faþã sã fie accesibilã unui cititor dispus sã depunã un
oarecare efort pentru a se deprinde cu tipul de argumentare folosit. Experienþa lucru-
lui cu studenþii mã face sã cred cã, odatã atins acest obiectiv, instrumentele teoriei
alegerii vor putea deveni suport pentru un mod de a gândi ºi de a înþelege fenomenele
politice.

Doresc sã mulþumesc pentru imboldul de a scrie aceastã carte studenþilor ºi docto-
ranzilor mei, cu care am discutat de-a lungul mai multor ani temele propuse aici. În
particular, mulþumesc doctoranzilor care au citit pãrþi ale lucrãrii ºi care au formulat
sugestii ºi observaþii: Mihai Ungureanu, Oana Bosoi, Horia Terpe. Colegii mei,
profesorii Lazãr Vlãsceanu ºi Dragoº Aligicã, au susþinut proiectul promovãrii ºi,
astfel, al abordãrilor instituþionaliste. Soþia mea Mihaela Miroiu ºi fiul meu Andrei
Miroiu m-au susþinut în toatã perioada elaborãrii ºi m-au încurajat sã introduc în þarã
ºi sã promovez teoria alegerii raþionale. Mihai Ungureanu a avut amabilitatea sã
pregãteascã indicele pentru primul volum. Nu îmi rãmâne decât sã încerc sã pun cât
mai repede la dispoziþia cititorilor ºi urmãtoarele volume ale acestei lucrãri.

A.M.

CUVÂNT ÎNAINTE
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Capitolul 1

Introducere

1.1. Ce este politica?

Una dintre cele mai grele întrebãri care i se poate pune unui profesionist1 este
aceea de a defini ºtiinþa în domeniul cãreia s-a specializat. Unui matematician,
de pildã, nu îi este uºor sã spunã ce este matematica � la fel unui fizician sau
unui biolog. Iar lucrurile sunt chiar mai dificile atunci când avem de-a face cu
specialiºti în domenii sociale. Poate cã suntem mai înþelegãtori când, de
exemplu, întâlnim un specialist în domeniul relaþiilor publice ºi îi solicitãm sã
ne lãmureascã ce sunt acestea � fiindcã domeniul este încã foarte nou ºi într-o
continuã redefinire; dar pesemne cã suntem mai intrigaþi când constatãm cã
un filosof, un sociolog sau chiar un economist este nevoit sã-ºi ia o mulþime
de precauþii (de genul: potrivit unor autori, lucrurile stau aºa ºi aºa; dar o
altã ºcoalã importantã susþine cã� etc.) pentru a rãspunde.

Lucrurile nu sunt cu nimic mai simple în cazul ºtiinþei politice. Sã apelãm
la cea mai simplã metodã de a vedea care este domeniul ei de studiu, ºi anume
sã ne raportãm la folosirea obiºnuitã, în limba românã, a termenului �politic�.
Pentru aceasta, sursa primã este dicþionarul � nu unul de specialitate, ci pur
ºi simplu unul general. În Dicþionarul explicativ al limbii române, ediþia
1998, gãsim urmãtoarea intrare:

POLÍTIC, -Ã, politici, -ce, s.f., adj. I. S.f. 1. ªtiinþa ºi practica de guvernare a
unui stat; sferã de activitate social-istoricã ce cuprinde relaþiile, orientãrile ºi
manifestãrile care apar între partide, între categorii ºi grupuri sociale, între
popoare etc. în legãturã cu promovarea intereselor lor, în lupta pentru putere etc.;
orientare, activitate, acþiune a unui partid, a unor grupuri sociale, a puterii de
stat etc. în domeniul conducerii treburilor interne ºi externe; ideologie care

1. Aici ºi în întreaga lucrare, expresiile de genul �profesionist�, �autor�, �cititor�,
�membru� al unui grup, �om�, �votant�, �alegãtor� etc. sunt folosite într-un
sens neutru faþã de gen.
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reflectã aceastã orientare, activitate, acþiune. ¸ Expr. A face politicã = a lua
parte în mod activ la discutarea ºi rezolvarea treburilor statului. 2. Tacticã,
comportare (abilã) folositã de cineva pentru atingerea unui scop. II. Adj. 1. Care
aparþine politicii (I), care se referã la politicã, de politicã; politicesc. ¸ Drepturi
politice = drepturile de participare a cetãþenilor la conducerea treburilor statului.
Nivel politic = grad de pregãtire a cuiva în probleme de politicã generalã;
orientare justã în astfel de probleme. Om politic (ºi, înv., substantivat, m.) =
persoanã care are un rol important în activitatea politicã, care îºi desfãºoarã
activitatea principalã în domeniul politicii (I 1). ¸ (Substantivat, n.) Aspect,
element politic (II 1), viaþã politicã. 2. Care are sau care exprimã o comportare
abilã; dibaci, ºiret. � Din lat. politicus, ngr. politikós, fr. politique1.

Ideea centralã este cã politica are de a face cu guvernarea unui stat, deci cu
acele activitãþi care urmãresc obþinerea puterii ºi permit realizarea opþiunilor
dorite prin intermediul statului. Existã însã ºi o idee mai generalã despre
politicã, uzualã în limba românã: anume cã politica priveºte capacitatea
cuiva de a atinge un scop (printr-o anume dibãcie sau ºiretenie). Ce înseamnã
asta? Aparent, ideea este cã politica va consta în utilizarea unor mijloace
speciale; dar mai important este ceea ce se presupune � dacã atingerea
scopului presupune dibãcie ori ºiretenie, înseamnã cã politica vizeazã în
primul rând sfera relaþiilor noastre cu alþii: priveºte acele obiective pentru
atingerea cãrora trebuie sã þinem seama de interesele ºi acþiunile celorlalþi
membri ai societãþii. Acest ultim sens (fãrã a cuprinde neapãrat nuanþa
peiorativã) se aflã ºi în alte limbi. De pildã, conform Merriam-Webster
Dictionary2, în limba englezã, termenul �politicã� (politics) are, printre altele,
ºi urmãtoarele sensuri:

� a) arta sau ºtiinþa de a guverna; b) arta sau ºtiinþa care se ocupã cu
ghidarea ºi influenþarea politicilor (policy) guvernamentale; c) arta sau
ºtiinþa care se ocupã cu câºtigarea ºi menþinerea controlului asupra
guvernãrii;

� a) complexul tuturor relaþiilor dintre oamenii care trãiesc într-o socie-
tate; b) relaþiile sau comportamentul în cazuri particulare, în special
aºa cum apar ele din punct de vedere politic.

Potrivit primului înþeles al politicii, ea vizeazã iarãºi sfera guvernãrii;
dar existã ºi sensul mai general, prin care politica priveºte comportamentul

1. http://dexonline.ro/search.php?cuv=politic&source=dex98.
2. http://www.m-w.com/cgi-bin/dictionary?book=Dictionary&va=politics&x=

17&y=13Merriam-Webster Online Dictionary.
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oamenilor nu neapãrat în sensul guvernãrii. Aºa cum detaliazã un alt dicþionar1,
acest sens priveºte relaþiile adesea conflictuale între oamenii dintr-o societate;
cu alte cuvinte, e vorba, ca ºi în limba românã, de acele situaþii în care trebuie
avute în vedere interesele diferite, chiar conflictuale dintre oameni.

Cum avem douã sensuri � unul restrâns ºi celãlalt mai general � ale ter-
menului �politic(ã)�, ºi ºtiinþa politicã va putea privi sau guvernarea, sau
(iarãºi într-un sens mai larg) relaþiile dintre oamenii unei societãþi care îºi
urmãresc atingerea scopurilor.

Sã mai notãm un lucru. Dicþionarele reflectã practici lingvistice, însã
uneori exprimã unele tipuri de înregimentãri sau chiar urmãresc în mod
explicit sã impunã anumite înþelegeri ale unor termeni. De pildã, una dintre
ediþiile mai vechi ale Dicþionarului explicativ al limbii române (Editura
Academiei, Bucureºti, 1984) introducea, în locul sensului (I 1) menþionat mai
sus, urmãtorul sens al termenului �politic(ã)�:

Formã de organizare ºi de conducere a unei comunitãþi umane, de asigurare a unei
ordini interne etc. în scopul obþinerii dominaþiei unei clase asupra altora, al
apãrãrii intereselor economice ale clasei economiceºte dominante ºi al garantãrii
securitãþii externe; sferã de activitate social-istoricã ce cuprinde relaþiile, orientã-
rile ºi manifestãrile ce apar între clase, între grupuri sociale, între popoare etc. în
legãturã cu promovarea intereselor lor, în lupta pentru putere etc.; orientare,
activitate, acþiune a unei clase, a unor grupuri sociale, a puterii de stat etc. în
domeniul conducerii treburilor interne ºi externe; ideologie care reflectã aceastã
orientare, activitate, acþiune.

Nu e greu sã observãm aici încercarea de a impune o definiþie a ceea ce
este politic în raport cu o concepþie particularã asupra politicii; în cazul de
faþã, era vorba de marxismul dogmatic (care, chiar dacã nu mai era aproape
deloc practicat la mijlocul anilor �80 în sfera academicã, în publicaþiile de
specialitate, totuºi se menþinuse în dicþionare neschimbat de pe vremea dece-
niului al ºaselea al secolului trecut). Problema este cã o definiþie a politicii ar
fi bine sã fie cât mai neutrã în raport cu diferitele tipuri de abordãri ale
acesteia. Dupã cum vom vedea imediat, politica poate fi studiatã fãcând apel
la instrumente teoretice foarte diferite, în unele sensuri incompatibile între
ele � ºi de aceea este de dorit ca definiþia pe care o dãm politicii sã fie inde-
pendentã de fiecare dintre acestea.

Sã mutãm acum centrul atenþiei asupra specialiºtilor în ºtiinþa politicã.
Desigur, în practicã, mulþi dintre ei îºi petrec cea mai mare parte a activitãþii

1. http://education.yahoo.com/reference/dictionary/entry/politics.

INTRODUCERE



14 FUNDAMENTELE POLITICII

profesionale cu cercetarea guvernãrii. De regulã, majoritatea studiazã ches-
tiuni precum instituþiile politice (instituþiile statului, partidele politice),
comportamentul politic, procesele electorale etc. Cursurile predate în facultã-
þile de ºtiinþã politicã se concentreazã tocmai asupra acestor chestiuni � iar
studenþii sunt persuadaþi sã considere cã temele tratate extensiv în cadrul
cursurilor sunt ºi cele care definesc obiectul ºtiinþei pe care o studiazã: ºtiinþa
politicã. Totuºi, printre cercetãtori existã o tendinþã foarte mare ca definiþia
datã politicii sã fie mai largã decât cea standard, de dicþionar, care o limiteazã
la guvernare: la arta sau ºtiinþa de a guverna, de a produce ºi influenþa
deciziile politice, de a accede ºi a te menþine la guvernare. Aºa cum vom vedea
imediat, unele dintre cele mai importante tipuri de abordãri ale politicii �
inclusiv abordarea de tipul alegerii raþionale � solicitã o definiþie mai largã.
De aceea, restrângerea politicii la domeniul guvernãrii ºi al instituþiilor for-
male care o asigurã riscã sã ignore unele dintre cele mai importante dezvoltãri
actuale din ºtiinþa politicã (Ball ºi Peters, 2000, p. 22).

Iatã mai jos câteva asemenea definiþii.

1. Politica în sens de distribuþie sau alocare a resurselor sociale
Politica priveºte �cine ce obþine, când ºi cum� (Lasswell, 1950).
2. Politica în sens de putere
�Politica poate fi cel mai bine caracterizatã drept utilizarea sub constrângere a
puterii sociale. De aici, studiul politicii � fie el realizat de cercetãtori sau de
politicieni � poate fi caracterizat la rândul lui ca studiul naturii ºi surselor acelor
constrângeri ºi al tehnicilor de utilizare a puterii sociale în cadrul constrângerilor
respective. Definind politica în termeni de putere, îi urmãm pe mulþi dinaintea
noastrã� Analiza noastrã se depãrteazã de tradiþie prin aceea cã defineºte politica
în termeni de folosire sub constrângere a puterii� Constrângerile sub care
acþioneazã actorii politici, manevrele strategice pe care le acestea le prilejuesc ºi
care se petrec în cadrul lor considerãm cã reprezintã esenþa politicii. Analiza
acestor constrângeri � de unde vin ele, cum funcþioneazã, cum vor putea funcþiona
agenþii politici în interiorul lor � este ceea ce considerãm cã stã în centrul
studiului politicii� (Goodin ºi Klingemann, 1996).
�Exercitarea puterii, prin raþiune ºi limbaj, pentru a atinge în cadrul unui grup de
oameni un anumit rezultat� (Arneil, 1999, p. 2).
3. Politica în sens de dimensiune a vieþii sociale
�În esenþã, noi acþionãm politic ori de câte ori luãm decizii pe seama altor oameni
ºi nu doar a noastrã. Politica înseamnã a planifica ºi organiza proiecte comune,
a stabili reguli ºi standarde care definesc relaþiile umane ºi alocarea resurselor
între nevoi ºi scopuri omeneºti rivale� (C. Anderson, apud Marsh ºi Stoker, 1995,
p. 5).
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�Politicul ar trebui definit astfel încât sã cuprindã întreaga sferã a socialului. De
aici decurge cã evenimentele, procesele ºi practicile nu trebuie etichetate ca
«nepolitice» sau «extrapolitice» pur ºi simplu în virturea cadrelor sau contextelor
în care apar. Toate evenimentele, procesele ºi practicile care apar în sfera socialã
au potenþialul de a fi politice ºi, deci, de a fi supuse analizei politice. Potrivit
acestei definiþii, domeniul guvernãrii nu este mai politic în sine decât cel al cul-
turii, juridicului sau sferei casnice. În consecinþã, diviziunea muncii casnice nu
este mai puþin politicã � ºi deci mai puþin potrivitã analizei politice � decât
reglementarea de cãtre stat a muncii� Politica ºi politicul privesc distribuþia,
exercitarea ºi consecinþele puterii. O analizã politicã este una care atrage atenþia
asupra relaþiilor de putere implicate în relaþiile sociale. În acest sens, politica nu
este definitã prin faptul cã are un locus de manifestare, ci prin natura ei de
proces� (Hay, 2002, p. 3).
�Politica poate fi definitã, pe scurt, ca fiind procesul prin care un grup de oameni
cu opinii ºi interese iniþial divergente ajung la decizii colective socotite îndeobºte
ca fiind obligatorii pentru respectivul grup ºi impuse ca o linie de conduitã
comunã� (Miller, 2000).

Sã analizãm ceva mai detaliat aceste definiþii. În al treilea sens � ºi cel mai
general �, ideea fundamentalã este aceea cã politica vizeazã procesele de
formare ºi implementare a alegerilor sau deciziilor sociale. Sã observãm încã
un fapt important: astfel înþeleasã, politica priveºte procesele care au loc în
interiorul diferitelor grupuri de oameni, nu neapãrat în cadrul societãþii ca
întreg. Prin urmare, putem vorbi de politicã relativ la orice grup de oameni,
de la cele mici la cele foarte largi, de la ceea ce se întâmplã în situaþii în care
sunt implicaþi oameni în contexte foarte locale la politica unor state întregi.

Enciclopedia Blackwell a gândirii politice (Miller, 2000) impune însã ºi
alte constrângeri: cã decizia socialã este rezultatul acordului între oameni,
deci se bazeazã pe ceva mai elementar, ºi anume opþiunile individuale. Nu
cred cã e bine sã se presupunã deja o asemenea idee, fiindcã e posibil ca unii
cercetãtori ai politicii sã susþinã un punct de vedere diferit. Apoi, se admite
cã cele mai relevante sunt cazurile în care diferenþele de opþiuni între membrii
grupului sunt mari. E adevãrat cã în mod obiºnuit astfel stau lucrurile, dar sã
nu uitãm cã unele dintre cele mai faimoase argumente din teoria politicã (pe
care le vom discuta le larg în aceastã lucrare) sunt cele care se referã la
alegerea unanimã: pe vorba de alegerea constituþionalã, pe care gândirea
politicã clasicã a formulat-o ca problemã a contractului social. Apoi, faptul cã
o decizie socialã devine obligatorie pentru membrii grupului nu trebuie impus
dintru început în cadrul definiþiei; dimpotrivã, se poate întâmpla sau nu aºa
ceva cu o decizie, dar lucrul acesta nu poate fi ºtiut întotdeauna a priori. Ca
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urmare, nu trebuie sã definim politica în raport cu un anumit gen de decizii
(deci cu un domeniu, un locus al politicii), ci pur ºi simplu în raport cu
procesele prin care ea se constituie ºi se înfãptuieºte.

Trupul omenesc ºi politica

�Istoricii s-au apropiat de istoria corpului de multã vreme. Au studiat
corpul din perspectiva demografiei sau a patologiei istorice; l-au privit ca
sediu al nevoilor sau al poftelor, ca loc al proceselor fiziologice ºi al
metabolismelor, ca þintã pentru microbi ºi viruºi: au arãtat cât de mult
sunt implicate procesele istorice în ceea ce poate trece drept fundamentul
pur biologic al existenþei; ºi ce loc trebuie sã se acorde în istoria socie-
tãþilor unor «evenimente» biologice precum circulaþia bacililor sau prelun-
girea duratei de viaþã. Dar corpul este tot atât de nemijlocit implicat ºi
într-un câmp politic; raporturile de putere opereazã asupra lui o integrare
imediatã; îl învestesc, îl marcheazã, îl formeazã, îl supun la cazne, îl
silesc sã munceascã, îl obligã la ceremonii, îi solicitã semne. Aceastã
învestire politicã a corpului este legatã, prin relaþii complexe ºi reciproce,
de utilizarea lui economicã; într-o mare mãsurã, corpul este învestit cu
raporturi de putere ºi de dominaþie [�] Corpul nu devine o forþã utilã decât
dacã este în acelaºi timp corp productiv ºi corp aservit. Aceastã aservire nu
se obþine numai prin intermediul violenþei sau al ideologiei; poate foarte
bine sã fie vorba de o aservire directã, fizicã, sã foloseascã forþa împotriva
forþei, sã aibã ca obiect elemente materiale ºi, cu toate acestea, sã nu fie
violentã; poate fi calculatã, organizatã, elaboratã tehnic, poate fi inge-
nioasã, poate sã nu facã uz nici de arme, nici de teroare, ºi cu toate acestea
sã rãmânã de ordin fizic. Poate, cu alte cuvinte, sã existe o «cunoaºtere» a
corpului care sã nu fie totuna cu ºtiinþa funcþionãrii acestuia, ca ºi o
dominare a forþelor lui care sã fie mai mult decât capacitatea de a le
învinge; aceastã cunoaºtere ºi aceastã dominaþie constituie ceea ce s-ar
putea numi tehnologia politicã a corpului� (Foucault, 2005, pp. 32-33).

În formularea ºi implementarea unei decizii, procesele care privesc puterea
sunt extrem de importante. Sã observãm însã, mai întâi, cã procesele de
formulare ºi implementare a deciziilor sociale sunt mai generale decât cele în
care intervin relaþiile de putere. În al doilea rând, este, desigur, adevãrat cã
procesele privind puterea intervin adesea în procesele sociale; dar iarãºi nu
ºtim a priori cã intervin ºi cum intervin. Dimpotrivã, unele dintre cele mai
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importante realizãri ale teoriei politice sunt cele în care se argumenteazã cã
exercitarea puterii are loc în contexte noi. Or, cercetarea politicã a acelor contexte
nu a început abia dupã ce s-a constatat cã acolo sunt implicate relaþii de putere;
în fapt, procesul a fost invers: acele contexte � modul în care în cadrul lor se
iau deciziile sociale � au fost studiate, iar consecinþa a fost construirea unor
argumente cã deciziile implicã relaþii de putere. Un exemplu este teza lui Michel
Foucault cã relaþiile de putere afecteazã chiar modul în care corpul omenesc
este înþeles ºi devine obiect social. Un alt exemplu: formula feministã ceea ce
este personal este politic spune tocmai cã relaþiile de putere din societate
afecteazã, constrâng, modificã însãºi viaþa personalã; cu alte cuvinte, deciziile
individuale nu sunt independente de cele la nivel social. Ca urmare, conceptul
de �putere� nu e cuprins în însãºi definiþia problemei, ci mai curând e parte
a unui anumit tip de soluþie (anumite moduri de realizare a deciziilor sociale).

Feminismul ºi distincþia public � privat

�În contextul analizelor feministe, dualismul public � privat este considerat
ca factor care dã naºtere la spaþii separate pentru femei ºi bãrbaþi, circum-
scriind femeile spaþiului «domestic», privat ºi bãrbaþii � spaþiului în care se
pun la cale afacerile colective. [�] Sfera privatã s-a identificat cu ceea ce
trece drept «feminin»: sentimente, intuiþie, iraþionalitate, pãrtinire, sensibi-
litate, grijã. Sfera publicã s-a identificat cu trãsãturi «masculine»: raþiune,
raþionalitate, neutralitate, obiectivitate, calcul de interese, meritocraþie,
competiþie, drepturi. În doctrina liberalã clasicã, femeile sunt construite ca
subiecþi privaþi, iar bãrbaþii ca subiecþi publici. Odatã circumscrise sferei
private, femeile capãtã statusuri ºi roluri subordonate. Ele se ocupã de
gospodãrie ºi creºterea copiilor, bãrbaþii se ocupã de industrie, comerþ,
afaceri, activitãþi publice ºi politicã. Femeile nu au avut autoritate contrac-
tualã ºi nici o relaþie directã cu proprietatea. [�] Miºcarea feministã a
contestat dihotomia public � privat, plecând de la lozinca «ceea ce este per-
sonal e politic». Teoriile feministe se axeazã pe analiza relaþiilor de putere
implicate în diviziunea public � privat ºi pe strategiile de transformare ale
acestor relaþii. În mare mãsurã experienþele femeilor, fãcute publice, au
relevat faptul cã sfera privatã înseamnã ºi o ºcoalã a abuzurilor ºi nedrep-
tãþii, a violenþei în familie, ºi cã neintervenþia statului înseamnã sã laºi în
stãpânirea unor pãrinþi abuzivi sau a unui bãrbat violent copiii sau femeile.
Vãlul care acoperã aceste abuzuri trebuie dat la o parte� (Dragomir ºi
Miroiu, 2002, pp. 301-303).

INTRODUCERE



18 FUNDAMENTELE POLITICII

În sfârºit, în definiþia politicii nu este necesar sã fie amintite instituþiile
formale prin care se realizeazã guvernarea, ºi asta din mai multe motive.
Primul, aºa cum am vãzut, este acela cã politica, în sensul sãu mai general,
priveºte ºi procesele de formulare ºi implementare a deciziilor sociale ºi în
alte contexte decât cele care implicã instituþiile statului (în particular: la
nivelul altor grupuri decât societatea ca întreg). Apoi, aºa cum argumentezã
mulþi autori, apariþia instituþiilor formale este adesea rãspunsul, consecinþa,
iar nu premisa pentru nevoia luãrii unor decizii. În sfârºit, decizia socialã
solicitã uneori, aºa cum vom vedea pe larg, existenþa unor instituþii formale,
ale statului. Dar argumentul cã lucrurile trebuie sã se întâmple obligatoriu aºa
nu este deloc constrângãtor. Dimpotrivã, acestui argument hobbesian (pentru
apariþia statului) unii autori i-au opus argumentul liberal, cã aceleaºi funcþii
de reglementare a acþiunii sociale pot fi îndeplinite de instituþia pieþei libere,
iar alþii � argumentul conservator cã o comunitate de oameni se poate autoor-
ganiza pentru a rãspunde unei probleme sociale. Ca urmare, definiþia politicii
nu trebuie sã presupunã referirea la instituþiile formale ale statului. Iarãºi,
ideea de bazã este aceea cã e mai potrivit sã definim politica nu cu referire la
un anumit domeniu, locus, din societate, ci mai curând raportându-ne la tipul
de procese, de probleme pe care le avem în vedere.

Ca sã conchidem, politica cuprinde procesele prin care, prin interacþiunile
dintre oameni, se formeazã ºi se implementeazã deciziile sociale.

1.2. Abordãri în ºtiinþa politicã

Atunci când, la începutul anilor �90 ai secolului XX, în universitãþile româneºti
au fost introduse programe de studiere a politicii, în limba românã au circulat
mai multe variante pentru a le desemna. S-a spus politologie, adicã ºtiinþa
politicii; dar expresia ºtiinþe politice a devenit cea mai rãspânditã � iar odatã
cu acreditarea în universitãþi a programelor de studii cu acest nume toatã
lumea a trebuit sã se refere pur ºi simplu în acest fel la studiul academic al
politicii. Cãtre sfârºitul deceniului trecut a mai apãrut o dificultate, legatã de
dezvoltarea (la nivel de master, cu prioritate) a unor cursuri de politici
publice; dificultatea provine din faptul cã, în acest caz, obiectul nu este
politica, ci politicile. Într-adevãr, sã observãm cã în limba englezã existã douã
cuvinte pentru a vorbi despre lucruri pentru care noi avem doar unul, cel de
�politicã�: politics ºi policy. Pânã acum am vorbit despre politicã în primul
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sens, exprimat de termenul politics. În româneºte pare-se cã a început sã se
încetãþeneascã pluralul �politici�, pentru a ne referi la ceea ce englezii numesc
policy (iar la singular se preferã substantivul nearticulat �politicã�1). Se
vorbeºte despre political science ºi despre policy science. În româneºte am
avea aceeaºi traducere: ºtiinþã politicã, dar sensul celor douã expresii este
foarte diferit.

Se pune însã imediat întrebarea: De ce vorbim în limba românã de ºtiinþe
ale politicii, atâta vreme cât în majoritatea cazurilor, în româneºte, vorbim
despre o ºtiinþã sau alta la singular? (Sã ne amintim cã în româneºte spunem
�matematicã�, �fizicã�, �economie�, acolo unde în englezã se foloseºte
pluralul: mathematics, physics, economics.) Nu cred cã a existat sau existã
astãzi vreun motiv serios în acest sens (în englezã, iarãºi, se spune political
science); cu o excepþie, care va fi discutatã imediat, ºi anume cã în ºtiinþa
politicã existã abordãri foarte diferite, chiar incomensurabile. În ºtiinþa politicã
nu existã o �paradigmã�, ci mai multe; dar de aici nu putem trage concluzia
cã existã mai multe ºtiinþe ale politicii (�ºtiinþele politice�), ci doar cã politica
este astãzi abordatã din perspective extrem de diferite.

Cei care studiazã ºtiinþa politicã diferã între ei, mai întâi, prin domeniul
cercetat. Dacã, aºa cum am vãzut, existã puncte de vedere diferite asupra a
ceea ce înseamnã politica, ºi domeniile în care se poate clasifica studiul
acesteia se pot construi în mod diferit. De pildã, din perspectiva înþelegerii
politicii ca utilizare sub constrângeri a puterii sociale, Goodin ºi Klingemann
(1996) indicã urmãtoarele diviziuni ale ºtiinþei politice:

� Instituþii politice
� Comportament politic
� Politicã comparativã
� Relaþii internaþionale
� Teorie politicã
� Politici publice ºi administraþie
� Economie politicã
� Metodologie politicã

1. Ce sunt �politicile�? Iatã o definiþie: �O politicã publicã este o reþea de decizii
legate între ele privind alegerea obiectivelor, a mijloacelor ºi a resurselor alo-
cate pentru atingerea lor în situaþii specifice. Procesul de înfãptuire a politi-
cilor este procesul de formulare ºi de aplicare a politicilor publice� (Miroiu,
2001, p. 26).
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Dar putem distinge cercetãtorii ºtiinþei politice ºi dupã tipul de abordare
teoreticã pe care îl practicã. Iatã o posibilã trecere a lor în revistã (Marsh ºi
Stoker, 1995):

Abordarea tradiþionalã este cea de teorie politicã normativã. Ea are o tradiþie
puternicã în gândirea filosoficã, iar obiectivul ei este acela de a descoperi ºi aplica
noþiunile valorice, evaluative în sfera relaþiilor ºi practicii politice. Poate cã cel mai
cunoscut gânditor contemporan care se înscrie în aceastã abordare este J. Rawls:
prin teoria sa a dreptãþii, el a încercat sã evidenþieze rolul pe care trebuie sã îl aibã
în viaþa politicã valorile libertãþii, egalitãþii ºi dreptãþii sociale.
Studiile instituþionale se concentreazã asupra regulilor, procedurilor ºi organizãrii
formale a raporturilor din societate, asupra impactului pe care acestea îl au asupra
luãrii deciziilor sociale.
Analiza comportamentalã (behavioristã) urmãreºte sã ofere explicaþii ale com-
portamentului politic la nivel individual ºi al grupurilor sociale; ea acordã un rol
central cauzalitãþii ºi caracterului empiric, falsificabil al cercetãrilor.
Teoria alegerii raþionale se apleacã asupra condiþiilor care definesc ºi constrâng
alegerile sociale; pornind de la alegerile fãcute de persoanele individuale, înþelese
ca actori raþionali, ea construieºte modele teoretice care încearcã sã þinã cont de
o varietate de situaþii empirice.
Abordarea feministã în ºtiinþa politicã devine tot mai relevantã pe mãsurã ce
scoate în evidenþã impactul organizãrii patriarhale a societãþii. �Patriarhatul� (din
grec. patria �tatã� ºi arché �regulã�) defineºte acele aranjamente sociale în care
membrii bãrbaþi ai societãþii tind sã domine în poziþii de putere, în luarea deciziilor.
În sfârºit, analiza discursivã cerceteazã (aºa cum am vãzut mai devreme din textul
lui Michel Foucault) modul în care discursul � ca structurã de înþelesuri � este
produs, funcþioneazã, se schimbã ºi face posibilã acþiunea umanã.

În cele ce urmeazã, sã analizãm mai în detaliu trei dintre aceste abordãri:
studiile instituþionale, analiza comportamentalã (behavioristã) ºi, desigur,
teoria alegerii raþionale.

Studiile instituþionaliste au o veche istorie ºi au constituit o lungã perioadã
de timp paradigma teoreticã dominantã în ºtiinþa politicã (în primele decenii
ale secolului XX). Dupã ce, la mijlocul secolului trecut, abordãrile behavio-
riste au reprezentat curentul dominant în cercetãrile politice, instituþionalismul
a revenit � sub numele de neo-instituþionalism � la începutul anilor �80 ca un
rãspuns conºtient la ceea ce s-a numit �revoluþia behavioristã�, dar ºi la
influenþa tot mai mare a abordãrilor de tipul alegerii raþionale.
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Analiza behavoristã, teoria alegerii raþionale ºi neo-instituþionalismul repre-
zintã, în terminologia lui Th. Kuhn (1976), trei paradigme în ºtiinþa
politicã. O prezentare clarã a conceptului kuhnian de �paradigmã� e datã
în Pârvu (1981):

�Conceptul central al teoriei kuhniene a ºtiinþei, care permite distingerea
tipurilor de cercetare ºi a normelor lor, este acela de paradigmã. El reprezintã
pentru studiul dezvoltãrii ºtiinþei, «unitatea fundamentalã», ireductibilã la «con-
stituenþii ei logici elementari care ar funcþiona în locul ei» (p. 541). Numeroa-
sele semnificaþii pe care termenul de «paradigmã» le are în lucrarea lui Kuhn
pot fi grupate sau reduse la câteva tipice. În primul rând, prin paradigmã se
înþelege o realizare ºtiinþificã remarcabilã pe care o anumitã comunitate
ºtiinþificã o recunoaºte, pentru un timp, drept bazã a practicii ei. Astfel au fost
Fizica lui Aristotel, Almagesta lui Ptolemeu, Principiile ºi Optica lui Newton,
Chimia lui Lavoisier º.a. Prin aceste opere se determinã genul de probleme cu
sens în disciplina respectivã, precum ºi metodele legitime prin care ele se
abordeazã. Trãsãturile acestor opere, care le fãceau apte sã joace acest rol,
sunt noutatea ºi deschiderea. Aceste realizãri (cuprinzând laolaltã legi, teorii,
aplicaþii ºi instrumentaþie) oferã «modele din care apar anumite tradiþii coerente
de cercetare ºtiinþificã» (p. 54). În al doilea rând, «paradigma» desemneazã o
mulþime de aplicaþii standard ale unei teorii: «o mulþime de ilustrãri repetate
ºi cvasi-standard ale diferitelor teorii în aplicaþiile lor conceptuale, observa-
þionale ºi instrumentale» (p. 87). În al treilea rând, prin «paradigmã» Kuhn se
referã la o totalitate de opþiuni (explicite sau nu), la o «reþea de opþiuni �
concepuale, teoretice, instrumentale ºi metodologice», comune unei comunitãþi
ºtiinþifice, impuse oamenilor de ºtiinþã; opþiuni ontologice (privind tipurile de
entitãþi pe care le conþine universul), epistemologice ºi metodologice-instru-
mentale (vizând forma legilor sau explicaþiilor admise, tipul de instrumentaþie,
tipul de generalizãri etc.). Aceste opþiuni «produc regulile care-i spun practi-
cianului unei discipline mature cum aratã lumea ºi ºtiinþa despre lume» (p. 85).
Maturizarea efectivã a unei discipline este marcatã de apariþia în cadrul ei a
primei paradigme, care-i va imprima pentru totdeauna un tip de dezvoltare
nou, un pattern evolutiv specific. Odatã cu prima paradigmã se reconstituie
(«se redefineºte») domeniul disciplinei, se promoveazã un nou tip de cercetare,
metodã, organizatã ºi eficientã, se constituie un grup profesional cu statut bine
determinat, se restructureazã «stilistic» modul de prezentare a rezultatelor
cunoaºterii (cercetarea devine «profesionalã ºi ezotericã»), se instituie un cadru
conceptual ºi metodologic comun etc.� (Pârvu, 1981, pp. 82-83).

1. Paginile dintre paranteze sunt cele din lucrarea lui Kuhn (1976).
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Analiza behavioristã îºi gãseºte în cartea lui R. Dahl Who Governs?
Democracy and Power in an American City, publicatã în 1961, expresia
paradigmaticã. Plecând de la o analizã empiricã a modului în care în oraºul
New Haven au fost luate deciziile importante, de-a lungul unei perioade de
peste o sutã ºi cincizeci de ani, el a ajuns la concluzia cã, din oligarhie, oraºul
a devenit, treptat, pluralist. Dahl a analizat trei probleme: dezvoltarea urbanã,
nominalizãrile politice, educaþia publicã � ºi a constatat cã puterea nu era con-
centratã (sau, mai bine zis, a devenit tot mai puþin concentratã) într-un singur
grup. Mai degrabã, ca expresie a faptului cã resursele care produc puterea
erau larg distribuite în populaþie, ºi puterea însãºi era fragmentatã între diferiþii
actori. Grupurile nu acþionau concentrat asupra tuturor problemelor: cele care
se opuneau într-o problemã puteau sã colaboreze, sã se uneascã în privinþa
unei alte probleme. ªi chiar dacã influenþa directã asupra deciziilor-cheie o
aveau puþini oameni, cei mulþi au putut sã le influenþeze prin vot.

Cum poate fi detectat însã faptul cã un actor exercitã putere asupra altuia?
Dupã Dahl, trebuie sã vedem care sunt preferinþele diferiþilor actori politici,
dacã ele diferã în anumite cazuri. Dacã preferinþele unor actori predominã în
anumite probleme-cheie, înseamnã cã acei actori exercitã puterea în sistemul
politic respectiv. Dar o preferinþã nu poate fi cercetatã ca atare, ci numai prin
deciziile efective ale actorilor. Decurge de aici o concluzie foarte importantã:
a studia relaþiile de putere înseamnã a analiza deciziile concrete în care actorii
îºi urmãresc propriile preferinþe. De fapt, Dahl a fãcut exact acest lucru în
analiza relaþiilor de putere în oraºul New Haven.

Analiza comportamentalã ºi-a propus sã utilizeze tehnici statistice riguroase
în analiza datelor politice. Ca urmare, obiectivul ei a fost acela de a dezvolta,
pe baza analizei cantitative a comportamentului uman în grupuri, o ºtiinþã
empiricã a politicii, capabilã sã genereze ipoteze cu valoare predictivã. De
bunã seamã, aceasta presupune cã, pe de o parte, cercetarea poate conduce la
regularitãþi care pot fi apoi generalizate, iar pe de altã parte, cã acestea pot fi
descoperite printr-o analizã neutrã, care nu face apel la judecãþi de valoare.
Pentru behavioriºti, conceptul de �cauzalitate� joacã un rol esenþial; potrivit
lor, relaþiile cauzale pot fi descoperite prin analiza procesului efectiv de luare
a deciziilor.

Neo-instituþionalismul are în cartea lui D. North Institutions, Institutional
Change and Economic Performance (1990), în cea a lui J.G. March ºi
J.P. Olsen Rediscovering Institutions (1989) ºi în lucrarea lui E. Ostrom
Governing the Commons (1990) exemplificãrile cele mai adecvate. Scopul
neo-instituþionaliºtilor este acela de a scoate în evidenþã rolul crucial al
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instituþiilor (al regulilor, normelor, practicilor sociale), al contextului institu-
þional în modelarea comportamentului politic ºi al rezultatelor acþiunii politice.
Instituþiile conteazã, într-adevãr, dar la fel conteazã ºi istoria � adicã felul în
care se prezintã astãzi practica politicã depinde de evoluþia sa, de modul în
care a ajuns sã fie astfel; actorii, la rândul lor, sunt socializaþi în acest con-
text instituþional complex ºi îºi modeleazã ºi în acest fel comportamentul. Ca
urmare, accentueazã neo-instituþionaliºtii, comportamentul politic, modalitã-
þile în care se construiesc deciziile sociale sunt extrem de complexe ºi, de
aceea, într-o mare mãsurã, impredictibile. Mai mult, odatã constituite, institu-
þiile se adâncesc în rutinã, în convenþie ºi sunt dificil de reformat, de schimbat,
de înlocuit. De aceea existã perioade de stabilitate, de regularitate în compor-
tamentul politic, în instituþiile politice (care pot fi urmate de faze de schimbare
instituþionalã intensã).

Înþelegerea semnificaþiei teoriei alegerii raþionale presupune sã ne referim
la operele cu valoare paradigmaticã pentru aceastã abordare. În aceste cãrþi
sunt definite principalele probleme considerate importante, în acest cadru,
pentru înþelegerea comportamentului politic ºi a deciziilor sociale, sunt defi-
nite metodele considerate legitime ºi fructuoase, precum ºi principalele tipuri
de rãspunsuri ce pot fi date unei probleme teoretice. În lucrarea sa, Social
Choice and Individual Values (1951), K.J. Arrow s-a concentrat asupra moda-
litãþilor prin care preferinþele individuale pot fi agregate pentru a construi o
funcþie de bunãstare socialã. Celebra teoremã a lui Arrow, care dovedeºte cã
nu se poate construi o asemenea funcþie de agregare a preferinþelor individuale
care sã îndeplineascã simultan anumite proprietãþi pe care, în mod rezonabil,
noi le considerãm acceptabile, a reprezentat punctul de plecare pentru dez-
voltãri deosebit de importante în economie ºi în ºtiinþa politicã. În lucrarea sa
An Economic Theory of Democracy (1957), A. Downs construieºte modele
ale competiþiei dintre partidele politice, în care politicienii acþioneazã ca
actori ce urmãresc maximizarea utilitãþii � în cazul competiþiei politice, a
numãrului de voturi câºtigate de partidul lor. J. Buchanan ºi G. Tullock au
elaborat în The Calculus of Consent (1962) modele ale statului ºi ale compor-
tamentului birocratic, presupunând iarãºi cã agenþii care acþioneazã în aceste
instituþii se comportã ca maximizatori. În The Logic of Collective Action
(1965), M. Olson abordeazã formarea intereselor de grup ºi comportamentul
de grup în perspectiva ideii de bun public ºi evidenþiazã dificultãþile în
agregarea acestora.

Autorii menþionaþi sunt economiºti (doi dintre ei, K.J. Arrow ºi J. Buchanan,
au obþinut Premiul Nobel pentru economie). Teoria alegerii raþionale este
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într-un fel o încercare de a aduce în ºtiinþa politicã tipul de abordare ºi
rigoarea economiºtilor, prin construirea de modele formale, capabile sã ofere
explicaþii ale comportamentului uman în spaþiul public ºi sã permitã predicþii
privind conduita omului. Desigur, modelele construite se bazeazã pe idei
simplificatoare, dar acest lucru a permis folosirea metodelor matematice de
modelare a comportamentului politic. Teoria alegerii raþionale se bazeazã pe
supoziþia cã explicarea deciziei sociale trebuie sã se realizeze, în ultimã
instanþã, prin apelul la acþiunile actorilor individuali implicaþi; cã a înþelege
decizia socialã înseamnã a înþelege modul în care se face agregarea acþiunii
agenþilor. Aceastã supoziþie este cunoscutã sub numele de individualism
metodologic. În al doilea rând, teoria alegerii raþionale admite cã actorii
politici sunt raþionali: ei îºi urmãresc interesele individuale ºi cautã sã-ºi
maximizeze beneficiile. Cele mai interesante rezultate obþinute dovedesc cã
existã o tensiune între raþionalitatea individualã ºi cea colectivã: într-o
societate de actori iraþionali este posibil ca rezultatele la care se ajunge sã fie
mai proaste decât dacã actorii s-ar comporta raþional (aici intervin concepte
deja celebre, precum �cãlãtorul clandestin�, �dilema prizonierilor� etc.).

Cele trei tipuri de abordãri în ºtiinþa politicã diferã prin problemele pe care
le ridicã, prin problemele asupra cãrora se concentreazã, prin tipurile de
factori explicativi pe care îi sugereazã, prin metodele utilizate. Totuºi, ar fi
greºit sã se considere cã cele trei abordãri sunt incomparabile. Uneori se
încearcã reconstruirea unora dintre conceptele ºi tezele unei orientãri din
perspectiva alteia. În acest sens, teoria alegerii raþionale este cea mai activã.
De exemplu, în ultimele douã decenii, modele mai sofisticate ale teoriei
alegerii raþionale (aºa-numitele modele de a doua generaþie, în cadrul teoriei
institutionale a alegerii raþionale � vezi, de pildã, Ostrom, 1990) au încercat
sã recupereze aspecte specifice studiilor neo-instituþionaliste. Astfel, într-un
sens, neo-instituþionalismul poate fi vãzut astãzi ca o aplicare ºi dezvoltare a
abordãrii de tip alegere raþionalã.

1.3. Structura lucrãrii

Fundamentele politicii este o lucrare gânditã sã acopere, cel puþin la nivel
elementar, câteva dintre principalele abordãri de tip alegere raþionalã. În
aceastã carte adoptãm explicit paradigma alegerii raþionale ºi încercãm ca, pe
baza acesteia, sã reconstruim câteva dintre temele centrale ale ºtiinþei politice.
Unii vor spune: paradigma alegerii raþionale ºi-a trãit traiul; e nevoie sã
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înþelegem politica altfel decât ne cere ea. Cãci teoria alegerii raþionale este
subminatã de patologii metodologice grave (Green ºi Shapiro: 1994; Friedman,
1996), iar alte paradigme au o capacitate mai mare de a percepe politica. Nu
cred cã lucrurile stau astfel: în ultimii ani abordãrile de tip alegere raþionalã
nu numai cã au continuat sã se dezvolte pe liniile tradiþionale, dar au reuºit sã
încorporeze abordãrile instituþionaliste; în plus, e greu de vãzut care sunt ºi
cât de puternice sunt acele misterioase alternative (Chong, 1996) la teoria
alegerii raþionale. Dar, chiar dacã teoria alegerii raþionale s-ar afla acum
într-un moment în care influenþa ei în ºtiinþa politicã e tot mai micã, nu cred
cã e de dorit sã o ignorãm � cel puþin în spaþiul românesc. Abordãrile de acest
tip aproape cã lipsesc în literatura politicã din þara noastrã. Înainte de a le
respinge, e nevoie sã le cunoaºtem; cu atât mai mult cu cât ele necesitã (spre
deosebire de alte tipuri de abordãri, adesea mai în vogã) un studiu sistematic �
cum zicea cândva Hegel, o muncã amarã a gândirii.

Lucrarea va avea trei volume. Primul, Preferinþe ºi alegeri colective,
cuprinde, alãturi de o secþiune dedicatã ideii de raþionalitate, o prezentare
monograficã a conceptului de �alegere socialã�. Vom aborda chestiunea
raþionalitãþii individuale, a modalitãþilor prin care preferinþele pot fi agregate
(în acest cadru vor fi acordate spaþii largi câtorva reguli de agregare a prefe-
rinþelor: regula unanimitãþii ºi regula majoritãþii simple, precum ºi unor alter-
native la aceasta din urmã, cum ar fi criteriile lui Condorcet ºi Borda), precum
ºi a dificultãþilor care apar pe acest drum. Astfel, vor fi analizate pe larg pro-
blemele legate de existenþa majoritãþilor circulare, precum ºi de teoremele de
imposibilitate ale lui K.J. Arrow. Pe de altã parte, vor fi discutate modalitãþi
de evitare a apariþiei circularitãþilor � ºi deci de încercare de a concilia
raþionalitatea individualã ºi cea colectivã � prin raportare, în special, la
mecanismele de vot în contextul competiþiei politice.

Al doilea volum, Instituþii ºi acþiune colectivã, porneºte de la un alt mod
de a evidenþia existenþa unor tensiuni între raþionalitatea individualã ºi cea
colectivã: cel pe care, în chipuri diferite, dar cu o structurã analoagã, îl ilus-
treazã �dilema prizonierilor�, �tragedia bunurilor comune� (a lui G. Hardin)
sau �problema acþiunii colective� (pusã de M. Olson). Volumul prezintã aceste
abordãri ºi dezvoltãrile din deceniile de dupã anii �60 ºi se concentreazã asupra
încercãrilor de a construi o abordare de tip alegere raþionalã care sã þinã cont
de existenþa unei imense diversitãþi în aranjamentele sociale de cooperare în
astfel de situaþii, create de diferitele grupuri umane. De aceea, ne vom opri cu
precãdere asupra abordãrilor care încearcã sã încorporeze în alegerea raþionalã
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perspectiva instituþionalã. Analizele se vor concentra asupra cercetãrilor
realizate de ªcoala de la Bloomington (condusã de Vincent ºi Elinor Ostrom).

Cel de-al treilea volum, Spaþiul public, se va baza pe faptul cã abordarea de
tip alegere raþionalã (sau, mai curând, abordarea raþionalã instituþionalã) este
astãzi paradigma dominantã în ºtiinþa politicã. Voi încerca sã indic modalitãþile
în care aceasta este semnificativã pentru înþelegerea unora dintre procesele
relevante din societatea româneascã. Volumul va dezvolta un numãr de teze
prin care voi propune o reconceptualizare, în termenii unei abordãri neo-insti-
tuþionaliste, a proceselor sociale din România din ultimii ani ai socialismului
ºi din deceniul ulterior prãbuºirii acestuia. Atenþia va fi concentratã asupra
mecanismelor prin care s-a nãscut un anumit gen de spaþiu public în societatea
româneascã ºi care îi asigurã stabilitatea.

Natura unei astfel de lucrãri cere ca opþiunile personale ale autorului sã nu
iasã prea mult în evidenþã. Am respectat aceastã constrângere, chiar dacã un
cititor atent va observa cã unele abordãri îmi sunt mai apropiate, altele mai
puþin; de asemenea, cã existã o anumitã ordine a prezentãrii care trãdeazã
opþiunile individuale, precum ºi credinþele privitoare la ce este semnificativ ºi
ce nu. Desigur, chiar ºi în primele douã volume vor apãrea puncte de vedere
personale, mai de detaliu, dar care sunt evidenþiate direct. Volumul al treilea
va avea însã avantajul cã selecþia tipurilor de dezvoltãri teoretice sau a
aplicaþiilor posibile va fi explicit personalã. De aceea, în acel volum, opþiunile
personale vor avea cea mai mare greutate. Abia acolo voi dezvolta, în cadrul
conceptual construit anterior, punctele mele de vedere privind spaþiul politic
românesc: care sunt problemele lui relevante ºi ce tipuri de politici pot fi
formulate pentru a le soluþiona.

*

Încercând sã indice una dintre supoziþiile fundamentale ale abordãrii lor,
J. Buchanan ºi G. Tullock luau drept moto la lucrarea The Calculus of
Consent, publicatã prima datã în 1962, o frazã a lui Th. Jefferson (1743-1826),
din una dintre scrierile sale celebre, Kentucky Resolution, ºi care a fost
adoptatã de legislativul din statul Kentucky în 1798. Textul (prezentat aici mai
extins decât l-au folosit Buchanan ºi Tullock) este urmãtorul:

Încrederea este pretutindeni pãrintele despotismului. Guvernãmântul liber se
întemeiazã pe suspiciune ºi nu pe încredere; suspiciunea ºi nu încrederea este cea
care cere Constituþiei sã îi constrângã pe cei cãrora suntem obligaþi sã le acordãm
putere: iar Constituþia noastrã a fixat, în consecinþã, limitele pânã la care � ºi
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dincolo de care � poate merge încrederea noastrã� În chestiunile care privesc
puterea, sã nu mai auzim de încrederea în om, ci sã-l constrângem ca, prin
lanþurile Constituþiei, sã nu ne vatãme.

Cercetãrile care au urmat apariþiei cãrþii lui Buchanan ºi Tullock (1962),
ca ºi a lucrãrii lui M. Olson (1965) au indus totuºi o anumitã îndoialã în
privinþa acestei supoziþii foarte pesimiste. Speranþa mea este ca, mãcar la
sfârºitul întregului demers, sã avem curajul intelectual sã punem un alt moto,
ceva mai optimist (deºi nu foarte optimist!), care poate fi ºi el exemplificat cu
ajutorul unui text din lucrãrile unuia dintre pãrinþii Constituþiei americane,
J. Madison (1751-1836):

Aºa cum existã un grad de viciu în omenire, care ne solicitã un anumit grad de
circumspecþie ºi de neîncredere, tot aºa existã alte calitãþi ale naturii umane, care
justificã o anumitã mãsurã de stimã ºi încredere. Guvernãmântul democratic, mai
mult decât oricare altul, presupune existenþa acestor calitãþi. Dacã imaginea rezul-
tatã din circumspecþia politicã a unora dintre noi ar fi o oglindã adecvatã a carac-
terului uman, atunci concluzia ar fi cã nu existã îndeajuns de multã virtute pentru
ca oamenii sã se autoguverneze, ºi cã numai lanþurile dictaturii pot sã îi determine
sã nu se distrugã ºi sã se devoreze unul pe altul (The Federalist Papers, 55).
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Partea I

RAÞIONALITATE ªI ALEGERE
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Capitolul 2

Actorul raþional

2.1. Conceptul de �raþionalitate� în teoria alegerii

În cele ce urmeazã ne propunem sã înþelegem felul în care indivizii ºi grupurile
de oameni fac alegeri. O supoziþie fundamentalã a acestei lucrãri este cã
înþelegerea acþiunilor politice nu se poate realiza decât dacã facem apel la
construcþii teoretice, adicã teorii sau modele. Spre deosebire de teorii, mode-
lele sunt mai rudimentare; un model este o colecþie de supoziþii (simpli-
ficatoare) despre realitate. Simplificãrile sunt deliberate: de exemplu, în
acest capitol vom defini modele ale actorului raþional. Probabil cã imediat se
va obiecta cã o asemenea simplificare este nerealistã: persoana umanã nu este
pe deplin raþionalã. Impulsurile, afectele, pasiunile, sentimentele etc. joacã
un rol important în alegerile noastre � prin urmare, este greºit sã se afirme cã
alegerile noastre pot fi corect modelate fãcând apel la ipoteza raþionalitãþii
actorului �politic�.

O asemenea replicã este prost formulatã, întrucât nu ne permite sã con-
chidem cã ipoteza raþionalitãþii actorului este pusã sub semnul întrebãrii, ci
doar cã modelele care pot fi construite pe baza ei sunt chestionabile. Un
model teoretic este propus, mai întâi, pentru cã, tocmai prin simplificãrile
formulate, el permite testarea mai precisã a consistenþei interne a unei ipoteze
sau a unei teorii, formularea ei într-un mod mai precis, mai simplu ºi mai
clar. În al doilea rând, modelul e capabil sã specifice, independent de alte
pãrþi ale unei teorii, exact acele componente care apar ca fiind relevante, sem-
nificative într-un anumit context. În al treilea rând, modelul permite derivarea
din supoziþiile fãcute a consecinþelor teoretice: ce rezultã din supoziþiile
fãcute, cât de puternice sunt acestea, ce consecinþe nu decurg din asumarea
unor supoziþii. Dupã cum vom vedea în aceastã lucrare, consecinþele unui
model nu sunt întotdeauna triviale; bunãoarã, una dintre cele mai importante
rezultate prezentate va fi teorema lui Arrow, care indicã faptul cã, deºi intuitiv
lucrurile nu pãreau sã stea astfel, unele supoziþii adesea acceptate nu sunt
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compatibile între ele. În sfârºit, un model permite derivarea unor consecinþe
empirice, lucru esenþial pentru evaluarea unui model teoretic: ce predicþii face,
ce explicaþii dã pentru procesele, fenomenele din lumea realã. Aºa cum scriu
Buchanan ºi Tullock referitor la modelele actorului raþional,

Modelele pot fi grupate în trei pãrþi: supoziþii, analizã ºi concluzii. Supoziþiile
pot sã fie sau nu �descriptive� sau �realiste�, în sensul în care aceste cuvinte sunt
folosite în mod obiºnuit. În multe cazuri, �nerealismul� supoziþiilor face ca
modelele sã fie respinse înaintea examinãrii ºi testãrii concluziilor. Esenþialmente,
singurul test al �realismului� supoziþiilor constã în aplicabilitatea concluziilor.
Din acest motiv, cititorul care are o poziþie criticã faþã de supoziþiile compor-
tamentale folosite aici e sfãtuit sã-ºi amâne judecarea modelelor noastre pânã când
va fi pus faþã în faþã unele implicaþii ale modelului privitoare la lumea realã ºi pro-
priile cunoºtinþe cu privire la instituþiile politice existente (Buchanan ºi Tullock,
1962, p. 29).

Aºadar un model teoretic trebuie sã aibã capacitatea de a produce explicaþii
ale fenomenelor politice ºi chiar de a indica predicþii privind evoluþia acestora.
Dar trebuie subliniat faptul cã de aici nu decurge cã modelele trebuie sã
explice toate fenomenele politice. În nici o ºtiinþã modelele teoretice nu pot
face aºa ceva: un model fizic reuºeºte sã explice doar de un numãr redus
de situaþii; în teoria economicã, modelele pot justifica o fracþiune din com-
portamentele oamenilor. Prin urmare, dacã vom accepta diverse modele ale
actorului raþional, nu va trebui sã admitem ºi cã acþiunile oamenilor în sfera
politicã sunt întotdeauna raþionale. Dimpotrivã, ceea ce ar urma sã acceptãm
e doar cã aceastã supoziþie este un instrument foarte puternic pentru a înþe-
lege mult � iar unii susþinãtori ai unor astfel de modele ar spune cea mai
mare parte � din viaþa socialã. În plus, un model ne permite sã indicãm mai
precis când ºi cum se comportã oamenii iraþional. (În capitolul 9 vom discuta
pe larg o asemenea chestiune legatã de comportamentul votanþilor în alegerile
de masã.)

Sã începem prin a discuta semnificaþia termenului �raþional�.

Ce este raþional?

Ca ºi în capitolul precedent, sã începem prin a rãsfoi o lucrare cu caracter
introductiv. Pentru Dancy ºi Sosa (1992, pp. 415-419), termenul �raþional�
are extrem de multe sensuri. Unele dintre ele se referã la cunoaºtere, altele la
acþiunea umanã. Sã începem cu primele:
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� Raþionalitatea constã în conformitatea cu regulile logicii deductive.
Sã luãm unul dintre cele mai celebre silogisme. Dacã avem premisele:
a) Toþi oamenii sunt muritori; ºi b) Socrate e om, atunci e raþional sã
conchidem de aici cã Socrate e muritor � dar e iraþional sã tragem
concluzia cã Socrate e un filosof care s-a preocupat de problematica
dreptãþii.

� A fi raþional înseamnã a face calcule matematice corecte. Într-adevãr,
este raþional sã inferez cã numãrul x e mai mare decât 9 dacã ºtiu cã:
a) x > 6; ºi b) x e multiplu de 5.

� Raþionalitatea constã în a trage concluzii corecte pe baza înþelesului
cuvintelor pe care le folosim. Dacã ºtiu cã cineva este burlac, atunci �
întrucât ºtiu cã �burlac� înseamnã bãrbat necãsãtorit � voi putea con-
chide cã nu existã nici o persoanã care sã-i fie socru.

� A fi raþional înseamnã a face apel la inducþia amplificatoare. Dacã o
studentã a fost foarte bine pregãtitã la toate examenele din primii doi ani
de facultate, va fi raþional sã trag concluzia cã la examenul de astãzi ea
a venit din nou foarte bine pregãtitã.

� Raþionalitatea constã în a face uz în mod corect de probabilitatea ca
unele evenimente sã se producã. La alegerile pentru postul de primar
general al municipiului Bucureºti din 2005, sondajele de opinie indicau
cã diferenþa dintre candidatul Alianþei D.A., Adriean Videanu, ºi cel al
PSD, Marian Vanghelie, era foarte mare în favoarea primului candidat.
De aceea, era raþional sã conchid cã probabilitatea ca votul meu sã
poatã schimba rezultatul votului era foarte micã.

� A fi raþional înseamnã a face inferenþe întemeiate pe generalizãri
empirice în general acceptate ca valide. Dacã ieri a plouat, iar azi-noapte
a fost foarte frig, atunci pot trage concluzia cã pe strãzi ºi pe trotuare va
fi polei în cursul dimineþii de azi.

În toate cele ºase cazuri, termenul �raþional� era aplicat mecanismului
prin care din anumite premise erau inferate concluzii; raþional este argumentul
sau, tautologic vorbind, �raþionamentul� folosit pentru a extrage o nouã
cunoaºtere. Existã însã ºi unele moduri cu totul diferite de folosire a terme-
nului �raþional�, care se aplicã de aceastã datã nu cunoaºterii, ci acþiunii
noastre. Termenul �raþional� se aplicã nu felului în care facem judecãþi, ci
modului în care acþionãm sau ne comportãm1:

1. Mai existã o situaþie, în care �raþional� se aplicã felului în care comunicãm cu
alþii. Faptul cã reuºim sã comunicãm cu succes cu alþii, chiar dacã nu formulãm
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� A fi raþional înseamnã sã acþionãm astfel încât sã ne atingem cel mai
bine scopurile.

� A fi raþional înseamnã sã tratãm orice alt om ca scop în sine, ºi nu ca
un mijloc pentru atingerea scopurilor noastre.

Primul sens al termenului �raþional� are legãturã cu mijloacele pe care le
folosim pentru a ne atinge scopurile propuse. Cel de-al doilea sens vizeazã
mai degrabã scopurile decât mijloacele. Într-o tradiþie weberianã, se spune cã
în primul caz avem de-a face cu o raþionalitate instrumentalã, iar în al doilea,
cu o raþionalitate valoricã (sau axiologicã). În acest capitol ne vom concentra
asupra primului tip de raþionalitate, pentru cã modelele actorului care se
comportã raþional (ºi în particular, aºa cum vom vedea în capitolele urmãtoare,
modelele votantului raþional) se întemeiazã pe ideea de raþionalitate instru-
mentalã. Dar pentru a înþelege mai bine în ce constã ea, sã o diferenþiem mai
precis de abordãri alternative, în mod specific de raþionalitatea valoricã.

Douã tradiþii intelectuale

Fiecare dintre cele douã modalitãþi de conceptualizare a raþionalitãþii acþiunii
are în spate o tradiþie intelectualã prestigioasã. Prima descinde din Iluminismul
scoþian, reprezentat strãlucit de autori precum David Hume (1711-1776) ºi
Adam Smith (1723-1790). Cea de-a doua are în filosoful german I. Kant
(1724-1804) principalul reprezentant.

Raþionalitatea instrumentalã. Dacã vrem sã vorbim despre o alegere raþio-
nalã, atunci de bunã seamã cã presupunem cã raþiunea este, într-un fel sau
altul, legatã de acþiune. Probabil însã cã nu dorim doar sã afirmãm cã raþiunea
poate judeca acþiunile pe care le-am fãcut ori pe care ne propunem sã le
facem, ºi ne spune cã sunt bune sau nu. Mai degrabã am dori sã susþinem ceva
mai mult: anume cã raþiunea influenþeazã într-un fel alegerea noastrã ºi, ca
urmare, cã raþiunea influenþeazã acþiunea umanã. Dar cum ar putea raþiunea
sã ne determine sã acþionãm, nu numai sã judece acþiunile noastre? D. Hume
este clar în aceastã privinþã: raþiunea nu poate fi niciodatã motiv al acþiunii

explicit toate supoziþiile noastre, e un indicator al faptului cã acþionãm raþional.
Dacã suntem întrebaþi ce pãrere avem despre o lucrare a unei persoane, iar rãs-
punsul pe care îl dãm este cã acea persoanã a muncit mult pentru a o scrie, de
bunã seamã cã presupunem � iar interlocutorul nostru înþelege acest lucru � cã nu
dorim sã facem alte aprecieri pozitive despre respectiva lucrare.
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noastre; dimpotrivã, numai sentimentele, pasiunile, gusturile noastre pot
reprezenta astfel de motive sau temeiuri ale faptului cã acþionãm.

Diferitele limite ºi activitãþi ale raþiunii ºi gustului sunt uºor de stabilit. Prima ne
dã cunoaºterea adevãrului ºi a falsului, cel din urmã ne dã sentimentul frumosului
ºi al diformitãþii, al viciului ºi al virtuþii. Prima descoperã obiectele aºa cum sunt
ele de fapt în naturã, fãrã sã adauge ºi fãrã sã scadã nimic; celãlalt are o capa-
citate productivã fiindcã, împodobind obiectele naturale cu culorile dãruite de
sentimentul lãuntric, face ca, într-un fel, sã se nascã o nouã creaþie. Raþiunea, rece
ºi distantã, nu constituie un motiv de acþiune, ci direcþioneazã numai impulsul
primit de la dorinþã ºi înclinaþie, arãtându-ne mijloacele de a atinge fericirea sau
de a evita nefericirea. Gustul, de vreme ce dã plãcere sau durere, ºi prin aceasta
constituie fericirea sau nefericirea, devine motiv de acþiune ºi este primul imbold
ºi impuls al dorinþei ºi voinþei. De la circumstanþe ºi relaþii cunoscute sau presu-
puse, raþiunea ne duce la descoperirea a ceea ce este ascuns ºi necunoscut; abia
dupã ce avem în faþã toate circumstanþele ºi relaþiile, gustul ne face sã simþim un
sentiment nou de reproº sau aprobare (Hume, 1902, §246).

Se poate, fãrã îndoialã, ca unele dintre dorinþele sau gusturile noastre sã se
formeze prin reflecþie raþionalã, dar întotdeauna trebuie sã luãm unele dorinþe
sau gusturi ca date; nici o dorinþã nu poate fi produsã ca atare doar de
raþiune. Dar atunci înseamnã cã nu putem spune cã o pasiune este adevãratã
sau falsã, raþionalã sau iraþionalã. Scopurile pe care ni le propunem nu sunt
date de raþiune, ci de pasiunile ºi gusturile noastre. De aceea, dacã vrem sã
formulãm o asemenea apreciere, ne putem referi numai la mijloacele pe care
le folosim pentru a atinge scopuri care, în sine, nu sunt date de raþiune.

Distincþia dintre raþiune ºi pasiuni întemeiazã aºadar distincþia dintre
scopuri ºi mijloacele de a le atinge. Iar acþiunea umanã este raþionalã în acest
sens instrumental, deoarece vizeazã modul în care încercãm sã atingem în
mod raþional scopuri date de dorinþele ºi gusturile noastre.

Raþionalitatea valoricã. Adesea, concepþia asupra raþionalitãþii derivatã
din tradiþia humeanã este pusã în contrast cu cea care poate fi aflatã în opera
lui I. Kant. Chiar dacã modelele pe care le vom avea în vedere în cele ce
urmeazã nu încorporeazã elemente ale concepþiei lui Kant, aceasta este o
alternativã la ideea de raþionalitate instrumentalã cu o deosebitã semnificaþie
filosoficã. (Existã, desigur, ºi încercãri de a conexa cele douã tradiþii. Cea a
lui Rawls, în special din lucrãrile ulterioare [1993; 1999; 2001] primei sale
cãrþi A Theory of Justice, este bine cunoscutã. Dintre cele mai recente, vezi,
de exemplu, White, 2004.)
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Kant nu respinge raþionamentele de tipul celor menþionate mai devreme;
ele exprimã un pattern de acþiune descris de ceea ce el numea �imperativul
ipotetic�: dacã vrei sã ajungi la obiectivul X, atunci desfãºoarã acþiunea Y!
Dar, accentueazã Kant, existã ºi un alt pattern de acþiune. Unele acþiuni ne
sunt prescrise ca obligatorii nu pentru cã au sau nu anumite consecinþe, ci
pentru cã este de datoria noastrã sã le facem. Dacã nu îmi þin o promisiune,
am încãlcat legea moralã, chiar dacã acest lucru a avut, poate, consecinþe mai
bune (pentru mine ºi pentru ceilalþi) decât acþiunea de a-mi fi respectat
promisiunea. Aceste datorii se bazeazã pe ceea ce Kant numeºte imperativul
categoric: o regulã moralã care ne permite sã judecãm acþiunile noastre. Iatã
cele trei formulãri1 celebre pe care Kant le-a dat imperativului categoric:

� Acþioneazã numai conform acelei maxime prin care sã poþi vrea totodatã
ca ea sã devinã o lege universalã (Kant, 1972, p. 39).

� Acþioneazã astfel încât sã foloseºti umanitatea atât în persoana ta, cât ºi
în persoana oricui altcuiva, întotdeauna în acelaºi timp ca scop, iar
niciodatã numai ca mijloc (Kant, 1972, p. 47).

� Acþioneazã potrivit maximelor care pot sã-ºi fie totodatã lor înºile
obiect ca legi universale ale naturii (Kant, 1972, p. 56).

Prima formã a imperativului categoric indicã ceea ce mulþi autori au iden-
tificat ca fiind ideea de universalizabilitate: o acþiune este moralã dacã ea
poate fi recomandatã oricãrui actor, deci poate fi universalizatã. Dacã, de pildã,
nimeni nu ºi-ar þine promisiunile, atunci nimeni nu s-ar aºtepta ca ceilalþi
sã-ºi þinã promisiunile, iar regula promisiunii ar deveni inefectivã; ca urmare,
acþiunea de a nu-þi þine o promisiune fãcutã nu poate fi recomandatã tuturor
agenþilor raþionali pentru a fi realizatã (ºi deci nu este conformã principiului
moralitãþii). Cea de-a doua formã a imperativului vizeazã demnitatea fiinþei
umane; dacã eu fac o promisiune, dar nu o respect, înseamnã cã am folosit
persoana cãreia i-am promis numai ca un mijloc pentru a-mi atinge scopurile,
nu am tratat-o ºi pe ea ca pe o persoanã umanã. Cea de-a treia formã a impe-
rativului accentueazã asupra comunitãþii fiinþelor raþionale umane ca membre
într-un �imperiu al scopurilor care este posibil prin libertatea voinþei�.

Pentru Kant, imperativul categoric ca principiu moral poate fi derivat din
raþiunea purã, fãrã nici un recurs la experienþã sau la o altã influenþã exte-
rioarã. Spre deosebire de Hume, Kant considerã cã raþiunea poate reprezenta

1. Problema dacã acestee formulãri sunt sau nu echivalente nu este relevantã în acest
context.
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un motiv al acþiunii. Imperativul categoric îºi are originea în raþiunea purã,
iar dorinþele persoanelor particulare îi sunt exterioare. Conceptul de auto-
nomie1 a persoanei umane este aici esenþial: fiinþa umanã este autonomã în
primul rând în sensul cã îºi dã singurã legile morale, fãcând apel la propria-i
raþiune (iar nu la normele societãþii ori la vreo autoritate exterioarã). Este
autonomã, în al doilea sens, în mãsura în care comportamentul ei nu este
derivat din dorinþe, înclinaþii, gusturi. Comportamentul moral este cel realizat
din datorie, nu numai �conform datoriei�; pentru ca o acþiune sã fie consi-
deratã moralã, datoriile trebuie îndeplinite pentru ele însele, nu pentru cã au
un anumit efect aºteptat.

Nu voi þine seama aici de toate acþiunile care sunt cunoscute ca fiind contrare
datoriei, deºi dintr-un punct de vedere sau altul, ele pot fi utile; cãci în ceea ce
priveºte aceste acþiuni, nici nu se pune mãcar problema dacã au fost sãvârºite din
datorie, deoarece ele sunt în contradicþie cu datoria. Las la o parte ºi acþiunile care
sunt într-adevãr conforme datoriei, pentru care însã oamenii nu au nemijlocit nici
o înclinaþie, dar pe care ei le sãvârºesc, totuºi, sub influenþa unei alte înclinaþii.
Cãci aici se poate uºor distinge dacã acþiunea conformã datoriei a fost sãvârºitã din
datorie sau din interes egoist. Mult mai greu se poate observa aceastã distincþie
acolo unde acþiunea este conformã datoriei ºi subiectul mai are pe deasupra ºi
înclinaþie nemijlocitã pentru ea. De exemplu, este desigur conform datoriei ca
bãcanul sã nu-i cearã clientului sãu neexperimentat preþuri prea mari, ºi acolo
unde afacerile sunt intense, negustorul deºtept nici nu o face, ci are un preþ fix
general pentru oriºicine, aºa cã un copil cumpãrã la el tot atât de bine ca oricare
alt client. Toatã lumea este deci servitã cinstit. Dar aceasta nu este nici pe departe
suficient pentru a crede cã negustorul a procedat din datorie ºi din principii de
onestitate; interesul sãu a cerut-o; nu se poate presupune însã aici cã el ar mai avea
ºi o înclinaþie nemijlocitã faþã de clienþi, pentru a nu prefera aºa-zicând din dragoste
pe nici unul faþã de altul în fixarea preþului. Deci acþiunea nu a fost sãvârºitã nici
din datorie, nici din înclinaþie nemijlocitã, ci numai din calcul egoist.
Dimpotrivã, este datorie sã-þi conservi viaþa ºi, în afarã de aceasta, oricine are ºi
înclinaþie nemijlocitã a o face. De aceea, grija adeseori plinã de teamã pe care
majoritatea oamenilor o au pentru viaþa lor nu are totuºi nici o valoare internã ºi
maxima ei nici un conþinut moral. Ei îºi conservã viaþa conform datoriei, dar nu
din datorie. Dimpotrivã, dacã nenorociri ºi o supãrare fãrã nãdejde au înãbuºit cu
totul plãcerea de viaþã; dacã nenorocitul, tare la suflet, mai mult indignat de
soarta lui decât umilit ºi abãtut, îºi doreºte moartea, dar totuºi îºi conservã viaþa
fãrã a o iubi, nu din înclinaþie sau fricã, ci din datorie, atunci maxima lui are un
conþinut moral (Kant, 1972, pp. 15-16).

1. Etimologic, a fi autonom înseamnã a-þi da singur normele sau legile.
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M. Weber (1978) deosebeºte patru tipuri de acþiuni sociale, în funcþie de
sensul lor. Prima este raþionalã într-un sens instrumental, ºi e definitã în
raport cu modul în care scopurile pot fi atinse. Cea de-a doua este raþionalã
într-un sens valoric. Ea implicã credinþa cã existã o valoare absolutã: un
actor acþioneazã într-un anumit fel nu pentru cã aºteaptã anumite consecinþe
dezirabile, ci fiindcã e convins cã acea acþiune este bunã ca atare, intrinsec.
Acþiunile care se încadreazã în al treilea ºi al patrulea tip � cele realizate
într-un sens tradiþional ºi emoþional � se aflã, considerã Weber (1978, p. 25),
�la graniþa a ceea ce putem, într-un mod întemeiat, sã numim acþiune orien-
tatã cu sens, iar adesea e de cealaltã parte�. Dupã Weber, acþiunea umanã
e aºadar raþionalã deoarece se conformeazã sensurilor ºi valorilor, ºi este
neraþionalã doar când aceastã condiþie nu e îndeplinitã: or, acest lucru se
întâmplã doar când acþiunea umanã are o determinare doar naturalã; altfel
spus, acþiunea umanã este mai degrabã intrinsec raþionalã. Decurge de aici
cã, pentru Weber, cercetarea ºtiinþificã a acþiunii umane trebuie sã plece
de la presupoziþia raþionalitãþii acesteia. Abia aºa putem da o înþelegere
ºtiinþificã acþiunii umane; iar acþiunea neraþionalã poate reprezenta numai
�deviaþiile care se observã de la acest curs ipotetic� raþional (p. 6), ca urmare
a interferenþelor fiziologice, afective etc. la nivelul actorului individual.
Într-o asemenea perspectivã weberianã, L. Grünberg (1989) susþine cã:

�Distincþia din planul cunoaºterii între raþionalitatea instrumentalã, care pri-
veºte doar relevanþa ºi acceptabilitatea raþionalã a mijloacelor utilizate pentru
realizarea unui scop, ºi raþionalitatea intrinsecã (a cãrei vizã o constituie rele-
vanþa ºi acceptabilitatea scopului însuºi) îºi gãseºte un corespondent, mutatis
mutandis, în planul etic-valoric al acþiunii umane prin delimitarea unei «raþio-
nalitãþi tehnologice» ºi a ceea ce ne vom permite sã desemnãm prin conceptul
de «raþionalitate axiologicã».
Raþionalitatea tehnologicã pune doar o problemã de optimizare a resurselor ºi
mijloacelor utilizate în cursul unei acþiuni în vederea realizãrii unui scop. Dar,
întrucât optimizarea eficienþei instrumentului prezintã indiferenþã în raport cu
scopul în vederea realizãrii cãruia este utilizat, mijloacele perfecþionate ºi
optimizate pot concura eficient la realizarea unor scopuri vagi, improprii sau
de-a dreptul iraþionale (cum ar fi rãzboiul nuclear, lagãrele de exterminare în
masã sau luarea «omului-plantã», din cunoscutul eseu al lui La Mettrie, ca
model educaþional).
Raþionalitatea axiologicã a unei acþiuni vizeazã non-arbitrarul, relevanþa umanã
(acceptabilitatea raþionalã) ºi, ca atare, valoarea scopului însuºi� (Grünberg,
1989, p. 162).
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Principiile raþionalitãþii instrumentale

Am vãzut cã, în sens instrumental, a fi raþional înseamnã sã acþionãm astfel
încât sã ne atingem cel mai bine scopurile. Potrivit acestui înþeles, a vorbi
despre raþionalitatea acþiunii unui actor înseamnã a compara între ele mijloa-
cele disponibile pentru atingerea unui scop dat. Dar scopul ca atare nu e luat
în considerare pentru a determina dacã avem sau nu de a face cu o acþiune
raþionalã: scopul este asumat, e în afara cercetãrii, ºi ceea ce conteazã sunt
mijloacele pentru a-l atinge. Prima condiþie necesarã pentru a construi concep-
tul de �raþionalitate instrumentalã� este aºadar aceea de a realiza o distinc-
þie clarã între mijloace ºi scopuri.

La modul foarte general, raþionalitatea instrumentalã solicitã ca în alegerile
lor oamenii sã respecte anumite principii. J. Rawls (1971, pp. 411-413) le
indicã pe urmãtoarele trei:

� Principiul mijloacelor efective. Dat fiind un anumit obiectiv ºi mai
multe alternative (deci mijloace de a atinge acel obiectiv), principiul
cere sã adoptãm acea alternativã care îndeplineºte cel mai bine scopul
respectiv. �Dat fiind un obiectiv, trebuie sã îl atingem cu cea mai micã
cheltuialã de mijloace (oricare ar fi acestea); sau, date fiind mijloacele,
trebuie sã îndeplinim obiectivul cât mai cuprinzãtor.�

� Principiul caracterului cuprinzãtor. O alternativã1 e preferabilã alteia
dacã aplicarea ei va conduce la atingerea tuturor scopurilor pe care le
atinge aplicarea celeilalte ºi încã alte scopuri; cu alte cuvinte, e de
preferat o alternativã care are consecinþe dorite mai cuprinzãtoare. Dacã
avem de ales între a merge la Paris sau la Roma, ºi ºtim cã la Paris
putem face tot ceea ce ne-am propus ºi la Roma, dar ºi alte lucruri pe
care ni le dorim, atunci e raþional sã preferãm sã mergem la Paris.

� Principiul probabilitãþii mai mari. Dacã scopurile pe care le putem
atinge prin douã alternative sunt în general aceleaºi, dar e o ºansã mai
mare sã atingem acele scopuri prin aplicarea uneia dintre cele douã
alternative, atunci e raþional sã o alegem pe aceasta.

Potrivit lui Rawls, cele trei principii definesc ideea de alegere raþionalã,
care, de aceea, ar putea fi pur ºi simplu înlocuitã prin invocarea acestora. Cu

1. Rawls vorbeºte de fapt de planuri de viaþã; el le calificã, ºi admite cã aici are în
vedere �planuri de viaþã pe termen scurt�. Din acest motiv am scris pur ºi simplu
�alternative�.
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alte cuvinte, dacã suntem întrebaþi ce înseamnã cã o alegere este raþionalã,
rãspunsul nostru va putea consta în a verifica dacã ea respectã cele trei
principii.

Dintre acestea, primul principiu � al mijloacelor efective � este de multe
ori tratat ca fiind cel mai natural criteriu al alegerii raþionale (instrumentale).
De aceea, în continuare ne vom opri asupra lui. Conceptul unui comportament
care satisface acest principiu se considerã cã este exemplificat în mod paradig-
matic în economie. Homo economicus este modelul persoanei care se comportã
în temeiul acestui principiu: omul economic este înzestrat cu anumite prefe-
rinþe ºi face tot ce îi stã în putinþã ca, datã fiind o anumitã situaþie de alegere,
sã-ºi realizeze cel mai bine propriul interes.

Homo economicus

De multe ori se spune cã teoria alegerii raþionale nu este altceva decât extinderea
metodologiei economice la cercetarea fenomenelor politice. Iar unul dintre
instrumentele fundamentale folosite în acest sens este acela de a modela com-
portamentul actorilor politici dupã chipul ºi asemãnarea lui homo economicus.
Iatã cum descriu Buchanan ºi Tullock (1962) actorul raþional al economiºtilor:

Economistul� spune cã un consumator reprezentativ maximizeazã utilitatea.
Funcþiile de utilitate individualã diferã, iar economistul nu e capabil sã �citeascã�
aceste funcþii de pe poziþia cuiva atotcunoscãtor. Pentru a judeca dacã un compor-
tament individual este �raþional� sau �iraþional�, economistul trebuie mai întâi sã
ofere câteva restricþii generale minimale asupra formei funcþiilor de utilitate. Dacã
acest efort se încheie cu succes, el poate apoi sã testeze implicaþiile ipotezelor în
raport cu comportamentul observabil.
În particular, economistul modern admite ca ipoteze de lucru cã individul obiºnuit
este capabil sã ierarhizeze sau sã ordoneze toate combinaþiile alternative de bunuri
ºi servicii care îi pot fi oferite ºi cã aceastã ierarhizare este tranzitivã. Se spune cã
un comportament individual este �raþional� atunci când individul alege mai
degrabã �mai mult� decât �mai puþin� ºi când este consistent în alegerile sale.
Când se confruntã cu o alegere între douã combinaþii de bunuri, una dintre acestea
incluzând mai mult dintr-un bun ºi mai puþin din alt bun decât combinaþia cu care
este comparatã, se introduce ipoteza diminuãrii substituibilitãþii marginale sau a
diminuãrii utilitãþii marginale. Comportamentul indivizilor, aºa cum se observã el
pe piaþã, nu infirmã aceste ipoteze; consumatorii vor alege combinaþii care conþin
mai mult din orice, dacã celelalte lucruri rãmân neschimbate; alegerile nu sunt
evident inconsistente între ele; ºi se vede cã un consumator îºi cheltuieºte venitul
pe o gamã largã de bunuri ºi servicii. Cu aceste ipoteze de lucru cu privire la
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forma funcþiilor de utilitate individualã, care nu sunt infirmate prin testare,
economistul e capabil sã producã alte propoziþii cu relevanþã (Buchanan ºi Tullock,
1962, p. 33).

Homo economicus este expresia prescurtatã a acestei idei generale de
comportament al actorului raþional. �Ipotezele� generale care stau în fundalul
ei � sau supoziþiile fundamentale care o definesc � sunt urmãtoarele:

� Raþionalitate perfectã. Actorul este înzestrat cu raþionalitate: date fiind
scopurile sale, e capabil sã-ºi formuleze preferinþele între alternativele
care îi stau la dispoziþie, e capabil sã le compare, sã le ierarhizeze ºi sã
selecteze cea mai bunã alternativã.

� Interes propriu. Actorul acþioneazã urmãrindu-ºi propriul interes. El nu
este interesat de ceilalþi oameni cu care eventual interacþioneazã, ºi
anume în douã sensuri: nu îºi propune ca acþiunea lui sã ducã la reali-
zarea ca atare a interesului propriu al acestora, dar nici nu are vreun
interes ca sã le fie mai rãu celorlalþi (nu este invidios1).

� Informaþie perfectã. Actorul are la dispoziþie toatã informaþia de care
are nevoie: cunoaºte toate alternativele relevante, toate informaþiile
despre alternative (precum ºi despre consecinþele acestora), cunoaºte
care sunt regulile prin care grupul alege ºi, de asemenea, cã ceilalþi
actori sunt ºi ei raþionali, cã îºi urmãresc propriul interes, precum ºi
faptul cã deþin aceleaºi informaþii ca ºi el.

Cititorul este rugat sã ia aceste trãsãturi doar ca o caracterizare generalã,
necizelatã a actorului raþional � homo economicus sau actor politic (în parti-
cular, votant). Fiecare dintre acestea trebuie precizatã, construitã cu atenþie în
cadrul fiecãruia dintre modelele alcãtuite; dupã cum vom vedea, fiecare poate
fi alteratã sau chiar respinsã. Prima caracteristicã � ideea de raþionalitate per-
fectã � va fi analizatã în secþiunea urmãtoare. În volumul de faþã ea va fi cel
mai mult studiatã, în mod direct. Într-o mare mãsurã, supoziþia cã actorul posedã
informaþia perfectã nu va fi abordatã în acest volum (cu excepþia secþiunii 9.1,
unde vom discuta ipoteza cã uneori este raþional � în sens instrumental � sã fii
mai puþin informat decât ai putea fi). E interesant cã aceastã supoziþie a
devenit în ultimii ani extrem de importantã în analize (Premiul Nobel pentru
economie i-a fost atribuit, în anul 2005, lui R. Aumann pentru contribuþii în
acest sens). În volumul urmãtor vom consacra un capitol întreg conceptului de
cunoaºtere comunã, care joacã în acest context un rol esenþial.

1. Pentru aceastã ultimã supoziþie, vezi secþiunea 5.2, unde vom discuta �constrân-
gerea lockeanã�.
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În Avuþia naþiunilor (1964, IV, 2) A. Smith scria:

Orice individ se strãduieºte încontinuu sã gãseascã investiþia cea mai avantajoasã
pentru capitalul de care dispune. El are în vedere avantajul sãu ºi nu pe acela al
societãþii.

Probabil cã ideea de urmãrire a interesului propriu pare celor mai mulþi
dintre noi ca fiind cea mai discutabilã supoziþie a ideii de agent raþional, ea
fiind legatã imediat de venerabilul concept de egoism. Agentul raþional care
îºi urmãreºte propriile interese este egoist, se spune, iar uneori suntem tentaþi
sã conchidem de aici cã o asemenea tezã este inacceptabilã. Cãci nu trebuie
sã fim prea sofisticaþi ca sã observãm cã teza este, evident, falsã empiric.
Oamenii nu sunt egoiºti în acest sens: ne pasã de alþii, de membrii familiei,
de prieteni, de vecini, de membrii comunitãþilor din care facem parte. Mode-
lele ºi teoriile care pornesc de la astfel de teze vãdit greºite nu meritã sã fie
luate prea în serios.

Din pãcate, asemenea raþionamente sunt superficiale ºi nedrepte. În ideea
de om raþional care îºi urmãreºte propriile interese nu intrã ºi ideea cã acesta
este egoist. Desigur, din faptul cã eu îmi urmãresc propriul interes pot con-
chide cã vreau sã obþin un venit mai mare în acest an; ºi, nefiind interesat de
vecinul meu (pe care abia îl cunosc, de altfel), nu îmi aparþine ºi mie interesul
lui ca el sã aibã anul acesta un venit mai mare (iar dacã nu sunt invidios, nu
am interesul ca el sã obþinã anul acesta un venit mai mic). Problema este cã
aº putea defini interesul meu într-un sens mai larg. Interesul meu nu e numai
ca mie sã-mi fie bine, la modul direct; îmi va fi mai bine dacã membrii
familiei mele o duc mai bine � deci altruismul meu faþã de cei apropiaþi este,
indirect, în interesul meu. Sau aº putea sã accept ca fiind interesul meu ca
vecinul sã aibã anul acesta un venit mai mare, fiindcã în acest fel va putea
sã-ºi zugrãveascã din nou casa, iar atunci strada mea va arãta mai bine, iar eu,
dacã aº dori sã îmi vând propria casã, aº obþine un preþ mai bun pe ea. Pot
deci sã încorporez în interesul meu ºi interesul altuia, dar nu ca interes ca
atare al acestuia, ci pentru cã mie îmi va fi mai bine dacã interesele aceluia
vor fi ºi ele îndeplinite. În fond, interesul cuiva poate fi definit într-un mod
atât de general, încât sã nu excludã nici un fel de comportament al acelei
persoane, care ar fi astfel vãzut ca un comportament ce conduce la realizarea
unui interes al ei. Dupã cum spune A. Sen (1977, p. 322),

e posibil sã definim interesele unei persoane astfel încât orice ar face aceasta sã
poatã fi tratat ca urmãrire a propriilor interese, în orice acþiune particularã de
alegere.
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Aceste consideraþii ne conduc la concluzia cã interesul propriu poate fi
definit într-un sens atât de larg, în diferite modele ale alegerii, încât efectiv
sã ajungã lipsit de sens. Ceea ce rãmâne din el este altceva: anume posibili-
tatea de a construi, plecând de la acest concept, o anumitã relaþie de preferinþã
a actorului respectiv. De aceea, în cele ce urmeazã nu ne vom mai referi la
ideea de interes propriu � ea se topeºte în cea de relaþie de preferinþã definitã
într-un mod consistent (vezi capitolul 4).

2.2. Comportamentul raþional

Douã familii de modele ale alegerii raþionale (instrumentale)

Discutând raþionalitatea instrumentalã, Sen (1987, p. 12) identificã douã
metode principale de a o defini. Prima defineºte raþionalitatea ca alegeri
consistente intern, iar a doua, ca maximizare a interesului propriu. O conse-
cinþã importantã a acestui fapt este cã cele mai multe modele construite de
autorii care lucreazã în teoria alegerii raþionale se pot încadra în una dintre
douã mari familii (Austen-Smith ºi Banks, 1998).

1. Raþionalitatea ca alegeri consistente intern. Prima familie de modele se
bazeazã pe supoziþii care, într-o formã foarte simplificatã, ar putea fi redate
în felul urmãtor: fiecare persoanã individualã sau, în general, fiecare actor
raþional are anumite preferinþe în privinþa unei colecþii de alternative dispo-
nibile; alternativa aleasã are proprietatea cã nu este �cea mai bunã�. Problema
fundamentalã a acestor modele este aceea de a determina în ce fel preferinþele
actorilor individuali sunt relevante pentru alegerea grupului din care fac parte.
De exemplu, în ce fel modul în care eu prefer între candidaþii la preºedinþia
României � ºi deci modul în care eu votez la alegeri � influenþeazã alegerea
preºedintelui României; sau, când analizãm modalitãþile de luare a deciziilor
în Uniunea Europeanã, în ce fel poziþia Franþei are efect asupra votului în
Consiliul de Miniºtri. În cele mai multe dintre situaþiile studiate de specialiºtii
în ºtiinþa politicã, alegerea socialã sau a grupului nu depinde de un singur
actor din grup; rareori existã �dictatori� care sã aibã capacitatea de a-ºi
impune, în orice situaþie, punctul de vedere asupra grupului. De aceea, pentru
aceste modele, problema care apare se referã la modul în care se relaþioneazã
preferinþele individuale cu preferinþa socialã, a grupului. Asumând un prin-
cipiu pe care îl vom discuta pe larg în capitolul urmãtor � cel al individualis-
mului metodologic �, problema se poate reformula în felul urmãtor: în ce fel
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putem agrega preferinþele individuale pentru a obþine preferinþã socialã.
Modelele care fac parte din aceastã familie încearcã aºadar sã determine când
anume, la nivel social sau de grup, într-un mod analog analizei actorului
individual, putem detecta �cea mai bunã� alternativã. Dacã reuºim sã facem
aºa ceva, atunci modelul alegerii sociale este consistent � ºi deci obiectivul
construirii lui este atins. De aici se naºte imediat o altã problemã: ce reguli
de agregare a alegerilor actorilor individuali sunt de preferat? (de exemplu:
este întotdeauna preferabilã regula majoritãþii simple, sau uneori e mai bine
sã facem apel la alte reguli?) Întrucât selecteazã din mulþimea alternativelor
disponibile unele care sunt tratate ca reprezentând alegerea socialã, un astfel
de model poate fi utilizat pentru a vedea cum explicã ceea ce se întâmplã
efectiv în viaþa politicã. În acest prim volum al lucrãrii ne vom concentra
asupra modelelor care fac parte din aceastã familie.

2. Raþionalitatea ca maximizare a propriului interes. A doua familie de
modele formuleazã ideea de comportament raþional într-un cu totul alt mod.
Fiecare membru al grupului, se admite, are la dispoziþie un numãr de alter-
native pe care le evalueazã în ceea ce priveºte beneficiile pe care le poate
obþine. Actorul raþional se comportã însã þinând seama de faptul cã ºi ceilalþi
membri ai grupului au, la rândul lor, la dispoziþie un numãr de alternative ºi
cã, de asemenea, ei le evalueazã în ceea ce priveºte beneficiile pe care le pot
obþine. Cu alte cuvinte, felul în care acþioneazã persoana individualã depinde
ºi de modul în care vor acþiona ceilalþi membri ai grupului.

Un exemplu ar putea face mai limpede diferenþa. Sã presupunem cã avem
un grup format din trei persoane (1), (2) ºi (3), care urmeazã sã aleagã între
alternativele (x), (y) ºi (z). Alternativa (x) este statu quo-ul, iar (y) ºi (z) sunt
douã acþiuni care ar putea determina schimbarea acestuia. Fiecare din cele
trei persoane are preferinþe în raport cu cele trei alternative, pe care le putem
evidenþia în tabelul de mai jos (dacã în dreptul unei persoane o alternativã
apare pe o linie mai sus decât o altã alternativã, înseamnã cã persoana
respectivã o preferã strict celeilalte):

1 2 3
x z y
y x x
z y z

Un exemplu de model din prima familie este cel care cere ca alegerea
grupului sã se bazeze pe regula majoritãþii simple � agregãm preferinþele
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individuale în felul urmãtor: comparãm douã câte douã alternativele ºi
determinãm care dintre ele este peferatã de mai mulþi membri ai grupului. Se
observã cã în exemplul nostru, alternativa (x) e preferatã de o majoritate de
persoane (1 ºi 2) alternativei (y) ºi, de asemenea, e preferatã de o majoritate
(formatã din 1 ºi 3) alternativei (z); ca urmare, acest model prezice cã
alternativa aleasã de grup, conform regulii de agregare folosite, va fi (x) �
adicã statu quo-ul. Sã considerãm acum un model alternativ, care aparþine
celei de-a doua familii. De data asta, alãturi de preferinþele individuale con-
teazã ºi alte condiþii care þin de structura situaþiei de alegere. Sã admitem cã
alegerea grupului e determinatã de urmãtoarele reguli: doar persoana (2)
poate propune o schimbare a statu quo-ului. Dacã (2) nu propune nici o
alternativã, statu quo-ul (adicã x, în cazul nostru) rãmâne alegerea grupului;
dacã propune o altã alternativã, atunci aceasta va fi supusã votului majoritar
în raport cu cealaltã alternativã disponibilã, iar învingãtoarea este alegerea
grupului. Acum (2) ar putea raþiona în felul urmãtor: pentru mine cea mai
bunã alternativã este (z), pe care o prefer statu quo-ului; de aceea, ar merita
sã fac o propunere de schimbare a situaþiei date, anume pe (z). Dar sã vedem
ce s-ar întâmpla atunci: ceilalþi doi membri ai grupului, (1) ºi (3) � preferã
strict pe (y) lui (z) � ca urmare, dacã fac o propunere, se ajunge ca grupul sã
prefere exact alternativa pe care eu o doresc cel mai puþin, ºi anume (y).
Aºadar nu voi face nici o propunere, iar grupul va rãmâne cu statu quo-ul,
care nu e alternativa cea mai de dorit pentru mine, dar nici cea mai proastã.
(Persoana 2 raþioneazã aici urmãrind sã obþinã cel mai bun rezultat posibil
pentru ea: vrea sã maximizeze beneficiul obþinut.)

În volumul de faþã vom discuta pe larg ambele tipuri de modele ale
comportamentului individual, dar nu vom accentua o caracteristicã foarte
importantã a modelelor din a doua familie. Anume, aºa cum cititorul cât de
cât avizat va putea recunoaºte imediat, aceste modele se pot formula cel mai
natural apelându-se la ceea ce se numeºte teoria jocurilor1. Iatã cum descrie
Harsanyi acest tip de abordare a ideii de comportament raþional:

Dupã mine, teoria generalã a comportamentului raþional trebuie sã fie subdi-
vizatã în:

1. Teoria deciziei individuale, care priveºte comportamentul raþional al unui indi-
vid izolat ºi care acoperã cazurile de: 1a) certitudine; 1b) risc; ºi 1c) incer-
titudine.

1. Chiar dacã aceastã teorie nu este ºi singura utilã pentru construirea lor.
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2. Eticã � priveºte urmãrirea raþionalã a intereselor pe termen lung ale societãþii
ca întreg.

3. Teoria jocurilor, care priveºte urmãrirea raþionalã de cãtre fiecare individ a
propriilor interese personale (exprimate prin funcþia sa de utilitate) în raport
cu alþi indivizi care ºi ei îºi urmãresc în mod raþional propriile interese
personale (aici �interesele personale� ale unui individ pot include consideraþii
atât egoiste, cât ºi neegoiste).

În cazurile 1 ºi 2, comportamentul raþional poate fi definit cu ajutorul unor criterii
destul de simple. [�] Dacã alegerile unui individ satisfac anumite postulate de
raþionalitate foarte naturale, atunci comportamentul sãu poate fi interpretat ca o
încercare de a maximiza utilitatea sa aºteptatã în termeni de probabilitãþi subiec-
tive pe care el le ataºeazã alternativelor posibile (abordarea bayesianã) (Harsanyi,
1966, p. 615).

În volumul de faþã, când vom discuta modelele alegerii raþionale chiar din
a doua familie, ne vom strãdui sã nu apelãm la conceptele teoriei jocurilor,
pentru a nu complica prezentarea rezultatelor. (Al doilea volum al lucrãrii �
în care teme precum dilema prizonierilor, tragedia bunurilor comune [a lui G.
Hardin] sau problema acþiunii colective vor fi centrale � nu va putea evita însã
folosirea instrumentelor teoriei jocurilor.) Mai jos vom indica doar ideea
generalã de comportament raþional care este conform teoriei jocurilor pentru
cazul pe care Harsanyi � în citatul de mai sus � îl delimiteazã ca þinând de
�teoria deciziei individuale� (dar numai pentru situaþiile în care aceastã decizie
se face în condiþii de �certitudine�).

Strategii raþionale de alegere

Deoarece modelele prin care încercãm sã înþelegem comportamentul actorilor
raþionali sunt foarte diferite, ne putem aºtepta ca ºi felul în care ele definesc
o alegere raþionalã sã fie foarte diferit.

Sã începem cu un model al alegerii bazat pe ideea de consistenþã internã.
Conform acestui model, un actor raþional dispune de o relaþie de preferinþã
între alternativele de acþiune. El poate ierarhiza aceste alternative în funcþie
de cât de bine îi asigurã ele îndeplinirea scopurilor sale � ºi anume, între douã
alternative, el o va alege pe aceea care îi asigurã mai bine îndeplinirea acelor
scopuri. În acest fel, actorul poate selecta mulþimea celor mai bune alternative
disponibile; o alternativã este cea mai bunã (sau maximalã) dacã nu existã o
alta pe care actorul sã o prefere acesteia. Vom discuta pe larg aceastã înþelegere
a comportamentului raþional în secþiunea 4.2.
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Sã ne îndreptãm acum atenþia asupra definirii comportamentului raþional
din perspectiva unui model al maximizãrii interesului propriu. Pentru ca
argumentele sã fie mai uºor de înþeles, sã luãm un exemplu. Sã presupunem
cã vreau sã dau examenul pentru conducãtor auto. Am fãcut ºcoala de ºoferi,
iar examenul e programat sãptãmâna viitoare. Pentru a mã pregãti mai bine,
pot sã mai iau o lecþie, care mã costã 40 lei. Tata îmi promite cã dacã iau
examenul îmi dã ca premiu 400 lei. La rândul lui, instructorul îmi spune cã
dacã iau lecþia ºi nu reuºesc la examen îmi dã el 400 lei. Evident, chiar dacã
eu cred cã, luând încã o lecþie, ºansele mele de a lua examenul cresc, sunt
posibile încã douã situaþii: sã iau sau sã nu iau examenul (iar cele douã
depind de mulþi alþi factori, în afarã de opþiunile pe care le am acum: de a mai
lua sau de a nu mai lua o lecþie). Am putea formula situaþia mea de alegere cu
ajutorul urmãtorului tabel:

Iau examenul Nu iau examenul

Mai iau o lecþie 360 360

Nu mai iau o lecþie 400 0

Pentru fiecare din cele douã opþiuni pe care le am la dispoziþie (sã mai iau
o lecþie ºi sã nu mai iau o lecþie) sunt posibile douã rezultate (sã iau examenul
ºi sã nu iau examenul). Ca urmare, sunt patru situaþii posibile în care aº putea
sã ajung. Cum voi raþiona pentru a face o alegere? E posibil sã adopt una din
urmãtoarele trei strategii (ceea ce nu înseamnã cã nu pot exista ºi alte strategii
de comportament pe care sã le considerãm raþionale).

Strategia maximax. Analizez fiecare alternativã pe care o am la dispoziþie
ºi o aleg pe cea care produce cel mai bun rezultat favorabil mie. Dacã iau o
lecþie, cel mai bun rezultat este cã voi avea 360 lei; dacã nu iau o lecþie, cel
mai bun rezultat va fi sã am 400 lei. Aºadar voi alege sã nu mai iau nici o
lecþie. Pe scurt: determin maximul pe care îl pot obþine dacã joc o strategie.
ªi apoi determin maximul dintre aceste rezultate. Sunt un optimist.

ªi totuºi existã probabilitatea ca, dacã nu iau examenul, sã rãmân fãrã nici
un leu. Evident, dacã pentru mine nu conteazã prea mult sã am sau sã nu am
trei-patru sute de lei în buzunar, atunci îmi pot permite sã fiu optimist. De
multe ori însã, nu e deloc indicat sã procedez astfel: dacã pentru mine o decizie
e foarte importantã, e discutabil dacã pot sã îmi asum riscul de a ajunge în cea
mai de nedorit situaþie posibilã (dintre cele patru cãsuþe care descriu rezultatele
posibile, cea din dreapta-jos e lãsatã ca o posibilitate în cazul în care adopt
strategia optimistã). În general, dacã nu pot determina a priori cã o situaþie de
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alegere este neimportantã, atunci e discutabil dacã, aflându-mã în situaþia
respectivã, este bine sã adopt strategia optimistã de comportament.

Desigur, aº putea fi o persoanã cãreia îi place riscul � iar atunci îmi pot
permite sã fac alegeri precum cele descrise de strategia maximax. Dar alþi
oameni pot avea o aversiune la risc, mai ales în cazurile unor decizii importante
pentru ei. (De exemplu, în A Theory of Justice [§26], Rawls considerã cã, puºi
în situaþia originarã, în care urmeazã sã aleagã aranjamentele sociale funda-
mentale ale societãþii, oamenii vor evita sã-ºi asume riscuri.) O a doua stra-
tegie de comportament decizional (maximin) încearcã sã explice atitudinea
opusã, centratã pe evitarea riscului: nu aleg cel mai bun rezultat dintre cele
mai bune posibile, ci cel mai mic rãu posibil.

Strategia maximin. Analizez fiecare strategie ºi determin care este cel
mai prost rezultat posibil. Apoi compar aceste rezultate ºi aleg cel mai puþin
prost rezultat. Dacã iau o lecþie, cel mai prost lucru care mi se poate întâmpla
este sã câºtig 360 lei; dacã nu iau lecþia, cel mai prost rezultat este sã nu iau
nici un leu. Aºadar voi alege sã iau lecþia. Pe scurt: determin minimul pe care
îl pot obþine dacã joc o strategie. ªi apoi determin maximul dintre aceste
rezultate. Strategia maximin (maximum minimorum) este una pesimistã.

Aceastã strategie este cea pe care o vom considera by default ca exprimând
ideea de comportament raþional maximizator. Cu excepþia cazurilor în care
vom arãta în mod explicit cã se adoptã o altã strategie de definire a compor-
tamentului raþional � aºa cum vom proceda, de exemplu, când vom apela, în
unele capitole, la strategia regretului �, vom presupune cã un actor se comportã
raþional dacã procedeazã potrivit strategiei maximin. Aceasta este de altfel
abordarea comunã economiºtilor, când fac apel la homo economicus. În studiile
care analizeazã fenomenele politice, elaborate din perspectiva teoriei alegerii
raþionale, din nou se presupune (când nu se menþioneazã explicit altceva) cã
actorul raþional este unul care maximizeazã în acest sens.

Ce argumente ar putea fi aduse pentru a face plauzibilã aceastã strategie?
În literaturã se pot gãsi numeroase exemple în acest sens. Vom invoca trei dintre
acestea, menþionate de Rawls1 (1971, pp. 154-155). Rawls considerã cã strate-
gia maximin ar putea fi adoptatã în situaþii având anumite caracteristici.

1. În unele cazuri nu este de dorit sã se ia în considerare probabilitãþile
diferitelor alternative. De bunã seamã, ne-ar putea pãrea firesc sã avem

1. Rawls spune cã le-a împrumutat de la W. Fellner, Probability and Profit, Irwin,
Homewood, 1965.
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în vedere aºteptãrile privind câºtigurile posibile ale deciziei de a adopta
o anumitã alternativã � ºi sã adoptãm alternativa cu cea mai mare
probabilitate de realizare. Dar dacã este imposibilã sau foarte nesigurã
cunoaºterea probabilitãþilor, atunci este nerezonabil sã facem apel la
calcule probabilistice, mai cu seamã când alegerile privesc chestiuni
importante care trebuie justificate ºi altora. Or, strategia maximin dã în
astfel de situaþii o soluþie simplã ºi clarã: sã vedem ce se poate întâmpla
cel mai rãu ºi sã acþionãm în funcþie de acest lucru.

2. Unele persoane care aleg se caracterizeazã prin faptul cã le pasã foarte
puþin de ceea ce ar putea câºtiga dincolo de un anumit minim de care
pot fi sigure. Ele vor apela la strategia maximin dacã vor considera cã
nu meritã sã-ºi asume riscul sã aibã un anumit avantaj pe viitor, în spe-
cial când riscul ar putea consta într-o pierdere mult mai importantã.

3. În unele situaþii, alternativele respinse au rezultate care ar fi fost dificil
de acceptat: într-adevãr, ele ar fi putut produce rezultate mult mai
proaste decât cele pe care le admite alternativa aleasã. Strategia maximin
ne permite sã evitãm riscuri grave.

Dacã toate cele trei circumstanþe sunt îndeplinite, atunci avem cazul
exemplar de aplicare a strategiei maximin. Ceea ce înseamnã, considerã
Rawls, cã nu putem susþine cã aceastã strategie exprimã un adevãr evident sau
o cerinþã logicã a alegerii raþionale. Mai degrabã comportamentul maximin
este o metodã a cãrei justificare e una circumstanþialã: legatã de existenþa
unor caracteristici ale situaþiilor de alegere de tipul celor formulate aici.

De asemenea, existã numeroase argumente împotriva acestei strategii.
Unele abordãri sunt pe jumãtate optimiste în ceea ce o priveºte: se considerã
cã ea, ca atare, este inacceptabilã, dar cã în literaturã au început sã se producã
noi modele mai sofisticate, care permit ca homo economicus sã înþeleagã mult
mai multe fenomene politice. Astfel, modelele construite vor putea încorpora
aspecte noi privind construcþia ºi acceptarea normelor ºi regulilor, o cunoaº-
tere mai puþin perfectã, o capacitate mai micã de procesare a informaþiei etc.
Mai complexe, modelele acþiunii maximizatoare vor avea, se afirmã, o capa-
citate explicativã mai mare. Alte abordãri sunt însã necruþãtoare. Potrivit lor,
modelul este inconsistent conceptual sau falsificat de datele empirice. Pentru
unii psihologi ori sociologi, aºa par sã stea lucrurile. (De exemplu, homo
sociologicus al lui Durkheim în nici un caz nu poate fi redus la homo
economicus!)

Nu vom insista asupra acestor critici ale ideii de actor raþional, ºi asta din
mai multe motive. Primul este acela cã în acest moment nu avem încã toate
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detaliile necesare pentru a o judeca în mod corect. E mai onest ca întâi sã
construim cu ajutorul acestei idei modele ale comportamentului raþional (în
situaþii politice), pe care sã le analizãm. În al doilea rând, dacã obiectul criticii
vor fi modele ale comportamentului raþional, este iarãºi onest (cum am vãzut
cã sugerau ºi Buchanan ºi Tullock) sã nu le criticãm nici pe acestea a priori,
ci sã încercãm sã determinãm ce reuºesc aceste modele sã explice � ºi, even-
tual, sã arãtãm cã alte modele, construite pe supoziþii diferite, reuºesc mai
bine. Or, o asemenea întreprindere � care, din punctul meu de vedere, este
singura consistentã cu ideea de cercetare ºtiinþificã profesionistã � presupune
sã amânãm judecãþile pripite. În al treilea rând, cititorul acestei lucrãri va
putea observa cã ea abundã în critici ale diferitelor modele ale alegerii ºi cã,
tocmai din acest motiv, sunt apoi propuse alte modele. ªi în acest volum, dar
mai cu seamã în cel de-al doilea � Instituþii ºi acþiune colectivã �, modelele
actorului raþional vor fi rafinate pânã la a cuprinde elemente de tip instituþio-
nalist. În sfârºit, mai existã un motiv pentru care nu vom prezenta chiar aici
criticile ideii de actor raþional (ºi maximizator), un motiv poate mai puþin
serios, dar din pãcate valabil. Abordarea politicii propusã în aceastã lucrare
nu este nici foarte cunoscutã la noi, nici uºor de digerat. E dificil de studiat,
mai greu de citit decât numeroase alte lucrãri din domeniu. De aceea, pesemne
cã unii cititori ar fi mulþumiþi sã ºtie dintru început cã acest tip de abordare
este puternic contestat. (Dupã care ar putea trage concluzia facilã cã nu
meritã un efort prea mare sã o cunoaºtem.) Desigur, asta nu înseamnã cã
criticile trebuie ascunse cititorului, ci cã tentaþia de a critica din chiar acest
moment ideea actorului raþional este greºitã; nu ea trebuie sã fie obiectul
contestãrii, ci doar diversele modele teoretice construite pe baza ei1.

Cu aceste observaþii, sã revenim la tipurile de strategii care încearcã sã
descrie ca raþional comportamentul unui actor. Cea de-a treia pe care o vom
menþiona este strategia regretului.

Strategia regretului. Mã întreb cât de mult regret dacã aº proceda într-un
anume fel: Aº fi putut obþine mai mult dacã aº fi ºtiut ce se întâmplã? Dacã
nu, regretul este nul. Dacã iau examenul, obþin cel mult 400 lei. Aºadar dacã
iau lecþia, regret 40 lei daþi pe ea; iar dacã nu o iau, nu am nimic de regretat.
Dacã nu iau examenul, obþin cel mult 360 lei. Aºadar dacã iau lecþia, nu am
ce regreta, dar dacã nu o iau, aº regreta 360 lei pierduþi.

1. O remarcã epistemologicã marginalã: dacã aºa stau lucrurile, atunci teza actorului
raþional nu este falsificabilã (veºi ºi Sen, 1977, p. 325).
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Sã formulãm într-un mod grafic acest raþionament. Plecând de la tabelul
nostru, putem produce un alt tabel, al regretului:

Iau examenul Nu iau examenul
Mai iau o lecþie 40 0
Nu mai iau o lecþie 0 360

Cum voi alege? Pare firesc sã adoptãm urmãtoarea recomandare: alege
strategia care minimizazã cel mai mare regret posibil! (Nu sunt nici foarte
pesimist, nici foarte optimist.) Cel mai mare regret, dacã iau lecþia, este de
40 lei; cel mai mare regret, dacã nu iau lecþia, este de 360 lei. Minumul este
40 lei � aºadar mai iau o lecþie.

Chiar dacã nu este presupusã by default, în definirea comportamentului
uman raþional, strategia regretului  va fi adusã în discuþie în mai multe rânduri
în cele ce urmeazã. În secþiunea 5.2 ea va fi utilizatã în abordarea contractului
constituþional ºi a deciziei constituþionale, în secþiunea 9.2, iar ca o modalitate
de a explica �paradoxul votantului�.

Sã observãm cã exemplul nostru conduce la concluzia cã dacã adopt stra-
tegia maximax aleg sã nu mai iau o lecþie, în timp ce strategiile maximin ºi a
regretului îmi recomandã sã mai iau o lecþie. Deoarece conduce la recomandãri
diferite, strategia maximax diferã deci de celelalte. Dar exemplul nu ne
permite sã afirmãm cã strategia maximin ºi cea a regretului sunt diferite,
fiindcã ambele produc aceeaºi recomandare. Sã modificãm însã puþin exemplul
nostru cu scopul ca aceste douã strategii sã producã rezultate diferite.

Pentru aceasta, sã construim urmãtoarea nouã situaþie de alegere. Sã pre-
supunem cã aº mai avea o alternativã: aceea de a lua lecþia ºi de a face pariu
cu un prieten cã voi lua examenul. Dacã iau examenul, el îmi dã 400 lei; dacã
nu iau examenul, eu îi dau 400 lei. Situaþia de alegere poate fi acum descrisã
cu ajutorul urmãtorului tabel:

Iau examenul Nu iau examenul

Mai iau o lecþie 360 360

Nu mai iau o lecþie 400 0

Mai iau o lecþie ºi fac pariu 760 �40

Sã observãm mai întâi cã, potrivit modalitãþii maximin de a defini compor-
tamentul raþional, aleg în continuare sã iau o lecþie. Cãci a treia alternativã �
mai iau o lecþie ºi fac pariu cu prietenul � are un minim de �40, deci nu poate
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emite pretenþii în raport cu prima. Sã vedem care va fi situaþia dacã adoptãm
strategia regretului. Pentru aceasta, sã construim un tabel al regretului: dacã
iau examenul, obþin cel mult 760 lei; dacã nu îl iau, obþin cel mult 360 lei.
În funcþie de cele douã sume, tabelul devine:

Iau examenul Nu iau examenul

Mai iau o lecþie 400 0

Nu mai iau o lecþie 360 360

Mai iau o lecþie ºi fac pariu 0 400

Dacã iau o lecþie, cel mai mare regret este 400 lei; dacã nu iau o lecþie,
cel mai mare regret este 360 lei; dacã mai iau o lecþie ºi fac pariu, cel mai
mare regret este 400 lei. Minimizez cel mai mare regret: deci aleg alternativa
sã nu mai iau o lecþie. Cum aceastã recomandare e diferitã de cea prescrisã de
strategia maximin, putem conchide cã cele douã modalitãþi de a defini compor-
tamentul raþional diferã.

În încheierea acestui capitol sã notãm (în treacãt doar) cã, odatã ce apelãm
la strategia regretului, am putea fi intrigaþi de recomandarea primitã. Într-ade-
vãr, de ce s-a schimbat alternativa aleasã conform acestei strategii? În primul
caz era recomandabil sã mai iau o lecþie; acum � sã nu mai iau. Dar cele douã
alternative nu s-au modificat; atunci ce poate explica noua recomandare? Nu
pare sã existe decât un singur rãspuns: a apãrut o nouã alternativã � sã mai
iau o lecþie ºi sã fac pariu. Dar, cum se vede, aceastã alternativã nu este cea
mai bunã (dimpotrivã, ea nu este recomandatã nici de strategia maximin, nici
de strategia regretului). Însã ea a fãcut sã se schimbe ordinea celelorlalte alter-
native. Aºadar, conform strategiei regretului de a defini comportamentul raþio-
nal, felul în care aleg între douã alternative nu depinde doar de modul în care
le compar între ele, ci ºi de altceva: de compararea lor cu o altã alternativã.
Rezultatele de acest tip vor fi deosebit de importante în discuþiile de mai jos.
Ele aduc în prim-plan una dintre cele mai importante proprietãþi pe care le pot
avea regulile de agregare a preferinþelor individuale pentru a produce o
preferinþã colectivã sau socialã: proprietatea de independenþã a alternativelor
irelevante (pentru definirea ei, vezi secþiunea 7.2). Iar strategia maximin o
satisface, spre deosebire de strategia regretului.
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Capitolul 3

Individualismul metodologic

3.1. Actori individuali ºi supra-individuali

În capitolul anterior am pãstrat o importantã ambiguitate: când am vorbit
despre actorii raþionali, exemplele avute implicit în vedere erau cele ale acto-
rilor individuali raþionali (de exemplu, votanþii într-un proces electoral). Dar
nu erau excluse alte exemple: actori raþionali puteau fi ºi grupuri de oameni,
organizaþii, state întregi. Important era doar sã putem detecta în comporta-
mentul lor anumite caracteristici, pe care le identificam drept raþionale.

Sã luãm un exemplu de analizã în care actorii raþionali consideraþi sunt
supra-individuali. O lucrare foarte influentã în studiul relaþiilor internaþionale
este cartea lui Graham Allison The Essence of Decision (1971). Autorul anali-
zeazã criza cubanezã din 1962, generatã de amplasarea de cãtre URSS a unor
rachete în Cuba, ceea ce ar fi putut provoca un rãzboi nuclear. Criza s-a declan-
ºat când administraþia americanã a descoperit existenþa unor rachete nucleare
sovietice în Cuba; Statele Unite au reacþionat prin declararea unei blocade ºi
ameninþarea de a scufunda navele sovietice dacã nu se întorc din drum.

Cum poate fi cercetatã o chestiune atât de complexã? Allison considerã cã
trebuie inspectate explicaþiile existente, trebuie elaborate modelele conceptuale
folosite în producerea acestora, formulate supoziþiile admise, analizatã logica
fiecãreia dintre aceste întreprinderi intelectuale ºi cercetate întrebãrile pe care
le pune fiecare dintre ele (p. 273). El însuºi identificã trei asemenea explicaþii
frecvent utilizate, ºi anume modelul politicii (policy) raþionale, modelul
procesului organizaþional ºi modelul politicii (politics) birocratice.

� Modelul politicii raþionale � potrivit acestuia, ceea ce se întâmplã este
rezultatul acþiunilor sau alegerilor mai mult sau mai puþin intenþionate,
unitare, ale actorilor guvernamentali naþionali. Modelul încearcã sã
explice cum ar fi putut alege naþiunea sau guvernarea, datã fiind o
problemã cu care se confruntã. De pildã, acest model vrea sã explice
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faptul cã amplasarea rachetelor în Cuba a reprezentat o acþiune raþionalã
din punctul de vedere al Uniunii Sovietice, date fiind interesele strate-
gice sovietice.

� Modelul procesului organizaþional � potrivit acestuia, obiectul analizei
îl constituie nu acþiunile sau deciziile unui actor unic, ci produsele unor
organizaþii guvernamentale mari care funcþioneazã conform unor sis-
teme de reguli bine determinate. În cazul crizei cubaneze, ceea ce
trebuie fãcut acum este sã se identifice care au fost organizaþiile guverna-
mentale implicate ºi sã se formuleze patternurile de comportament
organizaþional care au fãcut sã se producã anumite acþiuni, ºi nu altele.

� Modelul politicii birocratice � se concentreazã asupra politicii guverna-
mentale interne. Ceea ce se întâmplã apare ca rezultate ale unor nego-
cieri interrelaþionate între actori cu poziþii ierarhic diferite în cadrul
guvernãrii. Modelul încearcã sã identifice care au fost actorii principali
implicaþi, care au fost percepþiile, motivaþiile acestora, de ce putere au
dispus, ce maºinaþii au fãcut etc. astfel încât sã se producã un anumit
rezultat.

Fiecare dintre aceste modele reprezintã un nivel diferit al analizei: primul
priveºte nivelul internaþional, al doilea � cel organizaþional, iar al treilea � cel
individual. Iar una dintre concluziile remarcabile ale lui Allison este cã aceste
modele au tendinþa de a produce rãspunsuri diferite la aceleaºi întrebãri
(p. 275): dupã cum se vede din chiar explicaþiile sumare de mai sus, modele
diferite se concentrazã asupra unor aspecte diferite ale problemei, produc
explicaþii diferite, evaluãri diferite.

Sã insistãm ceva mai mult asupra primului model, cel al politicii raþionale.
Prima problemã care apare în construirea lui este aceea de a defini actorii al
cãror comportament urmeazã sã fie studiat.

Actorul internaþional, care poate fi orice actor naþional, este pur ºi simplu un
mecanism de maximizare a valorii care, de la o problemã strategicã, conduce la
o soluþie logicã (Allison, 1971, p. 36).

Douã supoziþii teoretice sunt aici evidenþiate cu claritate: 1) o naþiune (în
criza cubanezã erau avute în vedere SUA ºi URSS) poate fi tratatã ca un actor
singular, dotat cu un set de scopuri ºi cu capacitatea de a le urmãri; 2) acest
actor îºi urmãreºte în mod raþional scopurile: el este maximizator al funcþiei
sale de utilitate. Iatã cum detaliazã Allison acest model (sau, spune el,
�paradigmã�):
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I. Unitatea fundamentalã de analizã: politicile ca alegeri naþionale
Ceea ce se întâmplã în afacerile internaþionale este conceptualizat ca reprezentând
acþiuni alese de naþiune sau de guvernul naþional. Guvernul selecteazã acþiunea
care va maximiza scopurile ºi obiectivele strategice. Aceste �soluþii� la problemele
strategice sunt categoriile fundamentale cu ajutorul cãrora analistul organizeazã
ceea ce trebuie explicat.

II. Concepte organizatoare
A. Actorul naþional. Naþiunea sau guvernul, conceput ca decident raþional ºi
unitar, este agentul. Acest actor are o colecþie de scopuri specificate (ceea ce
echivaleazã cu o funcþie de utilitate consistentã), o colecþie de opþiuni, precum ºi
o estimare unicã a consecinþelor care decurg din fiecare alternativã.
B. Problema. Acþiunea este aleasã ca rãspuns la problema strategicã cu care se
confruntã naþiunea. Ameninþãrile ºi oportunitãþile care apar pe �piaþa strategicã
internaþionalã� fac ca naþiunea sã acþioneze.
C. Selecþia staticã. Suma activitãþilor reprezentanþilor guvernului, relevante în
acea problemã, reprezintã ceea ce naþiunea a ales ca �soluþie�. [�]
D. Acþiunea ca alegere raþionalã. Componentele acesteia sunt:
1. Scopuri ºi obiective. Securitatea naþionalã ºi interesele naþionale sunt princi-
palele categorii în raport cu care sunt concepute scopurile strategice. [�]
2. Opþiunile. Spectrul opþiunilor e constituit din cursuri alternative de acþiune,
relevante pentru o problemã strategicã.
3. Consecinþele. Aplicarea fiecãrui curs alternativ de acþiune va produce o serie
de consecinþe. Consecinþele relevante reprezintã beneficii ºi costuri în raport cu
scopurile ºi obiectivele strategice.
4. Alegerile. Alegerea raþionalã este una care maximizeazã valoarea. Agentul
raþional alege alternativa ale cãrei consecinþe sunt cele mai bune în raport cu
scopurile ºi obiectivele.

III. Modalitãþi dominante de argumentare
Aceastã paradigmã îi face pe analiºti sã apeleze la urmãtoarea modalitate de
argumentare: dacã o naþiune realizeazã o anumitã acþiune, înseamnã cã a avut
scopuri faþã de care acea acþiune reprezintã un mijloc optim. Puterea explicativã
a modelului politicii raþionale decurge din aceastã modalitate de argumentare
(Allison, 1969, pp. 693-695).

Felul în care un actor colectiv poate fi definit ca raþional va fi tema centralã
a lucrãrii de faþã (în acest volum, ea va apãrea sub forma problemei agregãrii
preferinþelor1). Dar atenþia noastrã se va concentra asupra actorului indivi-
dual: persoana individualã care urmeazã sã aleagã într-o anumitã situaþie.
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1. Cu scopul de a obþine o preferinþã socialã construitã dupã tipicul preferinþelor
individuale.
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Exemplul paradigmatic va fi, desigur, cel al votantului care, într-un proces de
alegeri definit într-un anumit mod, alege între mai multe alternative (partide
politice, candidaþi la preºedinþie, la primãrie, Parlament etc.).

Actorii individuali ºi ºtiinþele sociale

Care sunt motivele acestei opþiuni? Primul � aºa cum decurge în mod evident
din cele deja menþionate � este cã e mai uºor sã definim criterii pentru ce
înseamnã cã un actor individual se comportã raþional decât pentru ce înseamnã
cã un actor colectiv se comportã astfel. În capitolul anterior am vorbit despre
homo economicus, persoana individualã care se comportã raþional pe o piaþã.
Dar e discutabil care sunt criteriile necesare pentru a aprecia cã un actor
colectiv este raþional. În al doilea rând însã, existã o serie de alte motive,
extrem de importante, care ne conduc la centrarea pe actorul raþional indi-
vidual. E vorba de unele supoziþii adânci cu privire la 1) felul în care aratã
realitatea pe care o cercetãm, la 2) tipul de cunoaºtere a ei care ne este
accesibil, la 3) metodele pe care le putem accepta pentru a cerceta aceastã
realitate a fenomenelor sociale.

Ideea actorului raþional a fost strâns legatã de dispute deosebit de impor-
tante cu privire la natura cercetãrii fenomenelor sociale, la obiectivele acesteia,
precum ºi la consecinþele ideologice ale unor opþiuni conceptual-metodologice.
O primã chestiune este aceea a înþelegerii interpretative a ºtiinþelor sociale:
spre deosebire de ºtiinþele naturii, în care obiectivul cercetãrii este explicaþia
fenomenelor, în ºtiinþele sociale, a cunoaºte înseamnã a �înþelege� acþiunea
umanã. Or, dacã ne concentrãm asupra acþiunii individuale, putem cunoaºte
motivele acesteia, iar astfel putem �realiza ceva ce nu a fost niciodatã atins în
ºtiinþele naturii, ºi anume înþelegerea subiectivã a acþiunii indivizilor compo-
nenþi� (Weber, 1978, p. 15). Într-un articol (din 1909) � foarte citat ºi pentru
cã în el apare pentru prima datã în limba englezã expresia �individualism
metodologic� �, J. Schumpeter formuleazã limpede acest contrast:

De la început e folositor sã accentuãm caracterul individualist al metodelor teoriei
[economice] pure. Aproape fiecare autor modern începe cu dorinþele ºi satisfacerea
lor, ºi � mai mult sau mai puþin exclusiv � ia utilitatea ca bazã a analizei sale. Fãrã
sã exprim vreo opinie despre acest modus operandi, vreau totuºi sã accentuez cã
el, în mãsura în care e folosit, conduce obligatoriu la considerarea indivizilor ca
unitãþi sau agenþi independenþi. Cãci numai indivizii pot simþi dorinþe. Sub anumite
supoziþii cu privire la acele dorinþe ºi la efectele satisfacerii asupra intensitãþii lor,
obþinem curbe de utilitate care, de aceea, au un sens clar numai în cazul indivizilor.
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Aceste curbe de utilitate, pe de o parte, ºi cantitãþile de bunuri procurabile cores-
punzãtoare lor, pe de altã parte, determinã utilitãþile marginale pentru fiecare bun
ºi pentru fiecare individ. Aceste utilitãþi marginale constituie baza ºi principalele
instrumente pentru cercetarea teoreticã; dar pânã acum, ele nu par sã se poatã
pune în legãturã decât cu indivizii. [�]
E clar cã acelaºi raþionament nu se poate aplica în mod direct societãþii ca întreg.
Prin urmare, societatea nu are creier sau nervi în sens fizic, nu poate simþi dorinþe
ºi, de aceea, nu are curbe de utilitate ca acelea ale indivizilor. Mai mult, stocul de
mãrfuri existente într-o þarã se aflã la dispoziþia indivizilor, nu a societãþii; iar indi-
vizii nu se întâlnesc pentru a descoperi care sunt dorinþele comunitãþii (Schumpeter,
1909, pp. 214-215).

În al doilea rând, problema rolului actorului individual a apãrut în discuþiile
cu privire la metodologia ºtiinþelor sociale în contextul a ceea ce Karl Popper
numea �istoricism�: anume accentul pus în cadrul acestora pe caracterul
lor istoric ºi pe obiectivul de a face predicþii istorice (1944a, p. 86). Dupã
Popper, aceastã metodologie istoricistã este responsabilã de înapoierea ºtiinþelor
sociale. De pildã, ea conduce la confuzia dintre o predicþie ºtiinþificã, punc-
tualã, a fenomenelor (aºa cum e cunoscutã în ºtiinþele naturii, în fizicã sau în
astronomie, bunãoarã) ºi profeþia istoricã de mare anvergurã, care vrea sã
anticipeze principalele tendinþe ale dezvoltãrii viitoare a societãþii:

De ce sã-l atacãm pe Marx? În ciuda meritelor sale, Marx a fost, dupã credinþa
mea, un fals profet. El a fost un profet al cursului istoriei, iar profeþiile sale nu
s-au adeverit. Dar acuzaþia mea principalã nu e aceasta. Mult mai important este
cã a indus în eroare o mulþime de oameni inteligenþi, fãcându-i sã creadã cã
profeþia istoricã este modul ºtiinþific de abordare a problemelor sociale. Marx e
rãspunzãtor pentru influenþa devastatoare a metodei istoriciste de gândire (Popper,
1993, pp. 93-94).

În al treilea rând, centrarea asupra actorilor individuali ne tempereazã
tendinþa de a crede cã prin cunoaºtere putem controla ºi planifica societatea.
Hayek este un autor care, în anii �40, a formulat argumente puternice în acest
sens1. Într-o epocã în care raþiunea era proslãvitã pentru realizãrile ei, Hayek

1. Weber, Popper ºi Hayek diferã între ei sub multe aspecte în ceea ce priveºte
înþelegerea naturii ºtiinþelor sociale, a raporturilor dintre acestea ºi ºtiinþele naturii.
Nu am menþionat aceste chestiuni, care ar fi fãcut mai dificilã prezentarea indivi-
dualismului metodologic. Lucrarea lui Watkins (1952), elev al lui Karl Popper, este
relevantã în privinþa conexiunilor ºi diferenþele între autorii menþionaþi.
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atrage atenþia cã aceasta poate fi supraestimatã. Cãci �sarcina raþiunii umane
de a-ºi înþelege în mod raþional propriile limite nu este dintre cele mai puþin
importante� (Hayek, 1944, p. 33). Trãim într-o epocã în care mulþi, din
dorinþa de a se elibera de credinþele religioase, de tradiþii ºi de superstiþii, au
ajuns sã considere cã nu trebuie sã ne plecãm în faþa nici unei forþe, cã nu
trebuie sã ne supunem nici unor principii pe care nu le putem înþelege. Acest
punct de vedere raþionalist (sau chiar �superraþionalist� � p. 32), argumentazã
Hayek, nu poate fi însã susþinut dacã ne centrãm asupra actorilor individuali.
Mintea umanã este limitatã, nu putem cunoaºte dincolo de condiþionãrile ºi
determinãrile prezentului ºi contextului în care trãim. De aceea atitudinea
rezonabilã pe care o putem avea este una modestã: aceea de a vedea în
dezvoltarea civilizaþiei rezultatul eforturilor combinate ale indivizilor; iar
înþelegerea la care putem spera este de a crea condiþii favorabile pentru ca
indivizii din societate sã contribuie în continuare la dezvoltarea civilizaþiei.
Dar, subliniazã Hayek, nu suntem deloc îndreptãþiþi sã adoptãm o atitudine
raþionalistã trufaºã: sã nu înþelegem limitele puterilor raþiunii noastre, sã
dispreþuim toate instituþiile care nu au fost construite în mod conºtient ºi sã
considerãm cã un actor colectiv, posesor al unei minþi extraordinare, e capabil
sã direcþioneze conºtient forþele societãþii, sã planificãm întreaga societate.
(În celebra sa carte Drumul cãtre servitute, Hayek porneºte tocmai de la aceste
argumente pentru a critica planificarea socialistã.)

E important sã mai subliniem un aspect: discuþia despre actorii individuali
ºi cei supra-individuali � ori, cum le vom spune de aici încolo, actori
colectivi � e independentã de cea privind raþionalitatea acestora. Putem
discuta despre actorii individuali fãrã a presupune cã ar avea un compor-
tament raþional, ºi la fel putem face ºi în legãturã cu actorii colectivi. Dar,
întrucât scopul propus aici este acela de a investiga forþa ideii de actor
raþional, în acest capitol de multe ori vom pune alãturi cele douã chestiuni,
fãrã a mai indica de fiecare datã cã obiectul central al discuþiilor este
actorul individual.

Individualismul

Am argumentat mai înainte cã, deºi în analizele fenomenelor sociale putem
apela la actori raþionali atât individuali, cât ºi supra-individuali, actorii
individuali au un statut special în cadrul acestora. Am avut în vedere rolul pe
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care centrarea asupra lor îl are în discuþiile cu privire la statutul ºi pretenþiile
unei abordãri ºtiinþifice a socialului. Existã însã ºi un alt tip de argumente, care
solicitã ca actorul individual sã aibã un statut special în ºtiinþele sociale:
într-un sens care urmeazã sã fie precizat, actorul individual este �fundamen-
tul� analizei, iar societatea, relaþiile sociale, instituþiile sociale sunt �derivate�.
O abordare care acceptã asemenea argumente este numitã individualistã;
o abordare care, dimpotrivã, susþine cã fundamentale sunt faptele sociale,
structurile sociale supra-individuale este numitã colectivistã sau holistã.

Fraza lui J. Bentham �comunitatea este un corp fictiv, compus din per-
soane individuale� a exprimat, sintetic, încã din 1789, punctul de vedere
individualist liberal. Dar, în decursul secolului al XIX-lea, mulþi gânditori
politici � în principal socialiºti ºi conservatori � au pus sub semnul întrebãrii
aceastã viziune individualistã asupra societãþii. Urmându-l pe J.-J. Rousseau,
ei au insistat cã membrii unei societãþi împãrtãºesc o culturã, o viaþã ºi o
voinþã comunã. Societatea nu e doar o sumã sau o agregare de indivizi, ci
un sistem de viaþã organizatã. Colectiviºtii au denunþat individualismul ca
fiind �liberal� sau �burghez�.

Sã luãm un exemplu. În scrierile lui Karl Marx gãsim pasaje care susþin o
perspectivã individualistã, dar ºi pasaje care, dimpotrivã, susþin o perspectivã
colectivistã. Iatã douã citate în acest sens, aºezate în paralel tocmai pentru a
sugera cã ele se bazeazã pe teze opuse:

�Nu conºtiinþa determinã viaþa, ci viaþa
determinã conºtiinþa. Primul fel de a
privi lucrurile porneºte de la conºtiinþã
ca de la un individ viu; al doilea, care
corespunde vieþii reale, porneºte de la in-
divizii reali, vii, considerând conºtiinþa
numai ca fiind conºtiinþa lor. Acest mod
de a privi lucrurile nu este lipsit de
premise. El porneºte de la premisele
reale ºi nu le pãrãseºte nici un moment.
Premisele sale sunt oamenii, consideraþi
nu într-o izolare ºi imobilitate imaginarã,
ci în procesul lor real de dezvoltare,
care poate fi observat pe cale empiricã

�Dominaþia capitalului este premisa libe-
rei concurenþe, la fel cum despotismul
imperial a fost la Roma premisa libe-
rului «drept privat» roman. Cât timp
capitalul este încã slab, el singur cautã
sprijin în modurile de producþie trecute
sau pe cale de dispariþie datoritã apari-
þiei lui. De îndatã ce se simte destul de
puternic, el leapãdã aceste cârje ºi se
miºcã potrivit propriilor sale legi. În
momentul în care el însuºi începe sã
devinã conºtient cã reprezintã o barierã
în calea dezvoltãrii ºi când începe sã fie
considerat ca atare, el cautã refugiu în
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ºi are loc în condiþii determinate� (Marx
ºi Engels, 1962, p. 27).

forme care, deºi par a desãvârºi domi-
naþia capitalului, vestesc totodatã, ca
urmare a stãvilirii liberei concurenþe,
destrãmarea lui ºi a modului de pro-
ducþie bazat pe el. Ceea ce este propriu
naturii capitalului se manifestã real-
mente ca o necesitate exterioarã, numai
prin intermediul concurenþei, în cadrul
cãreia numeroasele capitaluri existente
îºi impun unul altuia ºi lor înºile deter-
minãrile imanente ale capitalului� (Marx,
1974, p. 138).

În citatul din partea dreaptã (extras dintr-o lucrare de maturitate a lui Marx,
Bazele criticii economiei politice) este formulatã cu mare forþã abordarea de
tip colectivist. Marx polemizeazã aici cu Ricardo, care considera cã ideea de
competiþie este premergãtoare celei de capital; or, Marx susþine contrariul:
capitalul este un subiect (supra-individual) de sine stãtãtor, anterior compe-
tiþiei, adicã acþiunilor individuale. Ceea ce se întâmplã în realitate (apariþia
societãþii capitaliste, ba chiar ºi apusul acesteia) este determinat de miºcarea
capitalului ca atare, iar competiþia, ceea ce fac efectiv actorii (în particular, cei
individuali), este doar mediul în care hotãrâtor este ce se întâmplã cu capita-
lurile însele.

Dar sã analizãm acum citatul din stânga, dintr-o lucrare de tinereþe (Ideo-
logia germanã) scrisã de Marx împreunã cu Engels. Cu greu am putea gãsi o
formulare mai directã a unei poziþii opuse abordãrilor colectiviste. Aici Marx
polemizeazã cu concepþia lui Hegel, care considera cã istoria umanã este
manifestarea spiritului, a unei conºtiinþe obiective1. Pentru Marx, astfel de
entitãþi abstracte nu pot explica lumea realã. (Ca ºi, de altfel, o idee abstractã
de societate: �Mai întâi de toate trebuie sã evitãm a opune din nou «socie-
tatea», ca abstracþie, individului� � Marx, 1987, p. 92.) Dimpotrivã, funda-
mentul realitãþii sociale, �premisele� acesteia sunt persoanele individuale,
aflate în relaþii de interdependenþã cu ceilalþi membri ai societãþii.

1. Popper (1993, cap. 14) analizeazã (ºi e de acord cu) afirmaþia lui Marx cum cã �nu
conºtiinþa determinã viaþa, ci viaþa determinã conºtiinþa�, în opoziþie cu psiholo-
gismul, adicã cu doctrina cã toate legile vieþii sociale trebuie sã fie reductibile în
cele din urmã la legile psihologice ale �naturii umane�. Popper recunoaºte cã nu
psihologismul e vizat aici de cãtre Marx, ci concepþia lui Hegel, dar considerã cã
ºi acesta este respins de abordarea lui Marx.
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3.2. Tipuri de individualism

Trebuie sã recunoaºtem cã ºi în prezentarea ideilor de individualism ºi
colectivism, fãcutã în paragraful anterior, existã multã ambiguitate. Cãci nu
am explicat în ce constã faptul cã actorii individuali sau, dimpotrivã, cei
colectivi au un rol fundamental, sau în ce sens, la Marx, indivizii umani sunt
�premise� de la care trebuie pornit. Cu alte cuvinte, e nevoie sã distingem
între mai multe tipuri de individualism. Dintre acestea, ne vom opri asupra
individualismului metodologic � ºi, desigur, asupra opusului sãu, colectivismul
metodologic.

Trei tipuri de individualism

Toate formele de individualism pornesc de la afirmaþii uºor acceptabile, banale
chiar, ºi anume cã orice societate este alcãtuitã din oameni; cã fiecare dintre
ei acþioneazã mai mult sau mai puþin conform cu dorinþele lor, cu modul în
care înþeleg ei situaþia în care se gãsesc; cã oamenii acþioneazã în contexte
instituþionale, alcãtuite din reguli, tradiþii, obiceiuri, ideologii etc. Pe aceastã
bazã, o abordare individualistã adaugã însã susþineri puternice1:

� Individualismul ontologic. Conform acestuia, constituenþii de bazã ai
lumii sociale sunt indivizii: structurile sociale nu existã în afara indivi-
zilor umani, care sunt singurii �reali�; nu existã acþiuni ale structurilor
sociale în afara acþiunilor persoanelor individuale. (Aceste susþineri
sunt în contradicþie directã cu cele ale unor colectiviºti precum Auguste
Comte, dupã care o societate �nu se poate descompune mai mult în
indivizi decât se poate descompune o suprafaþã în linii sau o linie în
puncte� � apud Lukes, 1968, p. 119.) Individualismul ontologic este
uneori creditat ºi cu teza cã fenomenele sociale sunt construcþii ale
minþii, abstracte, fictive � deci care �nu existã în realitate�. �Cele mai
multe obiecte ale ºtiinþelor sociale, dacã nu chiar toate, sunt obiecte
abstracte; ele sunt construcþii teoretice. (Chiar ºi «rãzboiul», «armata»
sunt concepte abstracte, oricât de straniu ar putea suna pentru unii. Ceea
ce e concret sunt cei mulþi care sunt uciºi sau cei care poartã uniformã
etc.)�, scrie Popper (1945, p. 80). În acelaºi sens, Hayek susþine cã

1. Clasificarea pe care o vom prezenta mai jos se bazeazã pe Kincaid (1997, pp. 13-14);
vezi ºi Lukes (1968).
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omul de ºtiinþã nu trebuie sã trateze altfel decât ca teorii provizorii, abstracþii
populare, ºi care nu trebuie confundate cu faptele, idei pe care mintea comunã
le-a format despre colectivitãþi precum �societatea� sau �sistemul economic�,
�capitalism� sau �imperialism�, ºi alte asemenea entitãþi colective (Hayek, 1942,
p. 286).

� Individualismul teoretic (epistemologic). Pe scurt, acesta constã în teza
cã toate teoriile sociale pot fi reduse la teorii despre indivizii din socie-
tate. Conceptele privind fenomene sociale sunt definibile în concepte
referitoare doar la indivizi ºi acþiunile lor; de asemenea, legile formu-
late despre societate sau despre alte entitãþi colective pot fi înlocuite,
fãrã a pierde din înþelesul lor, cu legi care vorbesc numai indivizi ºi
despre acþiunile lor. J.St. Mill este exemplar în acest sens. Dupã el,
�legile fenomenelor ce se petrec în societate nu sunt ºi nu pot fi decât
legile acþiunilor ºi pasiunilor fiinþelor omeneºti� � cu alte cuvinte,
�legile naturii umane individuale. Faptul de a fi adunaþi laolaltã nu-i
transformã pe oameni în alt fel de substanþã�1. Acest tip de individualism
este poate cel mai clar expus de Popper2 (1945). Noi, spune Popper,
construim modele (instituþii) pentru a explica anumite experienþe � o
metodã teoreticã familiarã în ºtiinþele naturale (în care construim modele
ale atomilor, moleculelor, solidelor, lichidelor etc.). În acest fel intro-
ducem ca obiecte ale ºtiinþei entitãþi abstracte. Dar, avertizeazã Popper,
nu trebuie sã facem confuzie între modelele noastre teoretice ºi lucruri.
Sarcina teoreticianului este aceea de �a analiza cu grijã modelele noastre
sociologice în termeni descriptivi sau nominaliºti, altfel spus, în termeni
de indivizi, de atitudini, aºteptãri, relaþii ale lor� (1945, p. 80).

� Individualismul metodologic este �doctrina potrivit cãreia toate fenome-
nele sociale � structura ºi schimbarea lor � sunt în principiu explicabile
în modalitãþi care fac apel numai la indivizi: la proprietãþile lor, la
scopurile lor, la credinþele ºi acþiunile lor� (Elster, 1985, p. 5). Indivi-
dualismul metodologic este aºadar o regulã privind acceptabilitatea
teoriilor ºi a explicaþiilor pe care le putem construi cu ajutorul lor: o
explicaþie teoreticã a fenomenelor sociale este satisfãcãtoare numai
dacã este formulatã exclusiv în termeni referitori la fapte despre indivizii

1. Apud Popper (1993, p. 103).
2. Popper îl defineºte însã ca individualism metodologic. Vom rezerva totuºi acest

nume pentru o abordare ceva mai restrânsã, care vizeazã în general nu construcþiile
teoretice, ci doar rolul explicativ al acestora.
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umani. Pentru a evidenþia sensul acestei idei, Hayek (1942, pp. 289-290)
formuleazã urmãtoarea analogie: sã presupunem cã un fizician nu ar
putea face experimentele sale obiºnuite ºi cã, în schimb, ar avea acces
doar la observarea interacþiunilor dintre câþiva atomi, într-o perioadã
limitatã. Din aceste observaþii fizicianul ar putea construi modele ale
modurilor în care atomii s-ar putea combina în complexe tot mai mari;
eventual, ar putea construi modele tot mai adecvate pentru a explica trã-
sãturile acestor fenomene mai complexe. Într-o terminologie adusã la
zi, am spune cã modelele construite ar reprezenta fundamentele �micro�
ale fenomenelor �macro�.

Trei tipuri de colectivism (holism)

Colectivismul (sau holismul) este tipul de abordare pe care individualiºtii îl
resping. La fel ca ºi în cazul individualismului, putem defini trei tipuri de
colectivism.

1) Colectivismul ontologic considerã cã sistemele sociale reprezintã �între-
guri� care sunt �anterioare� indivizilor care le compun: ele au o existenþã de
sine stãtãtoare, iar indivizii umani sunt prin natura lor indivizi sociali.
�Cetatea este anterioarã în mod natural familiei ºi fiecãruia dintre noi, cãci
întregul trebuie sã existe înaintea pãrþilor�, formula Aristotel acest punct de
vedere1; �deºi fiecare ins separat nu este autarhic, totuºi el este asemenea
pãrþilor faþã de întreg; iar cel incapabil sã existe într-o comunitate, sau care
nu are nevoie sã o facã din cauza autarhiei sale, nu este o parte a cetãþii, ci
este o fiarã sau un zeu� (Aristotel, 2001, pp. 37, 39 � 1253a). Colecti-
vismul ontologic este cunoscut ºi sub alte înfãþiºãri: el apare sub forma ideii
lui Rousseau de voinþã generalã, atunci când se vorbeºte despre existenþa
interesului naþional ori a celui public, sau de fapte sociale (Durkheim). Pentru
colectiviºti, persoana individualã umanã tinde uneori sã îºi piardã chiar statutul

1. Iatã ºi o formulare modernã, comunitarianã, a acestuia:
�Ceea ce argumentez este cã individul liber din Vest este ceea ce este numai în
virtutea întregii societãþi ºi civilizaþii care l-a produs ºi care îl hrãneºte; cã
familiile noastre ne pot forma sã avem aceastã capacitate ºi aceste aspiraþii fiindcã
ele sunt incluse în aceastã civilizaþie; ºi cã o familie cu totul în afara acestui
context � adevãrata veche familie patriarhalã � a fost o cu totul altã creaturã cãreia
nu i-a pãsat de aceste orizonturi. În final, vreau sã susþin cã toate acestea dau
naºtere unei obligaþii semnificative de a aparþine a oricui va afirma valoarea
acestei libertãþi� (Taylor, 1985, p. 206).
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de entitate �realã�, acesta fiind rezervat numai relaþiilor ºi fenomenelor sociale
sau economice: cum scria la un moment dat Marx, se poate vorbi despre
�persoane numai în mãsura în care ele sunt personificarea unor categorii
economice, exponenþii unor anumite relaþii ºi interese de clasã� (Marx,
1966, p. 16).

2) Colectivismul teoretic are în teoriile sociologice exemplificarea standard.
Sociologia, argumenteazã individualiºtii, admite cã sistemele sociale sunt
�întreguri� cel puþin în sensul cã o parte a comportamentului acestora este
guvernatã de macro-legi, adicã de legi care nu exprimã regularitãþi sau tendinþe
rezultând din acþiunile indivizilor. Colectivismul teoretic sociologic admite cã
astfel de legi sunt sui generis ºi cã existã actori supra-individuali � sau, în
orice caz, ne-individuali; numai dacã le înþelegem comportamentul putem
înþelege fenomenele sociale, schimbarea socialã.

Comte ºi mulþi alþii considerã cã fenomenele sociale sunt întreguri date [�]
susþinând cã fenomenele sociale concrete pot fi înþelese numai prin luarea în
considerare în totalitate a orice se gãseºte în anumite hotare spaþio-temporale, ºi
cã orice încercare de a selecta pãrþi sau aspecte care ar fi sistematic conexate e
sortitã eºecului. În aceastã formã, argumentul echivaleazã cu a nega posibilitatea
unei teorii a fenomenelor sociale precum cea dezvoltatã de economie (Hayek,
1943, p. 46).

Urmãtorul pasaj din celebra lucrare a lui É. Durkheim Regulile metodei
sociologice este cât se poate de edificator ca abordare teoreticã holistã sau
colectivistã, ºi poate fi pus direct faþã în faþã cu argumentele individua-
liºtilor:

�Fiindcã societatea nu este compusã decât din indivizi, îi pare simþului comun
cã viaþa socialã n-ar putea avea alt substrat decât conºtiinþa individualã;
altminteri, ea pare a rãmâne în vânt ºi a pluti în gol.
Cu toate acestea, ceea ce se judecã aºa de uºor neadmisibil când e vorba de
fapte sociale este admis despre alte regnuri ale naturii. Totdeauna când ele-
mente oarecare, îmbinându-se, desprind, prin faptul combinãrii lor, fenomene
noi, trebuie sã ne dãm seama bine cã aceste fenomene sunt aºezate nu în
elemente, ci în totul format de unirea lor. [�]
Sã aplicãm principiul acesta la sociologie. Dacã, cum ni se acordã, aceastã
sintezã sui generis care alcãtuieºte orice societate desprinde fenomene noi,
deosebite de acelea care se petrec în conºtiinþele solitare, trebuie sã admitem
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cã aceste fapte specifice stau în societatea însãºi care le produce, iar nu în
pãrþile sale, adicã în membrii sãi. Ele sunt deci, în acelaºi înþeles, exterioare
conºtiinþelor individuale, privite ca atare, precum caracterele deosebitoare ale
vieþii sunt exterioare substanþelor minerale care compun fiinþa vie. Nu le poþi
absorbi în elemente fãrã contrazicere, deoarece, prin definiþie, ele presupun
altceva decât ce cuprind aceste elemente. Astfel se gãseºte îndreptãþitã [�]
separaþia între psihologia propriu-zisã, sau ºtiinþa individului mintal, ºi socio-
logie. Faptele sociale nu se deosebesc numai în calitate de faptele psihice; ele
au un alt substrat, nu evolueazã în acelaºi mediu, nu atârnã de aceleaºi
condiþii. Nu înseamnã cã n-ar fi ºi ele psihice întru câtva, fiindcã toate constau
în felul de a gândi sau a lucra. Stãrile conºtiinþei colective sunt însã de o altã
naturã decât stãrile conºtiinþei individuale; sunt reprezentãri de un alt soi.
Mentalitatea grupurilor nu este aceea a particularilor, ea are legile sale proprii�
(Durkheim, 1919; ed. rom., pp. 34-35).

Dupã cum se poate observa, din afirmaþiile lui Hayek, într-o mare mãsurã,
disputa dintre individualiºti ºi colectiviºti (holiºti) este una dintre abordãrile
economice ºi sociologice: fiecare dintre acestea are un caracter �imperialist�
ºi încearcã sã acopere teoretic fenomene din alte domenii � pentru economiºti,
fenomene cum ar fi cele considerate �politice� sau chiar cele apreciate ca
fiind definitoriu �sociologice�; pentru sociologi, fenomene cum ar fi cele
considerate �politice� sau chiar cele socotite ca fiind definitoriu �economice�.
Cum în aceastã lucrare vom admite ºi vom dezvolta abordarea individualistã,
într-un sens foarte direct vom admite modul economic de abordare a fenome-
nelor politice.

Trebuie admis cã aici am simplificat puternic situaþia; pesemne cã unii
cititori ar putea spune chiar cã am deformat-o. Cãci atât sociologia, cât ºi
economia sunt discipline în care, chiar dacã uneori se poate vorbi despre o
paradigmã dominantã, existã tipuri de abordãri diferite. În sociologie,
probabil cã încercãrile unui autor ca J.S. Coleman (1990) de a argumenta
cã individualismul metodologic este capabil sã producã o înþelegere a
sistemelor sociale � ºi nu doar a acþiunilor individuale ca atare � sunt cele
mai cunoscute. (Dar, argumenteazã unii autori, personalitãþi precum Weber
sau Merton pot fi ºi ele încadrate în tradiþia din care face parte Coleman.)
Succesul abordãrilor instituþionaliste din economie (ºi ºtiinþa politicã) par
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sã aducã aceastã disciplinã în situaþia de a îngloba sociologia (o discuþie
mai largã a acestei chestiuni se gãseºte în Baron ºi Hannan, 1994; articolul
a fost ulterior deosebit de discutat). În fapt, problema instituþiilor este cea
mai semnificativã în disputa dintre individualiºti ºi colectiviºti. Cãci dacã
existã instituþii, atunci individualismul pare sã piardã din atractivitate, iar
abordãrile nereducþioniste, precum cea sociologicã, devin favorite. Dacã
însã � aºa cum fac autorii care se definesc ca rational choice institutionalists
(instituþionaliºti din perspectiva alegerii raþionale) � instituþiile pot fi ele
însele explicate ca alegeri raþionale (de ordinul doi), atunci individualismul
rãmâne o opþiune fezabilã (iar sociologia are probleme în a-ºi pãstra
autonomia, fiind într-un sens �redusã� la o asemenea abordare).
Poziþia apãratã în aceastã lucrare va fi una instituþionalistã din perspectiva
alegerii sociale. Argumentele în favoarea ei vor fi însã prezentate abia în
volumul al doilea. De aceea, cititorul este rugat sã amâne pânã atunci
judecata privind virtuþile individualismului metodologic instituþionalist.

3) Colectivismul metodologic susþine cã în ordine explicativã existã entitãþi
supra-individuale anterioare indivizilor. Colectiviºtii încearcã sã construiascã
teorii în care sunt admise legi care se aplicã acestor entitãþi mai largi, iar
acþiunile individuale sunt derivate din acestea. Una dintre cele mai cunoscute
forme de explicaþie de tip colectivist este cea funcþionalã: potrivit funcþio-
naliºtilor, a explica un fenomen înseamnã a-i indica funcþia pe care o are în
cadrul unui sistem mai larg din care acesta face parte; funcþia unui fenomen
este contribuþia pe care acesta o are la sistemul mai larg. De pildã, spunem cã
dansul ploii (la populaþia Hopi) menþine coeziunea socialã; sau cã protes-
tantismul s-a întãrit în zorii Europei moderne fiindcã a promovat dezvoltarea
capitalismului1. În fiecare dintre aceste enunþuri afirmãm cã ceva are o funcþie:
dansul ploii sau dezvoltarea protestantismului au consecinþe favorabile pentru
anumite alte fenomene � pentru pãstrarea coeziunii sociale în comunitate,
respectiv pentru dezvoltarea capitalismului. Într-o explicaþie funcþionalã, ceva
este explicat prin ceva ce se întâmplã ulterior: (X) are o funcþie pentru cã (X)
produce anumite consecinþe; altfel spus, consecinþele pot fi folosite pentru
explicarea cauzelor. Astfel, plecând de la unul dintre exemplele folosite mai
devreme, se poate formula ipoteza

1. Exemplele sunt date în Cohen (1978, pp. 249-250).
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cã ascensiunea protestantismului a avut loc la un anumit moment fiindcã era
religia potrivitã pentru stimularea întreprinderii capitaliste ºi pentru a impune
disciplina într-o perioadã în care relaþia capital/muncã era cu totul aptã sã dezvolte
noi potenþialuri productive ale societãþii. Atunci când Marx spune cã �protestan-
tismul joacã un rol important în geneza capitalului chiar ºi numai prin faptul cã a
transformat aproape toate sãrbãtorile tradiþionale în zile lucrãtoare�1 el nu numai
cã ataºeazã un anumit efect noii religii, dar propune ºi o explicaþie (parþialã) a
ascensiunii ei în termenii acelui efect (Cohen, 1978, p. 279).

*

În acest volum vom accepta ºi vom utiliza o metodologie individualistã. De
pildã, vom analiza modul în care un grup de oameni alege o alternativã dintre
cele care le stau la dispoziþie. Schema abordãrii va fi una �sinteticã�: vom
porni de la preferinþele individuale ale membrilor grupului ºi vom încerca, de
aici, sã construim prin agregarea lor preferinþa grupului însuºi2. Aºa cum
scria Hayek,

metoda ºtiinþelor sociale poate fi mai bine descrisã ca una agregatoare sau sinte-
ticã. Noi învãþãm sã identificãm din totalitatea fenomenelor observate aºa-numi-
tele întreguri � grupuri de elemente structural legate între ele � doar printr-o
punere împreunã sistematicã a unor elemente cu proprietãþi familiare ºi le clãdim
sau le reconstruim cu ajutorul proprietãþilor cunoscute ale elementelor (Hayek,
1942, p. 287).

3.3. Individualism ºi reducþionism

În acest paragraf vom formula pe scurt câteva dintre criticile la adresa indivi-
dualismului metodologic ºi ne vom opri mai pe larg asupra uneia dintre ele �
cea care identificã individualismul metodologic cu o formã de reducþionism.

O primã criticã este aceea cã individualismul metodologic reprezintã o
perspectivã improprie cercetãrii social-politice. Ideea cã orice fenomen social
poate fi explicat pânã la urmã prin apelul la indivizi ºi la acþiunile lor este
prea simplificatoare: pe scurt, supoziþiile individualismului metodologic nu

1. Marx (1966, p. 286n).
2. Aceeaºi metodologie va fi utilizatã ºi în volumul al doilea al lucrãrii, când vom

face apel la teoria jocurilor. Acesta este, s-ar putea spune, limbajul în care se
formuleazã individualismul metodologic (Arrow, 1994).
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sunt acceptabile; fiind prea simplificatoare, ele sunt, mai precis, false. Desi-
gur, cei mai mulþi autori care susþin aceastã criticã îi mai adaugã ceva: indicã
o metodologie alternativã, care, dupã pãrerea lor, ar fi mai potrivitã, fiindcã
porneºte de la supoziþii mai realiste despre viaþa socialã. Iar o asemenea
alternativã indicatã este, de obicei, una holistã.

Orice criticã de acest gen este însã greºitã din punct de vedere epistemo-
logic. Fiindcã ea se adreseazã ipotezelor simplificatoare ce stau la baza
construirii unor modele teoretice, iar nu modelelor ca atare. Or, dacã vrem sã
discutãm capacitatea unei ipoteze de a explica de �faptele reale�, trebuie sã
abordãm modelele construite cu ajutorul acesteia: nu ipoteza per se, ci
modelele pot fi confruntate cu realitatea. (Întâlnim aici aceeaºi situaþie menþio-
natã în capitolul anterior, când am adus în discuþie criticile la adresa ipotezei
actorului raþional1.) Un autor precum A.N. Whitehead numea la un moment
dat aceastã strategie de a critica �sofismul concretului prost plasat�: deoarece
critica se îndreaptã cãtre o ideea abstractã, iar nu cãtre modelele concrete
construite cu ajutorul ei. În al doilea rând, critica este greºitã fiindcã, de fapt,
nu are un obiect definit. Cãci, la o adicã, orice ipotezã teoreticã este simpli-
ficatoare ºi nu e posibil sã o respingi exact pe acest motiv fãrã ca astfel sã faci
implauzibilã acceptarea oricãrei alteia.

O a doua criticã adusã individualismului metodologic este cã acesta presu-
pune cã orice fenomen ori proces social este rezultatul acþiunii raþionale ºi
conºtiente a indivizilor umani. Or, sunã critica, aceastã idee este implauzibilã.
Sunt atât de multe fenomene sociale ºi chiar economice care nu pot fi descrise
ca rezultate ale acþiunilor conºtiente, maximizatoare, ale oamenilor. Critica
are douã pãrþi. Prima se adreseazã mai degrabã ideii de actor raþional. Dar nu
este necesar ca individualismul metodologic sã presupunã cã indivizii sunt
raþionali; de aceea, criticile la adresa actorului raþional nu vizeazã neapãrat ºi
individualismul metodologic. A doua parte a criticii constã în susþinerea cã,
în mãsura în care individualismul metodologic presupune cã fenomenele sociale
sunt rezultate ale acþiunii conºtiente a oamenilor, el nu este plauzibil. Problema
este cã individualismul metodologic nu se bazeazã pe aceastã idee. Dimpotrivã,
o preocupare constantã a individualiºtilor a fost aceea de a considera neinten-
þionate fenomene pe care mulþi erau tentaþi sã le vadã drept scopuri conºtient
propuse de actorii individuali. Dupã cum se cunoaºte, în teoria economicã,
explicaþiile individualiste de tipul �mâinii invizibile� (Smith, 1963, cap. IV.2)

1. Nu este aici locul sã discutãm acceptabilitatea acestui punct de vedere epistemo-
logic. Aº dori totuºi sã menþionez cã în spatele argumentãrii formulate se gãseºte
concepþia structuralistã asupra teoriilor ºtiinþifice, pe care o susþin.
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aratã cã cã omul �promoveazã constant scopuri care nu sunt parte a intenþiilor
sale� ºi, ca urmare, rezultatele sociale sunt în cea mai mare parte consecinþe
neintenþionate ale acþiunii individuale. Forme variate ale acestor argumente
de tip clasic sunt explicit folosite de individualiºti (Nozick, 1997, pp. 60-64;
Hayek, 1944); explicaþii care fac apel la argumente noi de tipul �mâinii
invizibile� au fost propuse cu þintã explicit politicã (Olson, 2000, pp. 12-13).

Cea de-a treia criticã a individualismului metodologic este cã acesta ar fi
o formã de reducþionism: întrucât explicã socialul prin acþiunile individuale,
el reduce, �coboarã� faptele sociale la chestiuni de psihologie (Durkheim),
considerã cã societatea nu este ceva de sine stãtãtor, ci doar suma, agregarea
indivizilor. Pentru mulþi critici, chiar cuvântul �reducþionism� are o conotaþie
degradantã, peiorativã. În schimb, unii susþinãtori ai individualismului meto-
dologic sunt bucuroºi sã afirme cã acesta are proprietatea de a fi reducþionist,
considerând cã e vorba de o calitate care meritã scoasã în evidenþã. Unul
dintre aceºtia este Elster; potrivit lui, a oferi o explicaþie detaliatã unui feno-
men este un scop în sine: individualismul sporeºte înþelegerea fenomenelor
sociale tocmai prin faptul cã le reduce la agregãri detaliate ale comporta-
mentelor individuale.

A explica înseamnã a furniza un mecanism, a deschide cutia neagrã ºi a arãta care
sunt elementele de bazã, rotiþele mecanismului, dorinþele ºi credinþele care
genereazã rezultatele agregate (Elster, 1985, p. 5).

Formulând obiecþia cã este un reducþionism, criticii individualismului nu
atacã numai înþelegerea acestuia ca individualism metodologic. Ei par sã
considere cã reducþionismul submineazã de asemenea individualismul teoretic
ºi cel ontologic. În sens teoretic, individualismul este reducþionist fiindcã
pretinde cã orice teorii care fac apel la concepte despre entitãþi supra- sau
ne-individuale pot fi reduse la teorii individualiste. În sens ontologic, indivi-
dualismul este reducþionist fiindcã pretinde cã proprietãþile sistemelor sau
complexelor sociale pot fi înþelese ca �reductibile� la proprietãþile indivizilor
ºi acþiunile lor. Sã tratãm pe rând aceste obiecþii.

Reducere teoreticã

A reuºi reducerea unei teorii la o alta este un obiectiv important al unui om de
ºtiinþã. În ºtiinþele naturii se dau ca exemple standard reducerea termodinamicii
la mecanica statisticã; a mecanicii solidului rigid la mecanica particulelor;
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a hidrodinamicii la mecanica punctului material (chiar a mecanicii clasice a
particulelor la mecanica relativistã, pentru cazul-limitã în care vitezele consi-
derate sunt mici în raport cu viteza luminii) etc. Reducerea este aºadar o
chestiune care priveºte raporturile între douã teorii ºtiinþifice. Presupunem cã
avem douã teorii: prima vorbeºte despre obiecte de tipul (X), a doua despre
obiecte de tip (Y). Când spunem cã o teorie �vorbeºte� despre un tip de
obiecte înþelegem cã în limbajul acelei teorii existã anumiþi termeni prin care
se descrie comportamentul obiectelor respective. Aceºti termeni exprimã
proprietãþi ale obiectelor respective, relaþii între ele � la modul general, ei
desemneazã anumite funcþii definite pe obiectele respective.

Sã luãm un exemplu. O teorie (termodinamica) vorbeºte despre gaze; o a
doua teorie (mecanica statisticã) � despre agregate imense de particule în
miºcare. Cu alte cuvinte, prima teorie vorbeºte despre sisteme termodinamice
cu ajutorul unor funcþii definite pe acestea (de pildã, presiunea gazului,
volumul acestuia, temperatura lui etc.), iar a doua, despre sisteme statistice
(mulþimi de particule) în termenii unor funcþii definite pe ele (de exemplu,
viteza particulelor). Când vom spune cã prima teorie este redusã de a doua?
Pentru aceasta trebuie parcurºi doi paºi. Mai întâi, conceptele fundamentale
ale primei teorii trebuie puse în corespondenþã cu conceptele celei de-a doua
teorii. În cazul nostru, ideea de bazã este aceea de a considera cã un sistem
termodinamic (un gaz) constã dintr-o mulþime de particule în miºcare (un
litru cub de oxigen este o mulþime uriaºã de molecule de oxigen). Al doilea
pas constã în a arãta cã legile fundamentale ale primei teorii pot fi deduse (pe
baza corespondenþei dintre conceptele teoretice) din legile primei teorii.
Analog, în teoria economicã, ideea reducerii apare în discuþia cu privire la
fundamentele micro ale macroeconomiei: a reduce o teorie macroeconomicã
la o teorie microeconomicã înseamnã a defini conceptele macro în termeni
microeconomici (care privesc deci acþiunile actorilor) ºi apoi a arãta cum
susþinerile macroteoriei devin susþineri privind acþiunile acestor actori. Dupã
cum am vãzut, descriind individualismul metodologic, Hayek (1942) fãcea o
analogie tocmai cu fizicianul care, studiind atomii individuali, încearcã sã
vadã cum aceºtia se pot combina în complexe sau sisteme mai mari.

Criticii individualismului nu acceptã însã cã e posibil sã reducem orice
teorie socialã la una despre indivizi ºi acþiunile lor. Iatã în acest sens un
argument al lui K. Arrow: sã ne gândim, spune el, la cel mai cunoscut model
economic, cel al echilibrului competitiv general. În acest model, atât firmele,
cât ºi indivizii se comportã raþional, adicã vor sã acopere costurile din venituri.
Alegerile lor, de asemenea, se presupune cã depind de mulþi factori � gusturi,
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atitudinile faþã de risc, aºteptãrile privind viitorul� Dar sã observãm cã toþi
aceºti factori sunt individuali. Se poate însã conchide de aici cã acest model
e unul care satisface cerinþele individualismului metodologic? Arrow se
îndoieºte de acest lucru. Motivul este simplu: în acest model indivizii ºi
firmele iau preþurile ca date; prin urmare,

rãmâne încã un element care nu este individual, ºi anume preþurile cu care se
confruntã firmele ºi indivizii. Ce individ a ales preþurile? Cel puþin conform
teoriei formale, nimeni. Ele sunt determinate pe (nu de) anumite instituþii sociale
cunoscute drept pieþe, care egalizeazã cererea ºi oferta (Arrow, 1994, p. 4).

Generalizarea e acum uºor de fãcut: �Orice model economic la care ne
putem gândi include principii ºi concepte sociale ireductibile� (Ibidem, p. 2).

Cum rãspund individualiºtii acestei critici nu vom putea vedea însã efectiv
decât mult mai târziu, în al doilea volum al acestei lucrãri: fiindcã rãspunsul
va consta în a arãta cã instituþiile, cum ar fi pieþele, pot fi înþelese ca alegeri
de un anumit tip ale agenþilor (raþionali) individuali. Aºa cum argumenteazã
Ostrom (1998), modelele actorului raþional de generaþia a doua se concentreazã
tocmai asupra modului în care se realizeazã acþiunea colectivã a indivizilor în
cadrul unor aranjamente instituþionale.

Reducere ontologicã

Individualismul în sens ontologic susþine cã doar indivizii ºi acþiunile lor sunt
�reale�. Oricare ar fi alte �entitãþi sociale�, proprietãþile acestora pot fi
reduse la proprietãþile entitãþilor reale � indivizii. Descriind fenomene sociale,
am putea face apel la entitãþi precum �armata�, �parlamentul� ori �guver-
nul�; de exemplu, spunem: armatele statelor din Tratatul de la Varºovia au
invadat Cehoslovacia în 1968; sau: Parlamentul României a votat Legea
învãþãmântului în 1995; sau: guvernul României a decis ºtergerea datoriilor
firmei X etc. Dar pare rezonabil sã acceptãm cã asemenea afirmaþii sunt ade-
vãrate numai în virtutea unor fapte privind comportamentele, credinþele,
intenþiile, sentimentele unor persoane individuale. Dacã existã armate, parla-
mente, guverne, acestea sunt întreguri ale cãror proprietãþi sunt �constituite�
de proprietãþile indivizilor ºi de relaþiile dintre aceºtia.

Argumentul este aºadar de felul urmãtor: sã presupunem cã ar exista
fenomene colective, holiste, de exemplu �fapte sociale�. Este însã fãrã sens sã
vorbim despre astfel de entitãþi fãrã a accepta cã acestea au proprietãþi. Or,
proprietãþile lor pot fi �reduse� la cele ale indivizilor. Ele sunt redundante:

RAÞIONALITATE ªI ALEGERE
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sunt de fapt complexe de proprietãþi ale indivizilor. Aceastã tezã individualistã
este criticatã de holiºti, considerând-o prea tare; ea lasã la o parte prea brutal
fapte ori entitãþi pe care uneori avem bune motive sã le acceptãm. Sã ne
gândim la urmãtoarea analogie. Noi vedem cã obiectele au culori. Ce culoare
are un obiect depinde de proprietãþile luminii ºi de proprietatea acestuia de a
reflecta lumina cu o anumitã lungime de undã; apoi, faptul cã vedem o
anumitã culoare depinde ºi de proprietãþile fiziologice ale organelor noastre
de simþ, precum ºi de structura experienþei noastre. Plecând de aici, se poate
argumenta cã �culoarea� unui obiect constã doar în aceste proprietãþi fizice ºi
fiziologice. Dar vederea culorii este un fenomen psihologic; ºi nu pare uºor
de acceptat cã am putea pur ºi simplu sã eliminãm din limbajul nostru termenii
privind culorile ºi sã-i înlocuim cu expresii în care e vorba doar despre luminã
ºi organele noastre de simþ. La fel, chiar dacã armata, parlamentul sau
guvernul pot fi înþelese astfel încât sã nu facem apel la nimic mai mult decât
proprietãþile persoanelor implicate, rãmâne totuºi sentimentul cã acestea sunt
totuºi ceva mai mult. Fenomenele sociale au proprietãþi care, deºi legate de
cele ale indivizilor din societate, constituie totuºi ceva mai mult, sunt într-un
fel �emergente� ºi, de asemenea, �ireductibile�.

Existã mai multe încercãri de a concilia cele douã tipuri de susþineri for-
mulate aici. Pe de o parte, afirmaþia cã proprietãþile fenomenelor ºi entitãþilor
sociale sunt redundante faþã de cele ale indivizilor (ºi ale acþiunilor lor) este
implicitã când le specificãm pe acestea din urmã. Ele nu adaugã nimic înþele-
gerii realitãþii: putem descrie viaþa socialã în termenii proprietãþilor indivi-
zilor ºi, de asemenea, fãcând apel la fapte, entitãþi ori fenomene sociale � dar
în acest al doilea caz nu am spus nimic în plus despre lume, doar am descris-o
într-un alt mod1. Pe de altã parte, susþinerea cã proprietãþile sociale sunt totuºi
emergente, autentice, �noi�. O primã încercare în acest sens utilizeazã o
extensie a teoriei jocurilor, ºi anume tehnicile sistemelelor adaptative com-
plexe (Axelrod, 1997). Ideea este de a lua ca datã existenþa unor agenþi ºi de
a genera, pe baza interacþiunilor dintre aceºtia, actori de un nivel mai înalt.

1. Subliniez încã o datã cã aici avem în vedere chestiuni ontologice: nu relaþia (de
reducere) dintre o teorie despre fapte, entitãþi ori fenomene sociale ºi o teorie
despre indivizi ºi acþiunile lor, ci relaþia ontologicã dintre douã colecþii de
proprietãþi: cele ale faptelor, entitãþilor ori fenomenelor sociale, ºi cele ale
indivizilor ºi acþiunilor lor. În al doilea rând, ultima relaþie este una globalã: nu
avem în vedere relaþia dintre o proprietate a unei entitãþi sociale ºi o alta a
indivizilor, ci relaþia între cele douã colecþii de proprietãþi luate ca întreg.
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Care este mecanismul prin care organisme unicelulare, interacþionând, produc
ceva mai complex, care ajunge sã fie tratat ca un singur organism multi-
celular? De pildã, cum apar noi actori politici? Cum apar state noi? (Poate
cel mai cunoscut exemplu este formarea Statelor Unite din cele treisprezece
colonii care au luptat pentru independenþã.)

O a doua încercare pe care o vom menþiona aici apeleazã la conceptul de
supervenienþã. Introdus de cãtre filosofi (vezi Kim, 1993; Kincaid, 1997;
Stalnaker, 1996), conceptul pare sã reuºeascã sã explice ambele tipuri de
susþineri: socialul nu se reduce la individual, dar este într-un sens redundant.

În general, sã presupunem cã avem o colecþie de proprietãþi de tip A (ale
unor fapte, entititãþi, fenomene de tipul A) ºi o altã colecþie de proprietãþi de
tip B (ale unor fapte, entitãþi, fenomene de tip B). În exemplul nostru,
proprietãþile de tip A sunt sociale, cele de tip B sunt individuale.

Supervenienþa: O proprietate de tip A supervine pe o colecþie de proprie-
tãþi de tip B dacã ºi numai dacã:

1) douã obiecte sunt identice în ceea ce priveºte proprietãþile de tip B,
atunci nu diferã în raport cu proprietatea de tip A (sau o au ambele, sau
nu o are nici unul);

2) un obiect nu se poate schimba în ceea ce priveºte proprietatea de tip A
(o satisface mai mult sau mai puþin, ajunge sã o aibã ori o pierde) fãrã
sã i se modifice într-un fel proprietãþile de tip B (cf. Dancy ºi Sosa,
1993, p. 500).

În cazul nostru, socialul supervine pe individual1 în sensul urmãtor: sã
presupunem cã douã grupuri de oameni sunt identice în ceea ce priveºte
proprietãþile indivizilor care le compun ºi relaþiile dintre ei. Atunci ele vor fi
caracterizate de aceleaºi proprietãþi sociale. Sau, altfel formulat: dacã cele
douã grupuri pot fi caracterizate prin proprietãþi sociale diferite, atunci
înseamnã cã ele diferã ºi în ceea ce priveºte proprietãþile indivizilor care le
compun sau relaþiile dintre aceºtia.

Plecând de aici, unii autori au propus o reformulare a individualismului
care sã fie compatibilã cu aceastã înþelegere în sens subvenient a indivizilor.
Formularea este slabã, în sensul cã face susþineri mai uºor acceptabile cu
privire la rolul indivizilor în viaþa socialã (în particular, nu implicã un
reducþionism). În cele ce urmeazã vom apela la o asemenea înþelegere a

1. Ceea ce, repet, nu înseamnã cã ºi socialul este reductibil la individual.

RAÞIONALITATE ªI ALEGERE
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individualismului; de aceea, vom încheia acest capitol cu redefinirea lui
(Kincaid, 1997):

Principiul exhaustivitãþii. Indivizii epuizeazã lumea socialã � fiecare entitate din
domeniul social este sau un individ, sau o sumã de astfel de indivizi.
Principiul determinãrii. Indivizii determinã lumea socialã � din faptul cã au fost
determinate toate faptele relevante despre indivizi decurge cã sunt determinate
toate faptele relevante despre faptele, entitãþile, fenomenele sociale.



75

Partea a II-a

ALEGEREA DE GRUP. PROBLEMA
AGREGÃRII PREFERINÞELOR
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Capitolul 4

Alegere ºi preferinþã

4.1. Alegerea între alternative (*)

Zi de zi ne confruntãm cu nevoia de a alege: dimineaþa alegem ce sã mâncãm
la micul dejun, cu ce sã ne îmbrãcãm în ziua respectivã� Dar uneori facem
alegeri mai importante: ce profesie sã avem, unde sã lucrãm, cu cine sã ne
cãsãtorim... ªi, periodic, alegem dacã sã mergem sã votãm componenþa
consiliului facultãþii la care lucrãm, pentru conducerea organizaþiei negu-
vernamentale în care activãm ca voluntari, pentru consiliile locale, pentru
Parlament sau pentru funcþia de preºedinte al þãrii. De fiecare datã, alegerea
noastrã constã într-un anumit comportament: oricine ºtie cum am decis
atunci când vede cum sunt îmbrãcat azi, oricine ºtie cã am votat (chiar dacã
nu ºtie cum) atunci când mã vede ieºind din cabina de vot. Alegerile pe care
le facem sunt explicite ºi se manifestã în comportamentul nostru.

De fiecare datã avem la dispoziþie o mulþime de alternative între care
alegem. O alternativã este o stare posibilã a lumii, care s-ar realiza dacã am
face o anumitã alegere. Sã notãm alternativele posibile cu x, y, z etc. ºi sã
spunem cã mulþimea X a alternativelor de care dispunem atunci când urmeazã
sã facem o alegere reprezintã agenda pe care o avem la dispoziþie. Desigur, de
multe ori agenda noastrã e foarte restrânsã: frigiderul e cam gol astãzi ºi nu
am multe posibilitãþi între care sã aleg pentru micul dejun; pentru funcþia de
preºedinte al consiliului de conducere a organizaþiei neguvernamentale unde
voi vota astãzi s-a înscris un singur candidat etc.

Alegerea pe care o fac este de obicei o singurã alternativã din X. Dar nu se
întâmplã neapãrat aºa: uneori nu mã pot decide, iar alegerea mea constã în
douã sau chiar mai multe alternative. De pildã, nu mã pot decide ce pereche
de pantofi sã îmi cumpãr, ºi aleg douã perechi. Sau uneori chiar mi se cere sã
aleg deodatã mai mulþi candidaþi: pentru conducerea organizaþiei guver-
namentale din care fac parte am în faþã o listã cu zece candidaþi, dintre care
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trebuie sã aleg ºapte. Aºadar alegerea mea constã într-o submulþime a lui X:
care conþine fie un element, fie mai multe. Sau, uneori, nu doresc sã fac o
alegere: pur ºi simplu nu aleg nici una dintre alternativele aflate pe agendã;
alegerea mea este mulþimea vidã. (Totuºi, unii autori � iar mai jos vom vedea
mai limpede acest lucru, când se va face presupunerea cã alegerea este întot-
deauna o mulþime nevidã � susþin cã niciodatã alegerea nu este în defavoarea
tuturor alterantivelor: atunci când nu alegem nici o alternativã, în realitate
alegem statu quo-ul; alegem sã se menþinã alternativa deja practicatã.)

Sã încercãm acum sã formulãm aceste consideraþii într-o modalitate mai
riguroasã. Sã notãm cu F mulþimea tuturor alternativelor posibile. O agendã
este pur ºi simplu o submulþime nevidã X a lui F, adicã X ≤ F ºi X ≠ ∅;
condiþia pusã aici, cã agenda nu este nulã (deci cã avem X ≠ ∅), înseamnã cã
o situaþie de alegere este fãrã sens dacã nu admitem cã actorul raþional are la
dispoziþie cel puþin o alternativã. Sã definim o funcþie de alegere C. Ea
indicã, pentru fiecare agendã X, care sunt alternativele pe care actorul este
dispus sã le aleagã. Sã notãm cu C(X) aceastã mulþime. Dacã notãm cu P(F)
mulþimea tuturor submulþimilor lui F, aºadar mulþimea tuturor agendelor cu
care agentul s-ar putea confrunta, atunci o funcþie de alegere C este o
procedurã prin care fiecãrui element X al lui P(F) i se pune în corespondenþã
o (unicã) mulþime C(X) de alternative.

C: P(F) → P(F)

Acum sã încercãm sã determinãm câteva dintre proprietãþile lui C. Prima
este aceea cã dacã am la îndemânã o agendã X, atunci pare firesc sã consider
cã alegerea mea C(X) din X este o submulþime a lui X; altfel zis, pentru orice
agendã ar trebui sã avem:

C(X) ⊆ X

Cãci altminteri am putea alege o alternativã care nu e disponibilã. Chiar
dacã nu am în frigider sucul meu preferat, eu îl aleg pe acesta sã beau în
aceastã dimineaþã: însã pare cel puþin straniu sã spun cã am fãcut o asemenea
alegere. Mai degrabã ideea este nu cã am ales o alternativã care nu e
disponibilã, ci cã pur ºi simplu nu am fãcut nici o alegere.

Dar, în al doilea rând, în multe situaþii punem urmãtoarea condiþie: în
orice situaþie de alegere, deci în care, conform cu cele arãtate mai devreme,
avem la dispoziþie cel puþin o alternativã, alegerea este efectivã, adicã alegem
cel puþin o alternativã (chiar dacã, aºa cum am sugerat mai devreme, aceasta
este statu quo-ul; dacã întotdeauna punem ca alternativã ºi statu quo-ul,
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atunci alegerea e mereu nevidã: cãci a nu alege nici o altã alternativã înseamnã
a menþine alternativa deja practicatã). Altfel spus, trebuie sã avem:

C(X ) ≠ ∅

Sã notãm, în al treilea rând, cã nu am pus condiþia � care pesemne cã
multora le pare naturalã � ca mulþimea C(X) sã cuprindã o singurã alternativã,
deci ca alegerea pe care o facem sã fie o alternativã unicã. De pildã, dacã
X = {x, y, z}, atunci, conform cu cele de mai sus, C({x, y, z}) va trebui sã fie
inclusã în agendã (altfel zis, sã nu cuprindã o alternativã alta decât x, y sau z),
sã fie nevidã (adicã alegerea va fi cel puþin una din cele trei alternative); dar ea
poate consta în douã alternative, deci am putea avea, sã zicem, C({x, y, z}) =
C({x, z}) sau chiar C({x, y, z}) = C({x, y, z}). Ceea ce înseamnã cã, pus sã
aleg între alternativele x, y ºi z, eu mã opresc asupra lui x ºi z sau cã nu pot
sã elimin ca neacceptabilã nici una dintre alternative.

Unii autori au sugerat ºi alte proprietãþi ale funcþiei de alegere C. Iatã aici
câteva care, intuitiv, par sã fie plauzibile. Dupã cum vom vedea, aceste
proprietãþi ale funcþiei de alegere se pot corela cu proprietãþile relaþiei de
preferinþã pe care un actor o susþine între alternativele disponibile.

Independenþa de cale (Plott, 1973). C(X ∪ Y) = C(C(X) ∪ C(Y))
Aceastã condiþie priveºte ordinea în care se fac alegerile. Într-un proces

electoral, C(X ∪ Y) indicã faptul cã alegem într-o singurã etapã între alterna-
tivele (candidaþii) aflaþi în X ∪ Y; dar C(C(X) ∪ C(Y)) reprezintã o alegere
care se face într-un alt mod: mai întâi aleg între candidaþii din X ºi, respectiv,
dintre candidaþii din Y, apoi aleg câºtigãtorul dintre cei care au fost aleºi în
prima fazã. De pildã, sã presupunem cã pentru funcþia de preºedinte candi-
deazã douã persoane xS ºi yS cu vederi de stânga ºi trei persoane xD, yD ºi zD

cu vederi de dreapta. Eu pot pur ºi simplu sã-i iau pe toþi împreunã ºi sã aleg
cu cine votez, deci sã determin C({xD, yD, xD, yD, zD}). Dar pot proceda ºi
altfel: mai întâi determin pe care dintre candidaþii de stânga l-aº alege � deci
construiesc mulþimea C({xD, yD}) �, apoi determin pe care dintre candidaþii
de dreapta l-aº alege � deci construiesc mulþimea C({xD, yD, zD}) �, dupã care
aleg candidatul câºtigãtor dintre aceºti candidaþi1. Proprietatea independenþei
de cale spune cã, oricum aº proceda, ajung la acelaºi rezultat. (Evident, o
funcþie de alegere poate sã aibã sau poate sã nu aibã proprietatea independenþei
de cale!)

ALEGEREA DE GRUP. PROBLEMA AGREGÃRII PREFERINÞELOR

1. O astfel de procedurã este obiºnuitã în SUA, unde existã alegerile primare.
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Condiþia ααααα (Chernoff, 1954). O funcþie de alegere C satisface condiþia α
dacã ºi numai dacã oricare ar fi agendele X ºi Y, dacã e adevãrat cã X ⊆ Y,
atunci C(Y) ∩ X ⊆ C(X).

Condiþia aceasta spune cã dacã o alternativã x este aleasã dintre cele aflate
pe agenda Y ºi dacã eliminãm din Y unele alternative (dar nu ºi pe x!),
rãmânând cu o agendã mai restrânsã X, atunci alternativa x va fi în continuare
aleasã. Sã observãm însã cã, potrivit condiþiei a, dacã o alternativã y nu a fost
aleasã în contextul mai larg, nimic nu o împiedicã pe y sã fie aleasã în
contextul mai restrâns (acest lucru e rezonabil, fiindcã e posibil ca o alternativã
sã fi fost respinsã în contextul mai larg fiindcã acolo exista o alternativã pe
care o preferam acesteia; dar dacã în noul context acea alternativã a dispãrut,
desigur cã acum o pot prefera); condiþia noastrã spune doar cã x va trebui sã
fie între alternativele alese ºi în a doua situaþie.

Chiar dacã pare rezonabilã, condiþia a nu este îndeplinitã de toate funcþiile
de alegere socialã posibile1. Un exemplu este acela al regulii balotajului de
alegere între mai mulþi candidaþi. Sã presupunem cã pentru funcþia de preºedinte
al consiliului de conducere al unei organizaþii neguvernamentale candideazã
mai mulþi candidaþi: x1, x2, � xn. Fiecãrui alegãtor i se cere sã ierarhizeze cei
n candidaþi în ordinea pe care o doreºte. În primul tur de scrutin, m (m ≤ n)
dintre aceºtia au un numãr egal de apariþii pe primul loc. Regula cere sã se
facã un al doilea tur de scrutin, iar alegãtorii sã ierarhizeze din nou candidaþii
rãmaºi (cei ieºiþi pe primul loc). (De cele mai multe ori, dupã primul tur
rãmân doar doi candidaþi; în unele alegeri chiar se specificã faptul cã al doilea
tur se face doar între aceºtia, sau se specificã în ce fel, dacã iarãºi doi candidaþi
sunt în balotaj, se alege între ei, fãrã a se continua tururile de scrutin.) Or,
aceastã regulã nu satisface condiþia a. Într-adevãr, sã presupunem cã existã
trei candidaþi x, y ºi z pe agenda Y. Sã mai presupunem cã 40% din electorat
îi aranjeazã în ordinea (x, y, z), 40% în ordinea (y, z, x), iar restul de 20% în
ordinea (z, x, y). Atunci C(Y) = {x, y} (cãci fiecare este pus pe primul loc de
câte 40% dintre alegãtori). Dar sã vedem acum în ce fel se alege doar între
candidaþii x ºi y (deci cum se alege din agenda X = {x, y}). Avem: 40% din
alegãtori îi aºazã în ordinea (x, y), alþi 40% în ordinea (y, x), iar restul de 20%
iarãºi în ordinea (x, y) (cãci alegãtorii nu mai au la dispoziþie ºi candidatul z).
Deci acum 60% îl pun pe locul întâi pe x, deci C(X) = {x} � în contradicþie
cu ceea ce solicita condiþia a, anume ca y sã fie în continuare selectatã.

1. În secþiunea 5.2 vom discuta punctul de vedere al lui D. Gauthier, care argumen-
teazã împotriva acceptãrii condiþiei a.
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Sã luãm acum o altã condiþie (Sen, 1971):

Condiþia γγγγγ. O funcþie de alegere C satisface condiþia g dacã ºi numai dacã
oricare ar fi agendele X ºi Y, avem: C(Y) ∩ C(X) ⊆ C(X ∪ Y)

Condiþia α ne spunea ce se întâmplã dacã încercãm sã contractãm agenda;
condiþia γ se referã la cazurile în care o extindem: dacã o alternativã este
aleasã în contexte mai restrânse, atât când avem la dispoziþie agenda X, cât ºi
când avem la dispoziþie agenda Y, atunci ea va fi aleasã ºi într-un context mai
larg, când luãm împreunã cele douã agende. Ca ºi în cazul condiþiei α, aceastã
condiþie nu împiedicã situaþiile în care o alternativã care era exclusã atât când
se alegea din X, cât ºi când se alegea din Y sã fie aleasã totuºi când se pun
împreunã toate alternativele din X ºi din Y.

Unele funcþii de alegere nu îndeplinesc condiþia γ; cea mai cunoscutã este
probabil regula pluralitãþii. Potrivit acesteia, într-o competiþie este aleasã
alternativa care obþine cel mai mare numãr de voturi (dacã în competiþie sunt
doar doi candidaþi, ea revine pur ºi simplu la regula simplã a majoritãþii: este
ales candidatul care obþine mai mult de jumãtate din voturile care nu sunt
abþineri). Sã presupunem din nou cã avem trei candidaþi x, y ºi z; de asemenea,
cã 40% din electorat aºazã candidaþii în ordinea (x, y, z), 35% în ordinea (z,
y, x), iar restul de 25% în ordinea (y, x, z). Acum, dacã luãm agenda {x, y},
avem C({x, y}) = {y} fiindcã y e pus pe primul loc între cele douã alternative
de 60% dintre alegãtori; dacã luãm agenda {z, y}, avem C({z, y}) = {y},
fiindcã y e pus pe primul loc între cele douã alternative de 65% dintre
alegãtori. Dar sã luãm agenda totalã {x, y} ? {z, y} = {x, y, z}, care îi
cuprinde pe toþi cei trei candidaþi. Atunci avem C({x, y, z}) = {x}, fiindcã x
e aºezat pe primul loc de cei mai mulþi dintre votanþi (de 40%) � ca urmare,
regula pluralitãþii nu îndeplineºte condiþia α.

Sã adãugãm încã douã condiþii:

Condiþia βββββ (Sen, 1969). O funcþie de alegere C satisface condiþia β dacã ºi
numai dacã oricare ar fi agendele X ºi Y ºi alternativele x ºi y, dacã X ⊆ Y ºi
x ∈ C(X) ºi y ∈ C(Y), atunci x ∈ C(Y).

Sau, cum spune Sen: dacã la un anumit joc campionul lumii este pakista-
nez, atunci toþi campionii Pakistanului la acel joc sunt ºi campioni ai lumii.

Condiþia preferinþei revelate. O funcþie de alegere C satisface condiþia
preferinþei revelate dacã ºi numai dacã oricare ar fi agendele X ºi Y ºi
alternativele x ºi y, dacã x ∈ C(X), y ∈ X � C(X) ºi y ∈ C(Y), atunci x ∉ Y.

ALEGEREA DE GRUP. PROBLEMA AGREGÃRII PREFERINÞELOR



82 FUNDAMENTELE POLITICII

Aceastã ultimã condiþie spune cã dacã o alternativã x este revelatã ca fiind
mai bunã decât o alta y, în sensul cã într-un context de alegere (în cazul nostru,
X) ea este aleasã, în timp ce y e respinsã, atunci dacã într-un alt context de
alegere (în cazul, nostru Y) alternativa y a fost aleasã, înseamnã cã x nu a fost
disponibilã.

Un rezultat foarte important este urmãtorul:

Teorema 1. O funcþie C de alegere satisface condiþia preferinþei revelate
dacã ºi numai dacã ea satisface simultan condiþiile α ºi β.

Demonstraþie. Mai întâi sã arãtãm cã dacã o funcþie C satisface condiþia
preferinþei revelate, atunci satisface ºi condiþiile α ºi β. Pe de o parte, dacã C
satisface condiþia preferinþei revelate, atunci satisface ºi condiþia α. Într-adevãr,
sã luãm o alternativã x din X ⊆ Y ºi sã presupunem, de asemenea, cã x ∈ C(Y).
Pentru a arãta cã C satisface condiþia α a lui Sen, trebuie sã arãtãm cã x ∈
C(X). Sã luãm un oarecare y ∈ C(X). Cum e îndeplinitã condiþia preferinþei
revelate, înseamnã cã y ∈ Y. Aºadar avem x, y ∈ Y ºi x, y ∈ Y ºi x ∈ C(Y) ºi
y ∈ C(X). Ca urmare, prin condiþia preferinþei revelate decurge cã x ∈ C(X).

Pe de altã parte, sã arãtãm cã dacã C satisface condiþia preferinþei revelate,
atunci satisface ºi condiþia β. Demonstraþia este simplã: presupunând cã
avem x, y ∈ C(X) ºi X ⊆ Y ºi y ∈ C(Y), trebuie sã arãtãm cã avem ºi x ∈ C(Y).
Dar cum X ⊆ Y ºi din presupunerile fãcute decurge cã x, y ∈ Y, înseamnã cã
sunt îndeplinite condiþiile care permit sã aplicãm condiþia preferinþei revelate
ºi deci sã conchidem cã x ∈ C(Y).

În al doilea rând, sã arãtãm cã dacã funcþia C satisface ºi condiþiile α ºi β,
atunci satisface ºi condiþia preferinþei revelate. Sã presupunem cã avem x, y ∈
X ∩ Y ºi cã x ∈ C(X) ºi y ∈ C(Y). Pentru ca sã obþinem rezultatul dorit, ºi
anume cã e satisfãcutã condiþia preferinþei revelate, trebuie sã arãtãm cã x ∈
C(Y). Or, întrucât x, y ∈ X ∩ Y ⊆ Y ºi y ∈ C(Y), condiþia α implicã faptul cã
y ∈ C(X ∩ Y). Mai departe, întrucât avem x, y ∈ X ∩ Y ⊆ X ºi x ∈ C(X),
condiþia α implicã faptul cã x ∈ C(X ∩ Y). Dar acum am obþinut clauzele care
fac sã se poatã aplica condiþia β: avem x, y ∈ X ∩ Y ⊆ Y ºi y ∈ C(Y). Prin
condiþia β decurge acum cã x ∈ C(Y) � q.e.d.

Exerciþiu. Cititorul poate încerca sã demonstreze ºi urmãtoarele relaþii
între condiþiile definite în aceastã secþiune:

a) Dacã o funcþie C de alegere satisface condiþiile a ºi b, atunci ea satisface
ºi condiþia g.
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b) Dacã o funcþie C de alegere satisface condiþia independenþei de cale,
atunci satisface ºi condiþia a.

Vom reveni asupra acestor condiþii în secþiunea 4.3. Vom arãta cã diferitelor
proprietãþi ale funcþiilor de alegere le corespund proprietãþi ale relaþiilor de
preferinþã între alternativele disponibile.

4.2. Conceptul de �preferinþã�

Cum se explicã faptul cã într-o anumitã situaþie, în care am avut la dispoziþie
un numãr de alternative, am ales-o pe una anume? Cum se explicã faptul cã
nu am ales în acel caz o altã alternativã? A fost arbitrarã alegerea fãcutã sau
ea poate fi explicatã într-un anume fel? De pildã, am la dispoziþie alternativele
x ºi y, dintre care o aleg pe x; cu alte cuvinte, C({x, y}) = {x}. De ce am
procedat astfel?

Una dintre explicaþiile cele mai naturale (ºi, dupã cum vom vedea, foarte
fertilã prin implicaþiile sale) este aceea cã am ales într-un anumit fel între
alternativele disponibile pe agendã fiindcã am o anumitã preferinþã între alter-
native. Simplu zis, când am avut de ales în situaþia {x, y} am ales alternativa
x fiindcã o prefer alternativei y; am ales azi-dimineaþã sã mãnânc lapte cu
fulgi de porumb ºi nu omletã, fiindcã prefer laptele cu fulgi omletei. Am votat
pentru funcþia de preºedinte candidatul x ºi nu candidatul y fiindcã îl prefer pe
x lui y1.

Vom analiza în cele ce urmeazã conceptul de �preferinþã�. Ne vom concentra
asupra rolului preferinþelor în alegerea socialã, dar nu vom discuta probleme
care, de bunã seamã, sunt de asemenea foarte importante, precum: care este
natura preferinþelor umane ºi în ce fel se formeazã acestea? Care sunt factorii
de care depind ele, care influenþeazã apariþia sau schimbarea lor? Cum se
modificã? Aceste chestiuni, extrem de importante de altfel pentru înþelegerea
comportamentului persoanelor individuale, nu intrã însã în domeniul de studiu
al politicii, aºa cum l-am definit mai devreme; psihologii, sociologii, antropo-
logii etc. pesemne cã au multe de spus în aceastã direcþie2. (Sã ne amintim ºi
argumentul din capitolul 2 privitor la raportul dintre interese ºi preferinþe.)

1. Raportul dintre preferinþe ºi alegeri este foarte interesant pentru epistemologi:
preferinþele pot fi considerate �concepte teoretice�, în timp ce alegerile, fiind expli-
cite în comportamentul individual, pot fi considerate �concepte observaþionale�.

2. Vezi, de pildã, Druckman ºi Lupia (2000).
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În limbajul nostru folosim atât concepte descriptive, cât ºi concepte evalua-
tive. Când spunem cã o hainã este roºie, sau cã este din lânã, sau cã este lungã
folosim concepte descriptive. Dar când spunem cã este frumoasã, sau cã este
de prost-gust, folosim concepte evaluative. Conceptele evaluative sunt de
douã mari tipuri: a) monadice (absolute), precum: bun, rãu, frumos, de
prost-gust, cel mai bun, cel mai prost (de exemplu, spunem: x este bun); ºi
b) relaþionale. În acest al doilea caz, comparãm un obiect cu un altul. Unele
concepte evaluative relaþionale sunt binare: ele constau în compararea a douã
obiecte între ele. Astfel, spunem cã x este mai bun decât y; cã x este preferat
lui y etc. Alteori ele sunt n-adice. Iatã un exemplu pentru cazul în care n =
4: spunem cã x este preferat lui y mai mult decât e preferat z lui u. Bunãoarã,
eu admit cã x e un politician bun ºi chiar prefer sã îl votez pe x dacã are drept
contracandidat pe y. Dar, mai mult, pot spune cã îl prefer mai intens pe
candidatul x în raport cu candidatul y decât pe z în raport cu u.

În cele ce urmeazã ne vom concentra asupra relaþiei de preferinþã între
alternative, înþeleasã ca relaþie binarã. Ea constã în compararea, evaluarea a
douã alternative. Spunem: alternativa x este preferatã alternativei y.

În general, o relaþie definitã pe o mulþime X (în cazul nostru, mulþimea
alternativelor din agenda X) este o mulþime de perechi de elemente din X.
Cum putem determina dacã cineva preferã alternativa x alternativei y? Rãs-
punsul nu este simplu. Putem încerca sã procedãm astfel. Dacã întrebãm o
persoanã: îþi place x cel puþin la fel de mult ca y?, iar ea poate sã rãspundã,
atunci vom zice cã pentru acea persoanã, alternativa x e preferatã în sens
nestrict alternativei y dacã ea rãspunde cu �da� întrebãrii noastre.

Aºadar am definit o relaþie de preferinþã binarã, nestrictã între alternative.
Sã o notãm cu R. Vom scrie atunci R(x,y) pentru: x e preferatã în sens nestrict
alternativei y. Dar alãturi de relaþia de preferinþã binarã nestrictã, în foarte
multe situaþii, noi facem apel la o altã relaþie de preferinþã � (binarã) strictã.
Când spun cã x e preferatã lui y, eu doresc uneori sã accentuez cã preferinþa
este strictã, dar exclud situaþia în care aº fi indiferent între cele douã alter-
native. O astfel de relaþie de preferinþã strictã va fi notatã cu P, ºi vom scrie
P(x,y) pentru: alternativa x e strict preferatã alternativei y.

Definiþia 1. Datã fiind relaþia de preferinþã nestrictã R, relaþia de preferinþã
strictã P se defineºte astfel:

P(x,y) dacã ºi numai dacã este adevãrat cã R(x,y) ºi este fals cã R(y,x).
De multe ori se defineºte ºi o a treia relaþie I, de indiferenþã. Suntem

indiferenþi între douã alternative dacã nu putem alege între ele, deci dacã
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rãspundem afirmativ atât la întrebarea: îþi place x cel puþin la fel de mult ca
y?, cât ºi la întrebarea: îþi place y cel puþin la fel de mult ca x?

Definiþia 2. Datã fiind relaþia de preferinþã nestrictã R, relaþia de indife-
renþã I se defineºte astfel:

I(x,y) dacã ºi numai dacã este adevãrat atât cã R(x,y), cât ºi cã R(y,x).
Mai jos vom discuta mai pe larg aceste trei relaþii de preferinþã, proprie-

tãþile lor, precum ºi raporturile dintre ele.

Proprietãþile relaþiilor de preferinþã

Relaþiile de preferinþã nu pot fi însã construite oricum. Pare firesc sã acceptãm
cã ele au anumite proprietãþi. Sã începem cu R. Cele mai importante proprie-
tãþi pe care, de obicei, se considerã cã le are aceasta sunt urmãtoarele:

� Relaþia R este conexã (completã) � pentru orice alternative x ºi y este
adevãrat cã R(x,y) sau este adevãrat cã R(y,x).

� Relaþia R este tranzitivã � pentru orice alternative x, y ºi z, dacã este
adevãrat cã R(x,y) ºi R(y,z), atunci este adevãrat ºi cã R(x,z).

� Relaþia R este antisimetricã � pentru orice alternative x ºi y, dacã este
adevãrat cã R(x,y) ºi R(y,x), atunci x = y.

O relaþie de preferinþã completã ºi tranzitivã este una de ordine. O relaþie
de ordine care are ºi proprietatea de antisimetrie este una de ordine liniarã.

Vom spune cã o relaþie de preferinþã nestrictã care este conexã ºi tranzitivã
e raþionalã. Proprietatea de conectivitate (sau, cum preferã unii autori, de
completitudine) constã în aceea cã oricare ar fi douã alternative, o persoanã
poate sã le compare: ea va susþine fie cã prima e preferatã celei de-a doua, fie
cel puþin cã a doua e preferatã celei dintâi. Când sunt întrebat dacã îmi place
x la fel de mult ca y, pot sã rãspund �da�, pot sã rãspund �nu� sau pot pur ºi
simplu sã dau din umeri � ceea ce va însemna cã îmi este indiferent. Dar
proprietatea de conectivitate îmi cere sã nu rãspund �nu ºtiu�. Fiindcã atunci
ar însemna cã nu pot sã compar între ele alternativele x ºi y.

Unii autori au exprimat dubii importante faþã de identificarea raþiona-
litãþii alegerii cu condiþii precum tranzitivitatea ºi conectivitatea relaþiei
de preferinþã, altfel zis, faþã de definirea raþionalitãþii preferinþei prin
consistenþa ei internã. (La fel, faþã de conceptul de �raþionalizare� a
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funcþiei de alegere, pe care îl vom discuta în secþiunea 4.3.) Iatã, în
acest sens, ce scrie A.K. Sen:

�Chiar dacã e oarecum atractiv sã privim raþionalitatea ca fiind consistenþã
internã, în realitate nu vom merge prea departe. Pe de o parte, o persoanã
poate fi imbecilã în mod consistent în alegerile sale. O persoanã care alege
întotdeauna lucrurile pe care le valorizeazã cel mai puþin ºi pe care le urãºte
cel mai mult ar avea o mare consistenþã în comportament, dar cu greu poate fi
tratatã ca un model de raþionalitate. Ca urmare, punctul de vedere al consis-
tenþei interne cade în întregime ca o condiþie suficientã a raþionalitãþii. Dar, cu
toate acestea, poate el sã aibã sens ca o condiþie necesarã?
Nici acest lucru nu merge. Într-adevãr, condiþiile axiomatice standard pentru
aºa-numita consistenþã internã care au fost propuse pot fi într-o mare mãsurã
violate dacã existã anumite motivaþii. [�] În fond, aceastã abordare este
fundamental greºitã. Ceea ce se considerã «consistenþã» este în mod esenþial
indecidabil fãrã a avea în vedere motivaþia celui care face alegerea � ceea ce
persoana vrea sã facã. Dar a invoca astfel de legãturi motivaþionale va echivala
cu o referire «externã» (externã actelor însele de alegere); or, atunci condiþia
de consistenþã nu va putea fi una de purã consistenþã «internã» a alegerii� (Sen,
2002, p. 20).

Sã presupunem acum cã x ºi y sunt identice. Atunci din condiþia de conec-
tivitate decurge cã oricare ar fi alternativa x, întotdeauna are loc: R(x,x).
Spunem atunci cã R este reflexivã.

� Relaþia R este reflexivã � pentru orice alternativã x, este adevãrat cã
R(x,x).

Proprietatea reflexivitãþii afirmã cã alternativa x este obiect al preferinþei
individuale; dacã nu ar fi comparabilã nici mãcar cu ea însãºi, atunci despre
acea alternativã cu greu am putea spune cã poate fi comparatã cu altele.

O relaþie reflexivã, completã ºi tranzitivã se mai spune cã este una de
ordine slabã. Ceea ce înseamnã cã relaþiile de preferinþã nestrictã induc pe
agendã o ordine slabã.

Sã trecem acum la relaþia P de preferinþã strictã. ªi aceasta poate avea
proprietatea conectivitãþii sau a completitudinii; dar în cazul ei, dacã are loc
P(x,y), cu siguranþã cã nu vom putea avea ºi P(y,x). Dacã eu cred cã un
candidat e strict mai bun decât un altul, atunci cu siguranþã nu îl pot prefera
în acelaºi timp ºi pe cel de-al doilea primului. Ca urmare, relaþia de preferinþã
strictã nu este reflexivã. Aºadar:
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� Relaþia P este conexã (completã): pentru orice alternative x ºi y este
adevãrat cã P(x,y) sau este adevãrat cã P(y,x). (Dar nu pot fi ambele
adevãrate!)

� Relaþia P este tranzitivã � pentru orice alternative x, y ºi z, dacã este
adevãrat cã P(x,y) ºi P(y,z), atunci este adevãrat ºi cã P(x,z).

Desigur, relaþia P de preferinþã strictã nu este reflexivã. Dacã relaþia P de
preferinþã strictã este tranzitivã, vom spune cã relaþia R de preferinþã nestrictã
este cvasitranzitivã.

Proprietatea tranzitivitãþii, pe care pânã acum nu am discutat-o, este
deosebit de importantã. Uneori este numitã chiar condiþie de raþionalitate (sau
de consistenþã) a relaþiei de preferinþã. Într-adevãr, sã vedem ce se întâmplã
dacã nu este respectatã condiþia de tranzitivitate a preferinþei. Atunci o
persoanã ar prefera pe x lui y, pe y lui z, dar nu ar fi adevãrat cã ea preferã pe
x lui z. Dar atunci, dacã relaþia de preferinþã este conexã (sau completã),
urmeazã cã, dacã nu e adevãrat cã x e preferatã lui z, atunci va trebui ca z sã
fie preferatã lui x. Or, în acest caz relaþia de preferinþã devine circularã: nu
mai putem ordona alternativele.

Situaþiile de circularitate a preferinþelor se pot naºte în mai multe feluri.
Iatã un exemplu în acest sens:

Politicienii. Sã presupunem cã un votant urmeazã sã decidã între trei
politicieni x, y ºi z. El are douã criterii. Primul e cel al opþiunilor politice,
potrivit cãruia votantul îl preferã pe x lui y ºi lui z, iar pe y lui z. Al doilea
criteriu este cel al onestitãþii: pentru acest votant, diferenþele dintre cei trei
politicieni în termeni de coruptibilitate sunt relevante doar dacã trec dincolo
de un anumit prag. Dar când diferenþele dintre politicieni în termeni de
onestitate depãºesc nivelul respectiv, acest criteriu devine mai important decât
primul. Pentru votantul nostru, diferenþele dintre x ºi y, ca ºi cele dintre y ºi
z sunt sub nivelul de discriminare, dar cel dintre x ºi z sunt peste acel nivel.
Ca urmare, potrivit criteriului onestitãþii, x ºi y sunt indiferente, y ºi z sunt
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indiferente, dar (sã zicem) z e preferat lui x (ºi atunci, desigur, ºi lui y).
Punând împreunã cele douã criterii, obþinem: x e preferat lui y (cãci e preferat
primului criteriu ºi e indiferent potrivit celui de-al doilea); y e preferat lui z
(din acelaºi motiv); dar z e preferat lui x (potrivit primului criteriu, x e
preferat; potrivit celui de-al doilea, care e mai important, y e preferat!).

Care ar fi motivele pentru care nu e acceptabil ca preferinþa sã fie intran-
zitivã? Un prim argument este acela cã astfel de situaþii sunt evident iraþionale �
în cazul lor nu se mai poate vorbi de preferinþe veritabile, care sã explice de
ce facem unele alegeri ºi nu altele. Într-adevãr, dacã avem preferinþe ciclice,
atunci e posibil sã arãtãm cã nu se mai poate face nici o alegere. Cãci dacã am
presupune cã alegem alternativa x, va exista o alternativã, anume y, pe care
persoana noastrã o preferã lui x; dar nici y nu poate fi aleasã, fiindcã existã
o altã alternativã, anume z, care e preferatã lui y; în sfârºit, nici z nu poate
fi alternativa aleasã, fiindcã existã o altã alternativã, anume x, care e preferatã
lui z.

(Sã obsevãm însã cã, deºi uneori putem întâlni astfel de ciclicitãþi, alegerea
este încã posibilã. Iatã un exemplu: fie o agendã X care cuprinde patru
alternative: x, y, z ºi w. Între primele trei relaþia de preferinþã este ciclicã, dar
alternativa w e preferatã fiecãreia din cele trei. Atunci pare rezonabil sã
acceptãm cã alternativa w va fi aleasã.)

Un al doilea argument este mai puþin conceptual. Dacã încercãm sã obser-
vãm comportamentul oamenilor, atunci � iar unii psihologi chiar au fãcut
experienþe pentru a dovedi acest lucru � vom putea nota cã în situaþiile în care
o persoanã are preferinþe ciclice, ea tinde sã ºi le schimbe, pentru a le face
tranzitive. Sã luãm un exemplu intuitiv, pentru a arãta de ce o preferinþã
circularã nu este acceptabilã.

Argumentul aspiratorului de bani (Tversky ºi Hansson). Un iubitor de
maºini are preferinþe ciclice. El preferã marca x mãrcii y, marca y mãrcii z,
iar marca z mãrcii x. Ideea este cã dacã ai preferinþe între maºini (în cazul de
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faþã, sã admitem cã preferinþele sunt stricte), accepþi sã dai o sumã de bani
pentru a schimba ceva ce preferi mai puþin cu ceva ce preferi mai mult. Sã
presupunem cã personajul nostru are o maºinã marca x. Intrã într-un magazin,
iar vânzãtorul, ºtiindu-i preferinþele, îi oferã urmãtorul târg: dacã mai dã
1.000 �, primeºte o maºinã z în schimbul lui x; el acceptã, cãci preferã pe z
lui x. A doua zi, intrã din nou în magazin, iar vânzãtorul îi propune urmãtorul
târg: dacã mai dã 500 �, primeºte o maºinã y în locul lui z; el acceptã, cãci
preferã pe y lui z. A treia zi, intrã din nou în magazin, iar vânzãtorul îi
propune urmãtorul târg: dacã mai dã 1.500 �, primeºte o maºinã x în locul lui
y; el acceptã, cãci preferã pe x lui y. Aºadar, dupã trei zile, iubitorul nostru
de maºini are, ca la început, o maºinã marca x, dar are 3.000 � mai puþin în
buzunar. Dacã toþi cumpãrãtorii ar avea preferinþe ciclice, ce fericire ar fi
pentru vânzãtori! (Desigur, plecând de aici, s-ar putea spune cã argumentul
aspiratorului de bani nu se adreseazã în primul rând ciclicitãþii, ci mai degrabã
posibilitãþii de manipulare; cãci dacã are de-a face cu astfel de ciclicitãþi, un
manipulator abil al agendei va ajunge întotdeauna la soluþia doritã.)

Relaþiile de preferinþã definite aici au unele proprietãþi foarte importante.
Astfel:

Teorema 2. Dacã relaþia de preferinþã R este raþionalã, atunci relaþia de
indiferenþã I este:

a) reflexivã � pentru orice alternativã x, I(x,x);
b) simetricã � pentru orice alternative x ºi y, I(x,y) dacã ºi numai dacã

I(y,x);
c) tranzitivã � pentru orice alternative x, y ºi z, dacã I(x,y) ºi I(y,z), atunci

I(x,z.).

Altfel spus, relaþia I este o relaþie de echivalenþã. Cele trei proprietãþi se
pot demonstra uºor. Reflexivitatea decurge imediat din definiþia 2 a lui I ºi din
faptul cã R este reflexivã. La fel ºi simetria, þinând seama cã definiþia lui I e
simetricã faþã de cele douã alternative. Mai dificil este sã arãtãm cã relaþia de
indiferenþã are proprietatea tranzitivitãþii. Sã presupunem mai întâi cã e
adevãrat cã I(x,y) ºi I(y,z). Conform definiþiei 2, avem simultan:

R(x,y) ºi R(y,x) ºi R(y,z) ºi R(z,y).
Cum R este reflexivã, din prima ºi a treia condiþie decurge cã R(x,z), iar

din a patra ºi a doua, cã R(z,x); puând împreunã cele douã concluzii, avem
deci I(x,z).
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Exerciþiu. Cititorul poate încerca sã demonstreze cã dacã P(x,y) ºi I(y,z),
atunci P(x,z).

Sã ne reamintim cã atunci când un agent este indiferent între douã alterna-
tive, el îºi exprimã totuºi o relaþie de preferinþã între acestea: a comparat cele
douã alternative ºi a conchis cã ele sunt egal de mult dorite sau preferate.
Indiferenþa între douã alternative e cu totul altceva decât imposibilitatea de a
compara douã alternative. Or, oamenii se confruntã de multe ori cu situaþii în
care douã alternative nu sunt comparabile. Putem compara douã feluri de
mâncare, douã haine sau douã slujbe între ele, dar pare straniu sã zicem cã
întotdeauna suntem în stare, de pildã, sã comparãm plãcerile oferite de un fel
de mâncare ºi de un film vãzut în aceeaºi zi. (Existã ºi situaþii teribile în care
comparaþia este respingãtoare. Un exemplu dat de multe ori este acela al perso-
najului central din cartea � ºi filmul � Sophie�s Choice, o evreicã polonezã
ajunsã într-un lagãr nazist cu doi copii, o fetiþã ºi un bãiat, ºi care a fost pusã
de ofiþerul nazist sã aleagã între a þine în viaþã un singur copil; refuzul de a
alege echivala cu moartea ambilor copii. Or, nu se poate spune cã femeia era
indiferentã între cele douã alternative fiindcã nu putea sã aleagã, dupã cum nu
se poate spune cã alegerea ei tragicã a fost realmente o alegere.)

La rândul ei, tranzitivitatea relaþiei de indiferenþã ridicã probleme. Aparent,
e corect sã conchidem cã dacã sunt indiferent între x ºi y, ºi, de asemenea, nu
îmi sunt indiferente y ºi z, atunci nu voi prefera nici pe x lui z ºi nici pe z lui
x. Se pot imagina însã exemple în care tranzitivitatea indiferenþei sã ducã la
ciudãþenii. Iatã un exemplu frecvent menþionat:

Ceºtile de cafea (Ordeshook, 1986, p. 13). Sã presupunem cã eu beau în
fiecare dimineaþã, când ajung la birou, o ceaºcã de cafea. Sã mai presupunem
cã un coleg poznaº se hotãrãºte ca în fiecare dimineaþã sã adauge în ceaºca de
cafea o cantitate micã de zahãr � atât de puþinã, încât eu sã nu pot deosebi
între ceºtile de cafea pe care le beau în douã zile diferite n ºi n+1, deci între
ceºtile cn ºi cn+1, în ceea ce priveºte senzaþia de dulce. Deci pentru orice
pereche de ceºti cn ºi cn+1, eu sunt indiferent între ele. Dar eu lucrez un timp
destul de lung în acel birou, iar colegul meu nu înceteazã sã adauge în fiecare
zi încã o cantitate micã de zahãr. La un moment dat, dupã 1.000 de zile,
colegul meu poznaº îmi aduce nu numai ceaºca de cafea c1000, ci ºi o canã c1 �
în care a pus exact atât zahãr cât pusese în prima zi. Dar chiar dacã sunt
indiferent între toate perechile consecutive de ceºti de cafea cn ºi cn+1, inclusiv
între c999 ºi c1000, eu pot foarte uºor sã deosebesc între cele douã ceºti, c1 ºi
c1000, ºi pot, de pildã, sã zic cã o prefer strict pe prima celei de-a doua. Aºadar
exemplul aratã cã indiferenþa nu este întotdeauna tranzitivã.
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O concluzie importantã pe care o putem trage este cã în analizele de aici
operãm cu o simplificare puternicã a situaþiilor de decizie1. Modele alegerii pe
care le avem în vedere se aplicã deci acelor situaþii în care relaþiile de preferinþã
au anumite proprietãþi clare; când nu se întâmplã aºa, înseamnã cã admitem
relaþii de preferinþã care au alte proprietãþi. Ceea ce nu înseamnã cã argumen-
tele formulate aici sunt infirmate de realitate, ci doar cã pentru a aplica teoria
alegerii raþionale la anumite cazuri, supoziþiile formulate � ºi luate ca adevã-
rate � trebuie modificate, ºi trebuie construite alte modele care sã explice astfel
de cazuri.

Teorema 3. Pentru orice alternative x ºi y, avem sau P(x,y), sau I(x,y), sau
P(y,x).

Teorema este foarte importantã: ea spune cã fiecare votant sau � în general,
fiecare actor aflat într-o situaþie de alegere între douã alternative � fie o va
alege strict pe prima, fie o va alege strict pe a doua, fie va fi indiferent între
cele douã. De multe ori, în cele ce urmeazã, dacã ºtim care sunt alternativele
între care urmeazã sã se facã alegerea, vom indica cu (1) faptul cã agentul a
ales-o pe prima, cu (0) faptul cã el este indiferent între ele ºi cu (�1) faptul cã
a ales a doua alternativã. (Un exemplu va fi discutat pe larg în secþiunea 6.3,
când ne vom apleca asupra regulii majoritãþii simple.)

Demonstraþia acestei teoreme porneºte de la faptul cã, dacã avem douã
alternative x ºi y, sunt posibile exact patru cazuri:

1) e adevãrat cã R(x,y) ºi e adevãrat cã R(y,x);
2) e adevãrat cã R(x,y) ºi e fals cã R(y,x);
3) e fals cã R(x,y) ºi e adevãrat cã R(y,x);
4) e fals cã R(x,y) ºi e fals cã R(y,x).

Dar conform proprietãþii de completitudine a relaþiei R, cazul al patrulea
este exclus; ca urmare, va trebui sã fie adevãrat unul din celelalte trei cazuri:
conform definiþiilor 1 ºi 2, potrivit primului, avem I(x,y); potrivit celui de-al
doilea, avem P(x,y); iar potrivit celui de-al treilea, avem P(y,x).

Raporturile dintre relaþiile de preferinþã

Am argumentat mai devreme cã putem porni de la relaþia de preferinþã nestrictã
R ºi sã definim celelalte douã relaþii de preferinþã strictã ºi de indiferenþã pe
baza acesteia. Ne putem însã întreba: este posibil sã pornim de la relaþia de

1. De multe ori vom folosi expresiile �alegere� ºi �decizie� ca sinonime.
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preferinþã stricã ºi sã definim pe baza acesteia celelalte douã relaþii? Rãs-
punsul este afirmativ. Iatã cum putem proceda.

Definiþia 3. Datã fiind relaþia de preferinþã strictã P, relaþia de indiferenþã
I se defineºte astfel:

I(x,y) dacã ºi numai dacã nu este adevãrat cã P(x,y) ºi nu este adevãrat cã
P(y,x).

Definiþia 4. Datã fiind relaþia de preferinþã strictã P, relaþia de preferinþã
nestrictã R se defineºte astfel:

R(x,y) dacã ºi numai dacã este adevãrat atât cã P(x,y) sau cel puþin este
adevãrat cã I(x,y).

Exerciþiu. Fãcând apel la legile logicii, pe baza definiþiilor 3 ºi 4 se poate
demonstra cã avem:

� R(x,y) dacã ºi numai dacã este adevãrat cã P(x,y) sau este fals cã P(y,x).
Am definit mai devreme o relaþie de preferinþã nestrictã ca fiind raþionalã

dacã îndeplineºe douã condiþii: este completã ºi este tranzitivã. Putem acum
defini o relaþie P de preferinþã strictã ca fiind raþionalã dacã îndeplineºte
urmãtoarele douã condiþii:

� Este asimetricã: dacã este adevãrat cã P(x,y), atunci este fals cã P(y,x).
� Este tranzitivã în sens negativ: dacã este fals cã P(x,y) ºi este fals cã

P(y,z), atunci este de asemenea fals cã P(x,z).
Sã observãm cã tranzitivitatea în sens negativ este echivalentã logic cu

urmãtoarea condiþie:
� Dacã este adevãrat cã P(x,y), atunci oricare ar fi alternativa z, una din

urmãtoarele douã condiþii este adevãratã: P(x,z) sau P(z,y)1.
Aºadar dacã x e preferatã lui y, atunci orice altã alternativã se gãseºte faþã

de cele douã în una din urmãtoarele situaþii: x este preferatã ºi acesteia (putând
deci sã fie preferatã lui y sau, dimpotrivã, poate fi preferatã lui y); ea este
preferatã lui y (putând deci fi pusã în ierarhia preferinþelor între x ºi y sau
putând fi preferatã atât lui x, cât ºi lui y). Tranzitivitatea negativã exprimã
aºadar o condiþie de comparabilitate între alternativele de pe agendã.

Sã formulãm acum câteva proprietãþi ale relaþiilor de preferinþã raþionale.

1. Demonstraþia apeleazã numai la legile logicii. Cititorul interesat poate încerca sã
demonstreze afirmaþia cã cele douã expresii sunt echivalente, apelând la urmã-
toarele legi:
� Contrapoziþia implicaþiei: dacã non-ϕ implicã non-ψ, atunci ψ implicã ϕ.
� Legea lui De Morgan: non-(non-ϕ ºi non-ψ) este echivalent cu ϕ sau ψ.
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Teorema 4. Dacã o relaþie de preferinþã strictã P este raþionalã, atunci:

a) P este ireflexivã � pentru orice x, nu este adevãrat cã P(x,x).
b) P este tranzitivã � pentru orice x, y ºi z, dacã P(x,y) ºi P(y,z), atunci

P(x,z).

Demonstraþia este lãsatã ca exerciþiu pentru cititor.

O proprietate foarte importatã a unei relaþii de preferinþã nestrictã R este
aciclicitatea: R este aciclicã atunci când pentru orice alternative x1, � xn,
dacã partea ei strictã P are proprietatea cã P(xi,xi+1) pentru orice pereche de
alternative xi ºi xi+1, atunci R(x1,xn). Proprietatea de aciclicitate este mai slabã
decât cea de tranzitivitate a relaþiei P de preferinþã strictã. Altfel spus, orice
relaþie de preferinþã strictã tranzitivã este aciclicã, dar unele relaþii aciclice nu
sunt ºi tranzitive. Cã lucrurile stau astfel se poate vedea din urmãtorul
exemplu. Sã luãm o agendã X = {x, z, y} ºi sã presupunem cã avem: P(x,y),
P(y,z), I(x,z). Atunci R este aciclicã, fiindcã din I(x,z) decurge cã R(x,z); dar
nu putem arãta cã P este tranzitivã.

Teorema 5. Relaþia de preferinþã R este raþionalã dacã ºi numai dacã partea
ei strictã P este raþionalã.

Demonstraþie. Vom arãta mai întâi cã dacã R este raþionalã, atunci ºi P este
raþionalã. Aºadar vom arãta cã:

a) P este asimetricã. Într-adevãr, sã presupunem cã nu este asimetricã;
atunci vom avea atât P(x,y), cât ºi P(y,x). Þinând seama de definiþia lui P pe
baza lui R, avem atât R(x,y) ºi non-R(y,x), cât ºi R(x,y) ºi non-R(x,y) � ceea
ce este, evident, contradictoriu.

b) P este tranzitivã în sens negativ. Sã admitem cã este fals cã P(x,y) ºi cã
este fals cã P(y,z). Atunci avem pe de o parte cã este fals cã R(x,y) sau este
adevãrat cã R(y,x); pe de altã parte, cã este fals cã R(y,z) ºi cã e adevãrat cã
R(z,y). Dar relaþia R este completã, deci din faptul cã R(x,y) e falsã decurge
cã R(y,x) e adevãratã; din faptul cã R(y,z) e falsã decurge cã R(z,y) e adevãratã.
Aºadar avem atât R(y,x), cât ºi R(z,y); cum relaþia R e tranzitivã, rezultã cã
e adevãrat cã R(z,x) � adicã e fals cã P(x,z).

În al doilea rând, sã arãtãm cã dacã relaþia P de ordine strictã este raþionalã,
atunci ºi relaþia R definitã cu ajutorul ei este raþionalã. Trebuie sã arãtãm cã
R este tranzitivã ºi completã.

a) R este completã. Sã presupunem cã este fals cã R(x,y) ºi sã arãtãm cã
R(y,x). Din definiþia relaþiei R pe baza lui P, am vãzut cã avem: R(x,y) este
adevãratã dacã ºi numai dacã este adevãrat cã P(x,y) sau este fals cã P(y,x).
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De unde rezultã cã R(x,y) este falsã dacã ºi numai dacã este fals cã P(x,y) ºi
este adevãrat cã P(y,x). Dar dacã P(y,x) e adevãratã, decurge ºi cã R(y,x) e
adevãratã, pe baza definiþiei 4 a lui R.

b) R este tranzitivã. Sã presupunem cã e adevãrat cã R(x,y) ºi R(y,z); sã
arãtãm cã R(x,z). Conform definiþiei lui R (aceeaºi proprietate pe care am
folosit-o mai devreme), avem:

P(x,y) sau non-P(y,x), dar ºi P(y,z) sau non-P(z,y).
Apelând la legile logicii (la proprietatea de distribuþie a conjuncþiei faþã de

disjuncþie1), avem:
P(x,y) ºi P(y,z), sau: P(x,y) ºi non-P(z,y), sau: non-P(y,x) ºi P(y,z); sau:
non-P(y,x) ºi non-P(z,y).
Din primele douã condiþii aflate în conjuncþie decurge, prin tranzitivitatea

lui P, cã P(x,z). Din urmãtoarele condiþii aflate în conjuncþie (ca ºi din con-
juncþia urmãtoarelor douã) rezultã, din proprietatea lui P de a fi tranzitivã în
sens negativ, cã P(x,z)2. În sfârºit, din ultimele douã condiþii decurge, prin
tranzitivitatea în sens negativ a lui P, cã non-P(z,x). Deci avem cã P(x,z) sau
non-P(z,x) � ceea ce exprimã rezultatul dorit, cã R(x,z).

De la preferinþe la alegeri

Am sugerat mai devreme cã relaþiile de preferinþã au fost luate în considerare
în teoria alegerii raþionale pentru a explica modul în care actorii aleg între
alternativele agendei. E momentul sã revenim la aceastã chestiune. Sã presu-
punem deci cã avem o agendã X ºi cã un actor raþional, înzestrat cu, sã zicem,
o relaþie de preferinþã nestrictã R definitã pe X doreºte sã aleagã între alter-
nativele disponibile. Cum va proceda? Pare firesc sã admitem cã va alege o
alternativã dacã o preferã în raport cu orice altã alternativã de pe agendã. Sã
notãm cu M(X,R) mulþimea alternativelor maximale în raport cu R pe X:

M(X,R) = {x ∈ X: pentru orice z ∈ X, R(x,z)}

1. Avem: ((ϕ1 sau non-ψ1) ºi (ϕ2 sau non-ψ2)) este echivalent cu ((ϕ1 ºi ϕ2) sau (ϕ1
ºi non-ψ2) sau (ϕ2 ºi non-ψ1) sau (non-ψ1 ºi non-ψ2)).

2. Argumentul se bazeazã din nou pe legile logicii. Tranzitivitatea în sens negativ:
� Dacã este fals cã P(x,y) ºi este fals cã P(y,z), atunci este de asemenea fals cã

P(x,z)
poate fi reformulatã ºi astfel:
� Dacã este fals cã P(x,y) ºi este adevãrat cã P(x,z), atunci este de asemenea

adevãrat cã P(y,z).
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Sã presupunem cã am de ales între trei candidaþi x, y, ºi z pentru consiliul
de conducere al facultãþii la care lucrez. Preferinþa mea este urmãtoarea:
P(z,x), P(z,y), I(y,x). Atunci M(X,R) = {z}. Dar un coleg al meu are
urmãtoarea preferinþã: P(y,x), I(z,y), P(z,x). Atunci M(X,R) = {z, y}. Cele
douã exemple aratã cã mulþimea alternativelor pe care le preferãm de pe o
agendã poate consta într-un singur element sau în mai multe. Dar ne putem
întreba: este mulþimea aceasta mereu nevidã (conþine deci cel puþin un singur
element) oricare ar fi agenda ºi oricare ar fi relaþia de preferinþã între alter-
native? Un prim rãspuns este urmãtorul:

Teorema 6. Dacã relaþia R este de ordine slabã, atunci pentru orice agendã
finitã nevidã X mulþimea M(X,R) este nevidã.

Demonstraþie. Fie într-adevãr o alternativã x aflatã pe agenda X (x ∈ X).
Dacã pentru orice alternativã y de pe agendã avem R(x,y), atunci x este în
M(X,R) ºi deci aceastã mulþime nu e vidã. Dacã însã aceastã condiþie nu e
îndeplinitã, înseamnã cã existã o altã alternativã y pe agendã astfel încât
non-R(x,y). Cum am presupus cã relaþia R este completã, înseamnã cã avem
R(y,x). Sã comparãm acum pe y cu toate alternativele de pe agenda X � {x}.
Dacã pentru orice z de pe aceastã agendã avem R(y,z), cum este adevãrat ºi cã
R(y,x), înseamnã cã y este în mulþimea M(X,R). Altminteri, existã o nouã
alternativã z din X � {x} astfel încât non-R(y,z), ceea ce, prin completitudinea
lui R, conduce la R(z,y) � ºi putem relua argumentul de mai înainte în raport
cu alternativa z. Or, am presupus aici cã agenda este finitã. De aceea, de la un
anumit punct nu vom putea merge mai departe � ceea ce înseamnã cã, dacã R
este o relaþie de ordine slabã, va trebui sã existe o alternativã cel puþin la fel
de bunã ca toate celelalte, ceea ce înseamnã cã M(X,R) este întotdeauna nevidã.

Prin teorema 6 am stabilit condiþii suficiente pentru ca mulþimea M(X,R)
sã fie nevidã; dar nu am dovedit cã aceste condiþii sunt ºi necesare. Ceea ce
nici nu am fi putut face: cãci pot exista situaþii în care una dintre proprietãþile
unei relaþii de ordine slabã sã nu fie îndeplinite, dar mulþimea alternativelor
maximale în raport cu R pe X sã fie totuºi nevidã. Cititorul este invitat sã
construiascã exemple în acest sens. Totuºi, se pot gãsi condiþii atât necesare,
cât ºi suficiente în acest sens. Aºa cum aratã teorema 7, proprietatea de
aciclicitate este o condiþie minimalã pentru a asigura cã alegerea este întotdea-
una nevidã (Austen-Smith ºi Banks, 2000):

Teorema 7. Sã presupunem cã R este reflexivã ºi completã, iar agenda X
este finitã ºi nevidã. Atunci M(X,R) este nevidã dacã ºi numai dacã R este aciclicã.
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Sã demonstrãm mai întâi suficienþa. Avem R este reflexivã ºi completã, iar
M(X,R) ≠ ∅. Sã presupunem cã pentru orice alternative x1, �, xn de pe
agendã avem P(xi,xi+1) pentru orice pereche de alternative xi ºi xi+1 ºi vrem sã
arãtãm cã R(x1,xn). Deoarece P(xi,xi+1), înseamnã cã nici un xi (i>1) nu este
în M(X,R). Dar am admis cã M(X,R) ≠ ∅, ceea ce se poate întâmpla doar dacã
x1∈ M(X,R). Ca urmare, pentru orice i, avem R(x1,xi), ºi în particular R(x1,xn).

Pentru a demonstra necesitatea, sã presupunem cã x este pe agendã. Dacã
pentru orice y de pe agendã avem R(x,y), am arãtat cã M(X,R) ≠ ∅. Dacã
existã un y astfel încât non-R(x,y), atunci prin completitudinea lui R conchidem
cã P(y,x). Dacã pentru orice z avem R(y,z), iarãºi am demonstrat cã M(X,R)
este nevidã; dacã nu e aºa, atunci existã un z ∈ X � {x, y} astfel încât P(z,y).
Prin proprietatea de aciclicitate, avem ºi R(z,x). Acelaºi argument se poate
repeta pentru orice alternativã de pe agendã. Cum am presupus cã X e finitã,
înseamnã cã procesul se încheie la un moment dat, când avem P(xn-1,xn). Prin
aciclicitate, avem ºi R(xn,x), deci va exista o alternativã preferatã în sens
nestrict tuturor celorlalte.

Întrebarea care se pune acum este urmãtoarea: dacã relaþia de preferinþã pe
care o avem nu este ciclicã, putem încã sã facem alegeri? Evident, da. Numai
cã în aceste cazuri nu mai pare sã existe nici o legãturã logicã între preferinþele
ºi alegerile noastre. Dacã studiem un decident (de pildã, primul-ministru sau
un ministru) atunci când vedem cã ia o decizie, dacã presupunem cã este
ghidat de preferinþele sale între politicile posibile, trebuie sã admitem cã
relaþia sa de preferinþã trebuie sã fie aciclicã. (Altfel zis, vrem sã presupunem
cã decidentul nostru este o persoanã raþionalã, cel puþin într-un sens minimal!)
Dar tot ceea ce avem la dispoziþie sunt alegerile fãcute de primul-ministru sau
de ministru, nu ºi preferinþele lui. Cum putem ºti cã cele douã sunt corelate, cã
putem apela la ideea de preferinþã pentru a justifica alegerile fãcute de cineva?
Aceastã chestiune va fi discutatã în secþiunea 4.3. Pânã atunci însã mai zãbo-
vim puþin asupra conceptului de preferinþã.

Preferinþe ordinale ºi cardinale

Sã ne imaginãm cã privim la o fotografie în care apar douã persoane, Ion ºi
Vasile, pe care nu le-am vãzut niciodatã direct. Ele stau în picioare, ºi vedem
clar cã Ion e mai înalt decât Vasile; dar fotografia nu conþine nici un indiciu
pentru a vedea cât de înalt este Ion (câþi centimetri are). Totuºi, chiar ºi aºa,
pot formula o judecatã de evaluare a înãlþimii celor doi. La fel, chiar dacã nu
ºtiu exact ce temperaturã au douã corpuri, pot spune cã unul este mai cald
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decât celãlalt. În aceste douã cazuri spunem cã evaluãrile noastre sunt ordinale.
Dar comparaþia lui Ion cu Vasile în ceea ce priveºte înãlþimea se poate face ºi
altfel: sã presupunem cã mã întâlnesc cu ei, în ocazii diferite, pe stradã, ºi cu
oarecare aproximaþie pot spune cã Ion are 1,85 m, iar Vasile are 1,80 m.
Atunci pot spune, chiar dacã nu i-am vãzut împreunã, cã Ion e mai înalt decât
Vasile. La fel, dacã unul din corpurile pe care pun mâna are 10 °C, iar cel
de-al doilea are 30 °C, pot spune cã al doilea e mai cald decât primul.
Comparaþia pe care o fac acum este cardinalã, pe o scarã numericã.

Preferinþele pe care le-am discutat pânã acum au fost ordinale. De pildã, în
cazul relaþiilor de ordine slabã, puteam spune care alternativã e cel mai bine
situatã, care urma în ordinea preferinþelor etc. Dar nu puteam spune, de pildã,
în ce mãsurã e preferatã o alternativã ºi în ce mãsurã e preferatã altã alter-
nativã. Nu aveam la dispoziþie mijloace pentru a spune, sã zicem, cã alegerea
unei alternative îi aducea actorului nostru un beneficiu de 1.000 lei, iar alta
un beneficiu de 2.000 lei � ºi cã pe aceastã bazã actorul prefera a doua
alternativã celei dintâi.

E însã posibil sã procedãm ºi altfel, într-o manierã cardinalã: sã reprezen-
tãm comportamentul unui actor raþional nu în mod direct în termenii mulþimii
alternativelor maximale în raport cu relaþia de preferinþã R pe o agendã, ci
mai degrabã în termenii alegerilor sale care maximizeazã utilitatea � acel
numãr care exprimã nivelul de satisfacþie a actorului în raport cu fiecare
alternativã în parte.

Aºadar putem încerca sã reprezentãm preferinþele în termeni de raporturi
între utilitãþile U ataºate fiecãrei alternative. Evident, vrem sã avem:

P(x,y) dacã ºi numai dacã U(x) > U(y).
Dacã aceastã relaþie are loc, vom spune cã funcþia de utilitate U reprezintã

relaþia de preferinþã P; când pentru o relaþie P existã o astfel de funcþie de
utilitate, vom spune cã P este reprezentabilã.

Întrebarea care se pune acum este urmãtoarea: este o relaþie de preferinþã
reprezentabilã? Rãspunsul nu e întotdeauna afirmativ. Dar în unele cazuri, un
asemenea rãspuns poate fi construit. Un rezultat important este urmãtorul:

Teorema 8. Sã presupunem cã agenda pe care e definitã relaþia P este
finitã. Atunci relaþia P este reprezentabilã dacã ºi numai dacã P este raþionalã.

Demonstraþie. Suficienþa � care presupune cã existã o funcþie de utilitate U
ºi constã în dovada cã în acest caz relaþia P este raþionalã � nu este dificilã ºi
e lãsatã ca exerciþiu. Sã demonstrãm acum necesitatea. Aºadar sã presupunem
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cã o relaþie de preferinþã strictã P este raþionalã ºi sã arãtãm cã putem construi
o funcþie de utilitate U. Vom proceda folosind inducþia asupra mãrimii agendei
X. Mai întâi sã presupunem cã |X| = 1 � altfel spus, cã pe agendã se gãseºte
o singurã alternativã, x. Sã definim pe U prin U(x) = ½. Sã presupunem acum
cã pe agenda X se gãsesc n alternative x1, �, xn, deci |X| = n. Prin inducþie,
ºtim cã am definit o reprezentare U a relaþiei P pe mulþimea {x1, �, xn-1}.
Ceea ce rãmâne de fãcut este sã vedem cum se poate construi U(xn). Sunt patru
cazuri:

1. Existã un y ∈ {x1, �, xn-1} astfel încât P(xn,y). Atunci punem U(xn) = U(y).
2. P(xn,y) pentru orice y ∈ {x1, �, xn-1}. Fie z ∈ {x1, �, xn-1} alternativa

cu cea mai mare utilitate. Atunci punem U(xn) = ½ [U(z) +1].
3. P(y,xn) pentru orice y ∈ {x1, �, xn-1}. Fie z ∈ {x1, �, xn-1} alternativa

cu cea mai micã utilitate. Atunci punem U(xn) = ½ U(z).
4. Nu existã nici un y ∈ {x1, �, xn-1} astfel încât I(xn,y) ºi existã cel puþin

un y ∈ {x1, �, xn-1} astfel încât P(xn,y) ºi existã cel puþin un y ∈ {x1, �, xn-1}
astfel încât P(y,xn). Fie z1 alternativa din {x1, �, xn-1} cu cea mai micã utilitate
astfel încât P(z1,xn) ºi fie z2 alternativa din {x1, �, xn-1} cu cea mai mare
utilitate astfel încât P(xn,z2). Atunci punem: U(xn) = ½ [U(z1) + U(z2)].

Acum se poate verifica uºor cã funcþia U astfel definitã reprezintã relaþia
de preferinþã strictã P.

4.3. Relaþiile dintre alegeri ºi preferinþe (*)

Am vãzut în secþiunea 4.1 cum, pornind de la mulþimea alternativelor pe care
le are la dispoziþie un actor raþional într-o anumitã situaþie (deci de la o
agendã X), se poate construi mulþimea alternativelor alese de acesta, C(X);
de asemenea, am amintit unele dintre proprietãþile funcþiei de alegere C. Pe
de altã parte, în secþiunea 4.2 am cercetat relaþiile de preferinþã pe care un
actor raþional le poate avea între alternativele de pe agenda X ºi am vãzut cum
se poate construi mulþimea alternativelor sale maximale M(X,R) în raport cu
relaþia de preferinþã R pe X; de asemenea, am studiat unele dintre proprietãþile
relaþiilor de preferinþã. Acum se pune întrebarea: sunt corelate � iar dacã da,
atunci cum se coreleazã între ele conceptele de preferinþã ºi de alegere ale
unui actor raþional?

În particular, sã încercãm sã analizãm urmãtoarea situaþie. Sã luãm o mul-
þime F de alternative. Aºa cum am vãzut, putem defini o funcþie de alegere C
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în felul urmãtor: C ataºeazã fiecãrei agende X (deci fiecãrei mulþimi X incluse
în F) o singurã mulþime C(X) de alternative.

C: P(F) → P(F)

Întrebarea este: putem oare corela funcþia de alegere C cu o relaþie de
preferinþã R definitã pe mulþimea F? Ideea de la care plecãm este simplã.
Sã presupunem cã pentru o agendã oarecare X, astfel încât {x, y} ⊆ X, avem
C(X) = {x}. Din comportamentul actorului nostru ne dãm seama cã, având la
dispoziþie atât pe x, cât ºi pe y, el a ales doar alternativa x; ceea ce ar indica
faptul cã preferã pe x lui y. Dar sã presupunem cã pentru aceeaºi agendã X
avem C(X) = {x, y}. În acest caz, din comportamentul actorului în situaþia
datã (când alege din agenda X) nu putem conchide cã una dintre alternative e
preferatã celeilalte. Singurele date pe care le avem la dispoziþie în ceea ce
priveºte comportamentul actorului sunt alegerile sale. Numai din ele putem
infera ceva despre preferinþele sale.

Pentru a face mai riguroase ideile menþionate aici, sã introducem urmã-
toarea definiþie:

Definiþia 5. O funcþie de alegere C este raþionalizabilã dacã existã o relaþie
binarã R definitã pe F astfel încât pentru orice agendã X ⊆ F sã avem:

C(X) = M(X,R)

Vom spune cã C este raþionalizatã de R.
Mai simplu zis, am dori sã ºtim ce condiþii trebuie sã îndeplineascã o func-

þie de alegere C pentru a fi raþionalizabilã. Fiindcã e posibil sã dovedim cã nu
orice asemenea funcþie este raþionalizabilã. De pildã, sã admitem cã F = {x,
y, z} ºi cã am definit pe C astfel:

C({x, y, z}) = C({x, z}) = {x}; C({x, y}) = {x}; C({y, z}) = {y, z}

Atunci însã ar trebui sã avem P(y,x), fiindcã C({x, y, z}) = {x}; dar ar
trebui sã avem ºi P(x,y), fiindcã C({x, y}) = {x}. Desigur, acest lucru nu
încalcã definiþia 5; potrivit acesteia ºi definiþiilor 3 ºi 4, putem construi o
relaþie binarã R pe F. Problema este cã R ºi P astfel definite nu sunt relaþii de
preferinþã; în particular, P este asimetricã, aºa încât nu putem avea simultan
P(x,y) ºi P(y,x). De aceea, dacã dorim ca relaþiile binare definite pe F sã fie
relaþii de preferinþã (în particular, ca R sã fie o relaþie de ordine slabã),
înseamnã cã trebuie sã punem condiþii suplimentare pe care sã le îndeplineascã
funcþia de alegere C.
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Sã începem prin a defini, pentru orice funcþie de alegere C, o relaþie RC,
pe care sã o numim preferinþa pereche generatã de C (Arrow, 1959). RC se
defineºte astfel:

Definiþia 6. Pentru orice x ºi y din F, RC(x,y) dacã ºi numai dacã
C({x, y}) = {x}.

Altfel zis, alternativa x este RC-preferatã lui y dacã ºi numai dacã în situaþia
de alegere în care agenda constã din exact x ºi y actorul alege numai pe x.
Plecând de la funcþia de alegere C, am putea construi ºi alte relaþii de preferinþã
pe F (Sen, 1971). De exemplu, am putea defini o nouã relaþie R1 prin gene-
ralizarea definiþiei 6, în felul urmãtor:

Definiþia 7. R1(x,y) dacã ºi numai dacã existã o agendã X ⊆ F astfel încât
x ∈C(X) ºi y ∈ X.

Conform acestei definiþii, x e preferat prin R1 lui y atunci când x este o
alternativã aleasã în situaþia în care ºi alternativa y este disponibilã. Sã
definim, de asemenea, o relaþie R3; aceasta corespunde preferinþei revelate:
alternativa x este aleasã într-o situaþie în care y este nu numai disponibilã, dar
este respinsã (adicã nu este aleasã).

Definiþia 8. R3(x,y) dacã ºi numai dacã existã o agendã X ⊆ F astfel încât
x ∈ C(X) ºi y ∈ X, ºi y ∉ C(X).

Definiþia 8 trimite la o proprietate pe care funcþiile de alegere socialã de
tipul lui C o pot avea � aceea a preferinþei revelate. Într-adevãr, se poate
demonstra cã dacã C are unele proprietãþi, atunci cele trei relaþii definite aici
sunt strâns conectate. Vom menþiona, fãrã a da ºi demonstraþiile, câteva
asemenea rezultate:

Teorema 9.
1) Dacã funcþia de alegere C satisface condiþia a, atunci R1 = RC

2) Dacã funcþia de alegere C satisface condiþiile a ºi b, atunci RC = R2

3) O funcþie de alegere C satisface condiþiile a ºi b dacã ºi numai dacã
pentru nici un x ºi y, R2(x,y) ºi R1(y,x) nu sunt împreunã adevãrate.

În continuare ne vom opri numai asupra relaþiei de preferinþã pereche a
lui Arrow. Vom menþiona câteva proprietãþi ale acesteia, sintetizate în teo-
rema 11, ºi vom da demonstraþia acestora. Înainte însã vom demonstra cã
aceastã relaþie este extrem de semnificativã: aºa cum va rezulta din teo-
rema 10, pentru orice funcþie de alegere C, dacã existã o relaþie care o raþio-
nalizeazã, atunci aceasta coincide în chip necesar cu RC.
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Teorema 10. O funcþie de alegere C este raþionalizabilã dacã ºi numai dacã
este raþionalizatã de RC.

Demonstraþie. Necesitatea este evidentã. Cãci dacã C este raþionalizatã de
RC, atunci evident cã existã o relaþie care raþionalizeazã pe C. Invers, sã pre-
supunem cã o relaþie R raþionalizeazã pe C. Însã, pentru orice agendã X ⊆ F,
prin definiþia lui M(X,R) avem R(x,y) dacã ºi numai dacã M({x, y},R). Cum
am admis cã R raþionalizeazã pe C, avem ºi x ∈ M({x, y},R) dacã ºi numai
dacã x ∈ C({x, y}). Dar acum, prin definiþia lui RC, avem RC(x,y) dacã ºi
numai dacã x ∈ C({x, y}). Prin urmare, pentru orice x ºi y, R(x,y) dacã ºi
numai dacã RC(x,y) � altfel zis, RC = R.

Teorema 11.
1) Relaþia RC este reflexivã ºi completã.
2) Dacã funcþia de alegere C satisface condiþiile a ºi b (deci satisface

condiþia preferinþei revelate), atunci RC este tranzitivã.
3) Dacã funcþia de alegere C satisface condiþia PI, atunci PC este tranzitivã.
4) Dacã funcþia de alegere C satisface condiþia a, atunci PC este aciclicã.

Sã demonstrãm pe rând fiecare dintre cele patru puncte ale teoremei.
1. Vom arãta cã RC este reflexivã ºi completã. Ne amintim cã funcþia de

alegere are proprietatea cã pentru orice agendã X avem C(X ) ≠ ∅. Atunci
avem mai întâi C({x}) ≠ ?, deci C({x}) = {x} � ceea ce înseamnã cã pentru
orice x are loc RC(x,x). Mai departe, C({x, y}) ≠ ∅ pentru orice x ºi y. Sã luãm
cazul în care C({x, y}) = {x}. Atunci avem RC(x,y); dacã însã e fals cã
C({x, y}) = {x}, va trebui sã avem C({x, y}) = {y}, cãci C({x, y}) ≠ ∅, ceea
ce înseamnã cã RC este completã.

2. Sã admitem cã funcþia de alegere C satisface condiþiile a ºi b ºi cã de
asemenea avem RC(x,y) ºi RC(y,z) � adicã, prin definiþia lui RC: x ∈ C({x, y})
ºi y ∈ C({y, z}). Vrem sã arãtãm cã RC(x,z), adicã x ∈ C({x, z}). Sã observãm
cã prin condiþia a, dacã e adevãrat cã x ∈ C({x, y, z}), atunci e adevãrat ºi cã
x ∈ C({x, z}). Cãci avem {y, z}⊆{x, y, z} ºi deci, prin a, obþinem: C({x, y, z})
∩ {x, z} ⊆ C({x, z}). Dacã acum x ∈ C({x, y, z}), avem ºi x ∈ C({x, y, z})
∩ {x, z}, deci x ∈ C({x, z}). Prin urmare, e suficient sã arãtãm cã x ∈
C({x, y, z}) pentru a conchide cã RC(x,z). În al doilea rând, ºtim cã
C({x, y, z}) ≠ ∅. Atunci avem fie x, fie y, fie z în C({x, y, z}). Dacã a) x ∈
C({x, y, z}), atunci am demonstrat ce voiam. Sã presupunem acum cã b) y ∈
C({x, y, z}). Atunci prin condiþia a avem ºi y ∈ C({x, y}). Dar am fãcut ºi
supoziþia cã x ∈ C({x, y}); prin urmare, {x, y} ⊆ C({x, y}). Acum sã apelãm
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la condiþia b. Cum {x, y} ⊆ {x, y, z} ºi, în plus, C({x, y, z}) ∩ C({x, y}) ≠ ∅
(într-adevãr, y aparþine ambelor mulþimi), va decurge cã C({x, y}) ∩ C({x, y,
z}). Ca urmare, avem din nou x ∈ C({x, y, z}). Trecem la ultimul caz posibil,
z ∈ C({x, y, z}). Iarãºi, prin a, obþinem x ∈ C({y, z}); apelând din nou la b
ºi la supoziþia noastrã: y ∈ C({y, z}), decurge cã y ∈ C({x, y, z}) � ceea ce
ne permite sã reiterãm argumentul de la punctul (b). Ca urmare, avem în orice
caz x ∈ C({x, y, z}), deci x ∈ C({x, z}) � prin urmare, RC(x,z).

3. Sã admitem acum cã funcþia de alegere C satisface condiþia PI ºi
sã arãtãm cã PC este tranzitivã. Presupunem cã avem PC(x,y) ºi PC(y,z) �
adicã, prin definiþia lui PC: {x} = C({x, y}) ºi {y} = C({y, z}). Vrem sã
arãtãm cã PC(x,z), adicã {x} = C({x, z}). Avem C(C({x, y}) ∪ C({y, z})) =
C({x} ∪ {y}) = C({x, y}) = {x}. Dar prin PI C(C({x, y}) ∪ C({y, z})) =
C({x, y, z}), deci C({x, y, z}) = {x}. Pe de altã parte, avem ºi {x, y, z} =
{x, y} ∪ {z}. Sã þinem cont de faptul cã C({z}) = {z}. Avem acum {x} =
C({x, y, z}) = C(C({x, y}) ∪ C({z})) = C({x} ∪ {z}) = C({x, z}). Deci
{x} = C({x, z}), adicã PC(x,z).

4. În sfârºit, sã admitem cã funcþia de alegere C satisface condiþia a ºi sã
arãtãm cã PC este aciclicã. Fie o agendã Y = {x1, x2, �, xn}. Sã presupunem,
de asemenea, cã e adevãrat cã PC(x1,x2), PC(x2,x3), �, PC(xn-1,xn). Sã arãtãm
cã RC(x1,xn). Mai întâi, sã notãm cã nici una din alternativele x2, �, xn nu
poate fi un element din C(Y). Cãci sã admitem cã am avea, sã zicem, xi ∈
C(Y); atunci fie o agendã X = {xi-1, xi}; desigur, avem C({xi-1, xi}) = {xi},
fiindcã avem PC(xi-1,xi). Apelând la condiþia a, rezultã cã ar trebui sã
avem C(Y) ∩ {xi-1, xi} ∈ C({xi-1, xi}). Dar acest lucru e imposibil, fiindcã
C({xi-1, xi}) = {xi}, însã xi-1 ∈ C(Y) ∩ {xi-1, xi}. Dar ºtim cã C(Y) ≠ ∅, ceea
ce se poate numai dacã x1 ∈ C(Y). Iarãºi apelând la condiþia a (folosind
agendele Y ºi {x1, xn}), obþinem x1 ∈ C({x1, xn}), adicã RC(x1,xn).

4.4. Agregarea preferinþelor

Pânã în acest moment am studiat structura logicã a alegerilor fãcute de un
actor raþional ºi a preferinþelor acestuia asupra alternativelor aflate pe agendã.
Dar actorul nostru raþional nu este, de cele mai multe, ori izolat de alþi actori;
dimpotrivã, el face parte din diferite grupuri, alãturi de alþi actori care, la
rândul lor, au propriile preferinþe ºi fac propriile lor alegeri.

De multe ori, membrii unui grup trebuie sã facã ºi alegeri colective.
Cum se realizeazã acest lucru? Dacã admitem postulatul individualismului
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metodologic, vom încerca sã înþelegem alegerile fãcute de grupurile de oameni
în termenii alegerilor fãcute de persoanele individuale care le compun. În al
doilea rând, dacã pentru o persoanã individualã am admis cã o alegere �
pentru a putea fi calificatã ca raþionalã � trebuie sã îndeplineascã anumite
cerinþe, pare firesc sã încercãm sã punem cerinþe asemãnãtoare asupra alege-
rilor fãcute de grup. De pildã, am putea din nou considera cã atunci când
grupul are de fãcut o alegere, aceasta se exprimã în selectarea a cel puþin o
alternativã (deci, la fel ca în cazul fiecãrei persoane individuale în parte,
alegerea nu este o mulþime vidã).

De asemenea, ne putem gândi la faptul cã un grup îºi formeazã, pe baza
preferinþelor individuale ale membrilor sãi, o preferinþã între alternativele de
pe agendã. Cum se întâmplã acest lucru? Iar dacã putem vorbi de o preferinþã
între alternative a grupului (deci de o �preferinþã socialã�), atunci ce proprie-
tãþi ar trebui sã aibã aceasta? Prima chestiune � modul în care, în baza
preferinþelor individuale, se formeazã preferinþa grupului � este cea care ne
va preocupa in extenso în cele ce urmeazã. Aici sã reamintim un singur lucru,
ºi anume cã o asemenea strategie de abordare este conformã cu principiul
individualismului metodologic. Într-adevãr, astfel vom explica preferinþa
socialã în termenii preferinþelor individuale. Cea de-a doua chestiune, a
proprietãþilor relaþiei de preferinþã socialã, e firesc sã fie tratatã în acelaºi
mod ca ºi preferinþa individualã. De pildã, am argumentat cã relaþia de
preferinþã strictã a unui actor trebuie sã fie completã ºi tranzitivã. Cãci altfel
ar fi dificil sã vorbim despre un comportament raþional al agentului. De aceea,
vom admite cã ºi preferinþa (nestrictã) socialã va fi completã ºi tranzitivã �
deci cã va fi o relaþie de ordine slabã.

Aºadar problema pe care o vom aborda în cele ce urmeazã este aceea a
modalitãþilor prin care putem deriva o relaþie de preferinþã socialã dintr-un set
de preferinþe individuale, deci a modalitãþilor prin care se poate realiza agre-
garea preferinþelor individuale pentru a obþine o relaþie de preferinþã socialã.

Noþiuni de bazã

Vom introduce aici câteva noþiuni care ne vor ajuta sã simplificãm prezentarea
rezultatelor din capitolele urmãtoare. Fie G = {i1, i2, �, in} un grup (cu n
membri) de actori raþionali, de exemplu oameni, iar X, un set de alternative
între care ei urmeazã sã aleagã. Vom spune iarãºi cã X este agenda pe care o
au membrii lui G. Fiecare persoanã i din grupul G este dotatã cu o relaþie de
preferinþã (nestrictã) Ri � o relaþie de ordine slabã � definitã pe agenda X.

ALEGEREA DE GRUP. PROBLEMA AGREGÃRII PREFERINÞELOR
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Când aceastã condiþie este îndeplinitã, putem defini un profil pG al grupului G
în felul urmãtor: pG este un n-tuplu pG = (R1, R2, � Rn) al tuturor relaþiilor
de ordine ale persoanelor din G.

Aºa cum am vãzut deja, orice relaþie Ri este o ordine slabã, deci este
reflexivã, tranzitivã ºi conexã (completã). Sã notãm cu ∆ mulþimea tuturor
relaþiilor de ordine slabã definite pe X. Desigur, pG ⊆ ∆n. Problema noastrã
este, mai întâi, aceea de a construi o regulã de preferinþã socialã, adicã o
procedurã prin care din pG sã construim o relaþie R ºi care sã corespundã
preferinþei grupului. În al doilea rând, va trebui sã gãsim condiþiile care fac
ca acea relaþie R sã fie una de ordine slabã � altfel zis, sã fie efectiv o relaþie
de preferinþã raþionalã. (Caz în care vom putea conchide cã grupul G va putea
face alegeri raþionale!)

Definiþia 9. O regulã de preferinþã socialã (RPS) pentru grupul G relativ
la agenda X este o funcþie care ataºeazã fiecãrui profil pG ⊆ ∆n o relaþie binarã
definitã pe X. Altfel spus, RPS este o funcþie f: ∆n → Γ. Aici Γ este multimea
relaþiilor binare definite pe X. Evident, avem ∆ ⊆ Γ.

Aºadar, printr-o regulã de preferinþã socialã agregãm preferinþele indivi-
duale astfel încât sã obþinem o relaþie binarã între elementele lui X. Nu avem,
de bunã seamã, nici o garanþie cã relaþia la care ajungem prin funcþia de
agregare f este una de preferinþã nestrictã, adicã reflexivã, tranzitivã ºi conexã.
Ar fi de preferat sã fie aºa, însã nu avem temeiuri pentru a susþine acest lucru.
Pe de altã parte, nu putem conchide nici cã R este una dintre relaþiile de
preferinþã pe care le au membrii grupului G. Altfel spus, nu avem nici o
garanþie cã R este una dintre relaþiile care apare într-un profil pG = (R1, R2,
�, Rn) al grupului G. Ca urmare, nu vom presupune cã alegerea socialã se
suprapune, de fapt, peste preferinþele unui membru al grupului.

Unele reguli de preferinþã a grupului sunt foarte cunoscute � de exemplu,
regula unanimitãþii, a majoritãþii simple sau a majoritãþii absolute. Pe unele
dintre acestea le vom analiza pe larg mai jos. În acelaºi timp, vom argumenta
cã studiul abstract al acestor reguli de agregare este extrem de important (iar
exemplul celebrei teoreme a lui Arrow este relevant).
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Capitolul 5

Alegerea unanimã

Modalitatea cea mai simplã de alegere socialã pe care o putem gândi este
cea unanimã. Intuitiv, ea este de preferat oricãrei alte reguli de agregare
socialã a preferinþelor � ºi avem, desigur, o mulþime de exemple în care ea
este folositã. Cel puþin douã argumente sunt în favoarea ei: mai întâi, astfel
nu este încãlcatã opþiunea nici unui membru al grupului; în al doilea rând, ea
satisface cerinþa de egalitate a membrilor grupului, cãci fiecare membru are
o voce egalã în posibilitatea de a respinge acea alternativã. (Am scris inten-
þionat �membru al grupului� ºi nu, de exemplu, �persoanã�, tocmai pentru a
indica faptul cã aceste consideraþii se aplicã ºi atunci când grupul este alcãtuit
din altceva decât persoane: acest lucru se întâmplã, bunãoarã, în activitatea
Consiliului European, când membrii sunt state independente.)

Existã însã douã sensuri în care putem vorbi despre o alegere unanimã:
cea propriu-zis unanimã ºi cea consensualã. Sã presupunem cã un grup G de
oameni este înzestrat cu un profil: fiecãrei persoane îi este deci ataºatã o
relaþie de preferinþã individualã. Din agenda lui G (deci din mulþimea alternati-
velor aflate în faþa membrilor grupului) sã detaºãm douã alternative, x ºi y.
Problema generalã este urmãtoarea: cum se va construi o preferinþã socialã,
deci o preferinþã a grupului G? Potrivit definiþiei unei reguli de preferinþã
socialã, pe care am dat-o mai devreme, aceasta va depinde de preferinþele
membrilor lui G, altfel zis, de profilul acestui grup.

Regula unanimitãþii: Pentru orice douã alternative x ºi y, dacã x este
preferatã în mod strict lui y de cãtre orice membru i al grupului G, atunci ea
este preferatã social. Altfel spus, dacã pentru orice i avem Pi(x,y), atunci
P(x,y).

Observaþie: În continuare vom nota cu P (fãrã nici un indice) preferinþa
grupului (sau, altfel zis, preferinþa socialã).

Pe de altã parte, o alegere consensualã a lui x în raport cu y constã într-un
mecanism diferit: spunem cã x a fost aleasã prin consens atunci când cel
puþin o persoanã preferã strict pe x lui y ºi nimeni nu a obiectat acestei
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alternative (altfel spus, nimeni nu a preferat strict pe y lui x). A spune însã cã
o persoanã i nu preferã strict pe y lui x înseamnã (þinând cont de faptul cã
relaþia de preferinþã este conexã) a spune cã persoana i preferã nestrict pe x lui
y. Aºadar avem Pi(x,y) sau Ii(x,y), adicã Ri(x,y).

Regula consensului: Pentru orice douã alternative x ºi y, dacã x este
preferatã nestrict lui y de cãtre orice membru i al grupului G, iar cel puþin un
membru j al lui G o preferã pe x lui y în mod strict, atunci ea este preferatã
social. Cu alte cuvinte, dacã pentru orice i avem Ri(x,y) ºi pentru cel puþin un
j avem Rj(x,y)1, atunci P(x,y).

Plecând de la cele douã reguli de tip unanimitate, trebuie sã fim atenþi sã
nu facem greºeala de a concluziona cã aceste reguli solicitã ca preferinþele
individuale sã fie (mai mult sau mai puþin) identice. Fiindcã o alegere unanimã
este posibilã ºi atunci când actorii care interacþioneazã au interese ºi preferinþe
diferite. De exemplu, dacã mã aflu într-un magazin, scopul meu este sã
achiziþionez o sticlã de bãuturi rãcoritoare, în timp ce scopul vânzãtorului este
acela de a mi-o vinde.

Schimburile obiºnuite de bunuri private pot fi descrise ca având loc într-o
unanimitate implicitã. Adicã, dacã un cumpãrãtor ºi un vânzãtor cad de acord în
privinþa termenilor, schimbul are loc ºi toþi membrii comunitãþii din afara acestei
relaþii acceptã rezultatul. Nu este necesar un acord explicit din partea acestor
outsideri ºi, dacã cineva din grup ar fi dorit sã intervinã în schimb, ar fi avut
posibilitatea sã ofere termeni mai favorabili fie cumpãrãtorului, fie vânzãtorului
(Arrow, 1997, p. 69).

Altfel zis, aºa cum a observat K. Wicksell, regula unanimitãþii este analoagã
comerþului dintre douã persoane cu bunuri private.

Cum vom vedea în secþiunea 5.2, aceastã observaþie este foarte importantã
în discuþiile privind contractul constituþional.

Exemple relevante de funcþionare a celor douã reguli se gãsesc în Tratatul
de instituire a unei Constituþii pentru Europa (semnat la 29 octombrie 2004
la Roma). Mai întâi, tratatul indicã numeroase situaþii în care alegerea
trebuie sã se facã prin regula unanimitãþii. Astfel, potrivit art. I-20 al. 2,
�Consiliul European adoptã în unanimitate, la iniþiativa Parlamentului

1. Persoana j poate fi, de exemplu, cea care a propus sã se supunã la vot alegerea lui x.
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European ºi cu aprobarea acestuia, o decizie europeanã de stabilire a
compunerii Parlamentului European�. Sau, potrivit art. I-40 al. 6, �în
materie de politicã externã ºi de securitate comunã, Consiliul European ºi
Consiliul adoptã decizii europene în unanimitate, cu excepþia cazurilor
prevãzute în partea III�. Sau, potrivit art. III-124 al. 1, �fãrã a aduce
atingere celorlalte dispoziþii ale Constituþiei ºi în limitele competenþelor pe
care aceasta le atribuie Uniunii, o lege sau o lege-cadru europeanã a Con-
siliului poate stabili mãsurile necesare de combatere a oricãrei discriminãri
pe motive de sex, rasã, origine etnicã, religie sau convingeri, handicap,
vârstã sau orientare sexualã. Consiliul hotãrãºte în unanimitate, dupã
aprobarea Parlamentului European�.
Alegerea consensualã este de asemenea o procedurã importantã. Astfel,
potrivit art. I-21 al. 4, decizia consensualã este regula în cadrul Consiliului
European: �Consiliul European se pronunþã prin consens, cu excepþia
cazului în care în Constituþie se prevede altfel�. Art. III-341 al. 1 este
lãmuritor în ceea ce priveºte tipul de decizie în Consiliul European �
potrivit lui, �abþinerile membrilor prezenþi sau reprezentaþi nu împiedicã
adoptarea hotãrârilor Consiliului European pentru care este necesarã unani-
mitatea�. Cu alte cuvinte, o alegere este realizatã atunci când membrii
Consiliului European fie voteazã pentru, fie cel mult se abþin.

5.1. Preferinþa Pareto

Cele douã reguli de agregare a preferinþei sociale permit sã realizãm � la
nivelul grupurilor sociale � o comparaþie foarte simplã a diferitelor alternative
disponibile. Sã începem prin a defini o relaþie RP de preferinþã socialã între
alternative (pe care o vom numi preferinþa Pareto) în felul urmãtor:

Definiþia 1. RP(x,y) dacã ºi numai dacã pentru orice persoanã i din G, are
loc Ri(x,y).

Sã ne amintim din capitolul 4 cum, pe baza unei relaþii de preferinþã
nestrictã, putem construi relaþiile de indiferenþã ºi de preferinþã strictã.
Vom avea:

Definiþia 2.
1) IP(x,y) dacã ºi numai dacã e adevãrat atât cã RP(x,y), cât ºi cã RP(y,x).
2) PP(x,y) dacã ºi numai dacã e adevãrat cã RP(x,y) ºi e fals cã RP(y,x).

ALEGEREA DE GRUP. PROBLEMA AGREGÃRII PREFERINÞELOR
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Aºadar, o alternativã x e Pareto-indiferentã faþã de o alta y atunci când
fiecare e Pareto-preferatã celeilalte; ºi este Pareto-preferatã strict lui y atunci
când e Pareto-preferatã nestrict lui y, dar nu e adevãrat cã y e Pareto-preferatã
nestrict lui x. Þinând cont de definiþia lui RP(x,y), rezultã cã vom avea PP(x,y)
atunci când toþi membrii grupului G preferã nestrict pe x lui y, dar existã un
membru al grupului care nu preferã nestrict pe y lui x � altfel zis, preferã
strict pe x lui y. Vom spune cã alternativa x e Pareto-superioarã alternativei y
atunci când PP(x,y):

Lema 1 (Superioritatea Pareto). Fiind date un grup G, o agendã X (care in-
clude alternativele x ºi y) ºi un profil pG al grupului, alternativa x este superioarã
Pareto alternativei y dacã ºi numai dacã sunt îndeplinite urmãtoarele condiþii:

1) pentru orice persoanã i din G are loc Ri(x,y);
2) pentru cel puþin o persoanã j din G are loc Pi(x,y).
Cu alte cuvinte, dacã o politicã adoptatã de primãria din oraºul meu va face

ca nimeni dintre locuitorii oraºului sã nu piardã, iar cel puþin unul sã câºtige,
atunci acceptarea acestei politici e justificatã apelând la ideea de superioritate
Pareto. Conceptul de superioritate Pareto ne permite sã definim unul dintre cele
mai importante concepte folosite în teoria economicã: acela de optim Pareto.

Definiþia 3. O alternativã aflatã pe agenda X a grupului G este optimã
Pareto dacã ºi numai dacã nu existã nici o altã alternativã y care sã îi fie
Pareto-superioarã (deci sã aibã loc PP(y,x)).

Sã fim foarte atenþi la aceastã definiþie. Potrivit ei, alternativa x este
Pareto-optimã dacã nu putem alege o altã alternativã y astfel încât toatã lumea
va considera cã y e cel puþin la fel de bunã ca ºi x, iar cel puþin o persoanã va
considera cã y e strict mai bunã decât x. În al doilea rând, datã fiind o agendã
X a grupului, definiþia nu exclude cazurile în care existã mai mult de o singurã
alternativã Pareto-optimã. În sfârºit, sã observãm cã definiþia a fost de forma:
x este optimã Pareto dacã nu existã nici o altã alternativã y care sã îi fie
Pareto-superioarã; ea nu a fost formulatã ca: x este optimã Pareto dacã x este
Pareto-superioarã oricãrei alte alternative y. Motivul va fi formulat mai jos:
vom arãta cã relaþia de preferinþã Pareto nu este completã; ca urmare, deºi
nu e adevãrat cã x este Pareto-superioarã oricãrei alte alternative, e totuºi
posibil sã fie adevãrat cã nu existã nici o altã alternativã care sã fie Pareto-
-superioarã lui x.

Pe scurt, o alternativã x este optimã Pareto dacã nu este respinsã de nici un
membru al grupului ºi este preferatã strict de cel puþin unul. Sã luãm un
exemplu. Sã presupunem cã avem 10 mere care pot fi distribuite între douã



109

persoane. O alternativã este atunci o pereche ordonatã, de exemplu (4,5), în
care prima cifrã indicã numãrul de mere pe care îl primeºte prima persoanã,
iar a doua � numãrul de mere pe care îl primeºte a doua persoanã. Evident,
e posibil ca toate sau numai o parte dintre mere sã fie distribuite. Mai presu-
punem cã fiecãrui actor îi plac merele, deci preferã o alternativã în care are
mai multe mere alteia în care are mai puþine. Sã luãm situaþia iniþialã (0,0),
în care nici un mãr nu a fost distribuit nici unui actor. Atunci, prin orice
atribuire de mere cel puþin unui actor se obþine o alternativã superioarã Pareto
alternativei iniþiale: (0,2), (1,7) sau (10,0) sunt fiecare superioare Pareto
alternativei (0,0). Orice alternativã care distribuie toate cele 10 mere este
optimã Pareto, fiindcã nu existã nici o posibilitate de a aloca încã un mãr unui
actor fãrã a-l lua de la celãlalt: sunt aºadar optime Pareto alternativele (0,10),
(1,9), (4,6), (5,5), (10,0) etc. (În fiecare an, când guvernul trimite proiectul
legii bugetului la Parlament, distribuþia veniturilor este una optimã Pareto:
fiindcã toþi banii proveniþi din veniturile bugetare au fost alocaþi unei anumite
destinaþii, iar redistribuirea fondurilor înseamnã a face ca un ordonator de
credite sã primeascã mai puþin.)

Iatã încã douã exemple:
1. Fie o situaþie în care avem douã bunuri, anume mere ºi pere. Actorului

(1) îi plac merele ºi nu suferã perele, în timp ce actorului (2) îi plac perele,
dar nu suferã merele. Atunci singura distribuþie Pareto-optimã este cea în care
actorului (1) i se dau toate merele, iar actorului (2) i se dau toate perele.
Altminteri, unul dintre actori are un bun care nu-i place, ºi i-ar fi mai bine
dacã nu l-ar avea.

2. Fie o situaþie în care existã douã bunuri, anume mere ºi pere. Fiecãruia
dintre cei doi actori îi plac ambele bunuri, dar în feluri diferite. Pentru actorul
(1), un mãr face cât exact douã pere; pentru actorul (2), o parã face exact cât
un mãr. Astfel, pentru actorul (1), dacã a e un numãr de mere, iar b e un
numãr de pere (iar n e un numãr natural oarecare), atunci el este indiferent
dacã are perechea (a,b) de bunuri sau perechea (a � n, b + 2n) de bunuri (ºi
analog pentru actorul 2!).

Ca exerciþiu, cititorul poate arãta cã în aceastã situaþie sunt distribuþii
Pareto-optime de bunuri cele în care:

a) actorul (1) nu are nici o parã;
b) sau actorul (2) nu are nici un mãr.
(Astfel de distribuþii sunt cele în care: actorul 1 are toate merele, iar

actorul 2 are toate perele; actorul 1 are toate merele ºi toate perele; actorul
2 are toate merele ºi toate perele.)

ALEGEREA DE GRUP. PROBLEMA AGREGÃRII PREFERINÞELOR
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Într-o mãsurã importantã, ceea ce se cheamã welfare economics s-a dez-
voltat pe baza ideii de optimalitate în sensul lui Pareto: pe ideea cã o
alternativã x este optimã dacã nu putem alege o altã alternativã pe care toþi
o considerã la fel de bunã ca ºi x, ºi cel puþin o persoanã o considerã strict
mai bunã decât x. �Optimalitatea� unui sistem sau a unei politici este
adesea evaluatã în mãsura în care ea atinge sau nu optimalitatea Pareto.
E foarte bine � dar cât de departe se poate merge în aceastã direcþie? Dacã
un individ preferã pe x lui y, iar un altul preferã pe y lui x, atunci nu îi
putem compara social folosind regulile lui Pareto, oricum ar evalua ceilalþi
indivizi pe x în raport cu y ºi oricât de mulþi ar fi ei. E limpede cã relaþia
de preferinþã socialã derivatã din criteriul Pareto, chiar dacã este reflexivã
ºi tranzitivã (în mãsura în care relaþia de preferinþã a fiecãrui individ este
o cvasiordine1), s-ar putea sã nu aibã proprietatea de completitudine, chiar
dacã toþi indivizii care alcãtuiesc societatea au relaþii de ordine complete.
Mai exact, cât de incomplet este criteriul Pareto depinde de cât de unanimi
sunt indivizii. La o extremã se aflã cazul în care fiecare are aceeaºi ordine
a preferinþelor � ºi atunci ordonarea socialã va fi, în acest caz special,
completã. La celãlalt capãt se aflã cazul în care doi indivizi au preferinþe
strict opuse, când douã alternative oarecare nu vor putea fi comparate între
ele folosind regula lui Pareto. Se poate ca nici una din aceste extreme sã nu
fie comunã ºi ca în cazurile intermediare unele comparaþii sã poatã fi fãcute
folosind regula lui Pareto � dar nu toate (Sen, 1970, pp. 21-22).

Sã mai introducem aici o relaþie, de preferinþã Pareto slabã, pe care o vom
nota cu PU.

Definiþia 4. PU(x,y) dacã ºi numai dacã pentru orice persoanã i din G, are
loc Pi(x,y).

Evident, dacã este adevãrat cã PU(x,y), atunci va fi adevãrat ºi cã PP(x,y).
Dupã cum se observã uºor, relaþia de preferinþã slabã PU este cea folositã în
definirea alegerii unanime, iar cealaltã, tare, e presupusã în definirea alegerii
consensuale. Vom spune de aici înainte cã regula preferinþei sociale consen-
suale este criteriul Pareto tare, iar regula preferinþei sociale unanime este criteriul
Pareto slab. Formularea celor douã criterii Pareto ne permite sã observãm
limpede de ce unul este numit �tare�, iar celãlalt �slab�: cel tare eliminã mai

1. Sen defineºte o relaþie de preferinþã ca o cvasiordine dacã este reflexivã ºi tran-
zitivã.
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multe alternative decât cel slab. Într-adevãr, dacã toþi membrii lui G considerã
cã alternativa x e cel puþin la fel de bunã ca y ºi cel puþin unii membri nu sunt
indiferenþi între x ºi y, atunci, potrivit condiþiei tari, y este exclusã ca alegere;
dar nu putem spune acelaºi lucru dacã facem apel numai la criteriul slab.

Teorema 1.
1) Relaþia RU este reflexivã ºi tranzitivã.
2) Relaþiile PU ºi PP sunt tranzitive ºi asimetrice1.

Sã demonstrãm numai prima parte. Mai întâi, deoarece Ri(x,x) pentru orice
membru i al grupului, cu siguranþã decurge ºi cã R(x,x). Pentru tranzitivitate,
deoarece avem:

� pentru orice membru i al grupului, dacã R(x,y) ºi R(y,z), atunci R(x,z),
putem conchide (fãcând apel la legile logicii predicatelor) cã:

� dacã pentru orice membru i al grupului e adevãrat cã R(x,y) ºi pentru
orice membru i al grupului e adevãrat cã R(y,z), atunci pentru orice
membru i al grupului e adevãrat cã R(x,z), adicã exact condiþia care
defineºte tranzitivitatea lui R.

Dar relaþia R, aºa cum a fost definitã aici, nu este una de ordine slabã. Cu
alte cuvinte, ea nu are ºi proprietatea completitudinii: într-adevãr, dacã un
membru al grupului preferã strict pe x lui y, iar un altul preferã strict pe y lui
x, atunci definiþia lui R nu ne permite sã susþinem nici un fel de relaþie de
preferinþã Pareto între cele douã alternative. Am putea încerca sã înlãturãm
aceastã situaþie în mai multe moduri. Primul ar fi acela de a spune cã în toate
aceste cazuri preferinþa Pareto e una de indiferenþã: aºadar am putea defini o
relaþie de preferinþã Pareto în felul urmãtor:

� P(x,y), dacã pentru orice membru i al grupului e adevãrat cã Ri(x,y) ºi
pentru cel puþin un membru j al grupului e adevãrat cã Pi(x,y).

� P(y,x), dacã pentru orice membru i al grupului e adevãrat cã Ri(y,x) ºi
pentru cel puþin un membru j al grupului e adevãrat cã Pi(y,x).

� I(x,y), în toate celelalte cazuri.

O asemenea soluþie nu pare foarte atractivã2, cãci ar face ca indiferenþa
între douã alternative sã fie aproape întotdeauna regula. În particular, ea ar
face ca alternativele Pareto-optime sã fie indiferente între ele � ceea ce iar e

1. O relaþie P este asimetricã atunci când dacã e adevãrat cã P(x,y), e fals cã P(y,x).
2. Se poate arãta cã aceastã regulã de agregare a preferinþelor individuale încalcã ceea ce

K. May numea proprietatea receptivitãþii pozitive (vezi, în acest sens, capitolul 6).
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dificil de acceptat, cel puþin pentru aceia dintre noi care am dori sã admitem
posibilitatea redistribuirii (o chestiune pe care o vom aminti imediat mai jos).

O soluþie alternativã ar fi de tip conservator: ori de câte ori nu sunt îndepli-
nite criteriile pentru a alege pe x, va fi preferatã alternativa y. Am avea aºadar:

� P(x,y), dacã pentru orice membru i al grupului e adevãrat cã Ri(x,y) ºi
pentru cel puþin un membru j al grupului e adevãrat cã Pi(x,y).

� P(y,x), în toate celelalte cazuri.

Sã ne gândim la un aranjament de alegere socialã definit în felul urmãtor:
dacã se face o propunere de schimbare x a stutu quo-ului y, atunci propunerea
x e adoptatã numai dacã e preferatã strict de cel puþin un membru al grupului,
iar nici un membru al grupului nu i se opune; altminteri se rãmâne la statu
quo-ul y (Sen, 1970, p. 25). Desigur, un asemenea aranjament nu trateazã la
fel cele douã alternative1 (în capitolul 6 vom spune cã el nu respectã proprie-
tatea neutralitãþii). Dar pe de altã parte, o asemenea regulã poate fi de fapt
interpretatã ca una a vetoului, în care fiecare membru al grupului are drept de
veto în alegerea unei alternative. O regulã de acest tip spuneam cã este con-
servatoare: potrivit ei, adoptarea unei politici care sã schimbe starea de fapt
devine foarte greoaie. Dar, uneori aranjamentele instituþionale urmãresc exact
acest lucru. Am menþionat mai devreme unele situaþii în care în Consiliul
European sunt adoptate decizii prin regula unanimitãþii: scopul lor este ºi
acela de a nu permite schimbãri prea rapide, îndeosebi în domenii de impor-
tanþã foarte mare2.

Teorema 2. Dacã agenda X este finitã, atunci pentru orice profil pG al
grupului G existã cel puþin o alternativã Pareto-optimã.

Demonstraþie. Am vãzut cã relaþia RP de preferinþã nestrictã Pareto este
reflexivã ºi tranzitivã. Trebuie sã arãtãm cã, dacã X este nevidã, atunci este
nevidã ºi urmãtoarea mulþime:

Sup(X,RP) = {x: nu existã nici un y astfel încât PP(y,x)}
Sã presupunem cã mulþimea Sup(X,RP) este vidã, deci cã pentru orice

alternativã x existã o alta, y, încât PP(y,x). ªtim, mai întâi, cã relaþia RP este

1. Buchanan ºi Tullock (1962, p. 259) indicã faptul cã aici avem o distincþie esen-
þialã între puterea de a desfãºura o acþiune ºi aceea de a o bloca: �Ea reprezintã
diferenþa dintre a impune asupra altora costuri externe ºi puterea de a preveni
impunerea costurilor externe�.

2. Unii cercetãtori au notat un fapt straniu: potrivit regulilor din Consiliul European,
uneori e mai uºor de obþinut unanimitatea decât o majoritate calificatã!
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tranzitivã; ca urmare, ºi relaþia PP va fi tranzitivã. Sã luãm aºadar o alternativã
x1 din agenda X. ªtim cã existã o alternativã x2 astfel încât PP(x2,x1). Mai
departe, existã încã o alternativã, x3, astfel încât PP(x3,x2). Cum agenda X este
finitã, ajungem sã considerãm toate alternativele de pe agenda X, ºi fie xn

ultima. Atunci ar trebui sã detectãm în ºirul x1, �, xn o alternativã xi astfel
încât sã avem PP(xi,xn). Dar o asemenea situaþie ar încãlca ipoteza cã relaþia
PP este tranzitivã1.

Sã ne întoarcem acum la exemplul folosit mai devreme, al merelor care se
împart între douã persoane. Sã presupunem, din nou, cã avem o distribuþie
(3,2) a merelor (dintr-un total de 10 mere). De asemenea, sã mai admitem cã
restul de cinci mere a fost atribuit celei de-a doua persoane, cãreia îi mai
revine încã un mãr din cele pe care le avea prima persoanã, încât distribuþia
finalã este (2,8). Cum putem compara între ele distribuþiile (3,2) ºi (2,8)?
Evident, cea de-a doua nu este superioarã Pareto celei dintâi, ºi nici invers,
fiindcã de fiecare datã o persoanã pierde, chiar dacã cealaltã câºtigã. Dar sã
ne gândim la posibilitatea urmãtoare: plecând de la distribuþia (2,8), cea de-a
doua persoanã dã un mãr de la ea celei dintâi, compensându-i astfel pierderea;
se ajunge atunci la distribuþia (3,7), în care nici o pesoanã nu a pierdut, dar
una a câºtigat în raport cu distribuþia (3,2) � distribuþia (3,7) e deci Pareto-
-superioarã distribuþiei (3,2). Am putea atunci sã spunem cã distribuþia (2,8)
este într-un sens superioarã distribuþiei (3,2) fiindcã existã posibilitatea de a
redistribui bunurile avute în aceastã situaþie astfel încât cel care câºtigã sã-i
poatã compensa pe cei care pierd, rãmânând totuºi cu un anumit câºtig.
Aceastã procedurã de a construi o relaþie de preferinþã între douã alternative
se numeºte criteriul Kaldor-Hicks al compensãrii.

Ideea criteriului Kaldor-Hicks este cã cei care câºtigã dintr-o tranziþie pot
în principiu sã îi compenseze pe cei care pierd; cu alte cuvinte, în urma
tranziþiei spre o nouã stare, câºtigurile totale întrec pierderile totale. Criteriul
Kaldor-Hicks este deci mai slab decât cel al lui Pareto, care nu acceptã numai
posibilitatea compensãrii, ci solicitã ca acea compensare sã fie efectivã: în
cazul nostru, distribuþia (2,8) nu este superioarã distribuþiei (3,2) potrivit
criteriului lui Pareto, fiindcã de fapt un membru al grupului pierde, în timp ce
altul câºtigã, chiar dacã pentru întregul grup câºtigul total creºte de la 5 la
10 mere. Se observã aºadar cã criteriul lui Kaldor-Hicks este mai apropiat de

1. E interesant sã comparãm aceastã teoremã cu teorema 6 din capitolul 4: acolo
fãceam apel la relaþii de ordine slabã, iar în locul mulþimii Sup(X,RP) utilizam
mulþimea M(X,R).
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abordarea utilitaristã: potrivit lui J. Bentham, o acþiune este de preferat alteia
dacã ea creºte beneficiul total al membrilor societãþii (dupã Bentham, o
acþiune este moral corectã dacã ea produce �cea mai mare fericire pentru cei
mai mulþi�). Spre deosebire de criteriul lui Pareto, în care nu se face nici o
comparaþie între beneficiile individuale (ci se cere doar ca nici un individ sã
nu piardã prin acceptarea unei alte alternative), în cazul criteriului lui Kaldor-
-Hicks comparãm beneficiile ºi pierderile membrilor grupului.

Teorema 3. Criteriul Kaldor-Hicks nu este consistent cu nici o regulã de
agregare a preferinþelor.

Altfel spus, oricare ar fi o regulã f de agregare a preferinþelor membrilor
grupului G, va exista un profil pG al grupului astfel încât regula ºi criteriul sã
producã preferinþe contradictorii. Motivul este simplu (Sen, 1970, p. 31):
date fiind douã alternative x ºi y aflate pe agenda grupului, apelând la criteriul
Kaldor-Hicks este posibil sã obþinem preferinþe contradictorii, atât P(x,y), cât
ºi P(y,x). Într-adevãr, se pot lua alternativele x ºi y astfel încât sã existe o altã
alternativã z, obþinutã prin redistribuirea beneficiilor din x ºi care sã fie
Pareto-superioarã lui y; ºi sã existe o alternativã z�, obþinutã prin redistribui-
rea beneficiilor din y ºi care sã fie Pareto-superioarã lui x.

Putem construi însã ºi alte criterii de comparare a alternativelor, care sã fie
mai egalitare. Cãci, dupã cum am vãzut, o distribuþie egalitarã (5,5) a celor 10
mere este Pareto-optimã, dar la fel sunt ºi distribuþiile foarte inegalitare (2,8)
ºi (10,0). Probabil cã cel mai cunoscut este criteriul diferenþei al lui J. Rawls
(1971). (Vom vedea mai jos, în acest capitol, pe scurt, cum justificã el crite-
riul propus.) Pentru Rawls, compararea diferitelor alternative de distribuire a
bunurilor (primare) trebuie sã se conformeze celor douã principii ale dreptãþii:

(a) Fiecare persoanã are aceleaºi pretenþii imprescriptibile la o schemã pe
deplin adecvatã de libertãþi egale de bazã, schemã care este compatibilã
cu aceeaºi schemã de libertãþi pentru toþi.

(b)Inegalitãþile sociale ºi economice trebuie sã satisfacã douã condiþii:
mai întâi, ele trebuie ataºate posturilor ºi poziþiilor deschise tuturor în
condiþii de egalitate echitabilã de ºanse; ºi, în al doilea rând, ele
trebuie sã fie în cel mai mare beneficiu al celor mai puþin avantajaþi
membri ai societãþii (principiul diferenþei) (Rawls, 2001, pp. 42-43)1.

1. Rawls accentueazã aici cã principiul diferenþei trebuie deosebit clar de regula
maximin de decizie.
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Sã luãm, de exemplu, urmãtoarele distribuþii de bunuri între doi actori
A ºi B (un exemplu asemãnãtor, fãrã a patra alternativã, se aflã în Rawls,
2001, p. 69):

A B

1 100 100
2 120 110
3 115 140
4 125 130

Potrivit criteriului Pareto slab, alternativele 2, 3 ºi 4 sunt toate superioare
alternativei 1; ºi existã douã alternative optime Pareto, ºi anume 3 ºi 4.
Într-adevãr, din nici una nu se poate ajunge la o altã distribuire a bunurilor
astfel încât nici un actor sã nu piardã, dar cel puþin unul sã câºtige ceva. Sã
comparãm însã alternativa 3 cu 4: nici una nu este superioarã Pareto celeilalte,
fiindcã un actor pierde ºi celãlalt câºtigã în tranziþia de la una la alta; ºi la fel
se întâmplã în cazul alternativelor 2 ºi 3.

Criteriul lui Kaldor-Hicks aduce ceva în plus: permite cã susþinem cã
alternativa 3 este superioarã alternativei 2, fiindcã se poate produce, plecând
de la 3, o redistribuire (120,135) care e Pareto-superioarã alternativei 2. La
fel, spune ceva în plus ºi despre alternativele 3 ºi 4: într-adevãr, plecând de
exemplu de la alternativa 3, actorul B ar trebui sã distribuie cel puþin 10 unitãþi
actorului A; însã nu poate distribui mai mult de 10, fiindcã ar rãmâne cu mai
puþin de 130 de unitãþi, iar dacã distribuie exact 10, atunci nici un actor nu a
câºtigat nimic. Ca urmare, potrivit criteriului Kaldor-Hicks, alternativele 3 ºi
4 se pot compara ºi sunt indiferente.

Principiul diferenþei al lui Rawls furnizeazã aici un alt rãspuns. Principiul
cere sã identificãm mai întâi cel mai puþin avantajat actor. Acesta este A. Or,
conform alternativei 4, situaþia lui este mai bunã decât în 3 � ca urmare, 4 va
fi superioarã lui 3. Observãm, mai mult, cã alternativa 4 este mai egalitarã1 decât
alternativa 3. (Rawls accentueazã însã cã criteriul diferenþei nu este egalitar în
sensul puternic cã cere o strictã egalitate: el admite inegalitãþile în mãsura în
care sunt spre beneficiul celui mai puþin avantajat membru al grupului.)

1. Desigur, ar trebui indicat mai precis cum se defineºte o distribuþie ca fiind mai
egalitarã decât alta. Am putea apela la un criteriu precum cel al lui Nash, al pro-
dusului dintre beneficiile faþã de situaþia iniþialã ale tuturor actorilor. Aici apare
însã o problemã, fiindcã teoria lui Rawls nu presupune nici o situaþie iniþialã; dar
am putea pur ºi simplu sã înmulþim beneficiile tuturor actorilor. Atunci alternativa
4 e mai egalitarã decât 3, fiindcã 125 × 130 > 115 × 140.
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5.2. Contractul social ºi decizia constituþionalã

Cum am vãzut în capitolul introductiv al acestei lucrãri, în studiul politicului
existã tentaþia de a ne concentra asupra unor chestiuni privind puterea sau
structurile politice formale: vot ºi alegeri politice, elite ºi mase, structuri de
putere, partide politice etc. Am argumentat cã spaþiul politicului trebuie extins,
pentru a se referi la toate situaþiile în care avem de-a face cu cooperarea dintre
persoane. Existã însã ºi un alt mod în care studiul politicului este de obicei
restrâns: analiza se concentreazã asupra a ceea ce s-ar putea numi nivelul ope-
raþional al cooperãrii: asupra acþiunilor ºi strategiilor directe, care depind de
ºi sunt reacþii la circumstanþe concrete. Iarãºi, analiza alegerilor parlamentare
sau prezidenþiale, a partidelor politice, a structurilor statului, a raporturilor dintre
putere ºi mase sau, în general, a caracteristicilor interacþiunilor între oameni
în situaþii concrete de cooperare sunt exemple de abordare la acel nivel.

Alegerile fãcute la acest nivel se realizeazã potrivit anumitor reguli, stabi-
lite însã în raport cu cadre foarte generale, fundamentale, care reglementeazã
acþiunile oamenilor. Or, de multe ori este neglijat exact acest nivel al interacþiu-
nilor umane: nivelul constituþional (sau constitutiv) al cooperãrii. Deciziile
luate la acest nivel sunt fundamentale, fiindcã sunt decizii cu privire la regu-
lile care privesc viitoarele decizii care vor autoriza sau vor împiedica acþiunile
oamenilor. Deciziile constituþionale determinã ce reguli vor fi folosite pentru
a construi regulile de agregare a preferinþelor individuale (care, la rândul lor,
afecteazã regulile operaþionale); de asemenea, regulile constituþionale deter-
minã cine este eligibil sã construiascã aceste reguli de realizare a deciziilor
colective (Crawford ºi Ostrom, 1995; Ostrom, 1979).

În aceastã secþiune ne vom opri asupra nivelului constituþional al cooperãrii.
Toate abordãrile care se reclamã ca fiind la acest nivel sublinieazã faptul cã
regula unanimitãþii este cea care se impune ca singura admisibilã � sau, cel
puþin, cea mai potrivitã. Dar cum se realizeazã unanimitatea la acest nivel
rãmâne o chestiune discutabilã. În cele ce urmeazã vom avea în vedere numai
un tip de abordãri de nivel constituþional ale cooperãrii: cele contractua-
liste. Ideea lor, la modul general, este cã, pentru ca oamenii sã coopereze, e
nevoie sã existe un acord1 al acestora pentru stabilirea regulilor-cadru � deci

1. Dupã cum se ºtie, una dintre cele mai importante probleme care apar este cea a
naturii acestui acord: este el explicit sau implicit, este el efectiv sau doar ipotetic?
Nu vom discuta acum aceste probleme. Dar, ca în cele mai multe dintre lucrãrile
contemporane, ºi aici vom presupune cã acordul este unul ipotetic.
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constitutive, constituþionale � ale cooperãrii. Cum poate fi construit însã acest
acord? Evident, dacã spunem cã doi oameni au ajuns la un acord asupra unei
soluþii la o problemã, înþelegem cã fiecare dintre ei acceptã acea soluþie; iar
dacã vorbim despre un acord al membrilor unui grup, iarãºi înþelegem cã
fiecare dintre membrii grupului acceptã alternativa aleasã.

Abordãrile tradiþionale contractualiste sunt filosofice. În general, ele se
încadreazã în teorii mult mai vaste, al cãror scop este acela de a oferi mai mult
decât înþelegerea naturii acordului. Dimpotrivã, acordul social este doar un
instrument pentru a susþine teze mai generale, privind, de pildã, natura obliga-
þiei politice sau întemeierea valorilor politice fundamentale, precum libertatea,
egalitatea sau dreptatea. Probabil cã cele mai importante abordãri contractua-
liste filosofice discutate astãzi sunt cele care apeleazã la mecanismul contrac-
tului social pentru a întemeia ideea de dreptate socialã. (De aceea, în cele ce
urmeazã ne vom raporta în primul rând la acestea.) Cum este posibil ca atunci
când vrem sã înþelegem o societate sã vorbim despre ceea ce este drept ºi
despre ceea ce nu este drept?1

Putem deosebi între douã mari tipuri de teorii contractualiste: teorii con-
tractualiste ale avantajului reciproc ºi teorii contractualiste ale imparþialitãþii
(Barry, 1989a, p. 8). Prima asemenea teorie are rãdãcini foarte vechi în
gândirea filosoficã. A fost formulatã mai întâi în Republica lui Platon ºi este
pusã de autor pe seama adversarilor lui Socrate: Thrasymachos, Glaucon ºi
Adeimantos. Hobbes, Locke ºi, în zilele noastre, D. Gauthier (1986, 1996) ºi
economiºti ca J. Buchanan (1997) ori J. Harsanyi (1977) sunt printre adepþii
ei. Teoria imparþialitãþii are în I. Kant cel mai important susþinãtor, iar dintre
autorii contemporani, J. Rawls (1971) este cel care a fãcut ca ea sã intre în
prim-planul discuþiilor privitoare la contractualism.

Teorii contractualiste ale avantajului reciproc

În Republica lui Platon sunt puse în contrast douã teorii asupra dreptãþii.
Pe una o expune personajul Thrasymachos, sprijinit apoi de Glaucon ºi
Adeimantos; pe cealaltã o expune personajul Socrate. Prima teoria sunã
astfel:

1. Formularea este intenþionat ambiguã, fiindcã diferitele teorii ale dreptãþii se
deosebesc ºi prin ceea ce socotesc ele cã este subiect al dreptãþii: este dreaptã o
acþiune; sau este dreaptã o regulã; sau sunt drepte instituþiile unei societãþi; sau
oamenii sunt drepþi etc. Nu vom aborda acum discutarea acestei chestiuni, chiar
dacã este extrem de importantã.
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Fiecare stãpânire legiuieºte potrivit cu folosul propriu: democraþia face legi
democratice, tirania � tiranice ºi celelalte tot aºa. Aºezând astfel legile, stãpânirea
declarã cã acest folos propriu este, pentru supuºi, dreptatea. Pe cel ce încalcã
aceastã dreptate ºi acest folos îl pedepseºte, ca pe unul care a încãlcat legile ºi
sãvârºeºte nedreptãþi. Spun, deci, cã în orice cetate dreptatea este acelaºi lucru:
anume folosul stãpânirii constituite. Or, cum aceasta are puterea, îi e vãdit celui
ce judecã bine cã pretutindeni dreptatea este acelaºi lucru: folosul celui mai tare
(Republica, 338e � 339a).

Ideea de bazã a acestei teorii, pusã fiind atât de direct ºi de rudimentar, nu
este, desigur, de naturã sã atragã. ªi de aceea s-ar pãrea cã o asemenea teorie
e nãscutã moartã. Mai ales când e comparatã cu cea formulatã de Socrate,
pentru a cãrei susþinere Platon desfãºoarã o argumentaþie uriaºã: cã o societate
dreaptã e una modelatã dupã un suflet omenesc ordonat armonios. Dreptatea,
considerã Socrate, este o virtute, tot aºa cum sunt vitejia, cumpãtarea ori
înþelepciunea; ºi anume este acea virtute1 �care face cu putinþã ca celelalte sã
ia fiinþã ºi ca, odatã apãrute, sã se pãstreze, atâta vreme cât ºi ea s-ar afla
acolo� (Ibidem, 433b). În ce constã ea?

Acel principiu pe care, de la început, de când am durat cetatea, l-am stabilit ca
necesar a fi de îndeplinit, acela este, pe cât cred, dreptatea � el însuºi, ori vreun
aspect al sãu. Cãci am stabilit [�] cã fiecare ar trebui sã nu facã decât un singur
lucru în cetate, lucru faþã de care firea sa ar vãdi, în mod natural, cea mai mare
aplecare. [�] Iar cã principiul �sã faci ce este al tãu ºi sã nu te ocupi cu mai
multe� este dreptatea, pe aceasta am auzit-o ºi de la mulþi alþii ºi noi am spus-o
de multe ori (Ibidem, 433a).

Punctul de vedere formulat de Thrasymachos a avut însã o carierã cu totul
remarcabilã în istoria gândirii politice. Într-adevãr, teoriile dreptãþii ca avantaj
reciproc acceptã, la fel ca ºi interlocutorul lui Socrate, cã fundamentul dreptãþii
este avantajul. Ea nu respinge miezul expunerii lui Thrasymachos ºi Glaucon.
Cum spunea acesta din urmã:

Se zice cã a face nedreptãþi este, prin firea lucrurilor, un bine, a le îndura � un
rãu. Or, este mai mult rãu în a îndura nedreptãþile decât este bine în a le face;
astfel încât, dupã ce oamenii îºi fac unii altora nedreptãþi, dupã ce le îndurã ºi
gustã atât din sãvârºirea cât ºi din suportarea lor, li se pare folositor celor ce nu
pot sã scape nici de a le îndura, dar nici sã le facã, sã convinã între ei, ca nici sã

1. Totuºi, Socrate nu neagã faptul cã virtutea este în avantajul posesorului ei.
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nu-ºi facã nedreptãþi, nici sã nu le aibã de îndurat. De aici se trage aºezarea legilor
ºi a convenþiilor între oameni. Iar porunca ce cade sub puterea legii se numeºte
legalã ºi dreaptã (Republica, 358e � 359a).

Potrivit acestei teorii, când cineva se comportã drept nu trebuie sã invoce
nici un motiv special pentru a proceda astfel. Dreptatea nu face decât sã
exprime acele constrângeri ce trebuie impuse ºi pe care oamenii le acceptã
pentru �ca nici sã nu-ºi facã nedreptãþi, nici sã nu le aibã de îndurat�.

Existã însã un punct esenþial în care teoriile contractualiste moderne ale
avantajului reciproc se îndepãrteazã de poziþia lui Glaucon. Ideea a fost
formulatã explicit de Hobbes: pentru fiecare, pacea este mai bunã decât un
rãzboi împotriva tuturor. Altfel spus, oamenii se aºteaptã sã-ºi promoveze mai
bine interesele prin intermediul cooperãrii cu ceilalþi decât printr-un conflict
ireconciliabil cu aceºtia. Încheierea unui acord social conduce la un punct în
care fiecare este mai avantajat decât ar fi fost în urma necooperãrii. Mai precis,
datã fiind situaþia iniþialã de necooperare, prin încheierea unui contract social
se trece la o situaþie Pareto-superioarã celei iniþiale. Ideea este foarte clar ex-
primatã de D. Gauthier:

În procesul de negociere este natural ºi poate chiar necesar sã considerãm cã
fiecare persoanã porneºte de la un punct iniþial � de la beneficiul anterior
procesului de negociere, care nu este pus în discuþie în cadrul negocierii ºi care
trebuie atins pentru ca un individ particular sã vrea sã accepte o anumitã înþelegere.
În problema noastrã, beneficiul anterior procesului de negociere poate fi asociat
cu ceea ce fiecare persoanã s-ar putea aºtepta sã obþinã prin propriile eforturi în
absenþa oricãrei interacþiuni de cooperare sau a oricãrui acord. Mai exact, bene-
ficiul anterior procesului de negociere poate fi astfel identificat. [�] Este acum
natural sã considerãm cã fiecare negociator formuleazã anumite cerinþe ce reflectã
dorinþa sa de a obþine din înþelegere cât mai mult posibil; dar dorinþa sa este
limitatã de recunoaºterea faptului cã ceilalþi trebuie sã nu fie daþi la o parte în
realizarea înþelegerii. Cum ºi ceilalþi se aºteaptã sã obþinã beneficii din orice înþe-
legeree în care intrã cu voia lor, nu ne putem aºtepta ca ei sã primeascã favorabil
o cerinþã a cãrei acceptare i-ar lãsa cu un beneficiu mai mic decât ar fi avut în
lipsa oricãrui acord ºi, deci, mai mic decât cel pe care îl au în punctul iniþial.
Astfel, dorinþa de a obþine beneficii maxime ºi nevoia de a încheia un acord fac ca
solicitarea fiecãrei persoane sã constea în maximul pe care ea îl poate primi dintre
toate rezultatele posibile care permit fiecãrei alte persoane cel puþin beneficiul ei
iniþial (Gauthier, 1996, pp. 232-233).

Este aºadar raþional sã nu evitãm cooperarea cu alþii în acele contexte în
care aceasta e o condiþie a posibilitãþii de a obþine ceea ce dorim; fiindcã
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astfel beneficiile fiecãruia care acceptã sã coopereze nu pot fi mai mici decât
dacã nu ar exista cooperarea. Contractul social este aºadar rezultatul unei
alegeri unanime; ºi este unanimã în exact sensul standard pe care l-am discutat
în paragraful anterior: ea indicã preferinþa socialã pentru o colecþie de stãri
de lucruri Pareto-superioare. Potrivit adepþilor teoriilor contractualiste ale
avantajului reciproc, aceasta presupune cã, mai întâi, toþi cei care participã
la contractul social vor putea avea avantaj prin acceptarea acestuia; de aceea,
aceºti autori nu admit cã participã la contractul social cei care nu pot avea
avantaj reciproc � de pildã, membrii viitori ai societãþii, adicã membrii
generaþiilor viitoare. (În acest sens, teoriile contractualiste ale avantajului
reciproc diferã de cele ale imparþialitãþii: dupã cum vom vedea imediat,
teoria lui J. Rawls acceptã cã cei care aleg în poziþia originarã principiile
dreptãþii pentru societatea din care fac parte nu ºtiu din ce generaþie, în
evoluþia societãþii, fac ei parte.) În al doilea rând, se presupune cã cei care
participã la contractul social cunosc pe deplin poziþia lor, resursele de care
dispun ºi, deci, când ºi în ce sens le va fi favorabil contractul; de aceea e de
aºteptat ca pãrþi diferite ale contractului social sã aibã preferinþe diferite.
(Iarãºi, aici teoriile contractualiste ale avantajului reciproc contrasteazã cu cele
ale imparþialitãþii: conform acestora din urmã, pãrþile contractului se aflã în
spatele unui �vãl de ignoranþã�.)

Sã luãm un exemplu � frecvent folosit de filosofi � pentru a vedea lucrurile
mai bine. Sã presupunem cã un bãtrân lasã moºtenire celor doi nepoþi ai sãi
o sumã mare de bani (sã zicem, zece mii de lei). Bãtrânul nu pune nici o
condiþie asupra felului în care suma va fi împãrþitã între nepoþi: el le cere
doar sã ajungã la un acord într-un timp dat (în trei luni, de pildã) dupã
moartea sa; oricare ar fi acordul la care ei vor ajunge, suma se va împãrþi
între ei în felul convenit. Dar dacã în termenul dat cei doi nepoþi nu ajung la
nici un acord, atunci întreaga sumã va fi vãrsatã la bugetul de stat � ºi nici
unul dintre cei doi nu va primi nimic. E clar, date fiind condiþiile ce definesc
exemplul nostru, cã acordul între cei doi nepoþi e preferabil necooperãrii
dintre ei: dacã ei ajung la un acord, fiecare va obþine cel puþin atât cât ar
obþine în lipsa acordului. Sã mai presupunem ceva: unul dintre cei doi nepoþi
este foarte bogat, în timp ce al doilea e un tânãr absolvent de facultate, care
nu are locuinþã în oraºul unde ºi-a gãsit un post de profesor ºi are nevoie
urgentã de una. În aceastã situaþie, raportul dintre cei doi nepoþi nu e de
egalitate: în timp ce pentru primul neîncheierea unui acord poate sã nu
însemne prea mult, pentru al doilea acesta e vital. Dacã pentru tânãrul profesor
suma de douã mii de lei înseamnã împlinirea nevoii presante de a închiria o
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locuinþã, pentru primul poate sã nu însemne decât suma necesarã pentru
realizarea unei dorinþe extravagante. Cu alte cuvinte, primul nepot are o
putere de negociere mai mare decât al doilea. De aici decurge însã o consecinþã
importantã: rezultatul asupra cãruia cei doi vor cãdea de acord va reflecta
avantajul de negociere al fiecãruia; iar dacã un rezultat nu reflectã acest
avantaj, atunci cel a cãrui parte nu reflectã puterea sa de negociere va cãuta sã
îl respingã. Potrivit unei teorii a avantajului reciproc, un acord care reflectã
puterea de negociere a fiecãruia nu este nedrept. În exemplul nostru, se poate
ca o împãrþire de felul: opt mii de lei pentru primul nepot ºi douã mii pentru
al doilea, dacã exprimã adecvat puterea de negociere a fiecãruia, sã nu fie
nedreaptã. ªi e normal sã se admitã aceastã concluzie, fiindcã, aºa cum am
vãzut, potrivit teoriilor avantajului reciproc, propriul interes este singurul
motiv al comportamentului drept.

Unul dintre motivele pentru care cooperarea este avantajoasã este acela cã
astfel, pe de o parte, fiecare persoanã nu mai este obligatã sã consume resurse
în anumite direcþii ºi le poate îndrepta spre producerea altor bunuri. De pildã,
în starea de necooperare, fiecare trebuie sã investeascã energie � ca individ pe
cont propriu sau ca membru al unui subgrup din comunitatea totalã � pentru
a-ºi apãra propriile bunuri de alþii (care încearcã sã i le acapareze) sau, dim-
potrivã, pentru a acapara bunurile altora. Or, în starea de cooperare nici una
din aceste acþiuni nu mai este necesarã (sau, cel puþin, nu mai este necesarã
la acelaºi nivel ca în starea de necooperare). Pe de altã parte, cooperarea poate
produce ºi altceva: bunuri sau servicii de consum colectiv sau public, precum
ordine publicã, informaþii publice, apãrare împotriva unui duºman extern1

etc., care nu puteau exista în afara aplicãrii termenilor cooperãrii sociale
(Buchanan, 1997, pp. 56, 61).

Teoriile contractualiste ale avantajului reciproc am vãzut cã fac apel la o
situaþie iniþialã, anterioarã cooperãrii (starea naturalã, cum o numea Hobbes,
sau starea de interacþiune anarhistã, potrivit lui Buchanan, 1997, p. 92).
Problema este însã aceea de a identifica aceastã stare. Existã cel puþin douã
opþiuni disponibile.

Prima este aceea de a ne opri asupra stãrilor de genul �rãzboiului fiecãruia
împotriva tuturor� pe care îl descria Hobbes. Punctul iniþial de la care se
poate pleca este acela în care între persoanele implicate existã anumite
interacþiuni, dar aceste acþiuni sunt cele care apar în lipsa cooperãrii. Fiecare

1. În al doilea volum al acestei lucrãri vom discuta pe larg aceste bunuri, pe care le
vom numi, cu un termen generic, �bunuri publice�.
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persoanã ar dori aºadar ca prin cooperare sã obþinã un beneficiu mai mare
decât cel pe care îl obþine în interacþiunile de necooperare cu ceilalþi, în starea
în care fiecare se poartã ca un lup faþã de semenii sãi. Aceastã opþiune hobbe-
sianã este însã greu de susþinut (vezi ºi Gauthier, 1996). Într-adevãr, este posibil
ca unor persoane sã le fie mai bine într-o situaþie în care nu existã nici un fel
de interacþiune decât într-una în care existã o interacþiune necooperantã: de
aceea, ele ar dori sã se încheie un acord social nu pentru a mãri beneficiile
faþã de lipsa de interacþiune, ci pentru a înlãtura consecinþele interacþiunilor
necooperante. Cãci dacã s-ar lua ca situaþie iniþialã de negociere rezultatul
interacþiunilor de necooperare, atunci s-ar perpetua beneficiile ºi costurile
acþiunilor obþinute într-o astfel de situaþie chiar dacã situaþia de dupã încheie-
rea acordului ar fi cu totul alta. Sã ne gândim, de pildã, la situaþia existentã
la noi în þarã în 1989: dacã cineva ar fi propus ca noii termeni, postdecem-
briºti, ai cooperãrii sociale sã fie stabiliþi pe baza distribuirii în acel moment
a bunurilor, serviciilor, poziþiilor, probabil cã nu ar fi obþinut un acord prea
mare. În fond, toatã problematica restituirii bunurilor naþionalizate în perioada
comunistã a reprezentat tocmai o respingere a ideii cã un ipotetic punct iniþial
ar fi fost reprezentat de interacþiunile de dinaintea cãderii regimului comunist.

Probabil cã în lumea realã situaþiile cele mai apropiate de cea descrisã de
Hobbes în starea naturalã sunt cele în care, pentru un scurt timp, ordinea
socialã este distrusã. Existã însã ºi situaþii reale care seamãnã cu cea
descrisã de Hobbes ºi care nu sunt de acest tip. Iatã o descriere în acest
sens a vieþii locuitorilor populaþiei Yanomamö, care locuieºte în unele sate
aflate la graniþa dintre Brazilia ºi Venezuela (Hallpike, 1973; vezi ºi
Hardin, 1991). (Atenþie, Hobbes discutã raporturile dintre persoane indivi-
duale, pe când aici e vorba de raporturi dintre comunitãþi.)

�Interaþiunea are loc între un numãr de sate autonome ºi [�] existã forme de
alianþe care variazã de la comerþ, la sãrbãtori, la schimb de femei ºi asigurarea
refugiului pentru aliaþii vãtãmaþi în lupte, iar [�] satele sunt toate pãrþi
integrale ale unui sistem social mai larg. [�] Yanomamö, la fel ca ºi Tauade
sau alte socitãþi acefale, se angajeazã în rãzboi fiindcã, printre alte motive, ele
nu îl pot opri, iar nu fiindcã în mod necesar s-ar obþine vreun beneficiu din
luptã. În absenþa oricãrei autoritãþi centrale, ei sunt condamnaþi sã se lupte
mereu, dacã celelalte condiþii rãmân neschimbate, fiindcã pentru oricare grup,
a înceta sã se apere ar fi totuna cu a se sinucide. În unele situaþii de acest tip
oamenii nu au nici un fel de dorinþã realã de a continua lupta, ºi ar întâmpina
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cu bucurie o pacificare externã. Se poate observa cã e probabil sã existe multe
situaþii, care nu implicã în mod necesar rãzboiul, în care societatea respectivã
va fi prinsã într-un cerc vicios � aºa cum noi suntem prinºi în cercul creºterii
economice � ºi cã, chiar dacã societatea poate sã nu fie distrusã, instituþia
[rãzboiului � n.m.] va fi perpetuatã fiindcã nu existã nici o modalitate de a o
opri� (Hallpike, 1973, pp. 454-455).

Cea de-a doua opþiune ne conduce la poziþia lui J. Jocke din Al doilea tratat
despre guvernãmânt. Oamenii aflaþi în starea naturalã aveau la dispoziþie mai
multe opþiuni, dintre care douã sunt foarte semnificative: sã rãmânã în acea
situaþie sau sã prefere existenþa statului. Teoriile contractualiste ale avantajului
reciproc încearcã sã argumenteze cã fiecare persoanã aflatã în starea naturalã
va prefera existenþa statului stãrii naturale. Pentru Locke, persoanele aflate în
starea naturalã sunt egale între ele: egale în sensul fundamental cã fiecare are
un drept egal la libertatea naturalã, fãrã a fi subiect al voinþei sau autoritãþii
unui alt om. Apoi, persoanele aflate în starea naturalã sunt libere: libertatea
lor este faþã de orice altã fiinþã umanã (aici Locke se raporta critic la concepþia
lui Filmer, dupã care copiii sunt subordonaþi pãrinþilor lor � ºi de aceea nu
sunt liberi).

Pentru Locke, situaþia iniþialã de negociere nu este pur ºi simplu cea care
exprimã rezultatele interacþiunilor de necooperare; acea situaþie trebuie sã
îndeplineascã ceea ce se numeºte constrângerea lockeanã: nu este admisibil
ca cineva sã-ºi îmbunãtãþeascã situaþia fãcându-l pe altcineva sã ajungã într-o
situaþie mai proastã. Dacã tu ai prins un iepure, iar eu þi-l iau, încalc constrân-
gerea lockeanã; dacã un bun se gãseºte din abundenþã, iar eu îl culeg, deci
îmi combin cu el munca mea, acel bun îmi revine mie în proprietate, fiindcã
ºi þie îþi rãmâne suficient bun; dar dacã acel bun nu este din abundenþã, nu
mai pot proceda astfel decât dacã încalc constrângerea lockeanã. Aºadar situa-
þia iniþialã, pentru Locke, este una în care fiecare îºi urmãreºte interesul pro-
priu, dar nu-i vatãmã pe ceilalþi prin acþiunile sale: este o situaþie în care
nimeni nu îi ajutã, dar nici nu îi vatãmã pe ceilalþi � fiecare este indiferent faþã
de ceilalþi.

D. Gauthier (vezi Gauthier, 1986; Vallentyne, 1991) susþine o astfel de
înþelegere lockeanã a situaþiei iniþiale de negociere a acordului social. Pro-
blema realizãrii unui acord de cooperare devine atunci urmãtoarea: datã fiind
o agendã pentru membrii grupului (iar situaþia iniþialã este una dintre opþiunile
aflate pe agendã!), care va fi opþiunea pe care este raþional ca membrii
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grupului sã o adopte? Soluþia cea mai cunoscutã este cea formulatã de
J. Nash: acordul raþional va consta în alegerea acelei opþiuni care maximi-
zeazã produsul matematic al beneficiilor nete pe care le obþine fiecare persoanã
în raport cu situaþia iniþialã.

Sã presupunem cã doi actori A ºi B urmeazã sã aleagã între alternativele
aflate pe o agendã X. Nash a demonstrat cã existã o singurã pereche de opþiuni
ale acestora care îndeplineºte o sumã de condiþii rezonabile:

1. Soluþia este independentã de alegerea funcþiei de utilitate a celor doi
jucãtori (de exemplu, dacã un jucãtor preferã strategia x lui y, iar o
funcþie de utilitate ataºeazã lui x utilitatea 5, iar lui y utilitatea 1, în
timp ce o a doua funcþie ataºeazã lui x utilitatea 10, iar lui y utilitatea 2,
soluþia nu se va schimba).

2. Soluþia are proprietatea cã este Pareto-optimã.
3. Soluþia nu se schimbã dacã sunt eliminate alternativele irelevante (dacã

o alternativã x este aleasã dintre cele aflate pe agendã ºi dacã eliminãm
din aceasta unele alternative, atunci alternativa x va fi în continuare
aleasã).

4. Soluþia este simetricã (dacã jucãtorii îºi inverseazã rolurile, atunci
soluþia rãmâne aceeaºi, cu excepþia faptului cã beneficiile se inver-
seazã); se mai spune cã soluþia are proprietatea anonimitãþii.

Soluþia Nash este aceea care maximizeazã produsul:

(uA
x � uA

0) × (uB
x � uB

0)

unde uA
0 ºi u

B
0 sunt utilitãþile iniþiale ale celor doi actori, iar uA

x ºi u
B

x sunt
utilitãþile lor pentru o anumitã alternativã x.

Gauthier susþine o soluþie diferitã (ea este de tipul strategiei regretului, pe
care am menþionat-o în capitolul 2). Pentru a vedea în ce constã aceasta, sã
luãm un exemplu. Sã presupunem cã cei doi actori au în faþã patru alternative,
dintre care prima este situaþia iniþialã (una în care nimeni nu câºtigã nimic).

A B

1 0 0
2 13 17
3 15 15
4 12 19

Sã calculãm produsele Nash pentru fiecare alternativã:
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� alternativa 2: 13 × 17 = 221;
� alternativa 3: 15 × 15 = 225;
� alternativa 4: 12 × 19 = 228.

Aºadar va fi aleas[ alternativa 4.
Dupã Gauhier, trebuie sã procedãm însã altfel: alternativa care e raþional

sã fie aleasã este cea care minimizeazã concesia relativã maximã pe care o
face cineva. Sã vedem mai întâi care e concesia relativã maximã. Ne uitãm la
actorul A. Pentru acesta, cel mai bun rezultat e obþinut dacã se alege alternativa
3; el va compara toate celelalte alternative cu aceasta ºi va vedea cât de mult
pierde faþã de ea. Pentru o alternativã x, el va proceda astfel:

� mai întâi determinã cât câºtigã în plus în 3 în raport cu alternativa x;
� apoi determinã care este beneficiul ei net în cea mai bunã alternativã

faþã de situaþia iniþialã.

Pe aceastã bazã, calculeazã concesia relativã pentru alternativa x, ca raportul
dintre aceste douã numere. Deci concesia relativã C(A,x) a lui A pentru alter-
nativa x este:

C(A,x) = (uA
3 � uA

x) / (u
A

3 � uA
0)

ªi la fel procedeazã actorul B; numai cã la el alternativa 4 este cea mai
favorabilã. Deci vom avea:

C(B,x) = (uB
4 � uB

x) / (u
B

4 � uB
0)

Pentru fiecare alternativã, se calculeazã apoi care este concesia maximã
fãcutã: se comparã concesiile fãcute de fiecare dintre cei doi actori ºi se ia în
considerare cea mai mare. Aºadar vom obþine:

� alternativa 2: C(A,2) = 2/15; C(B,2) = 2/19; concesia relativã
maximã este 2/15;

� alternativa 3: C(A,3) = 0; C(B,3) = 4/19; concesia relativã maximã
este 4/19;

� alternativa 2: C(A,4) = 3/15; C(B,4) = 0; concesia relativã maximã
este 3/15.

Alternativa care e raþional sã fie aleasã este cea care minimizeazã concesia
relativã maximã, deci alternativa 2. Acest lucru pare intuitiv, fiindcã dacã
cineva se plânge la cât trebuie sã renunþe, atunci, prin minimizarea concesiei
maxime, se minimizeazã temeiurile pentru care cineva se poate plânge. Cele
douã criterii produc aºadar rezultate diferite.
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Sã vedem ce se întâmplã dacã se eliminã o alternativã � nu cea aleasã prin
unul dintre cele douã criterii, deci una �irelevantã�. Sã eliminãm alternativa 3.
Ce se întâmplã acum? Observãm cã pentru actorul B concesiile care se fac
nu se schimbã; dar pentru actorul A s-a întâmplat ceva important, fiindcã
alternativa sa cea mai bunã a fost eliminatã. Acum pentru el cea mai bunã
alternativã este 2. Avem:

� alternativa 2: C(A,2) = 0; C(B,2) = 2/19; concesia relativã maximã
este 2/19;

� alternativa 2: C(A,4) = 1/15; C(B,4) = 0; concesia relativã maximã
este 1/15.

Alternativa care acum minimizeazã concesia relativã maximã este 2.
Observãm cã prin eliminarea alternativei 3, ordinea dintre alternativele 2 ºi 4
s-a schimbat. În capitolul 7 vom mai întâlni astfel de situaþii, când vom
discuta regula lui Borda de agregare a preferinþelor individuale. Acolo se va
argumenta cã problema þine de o condiþie numitã independenþa de alternativele
irelevante (condiþie foarte importantã în demonstrarea teoremei de imposi-
bilitate a lui Arrow). Aici e vorba de ceva asemãnãtor, argumenteazã Gauthier
(1986), anume de a treia condiþie presupusã de soluþia lui Nash: cititorul
atent va fi observat deja cã ea este de fapt condiþia α a lui Chernoff, pe care
am introdus-o în secþiunea 4.1. Gauthier nu o acceptã: el considerã cã ceea
ce este raþional sã accepte cineva depinde de cât de favorabilã este alternativa
cea mai bunã a cuiva; de aceea, dacã ceva e raþional datã fiind o situaþie
iniþialã de alegere ºi o anumitã agendã, se prea poate ca acea alternativã sã nu
mai fie raþionalã dacã se modificã setul alternativelor, prin eliminarea alter-
nativei celei mai favorabile.

Teorii contractualiste ale imparþialitãþii

În chiar primele pagini ale celebrei sale cãrþi A Theory of Justice, Rawls
indica drept principal scop al efortului sãu încercarea de a �generaliza ºi a
duce la un nivel mai înalt de abstractizare teoria familiarã a contractului social
care se gãseºte, de pildã, la Locke, Rousseau ºi Kant� (1971, p. 11). Teoria
contractualistã a lui Rawls este una a imparþialitãþii:

Semnificaþia discuþiei despre �dreptatea ca imparþialitate� este cã aceastã abordare,
oricum va fi ea elaboratã în detaliu, solicitã ca oamenii sã nu priveascã lucrurile
din propriul lor punct de vedere, ci sã caute sã gãseascã un temei al acordului care
sã fie acceptabil din toate punctele de vedere (Barry, 1989a, p. 11).
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Ideea cã dreptatea ne cere sã ne detaºãm de perspectiva în care se aflã
fiecare dintre noi ºi sã adoptãm un punct de vedere imparþial, care eliminã
influenþele poziþiei noastre particulare, este de obicei legatã de numele lui
I. Kant, de ideea de bazã a imperativului categoric. Ne amintim cã în una
dintre formulãrile acestuia, el sunã astfel: �acþioneazã numai conform acelei
maxime prin care sã poþi vrea totodatã ca ea sã devinã o lege universalã�
(Kant, 1972, p. 39). Cu alte cuvinte, întemeierea unui principiu moral se
gãseºte într-o perspectivã de imparþialitate, una pe care ar putea sã o adopte
orice persoanã raþionalã.

Potrivit teoriilor dreptãþii ca imparþialitate, pentru a fi drept, nu e nevoie
ca un rezultat sã exprime avantajul fiecãruia; dreptatea nu cere ca puterea de
negociere sã fie tradusã în avantaj. În exemplul nostru, ideea este cã o împãrþire
ca aceea menþionatã mai devreme a moºtenirii lãsate de bãtrân celor doi
nepoþi nu e dreaptã, chiar dacã reflectã exact puterea relativã de negociere a
fiecãruia dintre ei. Ideea este aºadar aceea cã nu e acceptabil cã

singura bazã a dreptãþii o constituie avantajele reciproce, puse în balanþã cu
rezultatele care s-ar obþine dacã nu s-ar încheia nici un acord. Din acest punct de
vedere, dreptatea constã, în parte, în aceea cã ea oferã un criteriu pentru înlãturarea
inegalitãþilor în puterea de negociere. Dreptatea nu e deci un mijloc de a netezi
calea spre exploatare, un mod de a garanta cã cei care deþin o putere de negociere
mai mare vor fi în stare sã o transforme automat în avantaje (Barry, 1989a, în
Miroiu, 1996, pp. 250-251).

Dreptatea ca imparþialitate nu este însã doar o criticã a teoriilor avantajului
reciproc. Ea cuprinde esenþial o parte constructivã: potrivit acestei teorii,

o stare de lucruri dreaptã este una pe care oamenii o pot accepta nu doar în sensul
cã nu se pot aºtepta în mod rezonabil sã obþinã mai mult, ci ºi în sensul mai tare
cã ei nu pot pretinde în mod rezonabil mai mult (Barry, 1989a, p. 8).

Aceasta înseamnã cã, potrivit teoriilor dreptãþii ca imparþialitate, faptul cã
cineva acþioneazã drept are ca temei dorinþa de a acþiona în concordanþã cu
principii pe care ar fi rezonabil sã le alegem dacã am fi puºi în situaþia de a
ajunge la un acord cu alþii ºi nu am lua în seamã avantajele ori dezavantajele
de putere. O teorie a dreptãþii ca imparþialitate subliniazã primatul dreptãþii
între idealurile morale ºi politice:

Teza ei centralã poate fi exprimatã dupã cum urmeazã: întrucât e alcãtuitã dintr-o
pluralitate de persoane, fiecare din ele cu propriile sale scopuri, interese ºi
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concepþii asupra a ceea ce este bine, societatea e cel mai bine alcãtuitã atunci când
este guvernatã de principii care nu presupun ele însele nici o concepþie anume
asupra a ceea ce este bine; ceea ce justificã mai presus de toate aceste principii
nu e faptul cã ele maximizeazã bunãstarea socialã sau cã promoveazã binele, ci
mai degrabã faptul cã ele se conformeazã conceptului de justeþe � o categorie
moralã datã anterior binelui ºi independent de el (Sandel, 1982, p. 1).

Faptul cã structura de bazã a societãþii este sau nu dreaptã nu se determinã
raportându-ne la consecinþele ei, precum maximizarea bunãstãrii sociale ori pro-
movarea binelui, ori avantajele pe care le are fiecare membru al societãþii, ci
la criterii anterioare acestor consecinþe ºi independente de ele. Teoriile de acest
al doilea tip definesc dreptatea ca imparþialitate în sensul cã ceea ce este drept
decurge nu din considerarea punctului de vedere al unei persoane implicate, ci
din formularea unei baze asupra cãreia se poate cãdea de acord odatã ce se vor
lua în considerare toate punctele de vedere: se cere ca oamenii sã se detaºeze
de poziþiile în care întâmplãtor se aflã ºi sã se situeze pe una mai imparþialã.

Cum aratã, potrivit adepþilor dreptãþii ca imparþialitate, o societate în care am
dori sã trãim? Mai întâi, am vrea ca în cadrul ei sã existe un acord al tuturor cetã-
þenilor asupra unor chestiuni fundamentale. Acest lucru este indicat de J. Rawls
prin ideea de societate bine ordonatã: anume o societate reglementatã efectiv
de o concepþie publicã asupra dreptãþii. Ceea ce înseamnã cã toþi membrii ei
acceptã, ºi ºtiu cã ºi ceilalþi membri acceptã, aceleaºi principii ale dreptãþii,
iar instituþiile de bazã ale societãþii sunt astfel construite încât sã satisfacã
acele principii.

În al doilea rând, membrii unei societãþi bine ordonate sunt � ºi se considerã
ei înºiºi astfel � persoane morale, libere ºi egale. Sunt persoane morale în sensul
cã fiecare posedã un simþ al dreptãþii, ºi ºtiu cã ºi ceilalþi au un astfel de simþ.
Sunt egale, cãci fiecare are, ºi admite cã orice altã persoanã are, un drept egal
la respect ºi consideraþie atunci când se ia în discuþie alegerea aranjamentelor
sociale fundamentale. În sfârºit, sunt libere, cãci fiecare are, ºi ºtie cã are,
scopuri ºi dorinþe fundamentale (fiecare posedã o concepþie asupra binelui, îºi
formuleazã propriul plan de viaþã) în virtutea cãrora poate pretinde ca institu-
þiile fundamentale ale societãþii sã fie structurate într-un anumit fel1.

1. Dupã Rawls, persoanele care compun societatea sunt înzestrate cu douã �puteri
morale�:

a) O capacitate de a avea un simþ al dreptãþii: este capacitatea de a înþelege, a aplica ºi �
adaugã Rawls într-o modalitate kantianã � a acþiona din (ºi nu numai în conformitate
cu) principiile dreptãþii politice, care specificã termenii echitabili ai cooperãrii sociale;
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Am menþionat în secþiunea anterioarã care sunt, dupã Rawls, principiile
dreptãþii într-o societate bine ordonatã. La acceptarea acestor principii se
ajunge printr-o procedurã în care se face apel la douã concepte fundamentale:

b) O capacitate de a avea o concepþie despre bine: este capacitatea de a avea,
de a revizui ºi de a urma raþional o concepþie despre bine (Rawls, 2001,
pp. 18-19).

Prima dintre cele douã puteri morale e legatã de proprietatea persoanelor de a fi
�rezonabile�. Ca persoane rezonabile, ele sunt gata sã propunã principii ºi
standarde de cooperare echitabilã, ºi sã le respecte din proprie voinþã. (Ceea ce nu
înseamnã cã o persoanã, întrucât e rezonabilã, va avea ca motiv al acþiunii sale
ceva de genul unui bun general; ea va fi în continuare o fiinþã care îºi urmãreºte
propriile scopuri, dar într-o lume în care va putea coopera cu alte persoane
morale, la rândul lor libere ºi egale, în termeni pe care îi poate accepta � Rawls,
1993, pp. 49-50.) Cea de-a doua putere moralã e legatã de proprietatea persoa-
nelor de a fi �raþionale�. O persoanã raþionalã se apleacã asupra felului în care
sunt adoptate ºi afirmate scopurile ºi interesele sale, asupra felului în care acestea
sunt prioritizate. În acelaºi timp, o persoanã este raþionalã în sensul obiºnuit al
ideii de raþionalitate instrumentalã: ea se aplicã mecanismului de alegere între
mijloace ºi e ghidatã de principii familiare, exprimate, de regulã, prin susþinerea
cã o persoanã este raþionalã atunci când alege cel mai bun mijloc pentru a atinge
un scop dat (Rawls, 1993, p. 50).
În A Theory of Justice, Rawls subliniase faptul cã persoanele sunt raþionale. Existã
o remarcã foarte interesantã acolo, ºi anume cã �teoria dreptãþii este o parte,
probabil cea mai semnificativã, a teoriei alegerii raþionale� (1971, p. 16); ºi,
continuã Rawls, dacã e aºa, atunci poziþia originarã va fi definitã ca o situaþie în
care se aplicã principiul maximin (1971, p. 155). Plecându-se de aici, abordarea
lui Rawls a putut fi interpretatã în sensul cã ceea ce este rezonabil poate fi derivat
din ceea ce este raþional. Însã un asemenea mod de a vedea lucrurile este incorect,
accentueazã Rawls (1993, p. 53 n). Neînþelegerea e localizatã de el într-un aspect
foarte interesant al dreptãþii ca echitate, anume în felul în care e construitã poziþia
originarã. În cadrul poziþiei originare, pãrþile sunt înþelese ca raþionale, deci ele
vor alege potrivit unui criteriu maximin. Dar de aici nu rezultã cã în alegerea
principiilor dreptãþii nu conteazã faptul cã persoanele sunt rezonabile sau cã,
într-un fel, se încearcã reducerea rezonabilului la raþional. Rawls atrage atenþia cã
poziþia originarã este un instrument de reprezentare: ea modeleazã felul în care
pãrþile � ca reprezentanþi ai cetãþenilor liberi ºi egali ai unei societãþi � vor alege
termenii cooperãrii în cazul structurii de bazã a societãþii. Dacã lucrurile stau aºa,
atunci proprietatea persoanelor de a fi rezonabile este reprezentatã în poziþia
originarã nu pur ºi simplu ca o trãsãturã atribuitã direct pãrþilor (aºa cum se face
cu proprietatea lor de a fi raþionale), ci prin chiar felul în care este conceputã
aceastã poziþie: ea este una echitabilã � iar rezonabilitatea este indicatã de faptul
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poziþie originarã ºi vãl de ignoranþã. Alegerea principiilor dreptãþii se face,
potrivit lui Rawls, într-o situaþie caracterizatã de egalitate ºi simetrie (deci de
imparþialitate). Aceasta este situaþia originarã. Fiecare dintre noi ne putem
imagina cã ne aflãm într-o asemenea situaþie, încercând sã determinãm care ar
fi cei mai buni termeni ai cooperãrii sociale pe care îi putem alege. Poziþia
originarã

corespunde stãrii naturale din teoria tradiþionalã a contractului social. Desigur,
aceastã poziþie originarã nu trebuie gânditã ca o stare de lucruri istoricã efectivã,
ºi cu atât mai puþin ca o condiþie primitivã a culturii. Ea este înþeleasã ca o situaþie
pur ipoteticã, astfel caracterizatã încât sã conducã la o concepþie asupra dreptãþii
(Rawls, 1971, p. 12).

Poziþia originarã, aratã Rawls, este un instrument de reprezentare. Mai
întâi, ea modeleazã ceea ce noi considerãm (aici ºi acum1) ca o condiþie
echitabilã în ceea ce priveºte termenii cooperãrii sociale. În al doilea rând, ea
modeleazã acele restricþii pe care noi le considerãm (aici ºi acum) ca rezona-
bile pentru a selecta anumite principii ale dreptãþii (Rawls, 2001, p. 85). Cei
care, în poziþia originarã, urmeazã sã aleagã principiile dreptãþii sunt caracte-
rizaþi prin aceea cã 1) se aflã în spatele unui vãl al ignoranþei; ºi 2) sunt
persoane raþionale. Ideea plasãrii lor sub un asemenea vãl este cã în acest fel
nimeni nu va fi avantajat sau dezavantajat în alegerea principiilor de ºansele
lor naturale sau de circumstanþele sociale întâmplãtoare. În spatele vãlului de
ignoranþã, toate pãrþile se aflã într-o situaþie simetricã: nimeni nu va putea
formula principii care sã-i favorizeze propria situaþie particularã din societate.

cã pãrþile urmeazã sã delibereze asupra principiilor dreptãþii într-o situaþie definitã
astfel încât ele sã se afle într-o poziþie egalã, de simetrie.
�E util [�] sã folosim «rezonabil» ºi «raþional» ca termeni la îndemânã pentru a
marca distincþia pe care Kant o face între cele douã forme ale raþiunii practice,
pure ºi empirice. Prima este exprimatã ca imperativ de imperativul categoric, cea
de-a doua, de imperativul ipotetic� (Rawls, 1999, p. 504).
Aºadar o persoanã raþionalã îºi ghideazã comportamentul dupã structuri care pot
fi redate prin intermediul unor imperative ipotetice (de pildã, pentru a atinge
starea X trebuie sã fac Y în circumstanþele Z). Dar fiind rezonabilã, felul în care
se raporteazã la termenii de cooperare cu ceilalþi membri ai societãþii poate fi
descris apelând la un imperativ categoric.

1. În lucrãrile ulterioare primei sale cãrþi, A Theory of Justice, Rawls a argumentat
cã teoria sa nu intenþioneazã sã se aplice oricãrei societãþi, de oricând ºi de
oriunde, ci societãþilor moderne democratice.
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Mai întâi de toate, nimeni nu îºi cunoaºte locul în societate, poziþia de clasã sau
statusul social; nu îºi cunoaºte nici norocul în ceea ce priveºte distribuirea
înzestrãrilor ºi abilitãþilor naturale, inteligenþa, forþa ºi altele de acest fel. Mai
departe, nimeni nu îºi cunoaºte concepþia cu privire la ceea ce este bine, aspectele
particulare ale planului sãu raþional de viaþã sau chiar trãsãturi speciale ale
psihologiei sale, precum aversiunea la risc sau predispoziþia pentru optimism sau
pesimism. Mai mult, presupun cã pãrþile nu cunosc circumstanþele particulare ale
propriei lor societãþi. Altfel zis, ele nu cunosc care este situaþia politicã ºi eco-
nomicã sau nivelul de civilizaþie ºi de culturã pe care societatea l-a putut atinge.
Persoanele aflate în poziþia originarã nu cunosc cãrei generaþii îi aparþin (Rawls,
1971, p. 137).

În al doilea rând, persoanele aflate în poziþia originarã sunt raþionale:

Conceptul de raþionalitate invocat aici este cel standard, familiar în teoria socialã,
cu o singurã excepþie. În mod uzual, o persoanã raþionalã se considerã cã are un
set coerent de preferinþe între opþiunile pe care le are la dispoziþie. Ea ierarhizeazã
aceste opþiuni dupã cât de bine acestea îi îndeplinesc scopurile; ea urmeazã
planul care îi satisface mai multe dorinþe decât un altul, ºi care are o ºansã mai
mare sã fie îndeplinit. Supoziþia specialã pe care o fac este cã un individ raþional
nu suferã de invidie. El nu este gata sã accepte o pierdere pentru sine numai dacã
ºi alþii obþin mai puþin pentru ei (Rawls, 1971, p. 143).

Sã revenim acum la problema alegerii unanime. Ideea este ca pãrþile sã
aleagã în mod unanim care concepþie asupra dreptãþii într-o societate este cea
mai bunã (Rawls, 1971, p. 122). Pentru aceasta, ele vor delibera în mod
raþional, în condiþiile specificate de poziþia originarã ºi de vãlul de ignoranþã:

Poziþia originarã este astfel elaboratã încât sã elimine prejudecata ºi interesul
propriu, iar acesta este unul dintre motivele pentru care oamenii nu sunt lãsaþi sã
cunoascã anumite fapte despre ei înºiºi � de pildã, sexul sau rasa lor. Dar mai
existã un motiv: vrem sã facem abstracþie de anumite aspecte sociale ºi naturale
întâmplãtoare. Poziþia noastrã socialã ºi de clasã, sexul ºi rasa noastrã nu ar trebui
sã influenþeze deliberãrile fãcute dintr-un punct de vedere moral; iar pe acest
temei, asemenea fapte trebuie puse între paranteze. Acest al doilea motiv se leagã
de interpretarea kantianã. Ideile care se aflã în spatele acestor douã motive sunt
distincte: în primul excludem îndeajuns de multã informaþie încât sã asigurãm
imparþialitatea; în cel de-al doilea, producem îndeajuns de multã informaþie încât
sã facem posibil un accord raþional. Cel de-al doilea motiv eliminã mai multã
informaþie decât primul ºi produce un vãl de ignoranþã mai gros (Rawls, 1999,
p. 268).
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Cum în poziþia originarã pãrþile sunt situate simetric, alegerea poate fi con-
sideratã ca ºi cum ar fi realizatã din punctul de vedere al unei persoane selectate
la întâmplare (Rawls, 1971, p. 139). Aºadar, conform teoriei contractualiste a
imparþialitãþii, alegerea principiilor cooperãrii sociale este unanimã în sensul
cã toate opþiunile care vor fi luate în considerare sunt identice, fiindcã ar fi
formulate de orice persoanã situatã într-un anumit fel (în poziþia originarã).

O ultimã observaþie: potrivit teoriei contractualiste a imparþialitãþii, nu
putem vorbi, ca în cazul teoriilor avantajului reciproc, de o situaþie iniþialã de
negociere, un beneficiu anterior procesului de negociere, care nu este pus în
discuþie în cadrul negocierii, ºi în raport cu care persoanele sã determine
beneficiile rezultate din cooperarea socialã:

Pãrþile nu au nici o bazã de negociere în sensul uzual. Nimeni nu îºi cunoaºte
situaþia în societate ºi nici înzestrãrile naturale, ºi de aceea nimeni nu este în
poziþia de a-ºi croi principii în propriul avantaj (Rawls, 1971, p. 139).

Ca urmare, Rawls nu are efectiv nevoie de un acord, fiindcã persoanele
care ar urma în cadrul poziþiei originare sã selecteze principiile dreptãþii se
aflã în spatele unui vãl de ignoranþã atât de gros, încât le nu mai putem
deosebi între ele. De aceea, toate raþioneazã plecând de la exact aceleaºi date
ºi potrivit aceloraºi mecanisme: fiecare se întreabã care ar fi principiile
dreptãþii pe care sã le aleagã, dat fiind cã nu cunoaºte acele lucruri particulare
despre sine care sunt dincolo de vãlul de ingnoranþã. Mai mult însã, dat fiind
cã oricare altã parte aflatã în poziþia originarã va raþiona la fel, fiecare ºtie cã
argumentul care îl va convinge pe unul trebuie sã-i convingã pe toþi. De aceea,
principiile pe care le va alege o persoanã vor fi exact acele principii pe care
le-ar alege oricare altcineva. Unanimitatea constã deci în faptul cã toate
pãrþile aflate în poziþia originarã au aceleaºi premise, acelaºi mecanism de a
raþiona ºi ajung la aceleaºi rezultate.
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Capitolul 6

Regula majoritãþii simple

Discursul despre regula majoritãþii este încãrcat de conotaþii; când ne gândim
la ea, e greu sã nu facem legãtura cu ideile de libertate, egalitate politicã ºi demo-
craþie. Aºa cum scrie R. Dahl:

Necesitã procesul democratic utilizarea exclusivã a principiului majoritãþii?
Numeroºi susþinãtori ai guvernãrii populare, republicane sau democratice au
apãrat regula majoritãþii. Locke ºi Rousseau [�] au recomandat unanimitate în
momentul contractului iniþial prin care este fondat statul, dar regula majoritãþii
dupã aceea. Autori contemporani � atât partizani, cât ºi critici ai democraþiei �
susþin adeseori cã democraþia �înseamnã� sau necesitã regula majoritãþii. [�]
Desigur, practic toatã lumea porneºte de la premisa cã democraþia necesitã regula
majoritãþii, în sensul cã sprijinul majoritãþii se cuvine a fi necesar promulgãrii
unei legi. Dar, în mod obiºnuit, susþinãtorii ei o înþeleg într-un sens mult mai
dur: regula majoritãþii înseamnã cã sprijinul majoritãþii se cuvine a fi nu numai
necesar, ci ºi suficient pentru aplicarea legilor (Dahl, 2002, p. 185).

În acest capitol vom discuta regula de preferinþã socialã a majoritãþii
simple atât într-un mod abstract, cât ºi în raport cu aceste idei ºi felul în care,
prin regula majoritãþii, ele sunt puse în relaþie între ele.

Vom începe cu câteva definiþii. Vom spune cã grupul G este o democraþie
dacã fiecare membru al lui are drepturi egale de participare la formarea
preferinþei grupului (ºi, în consecinþã, la alegerea colectivã). Prin regula
majoritarã (sau principiul majoritar) vom înþelege pur ºi simplu acea regulã
potrivit cãreia alternativa adoptatã trebuie sã aibã sprijinul a mai mult de
jumãtate din voturi (uneori se foloseºte o exprimare mai intuitivã � deºi nu
foarte exactã: alternativa adoptatã trebuie sã abã sprijinul a cel puþin 50% din
voturi plus 1). Existã douã variante ale acestei reguli:

� Regula majoritãþii simple � preferinþa socialã pentru o alternativã x în
raport cu o alta y aflate pe agenda grupului este aceea care beneficiazã
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de sprijinul (=preferinþa strictã faþã de y) a jumãtate plus unu din mem-
brii care nu sunt indiferenþi faþã de cele douã alternative.

� Regula majoritãþii absolute � preferinþa socialã pentru o alternativã x în
raport cu o alta y aflate pe agenda grupului este aceea care beneficiazã
de sprijinul (=preferinþa strictã faþã de y) a jumãtate plus unu din toþi
membrii grupului.

Sã observãm dintru început cã regulile majoritare au un caracter proce-
dural, adicã nu spun nimic despre alternativele care urmeazã sã fie alese dacã
le utilizãm; în înþelegerea lor nu sunt cuprinse nici un fel de constrângeri care
privesc conþinutul sau substanþa rezultatelor ce apar prin aplicarea lor. Dacã
se aplicã o regulã majoritarã, singura aºteptare pe care o putem avea este
aceea cã o majoritate de oameni preferã alternativa selectatã; dar nu ºtim
dacã, de pildã, acea alternativã va reprezenta, sã spunem, o politicã prin care
creºte intervenþia unor instituþii ale statului sau, dimpotrivã, prin care statul
se retrage, promovându-se mecanisme de piaþã liberã. Totuºi, caracterul
procedural al acestor reguli presupune cã ea se aplicã în anumite condiþii: în
desfãºurarea unor alegeri bazate, sã zicem, pe regula majoritarã simplã e
nevoie de asigurarea libertãþii de comunicare, de asociere ºi de organizare.
Dacã acestea nu existã, atunci formarea, exprimarea sau agregarea opþiunilor
politice sunt defectuoase ºi cu greu am mai putea susþine cã regula majoritãþii
funcþioneazã satisfãcãtor.

Alte tipuri de reguli majoritare

Cele douã variante ale regulii majoritare pe care le-am menþionat aici se aplicã
în multe situaþii. De exemplu, potrivit Constituþiei României (art. 74 al. 1),
legile ordinare se adoptã prin regula majoritãþii simple, în timp ce legile
organice ºi hotãrârile privind regulamentele Camerelor se adoptã prin regula
majoritãþii absolute.

Articolul 74: Adoptarea legilor ºi a hotãrârilor

(1) Legile organice ºi hotãrârile privind regulamentele Camerelor se adoptã
cu votul majoritãþii membrilor fiecãrei Camere.
(2) Legile ordinare ºi hotãrârile se adoptã cu votul majoritãþii membrilor
prezenþi din fiecare Camerã.
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Uneori se folosesc diferite reguli de preferinþã socialã care fac apel la
supermajoritãþi (sau, se mai spune uneori, la majoritãþi calificate). Printr-o
asemenea regulã de preferinþã socialã (RPS) se cere ca o alternativã sã obþinã
un sprijin mai ridicat decât cel solicitat de regula simplã a majoritãþii, de
pildã, peste jumãtate din numãrul total al membrilor grupului, 2/3 sau 3/4 din
membrii grupului etc. (În acest sens, regula majoritarã absolutã ar putea fi
înþeleasã ca o regulã ce face apel la o supermajoritate: ea este mai strictã
decât regula majoritãþii simple, fiindcã cere ca ºi votanþii care se abþin sau cei
absenþi sã fie luaþi în considerare.)

Potrivit Constituþiei României din 1923, legile speciale trebuiau votate cu
o majoritate de douã treimi (de exemplu, legile care urmau sã determine
condiþiile sub care femeile pot avea exerciþiul drepturilor politice � art. 6).
Constituþia României din 1991 cuprinde mai multe prevederi care impun
votul unor supermajoritãþi. Astfel, în cazurile de neconstituþionalitate con-
statate de Curtea Constituþionalã, obiecþia de neconstituþionalitate este
înlãturatã, iar promulgarea devine obligatorie dacã legea este adoptatã în
aceeaºi formã, cu o majoritate de cel puþin douã treimi din numãrul mem-
brilor fiecãrei Camere (art. 145).
În multe þãri, revizuirea Constituþiei se poate face apelându-se la supermajo-
ritãþi (acesta este un instrument pentru a îngreuna procesul de modificare
a legii fundamentale). În România, proiectul sau propunerea de revizuire
trebuie adoptatã de Camera Deputaþilor ºi de Senat, cu o majoritate de cel
puþin douã treimi din numãrul membrilor fiecãrei Camere (art. 147 al. 1).
Dacã prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputaþi-
lor ºi Senatul, în ºedinþã comunã, hotãrãsc cu votul a cel puþin trei pãtrimi
din numãrul deputaþilor ºi senatorilor (art. 147 al. 2).

Alteori se utilizeazã o regulã majoritarã a voturilor ponderate. Aceasta
înseamnã cã fiecãrui votant i se alocã un numãr diferit de voturi. De exemplu,
într-o firmã, acþionarii acesteia pot vota în funcþie de ponderea numãrului de
acþiuni. (În secþiunea 6.4 vom reveni la aceastã regulã majoritarã ºi vom prezenta
o caracterizare a acesteia, similarã celei date pentru regula majoritãþii simple.)

Un tip foarte important de regulã a supermajoritãþii este una dintre pro-
cedurile de vot utilizate în Consiliul European. Am vãzut cã unele decizii ale
Consiliului European se iau în unanimitate. Dar altele se iau de cãtre o majo-
ritate calificatã.

ALEGEREA DE GRUP. PROBLEMA AGREGÃRII PREFERINÞELOR
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Cele mai cunoscute prevederi din Tratatul de instituire a unei Constituþii
pentru Europa (semnat la 29 octombrie 2004 la Roma) privind modalitãþile
de luare a deciziilor prin majoritate calificatã sunt cuprinse în articolul 25:
Definiþia majoritãþii calificate în cadrul Consiliului European ºi al Con-
siliului:

1. Majoritatea calificatã se defineºte ca fiind egalã cu cel puþin 55% din
membrii Consiliului, cuprinzând cel puþin cincisprezece dintre aceºtia ºi
reprezentând statele membre care întrunesc cel puþin 65% din populaþia
Uniunii.
O minoritate de blocare trebuie sã cuprindã cel puþin patru membri ai
Consiliului � în caz contrar, se considerã a fi întrunitã majoritatea calificatã.

2. Prin derogare de la alineatul (1), atunci când Consiliul nu hotãrãºte la
propunerea Comisiei sau a ministrului afacerilor externe al Uniunii, majo-
ritatea calificatã se defineºte ca fiind egalã cu cel puþin 72% dintre membrii
Consiliului, reprezentând state membre care întrunesc cel puþin 65% din
populaþia Uniunii.

3. Alineatele (1) ºi (2) se aplicã Consiliului European atunci când hotãrãºte
cu majoritate calificatã.

4. În cadrul Consiliului European, preºedintele acestuia ºi preºedintele
Comisiei nu participã la vot.

6.1. Justificarea alegerii majoritare

Care sunt motivele care fac ca, dintre toate regulile de preferinþã socialã pe
care le putem imagina, cea majoritarã sã ocupe un rol atât de proeminent ºi,
cum am amintit deja, sã fie (dupã unii autori) chiar definitorie pentru ideea de
democraþie? Potrivit lui Sartori (1999, p. 141), ea este metoda �care se potri-
veºte cel mai exact necesitãþilor democraþiei�. Existã douã strategii de argu-
mentare în acest sens. Prima este de tip consecinþionist: mai întâi, sunt postulate
câteva condiþii sau criterii considerate ca fiind dezirabile; apoi se argumen-
teazã cã alegerile majoritare reprezintã o cale garantatã de a atinge acele dezi-
derate. Strategia consecinþionistã de argumentare în favoarea regulii majoritãþii
(simple) constã aºadar în încercarea de a o justifica prin beneficiile care
decurg din acceptarea ei. Putem deosebi între douã mari familii de justificãri
consecinþioniste: substanþiale ºi formale. Cele substanþiale identificã anumite
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condiþii dezirabile concrete ºi susþin cã regula majoritãþii conduce la ele. Cele
formale constau în argumentarea cã regula majoritãþii este mecanismul cel
mai adecvat de punere împreunã a preferinþelor individuale care îndeplineºte
anumite criterii de eficienþã.

Cea de-a doua strategie de argumentare în favoarea regulii majoritãþii
este structural-abstractã. Ea constã în indicarea unor criterii generale ca teste
ale unei decizii acceptabile. Plecând de aici, se aratã cã regula majoritãþii
satisface cel mai bine aceste criterii. Teorema lui Kenneth May, pe care o vom
discuta în secþiunea 6.2, este probabil cel mai cunoscut rezultat obþinut pe
acest drum.

Justificãri substanþiale ale regulii majoritãþii

Potrivit lui Hayek (1998, cap. VII), cei care pledeazã pentru regula majoritãþii
aduc trei argumente principale în favoarea ei: 1) alegerea de tip majoritar este
cel mai puþin �costisitoare� metodã de a lua o decizie, în sensul cã impunerea
alternativei se face paºnic, nu prin luptã; 2) decizia democratic-majoritarã �
mai mult decât alte forme de decizie � poate produce ºi asigura libertatea
individualã; 3) ea conduce în mod eficient la creºterea nivelului general de
înþelegere a chestiunilor publice.

Dacã privim mai atent cele trei argumente, putem nota cã ele decurg cam
în felul urmãtor: existã lucruri care sunt dezirabile pentru societate � precum
promovarea interesului public, respectarea drepturilor individuale, promovarea
unor politici înþelepte, asigurarea dreptãþii sociale, a libertãþilor individuale,
promovarea ºtiinþelor, artelor, dezvoltarea calitãþilor morale ºi intelectuale ale
persoanei etc. Or, susþin majoritariºtii, deciziile majoritar-democratice, mai
mult decât oricare alte proceduri, vor conduce la aceste lucruri dezirabile1.

Dar justificãrile de tip consecinþionist ale regulii majoritãþii pot fi contra-
carate cu mai multe argumente. Cele mai importante sunt urmãtoarele (Jones,
1983). Mai întâi, ele au un caracter contingent: cuprind susþineri de naturã
empiricã privitoare la ceea ce decurge din utilizarea regulii de decizie demo-
cratic-majoritarã. De pildã, susþinerea cã utilizarea ei promoveazã cel mai
eficient interesul public sau dezvoltarea ºtiinþelor este una empiricã, pe care
o putem confrunta cu faptele. Or, dacã s-ar dovedi astfel cã aceste lucruri
dezirabile ar putea fi realizate mai eficient prin alte mecanisme decât cel
democratic-majoritar, ar decurge cã ar trebui sã îl abandonãm � ceea ce nu ar

1. Vezi, de exemplu, Cohen, 1971; Nelson, 1980; Rawls, 1971; Jones, 1983.
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dori însã adeptul lui. În al doilea rând, justificãrile de tip consecinþionist nu
reuºesc sã explice cerinþa democraticã a respectãrii egalitãþii tuturor membrilor
grupului în luarea deciziilor; altfel formulatã, aceastã obiecþie afirmã cã
regula majoritarã nu este una echitabilã: ea face ca preferinþele, opþiunile
unora sã fie excluse, iar ale altora sã primeascã un statut privilegiat, pe baza
unei caracteristici extrinseci fiecãrei preferinþe sau opþiuni � anume faptul cã
este preferatã de un anumit numãr de membri ai grupului (de o majoritate). În
al treilea rând, se considerã în general cã regula democratic-majoritarã este
potrivitã pentru luarea deciziilor în multe alte grupuri decât cele care alcã-
tuiesc un stat (de pildã, în consiliul unei facultãþi, în senatul unei universitãþi
sau în organismul de conducere al unei organizaþii nonprofit). Or, multe dintre
justificãrile consecinþioniste oferite au puþinã semnificaþie în analiza deciziilor
luate în astfel de grupuri. Dacã într-un club al fanilor lui Gicã Hagi se aplicã
regula majoritãþii în luarea deciziilor, e greu de formulat precis ideea cã astfel
se promoveazã interesul general, ori dreptatea socialã etc.

O linie criticã foarte puternicã împotriva regulii majoritãþii este aceea cã,
în argumentele aduse în favoarea ei, se apeleazã adeseori la exemple care o
favorizeazã, care o fac chiar sã parã cã este un principiu natural, distorsio-
nându-se astfel problematica analizatã. Ca sã vedem cã lucrurile stau într-ade-
vãr aºa, sã luãm un exemplu1. Sã presupunem cã cinci persoane aflate într-un
birou trebuie sã hotãrascã dacã sã se fumeze sau nu în încãpere. Prin ce
mecanisme vor ajunge ei la o decizie? Depinde. Sã presupunem cã cele cinci
persoane sunt adepte ale unei filosofii care le îndreptãþeºte sã susþinã cã e o
lege naturalã ca fiecare sã fumeze sau, dimpotrivã, cã e o lege naturalã sã nu
se fumeze (ori poate cã persoanele respective sunt adepte ale unei religii care
impune ca voinþã a divinitãþii una dintre aceste opþiuni). Atunci nu se poate
vota într-o astfel de chestiune. Dar, în absenþa unor asemenea constrângeri �
se argumenteazã în mod obiºnuit �, e greu de spus cã cele cinci persoane ar
putea adera la o altã modalitate plauzibilã de a decide decât cea bazatã pe
legea majoritãþii. Dacã ei au la dispoziþie doar douã opþiuni, atunci sigur cã
majoritatea va decide.

Or, vine acum obiecþia, exemplul e astfel construit încât sã fie favorabil
regulii majoritãþii. Dacã ar fi fost construit altfel, apelul la regula majoritãþii
pentru a decide în chestiunea fumatului în birou nu ni s-ar mai impune cu
atâta forþã. Iatã, bunãoarã, trei moduri în care el ar putea fi variat ºi în care

1. Am folosit aici, deºi modificat, exemplul dat de B. Barry (1990, p. 312); exemplul
originar privea cinci persoane aflate într-un compartiment de tren.
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este interesant sã vedem cum se poate argumenta în cadrul lor în favoarea
regulii majoritãþii: a) existã ºi alte considerente care conteazã în luarea
deciziei; b) nu e limpede care e grupul cãruia i se aplicã regula majoritãþii;
ºi c) grupul care voteazã are (sau nu) o anumitã complexitate interioarã � de
pildã, o anume stratificare1. Sã le luãm pe rând.

Ar fi greu de susþinut cã decizia corectã dacã sã se fumeze sau nu în birou
va trebui luatã potrivit preferinþelor majoritãþii, dacã una dintre persoanele
implicate suferã de alergie la fumul de þigarã sau are vreo boalã care nu îi
permite sã stea într-un loc în care se fumeazã. În acest caz existã considerente
care fac ca regula majoritãþii sã nu se mai aplice în chip �natural�. (Sigur, am
putea spune: regula se va aplica, iar cui nu-i convine nu are decât sã se
retragã; dar e limpede acum cã retragerea acelei persoane din birou este o
acþiune mult mai importantã dacât problema dacã sã se fumeze în birou � ºi
deci nu se poate continua pe o atare cale.) Sau, sã presupunem cã una dintre
cele patru persoane ar avea o anume autoritate profesionalã sau moralã
deosebitã, iar punctul ei de vedere i-ar face pe ceilalþi sã admitã cã nu e cazul
ca problema fumatului sã fie pusã la vot, dacã acea persoanã ºi-a exprimat
deja o anumitã opþiune2.

Sã variem acum puþin exemplul, astfel încât sã cadã sub semnul îndoielii
posibilitatea de a determina fãrã dubiu domeniul cãruia i se aplicã regula majo-
ritãþii. În cazul celor cinci persoane care urmau sã decidã dacã sã se fumeze
sau nu în birou nu era nici o problemã în acest sens: am admis cã, dacã
urmeazã sã se aplice regula majoritãþii, atunci persoanele care ar fi sã voteze
sunt exact cele cinci. Problema era a lor, doar a lor, aºa încât doar ele urmau
sã decidã prin votul majoritar. Numai cã nu întotdeauna e limpede cum putem
face astfel: cum putem determina exact care sunt cei care ar trebui sã voteze
într-o chestiune în care � admitem � se aplicã principiul majoritãþii. Sã ne
gândim la o þarã în care o comunitate etnicã solicitã dreptul la autonomie sau
chiar la secesiune. Desigur cã nu trebuie sã ne imaginãm exemple fictive: din
Marea Britanie, în Irlanda de Nord, pânã în Rusia, în Europa sunt nenumãrate
posibilitãþi de alegere; în America de Nord, exemplul cel mai cunoscut e al
provinciei canadiene Québec. Cine sã voteze dacã acea comunitate ar trebui sã
aibã autodeterminare teritorialã? E greu de spus cu precizie: toþi locuitorii

1. În cele ce urmeazã voi urma în general argumentarea lui B. Barry (1989).
2. Folosind conceptele pe care le vom introduce în secþiunea urmãtoare, vom putea

spune cã în aceste cazuri nu este îndeplinitã condiþia anonimitãþii.

ALEGEREA DE GRUP. PROBLEMA AGREGÃRII PREFERINÞELOR



140 FUNDAMENTELE POLITICII

Canadei? sau toþi membrii acelei etnii? sau toþi locuitorii (cu drept de vot) de
pe teritoriul în cauzã? Dar nici în acest din urmã caz nu e limpede: care e
teritoriul respectiv? E întregul Québec sau numai o parte a lui? Sau fiecare
localitate ar putea decide asupra autonomiei? Sã presupunem, mai mult, cã,
la fel ca în cazul municipiului Bucureºti, fiecare localitate (comunã sau oraº)
ar fi prin lege împãrþitã în sectoare, fiecare cu primarul lui. Sã se voteze
separat în fiecare sector, ba chiar, la limitã, în fiecare stradã? Argumentul cã
nu se poate merge aºa de departe, fiindcã localitãþile sau judeþele sunt entitãþi
teritoriale de alt tip decât cartierele ori strãzile nu þine: pentru cã supoziþia
aceasta nu are vreun fundament pe care sã-l susþinem raþional (decât unul
juridic; dar acesta nu e relevant: oricând se poate da o lege care sã acorde
aceleaºi prerogative strãzilor ca ºi judeþelor). Aºadar e nevoie ca regula
majoritãþii sã fie cumva întemeiatã printr-un principiu care sã indice cum se
determinã sfera ei de aplicare.

Sã trecem la al treilea mod de a varia exemplul nostru: sã admitem cã ºtim
cui se aplicã regula majoritãþii, dar cã domeniul de aplicare e alcãtuit dintr-o
populaþie foarte diversã, stratificatã etc. Într-o anumitã chestiune oamenii au
opinii mai mult sau mai puþin diferite. De pildã, dacã populaþia respectivã
este mult �atomizatã�, adicã distribuþia preferinþelor membrilor ei în acea
chestiune se face mai mult sau mai puþin aleator, atunci nu existã, de bunã
seamã, o relaþie structuralã între anumite grupuri de oameni ºi anumite prefe-
rinþe. Majoritãþile se constituie privitor la acea problemã; ele nu sunt anteri-
oare, determinate, sã zicem, de considerente de etnie, rasã, religie etc. Regula
majoritãþii va conduce, cum vom vedea mai jos, la acceptarea acelei poziþii
care îl caracterizeazã pe �votantul median�.

Dar sã ne gândim acum la o societate în care distribuþia preferinþelor
diferiþilor oameni faþã de o chestiune nu e aleatoare, ci depinde de anumite
cadre: etnice, religioase, de rasã etc. Dacã în acea societate nu avem o struc-
turã socialã fluidã, cu treceri rapide ºi care sã nu fie predeterminate ale
oamenilor dintr-un grup în altul, ci, dimpotrivã, cu douã (sau mai multe)
grupuri rigide care se confruntã succesiv asupra unor probleme diverse, atunci
care va fi raportul dintre regula majoritãþii ºi procedurile democratice? Pentru
o societate de primul tip, exemplul care se dã adesea e cel al Statelor Unite de
dupã anii �50, când valuri de imigranþi (din afarã sau din interior) au fluidizat
efectiv societatea americanã; dar ºi alte societãþi, precum cele din Australia,
þãrile scandinave corespund unei atare descrieri. Însã cum stau lucrurile în
Marea Britanie (incluzând aici Irlanda de Nord), în Liban sau în þãrile din
Europa Centralã ºi de Est? Cu þara noastrã, de pildã? Dacã existã grupuri
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constituite pe baze etnire, religioase, rasiale etc. care predeterminã opþiunile
oamenilor, cum se vor raporta cei aflaþi în grupul sau grupurile minoritare la
opþiunea majoritarã? Fãrã îndoialã cã insatisfacþia faþã de rezultatele pe care
un atare principiu le poate produce nu este de neglijat ºi nici de neînþeles.

Justificãri formale ale regulii majoritãþii (*)

Sã ne amintim cã acestea urmãresc sã dovedeascã faptul cã regula majoritãþii
(simple) este mecanismul cel mai adecvat de punere împreunã a preferinþelor
individuale care îndeplineºte anumite criterii de eficienþã.

Sã presupunem cã suntem membri ai grupului G. Fiecare dintre noi este
înzestrat cu anumite preferinþe. De asemenea, ºtim cã grupul urmeazã sã
decidã între alternativele pe care le are pe agendã. Care este obiectivul pe care
ni-l fixãm? Un rãspuns rezonabil este urmãtorul: fiecare dintre noi urmãreºte
ca alegerile sã se facã sã fie astfel încât discrepanþa dintre preferinþele noastre
ºi cele sociale sã fie cât mai mici. Regula (de ordinul doi) pe care o favorizãm
va fi deci una care permite optimizarea corespondenþei dintre cele douã tipuri
de preferinþe (individuale ºi socialã). Sã mai adãugãm ceva: suntem democraþi
ºi, deci, acceptãm egalitatea între membrii grupului. Formal, am vãzut cã
aceastã cerinþã se traduce prin condiþia de a nu favoriza propriile interese faþã
de cele ale celorlalþi membri ai grupului. Urmându-l pe J. Rawls, am putea
spune cã suntem sub un vãl al ignoranþei: nu ºtim care dintre relaþiile de
preferinþã individualã care definesc profilul grupului este a mea ºi care este a
altuia. Sub aceste douã cerinþe, care regulã de preferinþã socialã va fi aleasã?

Din nou, regula majoritarã simplã se prezintã drept candidatul cu cele mai
mari ºanse. Argumentul decurge astfel. Sã ne gândim la urmãtorul criteriu de
eficienþã: cât de mare este subgrupul ale cãrui preferinþe sunt încãlcate de
regula de preferinþã socialã admisã? Ideea este aceea de a face ca mãrimea lui
sã fie minimizatã. Deci cât de largã poate fi o coaliþie care sã nu câºtige? Sub
regula majoritarã simplã, aceastã coaliþie necâºtigãtoare este minimizatã: ea
este mai micã decât jumãtate din mãrimea grupului. În concluzie, regula
majoritarã simplã este cea mai eficientã, întrucât satisface criteriul maximin:
ea minimizeazã mãrimea celui mai larg subgrup ale cãrui preferinþe sunt
violate de preferinþa colectivã.

Un al doilea tip de argumente în acest sens are un caracter mai tehnic. În
ordine istoricã, primul a fost propus de Condorcet, în secolul al XVIII-lea,
care a formulat douã linii mari de argumentare în privinþa regulii majoritãþii.
În acest capitol vom aminti una dintre ele. În capitolul 7 o vom discuta pe larg
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pe cea de-a doua, care s-a dovedit a fi extem de fructuoasã în înþelegerea
mecanismelor de agregare a preferinþelor. Sã presupunem cã membrii grupului
G au de ales între douã alternative x ºi y. De asemenea, sã acceptãm cã:
1) membrii grupului sunt raþionali; 2) a priori, alternativele au aceeaºi
probabilitate de a fi corecte; 3) probabilitatea ca membrii grupului sã facã
aprecieri corecte asupra alternativelor e mai mare de 0,5 � cu alte cuvinte, e
mai probabil cã ei nu se înºalã1.

Ne intereseazã ca membrii lui G sã facã alegeri corecte. Ce procedurã de
decizie trebuie adoptatã pentru a ne apropia mai mult de acest þel? Rãspunsul
e dat de urmãtoarele douã teoreme:

Teorema lui Condorcet. Sã presupunem cã: a) grupul G are n membri
(numãr impar); b) alternativele au a priori aceeaºi probabilitate de a fi
corecte; c) persoanele din G fac alegerile în mod independent; d) fiecare
membru al lui G are o aceeaºi probabilitate p>0,5 de a face aprecieri corecte
asupra alternativelor. Atunci, dacã regula de alegere este cea a majoritãþii
simple, probabilitatea ca grupul sã facã o alegere corectã tinde spre 1 dacã n
tinde spre infinit.

Aceastã teoremã spune doar cã regula majoritãþii tinde sã producã, în
societãþi (=grupuri) mari, rezultate corecte. În grupuri mari de oameni,
utilizarea regulii majoritãþii simple face ca probabilitatea ca alternativa aleasã
sã fie ºi cea corectã sã creascã. Teorema lui Condorcet exprimã astfel o
justificare a democraþiei. Totuºi, ea nu susþine cã regula democraticã este cea
mai adecvatã pentru a obþine rezultate corecte: ea spune doar cã le produce,
dar nu ºi cã nu ar exista ºi alte reguli care sã conducã la ele, la fel de bine sau
chiar mai bine. Dacã luãm ca obiectiv producerea de alegeri corecte, teorema
lui Condorcet spune doar cã regula majoritãþii simple este adecvatã. Rãmâne
însã cealaltã faþã a problemei: este posibil sã se arate cã dacã o regulã e mai
adecvatã decât oricare alta pentru acest obiectiv, ea este tocmai regula majo-
ritãþii? Rãspunsul la aceastã întrebare e dat de urmãtoarea teoremã:

Teoremã (Nitzan, Paroush; Shapley, Grofman). Sã presupunem cã:
a) grupul G are n membri (numãr impar); b) alternativele au a priori aceeaºi
probabilitate de a fi corecte; c) persoanele din G fac alegerile în mod

1. Condiþia ca membrii grupului sã aibã aceeaºi probabilitate de a fi corecþi este
crucialã. Dacã aceasta nu e îndeplinitã, nu regula majoritãþii va avea proprietatea
pe care o vom indica mai jos, ci regula majoritãþii ponderate.
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independent; d) fiecare membru al lui G are o aceeaºi probabilitate p>0,5 de
a face aprecieri corecte asupra alternativelor. Atunci regula majoritãþii maxi-
mizeazã probabilitatea ca grupul sã facã o alegere corectã.

6.2. Caracterizarea regulii majoritãþii simple

În aceastã secþiune vom introduce abordarea structural-abstractã a regulilor
de preferinþã socialã. Vom defini mai multe proprietãþi pe care le pot avea
regulile de preferinþã socialã (RPS) ºi vom arãta cã unele astfel de reguli au
acele proprietãþi, în timp ce altele nu le au. Cel mai important rezultat pe care
îl vom prezenta (teorema lui May) este acela cã putem caracteriza regula majo-
ritãþii simple cu ajutorul unor astfel de proprietãþi; adicã vom arãta cã regula
majoritãþii simple este specialã, între toate regulile de preferinþã socialã posi-
bile, prin aceea cã este singura care satisface anumite proprietãþi pe care pesemne
cã mulþi le considerãm rezonabile.

O primã proprietate a unei reguli de preferinþã socialã este urmãtoarea:
regula ne permite ca orice pereche de alternative de pe agendã am lua în
considerare, sã fixãm sau sã determinãm care e preferinþa socialã R între
acestea. Atunci când am discutat modalitãþile de agregare a preferinþelor
pentru a obþine o preferinþã socialã unanimã sau consensualã etc., am vãzut cã
o problemã dificilã apare atunci când membrii grupului G au preferinþe
contradictorii: un membru preferã nestrict o alternativã x lui y, în timp ce un
altul o preferã strict pe y lui x. În aceste situaþii, regula de preferinþã unanimã
nu permitea sã producem o singurã preferinþã socialã între alternativele x ºi y.

Proprietatea determinãrii. Oricare ar fi profilul pG al grupului G ºi oricare
ar fi alternativele x ºi y aflate pe agenda X a grupului, o regulã de preferinþã
socialã trebuie sã genereze un singur rezultat � P(x,y), P(y,x) sau I(x,y).

Propriu-zis, aceastã proprietate spune cã, oricare ar fi profilul grupului G,
este posibil sã construim o regulã de preferinþã socialã; nu eliminãm a priori
nici un profil al grupului atunci când ne punem problema construirii unei
reguli de preferinþã socialã. Chiar dacã preferinþele unui membru i al grupului
nu sunt cele pe care le-am dori, nu avem nici un motiv sã eliminãm posibili-
tatea luãrii în considerare a unui profil în care persoana i are acele preferinþe.
În acest sens, proprietatea determinãrii mai este cunoscutã sub numele de
proprietatea domeniului universal. (Ea va reapãrea când vom discuta teorema
lui Arrow.)
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Sã observãm însã cã proprietatea domeniului universal poate primi o
interpretare nu logicã � în sensul cã se cere ca funcþia de agregare a preferin-
þelor sã fie întotdeauna definitã �, ci una politicã. Ea poate fi pusã în legãturã
cu un principiu liberal clasic, acela cã fiecare persoanã este liberã sã aleagã
(potrivit lui J.St. Mill) orice �plan de viaþã� ar dori; nici un plan de viaþã pe
care o persoanã ºi-l alege nu este inacceptabil. Atenþie însã � aceastã proprie-
tate diferã de principiul neperfecþionist al democraþiei liberale, potrivit cãruia
statul nu promoveazã un plan de viaþã mai mult decât altele. În interpretarea
politicã, principiul domeniului universal spune cã trebuie sã admitem orice profil
al grupului, cã nici unul nu poate fi eliminat; dar neperfecþionismul susþine
altceva: cã nu putem atribui ponderi diferite unor planuri de viaþã diferite.

Unele reguli de preferinþã socialã nu au aceastã proprietate, precum � aºa
cum am vãzut � regula unanimitãþii sau cea a consensului.

O a doua proprietate abstractã pe care o vom formula este îndreptatã împo-
triva situaþiilor în care, printr-un sistem de vot, preferinþele pot fi inversate.
De asemenea, ea eliminã acele reguli de agregare care, în situaþii în care avem
preferinþe contradictorii ale membrilor grupului, procedeazã aleatoriu, selec-
tând preferinþa socialã printr-o loterie.

Proprietatea receptivitãþii pozitive. Dat fiind un profil pG al grupului G,
sã presupunem cã pentru o pereche de alternative (x,y) din agenda X a
grupului, preferinþa socialã este R(x,y). Dacã un membru i al grupului îºi
schimbã preferinþa astfel încât e mai favorabil lui x în raport cu y decât era
înainte � anume: 1) de la Ri(y,x) la Ii(x,y) sau la Pi(x,y); sau 2) de la Ii(x,y)
la Pi(x,y) �, atunci preferinþa socialã va fi P(x,y).

Aºadar, dacã o singurã persoanã i îºi modificã preferinþa în favoarea lui
x (dacã înainte prefera strict pe y lui x, devine indiferentã între cele douã
sau chiar preferã strict pe x lui y; dacã era înainte indiferentã între cele
douã alternative, atunci ajunge sã prefere strict pe x lui y), atunci ºi prefe-
rinþa socialã se modificã: dacã ea era nestrictã în favoarea lui x, acum devine
o preferinþã strictã1. Sau, altfel spus, dacã înainte grupul se abþinea, acum
preferã strict pe x.

1. Cititorul curios va putea sã-ºi încerce forþele pentru a rezolva urmãtorul exerciþiu:
dacã avem dat profilul unui grup G format din 3 membri, fiecare cu trei alternative
de acþiune, sã se determine câte reguli de agregare a preferinþelor celor trei per-
soane existã. E interesant de generalizat pentru cazul în care grupul G are n mem-
bri, fiecare având de ales între m alternative de acþiune.
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În continuare vom introduce încã douã proprietãþi formale pe care o funcþie
de preferinþã socialã le poate satisface: proprietãþile anonimitãþii ºi neutralitãþii.
Ele încorporeazã cerinþe privind egalitatea politicã în luarea deciziilor: pe de
o parte, toþi cei care voteazã trebuie trataþi la fel; iar pe de altã parte, toate
alternativele trebuie tratate la fel. De aceea, vom spune cã o regulã de pre-
ferinþã socialã are proprietatea de egalitate politicã formalã dacã satisface
proprietatea anonimitãþii ºi pe cea a neutralitãþii.

Proprietatea anonimitãþii. Sã presupunem cã G1 ºi G2 sunt douã subgru-
puri de aceeaºi mãrime ale lui G. Dacã profilurile lui G1 ºi G2 sunt inter-
schimbate, atunci preferinþa socialã rãmâne nemodificatã.

Ideea pe care o exprimã aceastã cerinþã este simplã: sã presupunem cã
membrii a douã subgrupuri de aceeaºi mãrime ale lui G îºi schimbã între ei
preferinþele � primii vor avea exact acele preferinþe pe care le aveau cei din al
doilea grup, ºi invers. Altfel zis, potrivit proprietãþii anonimitãþii, preferinþele
fiecãrui membru al grupului trebuie sã conteze în mod egal: parafrazându-l
aici pe J. Bentham, fiecare membru al lui G va trebui sã conteze ca unul ºi nu
mai mult decât unul. Prin urmare, proprietatea anonimitãþii cere ca felul în
care regula de preferinþã socialã trateazã alternativele aflate pe agenda lui G
sã nu sufere nici o modificare. Aºadar regula este oarbã la numele votanþilor,
ale membrilor grupului. O alternativã nu capãtã nici un fel de greutate dacã
ºtim cine sunt cei care o preferã. Faptul cã ea e preferatã de membrii anumitor
grupuri de oameni (ai unei clase, rase sau gen) nu-i acordã nici un statut
special. Dupã expresia lui J. Rawls, am putea spune cã un �vãl al ignoranþei�
ne desparte de aceste alternative: nu ºtim care sunt preferate ºi de cãtre cine.

Cum s-ar putea argumenta în favoarea anonimitãþii? Niciodatã nu am dus lipsã de
grupuri care sã pretindã un statut privilegiat. Cei bogaþi, proprietarii de pãmânturi,
cei în vârstã, cei educaþi, cei inteligenþi, nobilimea, membrii rasei ariene sau ai
altor grupuri etnice, adepþii unei religii, jumãtatea masculinã a societãþii� � cu
toþii s-au pretins inerent superiori celorlalþi. Nici unul din aceste grupuri nu va
accepta condiþia de anonimitate. Cheia în favoarea regulii majoritãþii se aflã,
totuºi, în exact aceastã multitudine de grupuri care pretind privilegii. În prezenþa
multor grupuri diferite care se aflã în competiþie pe baza calitãþii lor intrinseci,
numai cantitatea se poate dovedi o soluþie paºnicã. Marx observase cândva cã
singurul mod paºnic de a rezolva conflictul dintre doi pretendenþi la tron este sã
avem o republicã. În lupta dintre triburile din þãrile postcoloniale pentru a-ºi
impune propria limbã ca fiind cea oficialã, singura soluþie acceptabilã pentru toþi
este adesea aceea de a se alege limba fostei puteri coloniale. Deciziile majoritare
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sunt similare acestor soluþii formale, pe locul secund ca preferinþã1. Deºi oamenii
nu sunt egali, ei trebuie trataþi ca ºi cum ar fi (Elster, 1993, pp. 177-178).

Consideraþii de acelaºi gen se pot aplica ºi alternativelor. Astfel, nu are
importanþã cã o alternativã vine cu un anumit nume, cu o anumitã etichetã. De
aici proprietatea neutralitãþii:

Proprietatea neutralitãþii. Sã presupunem cã toate preferinþele individuale
privitoare la perechea de alternative (x,y) sunt aceleaºi ca ºi în cazul perechii
de alternative (x,z). Atunci preferinþa socialã privitoare la cele douã perechi
de alternative va fi aceeaºi.

O altã formã de a prezenta aceastã proprietate e urmãtoarea. Sã presupunem
cã toþi membrii grupului îºi rãstoarnã preferinþele privitoare la perechea de
alternative (x,y). Aceasta înseamnã urmãtorul lucru. Fie Q una dintre relaþiile
de preferinþã pe care le folosim (R, P sau I). Atunci, dacã aveam Qi(x,y),
rãsturnarea preferinþelor înseamnã cã vom avea de data aceasta, pentru fiecare
membru i al grupului, Qi(y,x). Atunci ºi preferinþa socialã între x ºi y se va
rãsturna. Altfel zis, preferinþa socialã nu depinde de numele alternativei, ci
numai de felul în care ea este preferatã în raport cu celelalte.

Deºi pare simplã ºi acceptabilã, proprietatea neutralitãþii a stârnit foarte
multe critici. Una, foarte generalã, a fost deja amintitã mai devreme: potrivit
unor abordãri, alternativele cu care se confruntã un actor nu au toate acelaºi
statut. Dimpotrivã, potrivit acestora, alternativa practicatã deja sau alter-
nativele care diferã de aceasta într-un mod incremental au un statut special.
(În general, o abordare conservatoare, de tip burkean, ar sugera cã statu
quo-ul trebuie sã aibã un statut special.) Am vãzut, de asemenea, cã în multe
þãri, inclusiv la noi, adoptarea unor legi importante (cele organice) sau
modificarea Constituþiei necesitã proceduri speciale, mai tari decât regula
majoritãþii simple. Or, aceasta înseamnã cã alternativele în discuþie nu sunt
tratate egal: cea care este deja practicatã poate fi schimbatã numai dacã noua
alternativã are de partea ei un sprijin foarte ridicat; dar pentru pãstrarea ei
este nevoie de un sprijin mai scãzut. (Vom reveni asupra proprietãþii neutra-
litãþii la sfârºitul acestei secþiuni.) Aºa cum scria Dahl, existã argumente
pentru a pune

1. În textul englez: second-best solutions. Ideea trimite la soluþia care, se argumen-
teazã, este aleasã într-o dilemã de felul celei a prizonierilor. Nu e cea mai bunã,
dar este raþionalã.
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sub semnul întrebãrii o premisã crucialã pentru argumentul lui May faþã de regula
majoritãþii: premisa neutralitãþii faþã de probleme. Chestiunea neutralitãþii are o
importanþã practicã excepþionalã din moment ce în majoritatea þãrilor democratice
procesul de luare a deciziilor nu este neutru faþã de toate problemele, amenda-
mentele constituþionale, de pildã. Un alt exemplu: în sistemele federale, statele,
provinciile sau cantoanele ce alcãtuiesc sistemul nu pot fi desfiinþate prin simpla
regulã a majoritãþii (Dahl, 2002, p. 209).

Sã notãm cã cele patru proprietãþi definite aici sunt mutual independente.
Aceasta înseamnã cã putem gãsi reguli de preferinþã socialã care nu satisfac:
1) una din cele patru condiþii; 2) douã din cele patru condiþii; 3) trei dintre ele.
Sã luãm câteva exemple de RPS care satisfac numai trei din cele patru condiþii.

Exemplul 1. Regula de preferinþã socialã produce P(x,y) dacã numãrul
votanþilor care preferã pe x lui y e mai mare sau egal cu numãrul votanþilor
care preferã pe y lui x; ºi produce P(y,x) dacã numãrul votanþilor care preferã
pe y lui x e mai mare sau egal cu numãrul votanþilor care preferã pe x lui y.
Aceastã RPS încalcã proprietatea de determinare, fiindcã atunci când numãrul
votanþilor care preferã pe x lui y este egal cu cel al votanþilor care preferã pe
y lui x ea produce douã rezultate � atât P(x,y), cât ºi P(y,x).

Exemplul 2. Regula de preferinþã socialã produce P(x,y) dacã numãrul
votanþilor care preferã pe x lui y e mai mare sau egal cu numãrul votanþilor
care preferã pe y lui x; ºi produce P(y,x) dacã numãrul votanþilor care preferã
pe y lui x e mai mare sau egal cu numãrul votanþilor care preferã pe x lui y.
Dacã numãrul votanþilor care preferã pe x lui y este egal cu cel al votanþilor
care preferã pe y lui x, atunci aceastã RPS face ca preferinþa socialã sã fie
preferinþa unui anumit membru al grupului (sã îl notãm cu i1). Aceastã regulã
încalcã proprietatea anonimitãþii, fiindcã ea acordã unui anumit membru al
grupului un statut special. (Dar sã notãm cã o astfel de regulã este folositã
uneori � de pildã, când se stipuleazã ca în cazuri de balotaj persoana care
conduce ºedinþa sã aibã douã voturi � vezi secþiunea 10.1.)

Exemplul 3. Regula de preferinþã socialã produce P(x,y) dacã numãrul
votanþilor care preferã pe x lui y e mai mare sau egal cu douã treimi din
numãrul total al votanþilor; ºi produce P(y,x) în celelalte cazuri. Desigur,
aceastã RPS încalcã proprietatea neutralitãþii, fiindcã cele douã alternative x
ºi y nu au un tratament egal.

Exemplul 4. Sã presupunem cã regula de preferinþã socialã produce P(x,y)
dacã: 1) numãrul votanþilor care preferã pe x lui y e strict mai mare decât
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numãrul votanþilor care preferã pe y lui x; 2) numãrul votanþilor care nu se
abþin (=nu sunt indiferenþi faþã de x ºi y) este mai mare de jumãtate din
numãrul membrilor grupului. Aceasta este o formã a regulii majoritãþii cu
cvorum. Regula produce preferinþa socialã P(y,x) dacã: 1) numãrul votanþilor
care preferã pe y lui x e strict mai mare decât numãrul votanþilor care preferã
pe x lui y; 2) numãrul votanþilor care nu se abþin (=nu sunt indiferenþi faþã
de x ºi y) este mai mare de jumãtate din numãrul membrilor grupului. În
sfârºit, regula produce I(x,y) în toate celelalte cazuri. Aceastã regulã încalcã
proprietatea receptivitãþii pozitive. Ca sã vedem cã e aºa, sã luãm un grup
format din cinci votanþi i1, i2, i3, i4 ºi i5 ºi sã presupunem cã avem P1(x,y),
P2(x,y), I3(x,y), I4(x,y), dar P5(y,x). Regula ne permite sã conchidem cã
P(x,y), fiindcã doi dintre membrii grupului preferã strict pe x lui y, numai
unul preferã strict pe y lui x, iar numãrul celor care nu sunt indiferenþi este
trei, adicã mai mult de jumãtate din numãrul total al membrilor grupului.
Acum sã presupunem cã unul dintre membrii grupului, anume i5, devine mai
favorabil alternativei x: el prefera pe y lui x, dar acum devine indiferent între
x ºi y (deci avem I5(x,y)). Observãm cã, potrivit regulii noastre, preferinþa
socialã devine I(x,y), fiindcã nu mai existã un numãr de votanþi mai mare de
jumãtate din numãrul total al membrilor grupului care nu se abþin. Aºadar
aceastã regulã intrã în contradicþie cu proprietatea receptivitãþii pozitive, care
cerea sã avem în continuare P(x,y).

Problema noastrã este acum urmãtoarea: existã vreo regulã care satisface
toate cele patru proprietãþi? ªi dacã da, câte asemenea reguli existã? Rãspunsul
este dat de teorema lui Kenneth May (May, 1952) � ea spune cã: a) existã o
astfel de regulã; b) o singurã regulã are aceastã caracteristicã; c) aceastã
regulã este cea majoritarã simplã.

Teorema lui May. Singura regulã care satisface simultan proprietãþile
determinãrii, receptivitãþii pozitive, anonimitãþii ºi neutralitãþii este cea majo-
ritarã simplã.

Demonstraþia are douã pãrþi. Prima spune cã regula majoritarã simplã
satisface fiecare din cele patru proprietãþi. Cititorul este îndemnat sã verifice
singur acest lucru. Cea de-a doua parte e mai dificilã: ea afirmã cã dacã o
regulã îndeplineºte cele patru condiþii, atunci ea este exact regula majoritarã
simplã. Ne vom opri în cele ce urmeazã numai asupra acestei pãrþi a demon-
straþiei teoremei lui May1.

1. Demonstraþia se bazeazã pe Kelly (1988), însã notaþia este diferitã.
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Înainte de a începe propriu-zis demonstraþia, sã introducem unele notaþii.
Mai întâi, grupul G este desigur finit. De aceea, putem aºeza fãrã nici o
dificultate membrii lui într-un ºir i1, i2, �, in. Acum, sã presupunem cã avem
date un profil pG al grupului ºi o pereche (x,y) de alternative aflate pe agenda
lui G. Construim un numãr vj care corespunde preferinþei membrului ij al
grupului faþã de perechea de alternative (x,y). Anume, punem vj = 1 dacã ij
preferã strict pe x lui y; punem vj = 0 dacã el este indiferent între x ºi y; ºi
punem vj = �1 dacã ij preferã strict pe y lui x. Pentru perechea de alternative
(x,y) putem identifica profilul pG cu un un n-tuplu pG(x,y) = (v1, �, vn). Dar
cum perechea de alternative (x,y) va fi menþinutã constantã pe tot parcursul
demonstraþiei, în loc de pG(x,y) vom scrie pur ºi simplu pG. Dacã pG = (v1,
�, vn), atunci sã definim un alt profil, �pG, astfel: �pG = (�v1, � �vn). De
asemenea, vom spune cã un profil p�G este o i-variantã a profilului pG dacã ele
sunt identice, cu excepþia faptului cã vi ≠ v�i. De asemenea, vom scrie pG =
p�G dacã pentru fiecare membru ij al grupului avem vj = v�j. Construim acum
numerele N(pG)+ ºi N(pG)�, corespunzãtoare profilului pG, în felul urmãtor:
N(pG)+ este numãrul acelor vi care sunt egali cu 1; N(pG)� este numãrul
acelor vi care sunt egali cu �1. În sfârºit, o regulã de preferinþã socialã f este
o funcþie care ataºeazã fiecãrui profil unul din numerele 1, 0, �1; în particular,
regula majoritarã simplã MS se defineºte astfel. Ea ataºeazã fiecãrui profil pG

unul din numerele 1, 0, �1, în felul urmãtor:
1) dacã v1 + � + vn > 0, atunci MS(pG) = 1;
2) dacã v1 + � + vn = 0, atunci MS(pG) = 0;
3) dacã v1 + � + vn < 0, atunci MS(pG) = �1.
În acest fel, prin regula majoritarã simplã construim o preferinþã socialã

pentru perechea (x,y) de alternative aflate pe agenda grupului G. [Se observã
uºor cã MS putea fi definitã, într-un mod echivalent, plecând de la numerele
N(pG)+ ºi N(pG)�: anume, punând MS(pG) = 1 dacã N(pG)+ > N(pG)� ºi aºa
mai departe.]

Putem începe acum demonstraþia. Fie f o regulã de preferinþã socialã
oarecare. Vom arãta, în trei paºi, cã: 1) f depinde numai de numerele N(pG)+

ºi N(pG)�; 2) dacã N(pG)+ = N(pG)�, atunci f este exact MS; 3) prin inducþie,
vom arãta cã dacã N(pG)+ = N(pG)� + m (unde m este un numãr natural > 0),
atunci f este exact MS.

Pasul 1. Întrucât f are proprietatea anonimitãþii, valoarea lui f(pG) depinde
nu de poziþiile cifrelor 1, 0, �1 în n-tuplul (v1, �, vn), ci numai de numãrul
lor. Aºadar, dat fiind cã grupul G are n membri, putem calcula numãrul de
cifre 0 care apar în profilul (v1, �, vn) prin: n � [N(pG)+ + N(pG)�]. Aceasta
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înseamnã însã cã (sub condiþia anonimitãþii) valoarea lui f(pG) e determinatã
numai de numerele N(pG)+ ºi N(pG)�.

Pasul 2. Vom arãta cã dacã N(pG)+ = N(pG)�, atunci valoarea v a lui f(pG)
este 0. Într-adevãr, sã presupunem cã avem N(pG)+ = N(pG)�. Fie acum
profilul �pG. Potrivit condiþiei de determinare (a domeniului universal), funcþia
f va fi definitã ºi pentru aceastã listã. Cum f are proprietatea neutralitãþii, dacã
f(pG) = v, va trebui sã avem f(�pG) = �v. Dar conform presupunerii avem:
N(�pG)+ = N(pG)� = N(pG)+ ºi de asemenea: N�( pG)� = N(pG)+ = N(pG)�.
Pasul 1 al demonstraþiei ne asigurã cã valoarea lui f depinde numai de numerele
N(pG)+ ºi N(pG)�; ca urmare, vom avea f(pG) = f(�pG), adicã v = �v, ceea ce
nu se poate decât dacã v = 0.

Pasul 3. Pânã acum am fãcut apel la faptul cã funcþia f satisface proprietãþile
de determinare, anonimitate ºi neutralitate; cititorul se va aºtepta, desigur, ca
în cel de-al treilea pas sã facem apel ºi la proprietatea receptivitãþii pozitive.
Sã luãm acum în discuþie situaþia în care numerele NL+ ºi NL� sunt diferite
între ele. Vom arãta cã dacã N(pG)+ > N(pG)�, atunci f(pG) = 1. Apelând la
condiþia de neutralitate pe care o îndeplineºte funcþia f, vom obþine de
asemenea cã dacã N(pG)+ < N(pG)�, atunci f(pG) = �1; þinând seamã ºi de
ceea ce am demonstrat la pasul 2, va rezulta imediat cã f este exact regula
majoritarã simplã.

Demonstraþia se va face prin inducþie. În pasul iniþial presupunem cã avem
N(pG)+ = N(pG)� + 1. Evident, în acest caz existã cel puþin un vi astfel încât
vi = 1. Sã construim acum un profil p�G care este o i-variantã a lui pG, în felul
urmãtor: dacã i ≠ j, atunci vj = v�j; dar punem la profilul p�G, v�i = 0, în loc
de vi = 1. Astfel, pentru profilul p�G avem N(pG)+ = N(p�G)�. Cum funcþia f
îndeplineºte proprietatea determinãrii (a domeniului universal), ea este definitã
pentru p�G ºi, mai mult, potrivit pasului 2, avem f(p�G) = 0. Aplicând aici
proprietatea receptivitãþii pozitive, obþinem f(pG) = 1. Acum, prin inducþie,
vom admite cã pentru un m oarecare, astfel încât N(pG)+ = N(pG)� + m, avem
f(pG) = 1 ºi vom dovedi cã dacã N(pG)+ = N(pG)� + (m + 1), atunci,
de asemenea, f(pG) = 1. Într-adevãr, sã presupunem cã N(pG)+ = N(pG)� +
(m + 1); ca la pasul iniþial, existã cel puþin un vi astfel încât vi = 1. Sã
construim acum un alt profil p�G care este o i-variantã a lui pG, în felul
urmãtor: dacã i ≠ j, atunci vj = v�j; dar punem la profilul pG, v�i = 0, în loc
de vi = 1. Avem N(p�G)+ = N(p�G)� + m. Prin proprietatea determinãrii, f
este definitã pentru p�G ºi, prin inducþie, avem f(p�G) = 1. Evident, aplicând
proprietatea receptivitãþii pozitive, rezultã imediat cã f(pG) = 1 � q.e.d.
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Majoritate ºi statu quo

Am vãzut cã una dintre proprietãþile esenþiale pentru a demonstra teorema lui
May este cea a neutralitãþii; ºi, de asemenea, am vãzut cã ea a dat naºtere
multor critici. Sã cercetãm acum lucrurile dintr-un alt punct de vedere.
Anume, sã ne gândim la o regulã de preferinþã socialã supermajoritarã, adicã
la una care, pentru adoptarea unei alternative, se solicitã votul a mai mult de
jumãtate plus unu dintre cei care nu se abþin. Sã zicem cã e o regulã care cere
ca douã treimi din membrii grupului care nu se abþin sã voteze pentru acea
alternativã. De exemplu, dacã avem un grup format din unsprezece membri,
dintre care doi se abþin, pentru ca alternativa x sã fie aleasã în faþa alternativei
y e nevoie ca ºase persoane sã voteze pentru x. Dacã proprietatea neutralitãþii
e îndeplinitã de aceastã reguã, atunci, dacã iarãºi douã persoane se abþin,
pentru ca y sã fie adoptatã e nevoie tot de ºase persoane care sã o prefere lui
x. Dacã însã numai cinci persoane preferã pe x lui y, atunci alternativa x nu va
fi aleasã, chiar dacã pentru y voteazã mai puþine persoane, ºi anume patru; ºi
nu va fi aleasã nici y, desigur. În acest caz avem indiferenþã a grupului între
cele douã alternative: indiferenþa, când doi membri ai grupului se abþin, apare
deci când: 1) cinci persoane voteazã pentru x, iar patru pentru y; 2) invers,
când cinci persoane voteazã pentru y, iar patru pentru x. Proprietatea neutra-
litãþii trateazã la fel cele douã alternative.

Ceva diferit apare însã dacã una dintre alternative � sã zicem y � are un
statut special: este statu quo-ul, alternativa deja practicatã de grup. În acest
caz, indiferenþa grupului între cele douã alternative înseamnã altceva: pãstra-
rea lui y ca alternativã aleasã. Aºadar, când doi membri ai grupului se abþin,
dacã cinci persoane voteazã pentru x, grupul rãmâne cu alternativa y; e
nevoie de ºase membri ai grupului pentru ca alternativa x sã o înlocuiascã pe
y, dar de numai patru pentru ca alternativa y sã rãmânã pe poziþie. E aici o
problemã cu proprietatea neutralitãþii, cãci conform regulii noastre, cele douã
alternative nu mai au un statut simetric.

Statu quo-ul pãstreazã un rol special atunci când se aplicã multe alte reguli
de agregare a preferinþelor sociale. Altfel zis, înlocuirea alternativei care
reprezintã comportamentul grupului în momentul alegerii este un proces dificil
(ºi, am vãzut mai devreme, în multe cazuri exact acest lucru se ºi doreºte).

Aºa cum argumenteazã G. Tsebelis, felul în care se renunþã la statu quo
poate fi punctul de plecare pentru înþelegerea multor caracteristici ale sisteme-
lor politice.
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Ideea mea a fost sã plec de la rezultatul ultim al unei politici în orice joc politic.
Dacã diferitele caracteristici ale sistemelor politice sunt semnificative, aceasta
trebuie sã se întâmple datoritã efectelor pe care ele le au asupra rezultatelor
politicilor. Fiecare nou rezultat al unei politici reprezintã o îndepãrtare de rezultatul
anterior al politicilor sau de statu quo. Pentru ca statu quo-ul sã se schimbe,
trebuie ca un anumit numãr de decidenþi individuali sau colectivi sã fie de acord
cu aceastã schimbare (Tsebelis, 2000).

Aceºti decidenþi, al cãror acord (în contextul regulilor de vot de tip
majoritar) e necesar pentru schimbarea statu quo-ului, sunt numiþi de Tsebelis
jucãtori cu capacitate de veto. Sistemele politice în care sistemul unor astfel
de jucãtori e diferit se vor comporta diferit; în unele va fi mai dificil, în altele
mai uºor sã se schimbe statu quo-ul. Pot fi identificate douã tipuri de asemenea
jucãtori: jucãtori partizani cu capacitate de veto ºi jucãtori instituþionali.

Sã începem cu primul caz. Sã ne gândim la un sistem de partide de felul
urmãtor: în Parlament sunt cinci partide, iar fiecare are 20% din locuri.
Atunci pentru crearea unei coaliþii de guvernare se pot alia trei din cele cinci
partide. Nici unul nu are capacitatea de a impune un veto asupra adoptãrii
unei politici. Mai mult, existã posibilitatea constiturii a zece coaliþii diferite
cu trei partide ºi a cinci coaliþii diferite din care este exclus doar un partid. Sã
presupunem însã cã, în urma alegerilor, în Parlament apare o nouã configuraþie
care permite o coaliþie stabilã doar cu partidele 1, 2 ºi 3. Atunci fiecare din
cele trei partide e un jucãtor cu capacitate de veto, fiindcã fiecare dintre ele
e necesar pentru a constitui majoritatea. Ce se întâmplã cu statu quo-ul în cele
douã cazuri? Tsebelis argumenteazã cã în al doilea caz posibilitãþile de a
schimba statu quo-ul se reduc, deoarece ele trebuie sã satisfacã preferinþele
tuturor celor trei partide, în timp ce în primul caz, dacã douã partide erau de
acord cu schimbarea, se putea gãsi mai uºor un alt partid dintre cele rãmase
pentru a construi o majoritate.

Un exemplu asemãnãtor vine din analiza schimbãrilor din Uniunea Euro-
peanã. În 1987 s-a semnat Actul Unic European, care a introdus în Consiliul
de Miniºtri votul prin majoritatea calificatã în multe situaþii (înainte, norma
era reprezentatã de decizia unanimã). Ca rezultat, procesul de decizie a
devenit mai rapid, încât în doar cinci ani s-a putut crea piaþa unicã în Europa.
Aceastã procedurã de vot, argumenteazã Tsebelis, a fãcut trecerea de la o
situaþie cu multipli jucãtori cu capacitate de veto (în condiþiile în care e cerutã
unanimitatea, fiecare guvern naþional era un astfel de jucãtor) la o altã situaþie,
în care acum existã un singur jucãtor cu capacitate de veto, anume cel
colectiv: Consiliul de Miniºtri.
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Jucãtori instituþionali cu capacitate de veto sunt Camerele Parlamentului,
preºedintele sau Curtea Constituþionalã. Uneori fiecare dintre aceºti jucãtori
este relevant (de exemplu, când în cele douã Camere nu existã aceeaºi
majoritate, când existã coabitare între Guvern ºi preºedinte etc.). Dar chiar ºi
în situaþiile în care în cele douã Camere existã aceeaºi majoritate, fiecare are
capacitatea de a fi independentã (sã ne gândim la noi în þarã la situaþiile, atât
de frecvente pânã în 2003, când cele douã Camere votau variante diferite ale
unei legi, astfel încât comisiile de mediere deveneau ele însele un jucãtor
independent).

În România, Curtea Constituþionalã este un important jucãtor cu capa-
citate de veto. Acest statut i s-a întãrit ºi mai mult dupã adoptarea prin
referendum, în 2003, a schimbãrilor din Constituþie. Astfel, potrivit Con-
stituþiei României din 1991, în situaþiile în care Curtea Constituþionalã
constata neconstituþionalitatea unei legi, �legea [�] se trimite spre reexa-
minare. Dacã legea este adoptatã în aceeaºi formã, cu o majoritate de cel
puþin douã treimi din numãrul membrilor fiecãrei Camere, obiecþia de
neconstituþionalitate este înlãturatã, iar promulgarea devine obligatorie�
(art. 145). Noua formulare în Constituþia din 2003 nu mai conþine pro-
cedura adoptãrii cu o supermajoritate de douã treimi în Camere, ci un alt
mecanism, care face din Curtea Constituþionalã un jucãtor extrem de
puternic cu capacitate de veto. Într-adevãr, potrivit art. 147, Parlamentul
nu mai are la dispoziþie nici un mecanism de a se opune deciziilor Curþii
Constituþionale. (Un exemplu: în toamna anului 2005, Curtea a respins
modificãrile la regulamentele adoptate de Parlament privind regulamentele
acestuia, iar Coaliþia D.A. nu a avut la dispoziþie nici un instrument pentru
a contracara aceastã decizie.) Iatã articolele din Constituþie în varianta
adoptatã în 2003:
�(1) Dispoziþiile din legile ºi ordonanþele în vigoare, precum ºi cele din
regulamente, constatate ca fiind neconstituþionale, îºi înceteazã efectele juridice
la 45 de zile de la publicarea deciziei Curþii Constituþionale dacã, în acest
interval, Parlamentul sau Guvernul, dupã caz, nu pun de acord prevederile
neconstituþionale cu dispoziþiile Constituþiei. Pe durata acestui termen, dispo-
ziþiile constatate ca fiind neconstituþionale sunt suspendate de drept.
(2) În cazurile de neconstituþionalitate care privesc legile, înainte de promul-
garea acestora, Parlamentul este obligat sã reexamineze dispoziþiile respective
pentru punerea lor de acord cu decizia Curþii Constituþionale.
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(3) În cazul în care constituþionalitatea tratatului sau acordului internaþional a
fost constatatã potrivit articolului 146 litera b), acesta nu poate face obiectul
unei excepþii de neconstituþionalitate. Tratatul sau acordul internaþional con-
statat ca fiind neconstituþional nu poate fi ratificat�.

Existenþa a încã unui jucãtor cu capacitate de veto are consecinþe importante
în ceea ce priveºte posibilitatea de a schimba statu quo-ul. Stabilitatea unui
sistem politic, aratã Tsebelis (1995), depinde de cel puþin trei factori: numãrul
acestor jucãtori, congruenþa lor (cât de mult diferã în ceea ce priveºte opþiunile
pentru politici) ºi coeziunea lor (cât de similare sunt poziþiile privind o
anumitã politicã ale membrilor fiecãrui jucãtor cu capacitate de veto):

1) Când numãrul de jucãtori necesari pentru a schimba statu quo-ul creºte1,
numãrul alternativelor diferite de acesta asupra cãrora se poate cãdea de
acord nu creºte (ºi deci avem o stabilitate mai mare a politicilor pro-
movate).

2) Când distanþa ideologicã dintre jucãtorii cu capacitate de veto e mai
mare, numãrul alternativelor diferite de statu quo asupra cãrora se
poate cãdea de acord nu creºte (deci avem o stabilitate mai mare a
politicilor promovate). (De pildã, aºa ceva se întâmplã dacã existã o
coabitare, aºa cum a existat la un moment dat în Franþa. Dacã însã
preºedintele e de aceeaºi culoare cu Parlamentul, nu avem preºedintele
ca un jucãtor independent.)

3) Când actorii colectivi implicaþi în decizie sunt mai coezivi (deci ajung
mai uºor la un acord), numãrul alternativelor diferite de statu quo asu-
pra cãrora se poate cãdea de acord creºte (deci stabilitatea politicilor e
mai redusã2).

1. În particular, dacã supermajoritatea cerutã de o regulã de agregare a preferinþelor
creºte, atunci numãrul de alternative diferite de statu quo asupra cãrora o astfel de
supermajoritate va putea cãdea de acord scade.

2. Probabil cã cei mai mulþi dintre noi ne gândim imediat cã cea mai mare stabilitate
este cea a bugetelor naþionale. Aºa cum aratã Tsebelis ºi Chang (2004), când
într-o þarã numãrul jucãtorilor cu capacitate de veto creºte, atunci ºi stabilitatea
bugetului este mai mare. Desigur, bugetul se poate schimba din motive care nu þin
de voinþa guvernelor (de exemplu, creºterea ponderii populaþiei la pensie poate
impune schimbãri în buget); când þin de guvern, un factor important este distanþa
ideologicã între diferite guverne (între guverne succesive, când alternãrile la
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Existã mai multe mijloace constituþionale prin care statu quo-ul dobândeºte
o poziþie specialã. Iatã câteva dintre ele: mai întâi, majoritãþile speciale.
Pentru unele legi (am vãzut cã acest lucru se petrece ºi la noi în þarã) se cere
o supermajoritate de douã treimi sau de cinci pãtrimi etc.; sau � ca la noi în
cazul legilor organice � o majoritate absolutã. Un alt caz este cel în care
majoritatea simplã cerutã într-o Camerã a Parlamentului se poate transforma
de facto într-o majoritate calificatã, fiindcã pentru aprobarea sau respingerea
unei propuneri unele voturi sunt mai degrabã trecute pe lista abþinerilor: de
exemplu, când existã un partid care fie refuzã sã facã parte dintr-un guvern,
fie nici unul dintre celelalte partide nu doreºte sã îl asocieze în formarea
guvernului. (Astfel de partide sunt numite uneori �partide antisistem�.) În
sfârºit, posibilitatea ca unul dintre jucãtorii cu capacitate de veto de a stabili
agenda � deci de a putea supune la vot o anumitã alternativã ºi nu alta � poate
modifica mecanismele prin care statu quo-ul se schimbã. Astfel, rolul guver-
nului de a stabili agenda este foarte ridicat:

Rezultatul tuturor acestor proceduri de stabilire a agendei este cã în mai mult de
50% dintre þãri guvernele introduc mai mult de 90% din legi. Mai mult, proba-
bilitatea ca aceste legi sã fie adoptate este foarte mare: mai mult de 60% trec cu
o probabilitate mai mare de 0,9, iar peste 85% trec cu o probabilitate mai mare
de 0,8 (Tsebelis, 1995, p. 304).

În România, aceastã capacitate de a stabili agenda a fost de multe ori
discutatã pe larg în legãturã cu faptul cã toate guvernele au folosit foarte mult
practica ordonanþelor de urgenþã: chiar modificate în Parlament, ele stabileau
cadrul de acceptare sau nu a unei anumite politici publice. (Un exemplu
interesant este cel al mecanismelor prin care se poate propune o schimbare
legislativã. Astfel, capacitatea de a propune un referendum este diferitã pentru
diferiþi actori. De aceea, cine are capacitatea de a controla agenda în acest
sens are o mai mare capacitate de a-ºi impune opþiunea.)

putere sunt mai multe, cresc schimbãrile în buget; în cadrul unui singur guvern,
când el e de coaliþie, atunci cu cât distanþele ideologice între partide sunt mai
mari, cu atât schimbãrile sunt mai mici). Un alt factor este regimul politic �
prezidenþial sau nu.
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6.3. Alegerea majoritarã ºi problema democraþiei

Pânã acum am prezentat numai argumentele în favoarea regulii majoritare
(simple). Sã ne aplecãm însã ºi asupra dificultãþilor pe care ea le antreneazã.
Ele sunt de mai multe tipuri1. O obiecþie foarte generalã este formulatã de
F.A. Hayek:

De fapt, concepþia potrivit cãreia eforturile tuturor ar trebui cãlãuzite de opinia
majoritãþii sau aceea cã o societate ce se conformeazã tot mai mult standardelor
majoritãþii reprezintã o rãsturnare a principiului pe care s-a întemeiat creºterea
civilizaþiei. Adoptarea sa la scarã generalã ar însemna probabil stagnarea, dacã nu
chiar declinul civilizaþiei. Progresul constã în convingerea celor mulþi de cãtre cei
puþini. Noile pãreri trebuie sã aparã undeva, înainte de a deveni majoritare. Nu
existã experienþã a societãþii care sã nu fie la început experienþa câtorva indivizi.
Iar procesul de formare a opiniei majoritare nu este în totalitate, nici mãcar în
principal, o chestiune de dezbatere, precum în concepþia excesiv de intelectualistã.
Existã un sâmbure de adevãr în pãrerea cã democraþia este guvernarea prin
dezbatere, dar aceasta se referã doar la ultima parte a procesului prin care sunt
testate meritele opiniilor ºi dorinþelor alternative. Deºi dezbaterea este esenþialã,
ea nu este principalul proces prin care oamenii învaþã (Hayek, 1998, pp. 131-132).

O altã dificultate redutabilã pe care o întâmpinã regula majoritãþii este
aceea cã ea nu þine seama decât de ordinea în care sunt aranjate, potrivit
preferinþelor individuale, alternativele, dar nu ºi de intensitatea acelor prefe-
rinþe. Mecanismele de alegere majoritarã se bazeazã pe supoziþia cã pre-
ferinþele � pozitive sau negative � ale membrilor lui G pentru sau împotriva
unei alternative sunt de intensitãþi aproximativ egale. Or, intuitiv, o asemenea
supoziþie este chestionabilã. Ca sã luãm exemplul de mai sus, e posibil ca
preferinþa sã fie puternicã în favoarea lui x faþã de z, dar foarte slabã a lui y
faþã de x ºi a lui y faþã de z:

Implicitã în mare parte a discuþiilor asupra regulii majoritãþii a fost ideea cã
voturile individuale ar trebui tratate ca reflectând intensitãþi egale ale preferinþei,
cu totul independent de faptul cã norma e în consonanþã cu faptele respective.

1. Sã observãm cã, dacã dorim sã respectãm întru totul regula majoritãþii, atunci
trebuie sã acceptãm orice alegere fãcutã potrivit ei. Va trebui deci sã acceptãm
inclusiv posibilitatea (care, logic, existã!) ca membrii unui grup sã decidã
respingerea regulii majoritare.
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Aceastã idee, la rândul ei, probabil cã izvorãºte dintr-o normã mai fundamentalã
a organizãrii democratice � aceea a egalitãþii politice. Egalitatea politicã poate fi
acceptatã întru totul ca esenþialã oricãrei forme de proces democratic; dar de aici
nu decurge cã voturile individuale asupra unor chestiuni individuale ar trebui
tratate ca ºi cum ar reflecta intensitãþi egale ale preferinþelor pentru toþi participanþii.
Supoziþia unei intensitãþi egale a preferinþelor pentru toþi votanþii, pentru toate
chestiunile este echivalentã cu a impune oricãrui individ o funcþie de utilitate
extrem de restrictivã � ºi anume una care diferã cu totul de cea utilizatã în analiza
economicã. Cãci utilitatea nu numai cã este mãsurabilã, dar este direct comparabilã
între indivizi separaþi. Economistului modern, o astfel de abordare a calculului
individual îi apare anacronicã ºi sterilã (Buchanan ºi Tullock, 1965, p. 126).

Probabil însã cã cea mai cunoscutã obiecþie la adresa regulii majoritãþii
este aceea cã ea permite manifestarea �tiraniei majoritãþii�. Aºa cum am
vãzut, regula majoritãþii împiedicã o minoritate sã-ºi impunã opþiunea asupra
unei majoritãþi. Dar majoritãþile pot ignora, pot trece peste opþiunile minoritã-
þilor. De pildã, în cazul deciziilor parlamentare, grupul majoritar poate sã-ºi
impunã voinþa în orice situaþie, nereþinând nici un punct de vedere al opoziþiei
diferit de al sãu.

Un exemplu interesant e oferit chiar de viaþa politicã postdecembristã din
þara noastrã. Sã ne gândim la unele dintre reacþiile produse de prima confrun-
tare electoralã liberã din þara noastrã de dupã �89: alegerile din mai 1990.
Atunci FSN a câºtigat detaºat alegerile, iar candidatul sãu la preºedinþie, Ion
Iliescu, a obþinut peste 80% din voturi. Partidele de opoziþie (în principal par-
tidele istorice: PNL, PNÞCD ºi PSD) au suferit o înfrângere dramaticã, deºi
au avut grupuri mari de susþinãtori extrem de fervenþi (altfel spus: susþinãtori
ale cãror preferinþe în favoarea lor erau deosebit de intense). În acest sens,
reprezentativã a fost demonstraþia-maraton din Piaþa Universitãþii. Chiar dacã,
la scara întregului electorat, cei care au susþinut manifestaþia respectivã au fost
minoritari, aceastã minoritate nu era deloc una nereprezentativã, marginalã.
Dimpotrivã, ea reprezenta un segment deosebit de important al societãþii
româneºti (oameni cu pregãtire mai ridicatã, reprezentanþi importanþi ai
intelectualitãþii etc.). Alegerile au condus, pe de o parte, la o frustrare resimþitã
de grupurile care s-au vãzut în situaþia de a fi minoritare: este acceptabil un
joc electoral care nu þine seama de punctele de vedere ale unor minoritãþi de
care, totuºi, nimeni nu se poate îndoi cã sunt, într-un fel, reprezentative?
Evident, în mod majoritar, electoratul a votat pentru FSN ºi Ion Iliescu (ºi, de
aceea, imediat dupã alegerile din 20 mai 1990, cele mai importante asociaþii
civice care au participat la manifestaþie s-au retras din Piaþa Universitãþii);
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dar înseamnã aceasta cã minoritãþile trebuie ignorate sau, mai mult, marginali-
zate ori supuse unor presiuni? Pe de altã parte, a fost reacþia câºtigãtorilor.
Acesta e jocul democratic, au accentuat ei: ne prezentãm în faþa alegãtorilor,
iar ei decid. Un atare punct de vedere e formulat explicit de I. Iliescu (1994)
însuºi. Autorul afirmã cã, întrucât regula majoritãþii e admisã, a respinge rezul-
tatele alegerilor însemna a respinge aceastã regulã, care constituie fundamen-
tul democraþiilor moderne.

În faþa posibilitãþii ca majoritatea sã-ºi impunã punctul de vedere fãrã a
þine cont de pãrerea minoritãþilor � uneori foarte importante, reprezentative �
se pune întrebarea fireascã: ce instrumente pot fi puse la lucru pentru a
contracara impunerea voinþei majoritãþii în desfacerea minoritãþilor? Elster
menþioneazã urmãtoarele (1993, pp. 185-204):

� Constituþionalismul. Mecanisme constituþionale sunt dezvoltate pentru a afecta
dorinþa majoritãþii de schimbare a legilor sau oportunitãþile de a acþiona astfel:
fie sunt dezvoltate mecanisme care sã facã procesul de schimbare a Constituþiei
sau de promovare a legilor foarte lent sau consumator de timp; fie pentru
amendarea Constituþiei se cere o majoritate calificatã (câteodatã, unele clauze
sunt declarate nemodificabile).

� Evaluarea juridicã. Constituþionalitatea unei legi poate fi stabilitã, în mare,
prin douã proceduri: fie, ca în SUA, ex post, anume în cazul când Curtea
Supremã este sesizatã într-o situaþie care vizeazã legea respectivã; fie ex ante,
ca în multe þãri europene: înainte de a fi promulgatã, legea este supusã Curþii
Constituþionale.

� Separarea puterilor. Capacitatea majoritãþii de a-ºi impune poziþia este limitatã
când instituþiile statului devin mai independente una faþã de alta. Atunci când,
de exemplu, avem un sistem parlamentar, în care executivul este rezultatul
majoritãþii legislative, un mecanism potrivit pentru a restrânge majoritatea este
acela de a pune limite asupra executivului. De asemenea, un aspect esenþial al
separãrii puterilor este independenþa celei juridice, care asigurã statul de drept.

� Restricþii ºi echilibrãri. Majoritãþile care acþioneazã pe temeiul unei pasiuni
pot fi restricþionate prin bicameralism; Senatul, de obicei, acþioneazã ca un
instrument de �rãcire� a pasiunilor majoritãþii. Sau introducerea vetoului pre-
ºedintelui e menitã, de asemenea, restricþionãrii unei majoritãþi pasionate
(adesea, se poate trece peste acest veto, dar numai de cãtre o majoritate cali-
ficatã), ca ºi a legislatorilor care îºi urmãresc propriile interese. (Prin aceste
mecanisme, instituþiile statului devin mai dependente între ele; dar astfel este
limitatã ºi capacitatea majoritãþii de a-ºi impune poziþia.)
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Circularitatea

Obiecþia la adresa regulii majoritãþii cea mai discutatã în teoria alegerii
raþionale este aceea cã dacã facem apel la regula majoritãþii pentru a descrie
alegerile fãcute de un grup putem sã ne confruntãm cu o circularitate a
preferinþei de grup, datoratã existenþei majoritãþilor ciclice. Exemplul standard
(la care vom reveni pe larg mai jos) este urmãtorul. Sã presupunem cã un grup
de oameni format din trei persoane, A, B ºi C, urmeazã sã aleagã între trei
alternative, x, y ºi z. Preferinþele celor trei persoane sunt stricte ºi sunt
prezentate în tabelul de mai jos:

A B C

1 y x z
2 x z y
3 z y x

Dacã ne raportãm la alegerile � considerate în mod separat � pe care le
face grupul între cele trei alternative, atunci, cum se observã uºor, potrivit
regulii majoritãþii: 1) între x ºi y grupul va alege pe y; 2) între y ºi z grupul
va alege pe z; iar 3) între x ºi z grupul va alege pe x. Dacã însã punem
împreunã cele trei alegeri majoritare, vedem cã nu mai putem vorbi de o
preferinþã consistentã a grupului, fiindcã tranzitivitatea este încãlcatã: z este
preferatã lui y, y este preferatã lui x, dar � contrar tranzitivitãþii � x este
preferatã lui z.

Vom discuta pe larg, în capitolelele 7 ºi 8, câteva dintre problemele care
apar în acest context. Deocamdatã ne oprim asupra chestiunii aflate la temelia
acestor discuþii: de ce este problematicã apariþia majoritãþilor ciclice? Evi-
dent, rãspunsul este imediat: la fel ca în cazul preferinþelor individuale, o
preferinþã socialã circularã produce dificultãþi � este semnul iraþionalitãþii.
Dar gravitatea situaþiei este în acest caz mai mare decât în cel individual.
Fiindcã iraþionalitatea preferinþei sociale nu este pur ºi simplu postulatã, ci ea
se naºte prin chiar felul în care agregãm preferinþele individuale. Or, apariþia
majoritãþilor circulare dovedeºte cã raþionalitatea preferinþelor individuale nu
garanteazã raþionalitatea preferinþei sociale.

Pe de altã parte, o posibilã replicã la prezentarea acestor situaþii în care,
prin agregarea preferinþelor individuale, se obþine o preferinþã socialã ar putea
fi urmãtoarea: chiar dacã apar astfel de situaþii, nu trebuie sã dramatizãm.
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Cãci nu e obligatoriu sã tragem concluzia cã situaþiile de circularitate se
gãsesc ºi în lumea realã; poate mai curând ele sunt foarte pitoreºti, produse
ale strãdaniei unor spirite speculative de a gãsi probleme chiar ºi acolo unde
ele nu existã. Din pãcate, aceastã replicã nu este corectã. Între toate situaþiile
în care am putea construi profilul unui grup, cele circulare nu sunt nicidecum
artificiale sau singulare. Dimpotrivã, proporþia lor în ansamblul tuturor profi-
lelor posibile este mare (iar în unele condiþii aceastã proporþie poate deveni
copleºitoare).

Sã încercãm, într-adevãr, sã determinãm ce proporþie dintre profilele posi-
bile ale unui grup se caracterizeazã prin majoritãþi circulare. În aceste profile
nu existã un învingãtor Condorcet, deci o alternativã care, comparatã separat
cu fiecare altã alternativã, sã fie sprijinitã de fiecare datã de mai mult de jumã-
tate dintre votanþi? Rãspunsul nu e uºor de dat � s-au obþinut însã mai multe
rezultate precise în acest sens (prezentate, de exemplu, în Sen, 1970). Un prim
rezultat vizeazã situaþiile în care votanþii au la dispoziþie trei alternative, pe
care le ierarhizeazã cu ajutorul unei relaþii de preferinþã strictã, iar probabili-
tãþile ca un votant sã aleagã o anumitã relaþie de preferinþã sunt egale. Atunci
probabilitea ca într-un profil al grupului sã nu existe un învingãtor Condorcet
este redatã prin urmãtorul tabel:

Numãrul de votanþi Probabilitatea

1 0,00000

3 0,0556

9 0,0780

15 0,0820

25 0,0843

¥ 0,0877

Dupã cum se observã, probabilitatea de a obþine o majoritate ciclicã creºte
cu numãrul votanþilor, chiar dacã nu ajunge niciodatã la un nivel foarte
ridicat. La început creºte mai repede, dupã care creºterea este neglijabilã.
Într-un grup care are de ales între trei alternative, probabilitatea ca profilul pe
care îl avem în faþã sã conducã la o preferinþã circularã nu creºte foarte mult
când numãrul membrilor grupului creºte de la douãzeci ºi cinci la un milion.

Probabilitatea ca profilul grupului sã conducã la o preferinþã circularã
creºte însã dramatic dacã variem numãrul alternativelor aflate pe agenda
grupului. Tabelul de mai jos redã aceastã situaþie (pentru cazul în care ºi
numãrul votanþilor este de asemenea ridicat):
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Numãrul de alternative Probabilitatea

1 0,00000
3 0,08771

4 0,1755
10 0,4887
20 0,6811
40 0,8123

¥ 1,0000

Rezultatul este deconcertant: el ne spune cã dacã alternativele sunt foarte
numeroase, atunci un profil în care preferinþa socialã construitã e ciclicã
devine regula2. Sentimentul care se creeazã astfel ne îndeamnã sã cercetãm cu
atenþie atât semnificaþia mai generalã a existenþei unor asemenea situaþii, cât
ºi modalitãþile prin care ele pot fi evitate.

Sã observãm totuºi cã problemele privind circularitatea nu apar pur ºi
simplu când la un profil existã o circularitate, ci când aceastã circularitate
are anumite caracteristici. Sã luãm exemplul unei agende cu patru alterna-
tive, x, y, z ºi w; de asemenea, sã presupunem cã ordinea este liniarã, deci
preferinþa între oricare douã alternative este strictã. O ordonare a elemen-
telor agendei de felul: x > y > z > w > y cuprinde un cerc, format din
alternativele y, z ºi w; dar aceastã ordonare are un învingãtor Condorcet,
anume pe x � ºi, ca urmare, profilul în care ea apare nu este problematic.
Problematice sunt situaþiile în care fie ciclicitatea cuprinde toate alternati-
vele (avem x > y > z > w > x), fie existã un cerc format din trei alterna-
tive, iar toate alternativele din cercul respectiv înving în comparaþie directã
cea de-a patra alternativã (avem, de exemplu, w > y > z > w > x). În
acest caz spunem cã cele trei alternative formeazã �cercul de vârf�.

1. Aceastã valoare indicã faptul cã numãrul votanþilor este luat ca fiind foarte mare.
2. Totuºi, am vãzut cum calculele s-au fãcut presupunând probabilitãþi egale ca votanþii

sã adopte anumite ierarhizãri ale alternativelor; dacã aceastã supoziþie este eli-
minatã, atunci ºi probabilitatea apariþiei profilurilor fãrã învingãtor Condorcet
este diferitã. Nu vom insista însã asupra acestor chestiuni ºi nici asupra alteia: ce
sens are termenul de �probabilitate�? Înseamnã el pur ºi simplu frecvenþa de
apariþie a unei anumite ordonãri a alternativelor, sau e vorba de probabilitatea
subiectivã a unui observator imparþial care nu cunoaºte felul în care votanþii îºi
formuleazã preferinþele?
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6.4. Caracterizãri alternative ale regulii majoritãþii simple (*)

Când am demonstrat teorema lui May am introdus mai multe notaþii, la care
vom face din nou apel în aceastã secþiune. Sã ne amintim cã am construit
pentru fiecare membru ij al grupului un numãr vj corespunzãtor preferinþei lui
faþã de perechea de alternative (x,y). În acest caz, identificãm profilul pG cu
un un n-tuplu pG = (v1, � vn). De asemenea, am notat pG = p�G pentru a ne
referi la cazurile în care pentru fiecare membru ij al grupului avem vj = v�j.
La fel, vom putea scrie pG > p�G dacã pentru fiecare membru ij al grupului
avem vj = v�j, ºi cel puþin pentru un ij e adevãrat cã vj > v�j. În plus, am
definit o regulã de preferinþã socialã (RPS) ca o funcþie f care ataºeazã
fiecãrui profil unul dintre numerele 1, 0, �1.

Cu aceste notaþii, putem reformula proprietãþile definite de May pentru a
caracteriza regula majoritãþii simple. Sã luãm proprietatea receptivitãþii pozi-
tive. Ea va avea urmãtoarea formulare:

Proprietatea receptivitãþii pozitive. Dacã pG ºi p�G sunt douã profiluri ale
grupului G, pG > p�G ºi f(p�G) = 1, atunci f(pG) = 1.

Unii citiori poate cã au recunoscut odatã cu aceastã formulare cã proprie-
tatea receptivitãþii pozitive exprimã ideea cã funcþia f de agregare a preferin-
þelor individuale este, într-un anumit sens, monotonã. Spunem cã în acest caz
avem proprietatea de monotonie tare. Dar uneori se defineºte ºi proprietatea
de monotonie slabã a funcþiilor de agregare a preferinþelor individuale.
Monotonia slabã este o condiþie minimalã pentru a spune cã preferinþa socialã
depinde de preferinþele individuale. De aceea, ea este esenþialã în teoria ale-
gerii sociale.

Proprietatea de monotonie slabã. Dacã pG ºi p�G sunt douã profiluri ale
grupului G ºi pG = p�G, atunci f(pG) = f(p�G).

Aceastã proprietate poate fi folositã direct pentru a caracteriza multe alte
tipuri de reguli de agregare a preferinþelor individuale (alteori ea este indicatã
pentru a caracteriza clase întregi de funcþii; vezi, de exemplu, secþiunea 10.2).
De pildã, P.C. Fishburn (1973) a formulat urmãtoarea caracterizare a regulii
majoritare ponderate:

Teorema lui Fishburn. O funcþie de preferinþã socialã f este regula majo-
ritãþii ponderate dacã ºi numai dacã ea îndeplineºte urmãtoarele condiþii:

Neutralitatea: f(�pG) = � f(pG)



163

Monotonia slabã: dacã pG = p�G, atunci f(pG) = f(p�G)

Unanimitatea1: dacã pG = (1, �, 1), atunci f(pG) = 12

Independenþa3: dacã p1
G, �, pm

G sunt profile ale grupului G (unde m > 1)

ºi å
=

m

k

k

G

1

p  = 0 ºi f(pk
G) = 0 pentru orice k = 1, �, m �1, atunci f(pm

G) ≤ 0.

Trebuie sã facem aici o observaþie: dacã, aºa cum se întâmplã în enunþul
teoremei lui Fishburn, definim regulile de preferinþã socialã ca funcþii, atunci
nu mai este nevoie sã introducem proprietatea determinãrii. Într-adevãr, ea
este în mod necesar îndeplinitã dacã regula de preferinþã socialã este înþeleasã
ca o funcþie.

Existã foarte multe alte caracterizãri ale regulii majoritãþii simple, diferite
de cea a lui May. În aceastã secþiune voi menþiona douã dintre acestea. Vom
da demonstraþia, ca un exemplu, numai pentru cea de-a doua.

Sã introducem douã noi proprietãþi de receptivitate pozitivã.

Proprietatea receptivitãþii pozitive aditive. Dacã G este un grup ºi pG, un
profil al acestuia, astfel încât f(pG) = 0, iar j este un votant care nu face parte
din G ºi vj = 1, atunci f(pG∪{j}) = 0.

Proprietatea receptivitãþii aditive de grup. Dacã G1 ºi G2 sunt douã grupuri
disjuncte ºi f(pG1) = 0, atunci f(pG1∪G2) = f(pG1).

Prima proprietate � introdusã în Miroiu (2004) � spune cã dacã un grup nu
se opune unei alternative (deci fie o preferã, fie e indiferent între aceasta ºi o
alta), iar un individ care o preferã strict se alãturã grupului, atunci noul grup
va prefera strict aceastã alternativã. Cea de-a doua proprietate spune cã dacã
un subgrup este indiferent între douã alternative, atunci alegerea grupului va
fi determinatã doar de felul în care voteazã ceilalþi membri ai grupului.

Teoremã (Woeginger, 2005). O funcþie de preferinþã socialã f este regula
majoritãþii simple dacã ºi numai dacã ea îndeplineºte urmãtoarele condiþii:
neutralitatea, anonimitatea, receptivitatea pozitivã aditivã.

Comparând teorema lui Woeginger cu cea a lui May, se observã cã ele sunt
întru totul identice, cu excepþia faptului cã proprietatea lui May a receptivitãþii
pozitive a fost înlocuitã cu cea a receptivitãþii pozitive aditive. Ne-am putea
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1. Proprietatea unanimitãþii este de fapt proprietatea Pareto slabã.
2. Sã notãm cã din proprietatea anonimitãþii, apelând la cea a neutralitãþii, deducem

uºor cã dacã pG = (�1, �, �1), atunci f(pG) = �1.
3. Fishburn admite cã aceastã condiþie nu este intuitivã.
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întreba: nu cumva cele douã proprietãþi sunt identice? Woeginger dã un rãs-
puns negativ: cele douã proprietãþi sunt independente între ele, în sensul cã
existã reguli de preferinþã socialã care au numai una din cele douã proprietãþi.

Ca exerciþiu, sã demonstrãm urmãtoarea teoremã:

Teoremã. O funcþie f de preferinþã socialã este regula majoritãþii simple
dacã ºi numai dacã are urmãtoarele proprietãþi: neutralitatea, anonimitatea,
unanimitatea ºi receptivitatea aditivã de grup.

Demonstraþie. Mai întâi, deoarece f are proprietatea anonimitãþii, înseamnã
cã preferinþa socialã va depinde doar de numãrul celor care voteazã într-un
anumit fel. De aceea, sã indicãm un profil pG al grupului în felul urmãtor:
[p, z, m], unde p este numãrul de membri care preferã strict pe x lui y � prin
urmare, vi = 1 � z este numãrul de votanþi indiferenþi între cele douã alterna-
tive (deci pentru care vi = 0), iar m este numãrul de votanþi care preferã strict
pe y lui x (deci pentru care vi = �1). Urmãtoarele trei leme sunt folositoare
pentru demonstaþia noastrã:

Lema 1. Dacã o funcþie de preferinþã socialã f are proprietãþile anonimitãþii,
neutralitãþii ºi receptivitãþii aditive de grup, atunci pentru orice profil pG =
[k, 0, k] avem f(pG) = 0.

Vom arãta cã lema e adevãratã prin inducþie asupra lui k. Fie mai întâi k = 1.
Aplicând neutralitatea, avem f((1,�1)) = �f((�1, 1)). Dar, întrucât e valabilã
anonimitatea, avem ºi f((1,�1)) = f((�1,1)), de unde decurge cã f((1,�1)) =
�f((1,�1)), deci f((1,�1)) = 0. Inductiv, sã presupunem cã lema are loc pentru
un grup G cu 2(k � 1) membri. Avem deci f([k �1, 0, k �1]) = 0. Fie acum doi
noi votanþi j1 ºi j2, astfel încât primul preferã strict pe x lui y, iar al doilea preferã
strict pe y lui x. Atunci pentru grupul G1 = {j1, j2} avem f([1, 0, �1]) = 0.
Trebuie sã calculãm acum pentru grupul G ∪ G1 pe f([k, 0, k]). Dar apelând
la proprietatea de receptivitate aditivã de grup, avem f(pG∪G1) = f(pG) = 0.

Lema 2. Fie o funcþie f de preferinþã socialã care are proprietatea unani-
mitãþii ºi neutralitãþii. Dacã G = {j}, atunci pentru orice profil pG = (vj) avem
f(pG) = vj.

Aceastã lemã spune cã dacã un grup are un singur membru, atunci alegerea
grupului va fi exact alegerea fãcutã de membrul sãu. Demonstraþia este simplã.
Dacã vj = 1, atunci prin proprietatea unanimitãþii decurge cã pentru pG = (1)
avem f(pG) = 1. Simetric, prin unanimitate ºi neutralitate, pentru pG = (�1)
avem f(pG) = �1. Fie acum vj = 0. Proprietatea neutralitãþii ne cere sã avem
f(�pG) = �f(pG), ceea ce se poate doar dacã f(pG) = 0.
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Lema 3. Fie o funcþie f de preferinþã socialã având proprietãþile neutralitãþii
ºi receptivitãþii aditive de grup. Dacã G = ∅, atunci pentru orice profil p∅
avem f(p∅) = 0.

Într-adevãr, conform lemei 2 de mai sus, pentru grupul G� = {j}, dacã
vj = 0, avem f(pG�) = 0. Dar {j} ∪  ∅ = {j}, deci 0 = f(pG�) = f(pG�∪∅).
Potrivit proprietãþii receptivitãþii aditive de grup, avem f(pG�∪∅) = f(p∅). Dar
cum f(pG�∪∅) = 0, rezultã cã f(p∅) = 0. [Proprietatea neutralitãþii este necesarã
aici fiindcã receptivitatea aditivã de grup singurã nu garanteazã cã existã cel
puþin un profil pG al unui grup G astfel încât f(pG) = 0.]

La fel ca ºi în cazul teoremei lui May, nu e greu sã arãtãm cã regula
majoritãþii simple MS satisface toate cele patru proprietãþi. Mai dificil este sã
probãm cã dacã o regulã oarecare satisface cele patru proprietãþi, atunci ea
este identicã cu MS. Fie f o funcþie de preferinþã socialã având cele patru
proprietãþi. Cum ea are proprietatea anonimitãþii, putem reprezenta fiecare
profil pG al grupului prin tripletul [p, z, m]. Ideea demonstraþiei este aceea de
a da la o parte mai întâi grupul votanþilor indiferenþi. Dupã aceea cãutãm
subgrupuri ale lui G alcãtuite dintr-un numãr egal de votanþi în favoarea sau
împotriva alternativei x. În cele din urmã vom rãmâne cu un grup ai cãrui
membri voteazã sau toþi pentru x, sau toþi pentru y � ºi aplicând proprietatea
unanimitãþii, obþinem imediat rezultatul dorit.

Fie deci Gz ⊆ G mulþimea membrilor j ai grupului pentru care vj =0.
Apelând la proprietatea neutralitãþii, conchidem cã f(pGz) = 0. De aici,
proprietatea receptivitãþii aditive de grup ne permite sã tragem concluzia cã
f(pG) = f(pG � Gz).

1) Dacã m = 0 ºi p = 0, atunci G � Gz = ∅ � ºi, conform lemei 3, avem
f(pG � Gz) = 0 = f(pG) = MS(pG).

2) Dacã m = 0 ºi p > 0, atunci f(pG � Gz) = 1 prin proprietatea unanimitãþii,
deci f(pG) = MS(pG).

3) Cazul în care p = 0 ºi m > 0 este simetric celui de-al doilea.

4) Fie m > 0, p > 0 ºi p > m; deoarece p > m, existã un subgrup
G� ⊆ G � Gz astfel încât pG� = [m, 0, m]. Conform lemei 1, f(pG�) = 0. Apli-
când acum proprietatea receptivitãþii aditive de grup, obþinem f(pG� ∪ (G � Gz � G�))
= f(pG � Gz � G�). Dar pG � Gz � G� = [p � m, 0, 0], iar prin ipotezã p � m > 0.
Ca urmare, prin proprietatea unanimitãþii obþinem f(pG � Gz � G�) = 1 = f(pG � Gz)
= f(pG) = MS(pG).

5) Cazul în care m > 0, p > 0 ºi m > p este simetric celui de-al patrulea.
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Demonstraþia teoremei de mai sus este interesantã întrucât face apel la
proprietatea receptivitãþii aditive de grup. Aceastã proprietate este mai slabã
decât axioma clasicã a lui May de receptivitate pozitivã: nu poate fi dedusã
din ea. În plus, pare mai intuitivã: pare mai aceptabil sã ne gândim cã în
situaþiile în care un grup e alcãtuit din douã grupuri disjuncte, iar unul este
indiferent între douã alternative, alegerea depinde de felul în care preferã
ceilalþi membri, care nu sunt indiferenþi între cele douã alternative.
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Capitolul 7

Majoritãþi ciclice

7.1. Problema lui Condorcet

Sã ne reamintim modul în care am discutat pânã acum problema alegerii
colective. Am pornit de la un grup G de oameni, fiecare dintre ei înzestrat cu
o relaþie de preferinþã R (sau, echivalent, P) între alternativele aflate pe
agenda X a grupului. Am presupus, de asemenea, cã alegerea între alternative
se face în mod independent de cãtre fiecare membru al grupului, abia apoi
urmând ca, pe baza acestor alegeri individuale, sã construim alegerea colectivã
sau socialã (a grupului G). Pentru a simplifica analiza, ne-am concentrat în
capitolul anterior asupra modului în care se poate construi preferinþa socialã
(adicã a grupului G) pe baza preferinþelor membrilor grupului asupra unei
perechi date de alternative. Doar în treacãt am luat în considerare situaþiile în
care urma sã comparãm preferinþele definite relativ la mai multe alternative;
de pildã, am amintit cã în încercarea de agregare a preferinþelor individuale
pot apãrea ciclicitãþi (secþiunea 6.3).

În acest capitol vom cerceta în amãnunt astfel de cazuri. Vom analiza
situaþiile în care apar majoritãþi ciclice ºi vom studia modalitãþi alternative de
a oferi soluþii la existenþa acestora. Sã începem cu un exemplu simplu. Sã
admitem cã numãrul alternativelor înscrise pe agenda grupului este mai mare
de doi, bunãoarã trei � ºi anume x, y ºi z. De pildã, sã presupunem cã un
comitet format din consilieri de primãrie urmeazã sã discute modalitãþile de
alocare a fondurilor între trei proiecte: construirea unor laboratoare de
informaticã în ºcolile din oraº (x); repararea strãzilor din oraº (y); moder-
nizarea pieþelor agroalimentare din oraº (z). Simplificând în continuare, sã
admitem cã fiecare dintre consilieri are preferinþe stricte între cele trei
alternative (altfel zis, nu este niciodatã indiferent între douã alternative).
Atunci, dupã cum se poate observa cu uºurinþã, existã exact ºase moduri în
care un actor se poate raporta la cele trei alternative; deci, întrucât indiferenþa
este exclusã, le poate ierarhiza. (De bunã seamã, membrii unui grup pot
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prefera alternativele într-unul din cele ºase feluri, dar nu neapãrat în toate
cele ºase; vom putea defini aºadar profile pG ale grupului G în care membrii
acestuia ierarhizeazã alternativele în mai puþin de ºase feluri.)

x x z z y y
y z x y x z
z y y x z x

Sã luãm un exemplu. Membrii unui grup format din 21 de persoane preferã
între cele trei alternative dupã cum urmeazã (numãrul din capul unei coloane
se referã la numãrul membrilor grupului care susþin acea ierarhizare a prefe-
rinþelor):

3 5 4 3 3 3
x x z z y y
y z x y x z
z y y x z x

Dacã acestea sunt preferinþele membrilor grupului, care va fi alternativa
aleasã? O procedurã pentru a determina care este alegerea grupului ar putea
fi urmãtoarea: ºtim cum sã comparãm între ele douã alternative cu ajutorul
regulii majoritãþii simple. Aºadar vom compara între ele, douã câte douã, cele
douã alternative prin regula majoritãþii simple, ºi vom obþine astfel o relaþie
de preferinþã socialã. Dupã care putem proceda ca în orice alt caz în care, datã
fiind o relaþie de preferinþã, vrem sã determinãm alternativa aleasã.

Sã comparãm mai întâi alternativele x ºi y. Notãm cã x e preferatã lui y de
3 + 5 + 4 = 12 membri ai grupului; evident, cum y e preferatã lui x numai
de restul de 9 membri ai grupului, înseamnã cã putem conchide cã, social, x
e preferatã lui y: P(x,y). Mai departe, comparãm la fel pe y cu z. Pentru z
voteazã 5 + 4 + 3 = 12 membri ai grupului, iar pentru y, restul de 9 � deci
avem P(z,y). În sfârºit, sã comparãm pe x cu z. Se observã cã x învinge cu 11
la 10, deci avem P(x,z). Ierarhia socialã a celor trei alternative este x, apoi z,
apoi y. Comparând-o prin regula majoritãþii sinple cu toate celelalte alter-
native, x învinge de fiecare datã. Vom spune cã o alternativã care are aceastã
proprietate este învingãtor Condorcet. Evident, de fiecare datã când, luând în
considerare preferinþele membrilor unui grup, gãsim o alternativã care are
proprietatea de a fi învingãtor Condorcet, pare firesc sã admitem cã alternativa
preferatã de grup este exact aceasta.
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Problema este cã uneori nu e posibil sã gãsim o asemenea alternativã. Sã
luãm un exemplu, cunoscut sub numele de �sã împãrþim dolarul�. Exemplul
este foarte important, fiindcã priveºte dificultãþile care apar în politicile de
distribuire a bunurilor sociale. Când grupurile cãrora trebuie sã li se distribuie
un bun sunt mai multe de douã, posibilitatea apariþiei preferinþelor ciclice este
foarte ridicatã. Sã presupunem cã trei persoane (A, B ºi C) au la dispoziþie
900 lei noi ºi urmeazã sã decidã cum sã împartã aceºti bani. O alternativã x
va fi un mod de a împãrþi banii, ºi o vom identifica cu ajutorul a trei cifre [a,
b, c], unde a reprezintã suma de bani care îi va reveni lui A; b � suma de bani
ce îi va reveni lui B, iar c � suma de bani care îi va reveni lui C. La început
ne putem gândi la o împãrþire egalã a celor 900 de lei: x = [300, 300, 300].
Dar C îi propune lui A alternativa y = [450, 0, 450]. Desigur, grupul preferã
pe y lui x, fiindcã o majoritate formatã din A ºi B preferã astfel. Acum însã B,
care este dezavantajat, îi face lui A urmãtoarea propunere: z = [500, 400, 0].
Acum z e preferat lui y, fiindcã o majoritate a membrilor grupului, formatã
din A ºi B, preferã astfel. Dacã mai departe C propune alternativa z1 = [600,
0, 300], aceasta va fi preferatã de majoritatea formatã din A ºi C; dupã care
B poate propune formula z2 = [0, 500, 400], care va fi votatã de majoritatea
formatã din B ºi C; iar acesteia îi va fi preferatã alternativa y = [450, 0,
450]. Aºadar avem: P(y,x) ºi P(z,y) ºi P(z1,z) ºi P(z2,z1), dar P(y,z2). Evident,
tranzitivitatea relaþiei de preferinþã strictã e încãlcatã � ºi avem deci majoritãþi
circulare.

Sã luãm un alt exemplu, al unui grup G format din 50 de persoane. Un
profil al acestui grup este redat în tabelul de mai jos (se observã cã ierarhiile
individuale sunt de doar cinci tipuri):

20 15 1 8 6
x y y z z
y z x x y
z x z y x

Sã începem cu alternativele x ºi y. Observãm cã x este preferatã lui y de
20 + 8 = 28 de persoane; invers, y este preferatã lui x de 15 + 1 + 6 = 22 de
persoane. La nivelul grupului, aºadar, prin regula majoritãþii, x este preferatã
lui y: avem P(x,y). Analog, se vede cã y este preferatã prin regula majoritãþii
lui z: P(y,z), iar z este preferatã prin regula majoritãþii lui x: P(z,x). Grupul
preferã alternativa construirii unor laboratoare de informaticã în ºcolile din
oraº celei care constã în repararea stãzilor; preferã repararea strãzilor din
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oraº în raport cu modernizarea pieþelor agroalimentare, dar preferã sã se
modernizeze pieþele agroalimentare alternativei construirii unor laboratoare
de informaticã în ºcolile din oraº. Dificultatea apare imediat: dacã relaþia de
preferinþã socialã pe care o obþinem vrem sã fie tranzitivã, ar fi trebuit ca x
sã fie preferatã lui z (ar fi trebuit ca grupul sã prefere construirea unor
laboratoare de informaticã în ºcoli modernizãrii pieþele agroalimentare din
oraº), ºi nu invers � aºa cum a rezultat aici �, pentru a nu cãdea în contradicþie.
În cazul nostru nu existã nici un învingãtor Condorcet.

Apelând la regula majoritãþii pentru a determina care dintre alternative
este preferatã social, uneori relaþia de preferinþã socialã la care ajungem nu
este raþionalã: ea încalcã proprietatea tranzitivitãþii. Folosirea drept criteriu
de decizie a învingãtorului Condorcet nu conduce deci la rezultatele dorite.

7.2. Alternative la regula majoritãþii

Condorcet ºi Borda

Cum se poate înlãtura aceastã preferinþã ciclicã? Vom începe cu douã rãspun-
suri clasice: cel formulat de Marie Jean Antoine Nicolas de Caritat, marchiz
de Condorcet (1743-1794), ºi cel al lui Jean Charles Borda (1733-1799).
(Ambii autori au propus soluþiile lor în secolul al XVIII-lea; în fapt, Borda
ºi-a expus punctul de vedere în 1770, iar Condorcet în 17851.)

Atenþie: sã nu confundãm ideea de învingãtor Condorcet, discutatã mai
devreme, cu regula lui Condorcet, pe care o vom analiza în aceastã secþiune.
Regula lui Condorcet produce o alternativã pe care o indicã drept accep-
tabilã; ea poate fi aceeaºi cu învingãtorul Condorcet. Dar am vãzut cã sunt
situaþii în care nu existã un astfel de învingãtor; or, ºi atunci regula lui
Condorcet propune alegerea unei alternative.

1. Regula lui Borda este formulatã în lucrarea sa Mémoir sur les Élections au
Scrutin, prezentatã de autor la Académie Royale des Sciences în 1770, dar care nu
a fost publicatã decât în 1784. Regula lui Condorcet este expusã în al sãu Essai sur
l�application de l�analyse à la probabilité des décisions rendues à la probabilité
des voix, De l�imprimerie royale, Paris, 1785.
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Sã începem cu soluþia lui Condorcet. El este de acord cu ideea regulii
majoritãþii; dar aceasta devine inefectivã atunci când, aplicând-o în situaþii
precum cea de mai sus, se obþine un vot circular. Ca urmare, trebuie gãsitã o
regulã mai generalã.

Regula propusã de Condorcet este urmãtoarea (Young, 1988): ºtim cum se
comparã între ele douã alternative. Dacã luãm un ºir ordonat format din cele
trei alternative, vom defini sprijinul pentru acest ºir prin suma preferinþelor
pe care le indicã. Astfel, fie ºirul xyz. Sprijinul pentru acest ºir este dat de:
28 (numãrul persoanelor care preferã pe x lui y) + 36 (numãrul persoanelor
care preferã pe y lui z) + 21 (numãrul persoanelor care preferã pe x lui z) =
85. Analog, putem indica sprijinul pe care îl au celelalte cinci posibilitãþi de
a forma un ºir ordonat din cele trei alternative. Avem deci:

xyz = 85
xzy = 63
yxz = 79
yzx = 87
zxy = 71
zyx = 65
Regula lui Condorcet spune cã ºirul ales este cel care obþine cel mai mare

sprijin � deci în cazul nostru yzx. Iar alternativa aleasã este, evident, y (în
exemplul nostru, alocarea celor mai multe fonduri pentru repararea strãzilor
din oraº).

Soluþia oferitã de Borda este diferitã. El porneºte de la observaþia intuitivã
cã tãria susþinerii pe care o au membrii unui grup faþã de o alternativã de
acþiune nu e datã exclusiv de numãrul de opþiuni prime pentru acea alternativã.
Pentru a evalua reala tãrie a susþinerii unei alternative, crede Borda, e nevoie
sã cunoaºtem cum stã acea alternativã în cadrul întregii ierarhizãri de cãtre
membrii grupului a tuturor alternativelor. În acest scop, putem proceda astfel
(luãm situaþia în care avem exact trei alternative). Presupunem mai întâi cã
fiecare membru al grupului ºi-a ierarhizat strict toate alternativele (deci în
nici un caz nu este indiferent între ele). Apoi, pentru fiecare persoanã, ataºãm
1 punct alternativei aflate pe ultimul loc, 2 puncte celei aflate pe al doilea loc
ºi 3 puncte celei mai preferate alternative. Adunând punctele, obþinem pre-
ferinþa socialã. Sã vedem ce obþinem în exemplul nostru dacã aplicãm regula
lui Borda:

x = 99 puncte
y = 108 puncte
z = 93 puncte
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Aºadar ordinea alternativelor este yxz, iar alternativa aleasã este, din nou,
y (alocarea celor mai multe fonduri pentru repararea strãzilor din oraº).
Regula lui Borda pare extrem de naturalã, fiind, de asemenea, în concordanþã
cu cea a alegerii majoritare (în cazurile în care nu avem vot ciclic).

Dar sã notãm deja cã ordinea indusã prin aceastã regulã diferã de cea
indusã de regula lui Condorcet, fiindcã alternativele z ºi y ºi-au schimbat
locul. Sã accentuãm însã un fapt foarte important: regula lui Borda are în
comun cu cea a lui Condorcet faptul cã depinde numai de evaluãrile pereche
cu pereche ale alternativelor � deci de mecanisme pe care le cunoaºtem deja.
Cã lucrurile stau astfel se vede dacã ne uitãm la felul în care se ataºeazã un
punctaj fiecãrei alternative. În ierarhia xyz, pe care, sã zicem, o realizeazã o
anumitã persoanã, lui z am vãzut cã îi ataºãm 1 punct. Putem interpreta acest
punctaj în sensul cã z este preferatã nestrict unei singure alternative (anume
lui z însãºi); lui y îi ataºãm 2 puncte, pentru cã ea este preferatã nestrict lui
z ºi lui y însãºi; ºi analog în cazul lui x.

De aici ajungem la urmãtoarea întrebare: este oare posibil ca ambele
reguli sã difere ºi în ceea ce priveºte prima alternativã, deci acþiunea aleasã?
Sã luãm un exemplu (el îi aparþine lui Condorcet însuºi): avem 81 de membri
ai grupului nostru, care au urmãtoarele preferinþe:

30 1 29 10 10 1
x x y y z z

y z x z x y
z y z x y x

Sã aplicãm cele douã reguli. Cititorul poate calcula uºor cã, potrivit regulii
lui Condorcet, sprijinul pe care îl au cele ºase ºiruri ordonate este urmãtorul:

xyz = 171 puncte
xzy = 114 puncte
yxz = 170 puncte
yzx = 129 puncte
zxy = 73 puncte
zyx = 72 puncte
Aºadar ºirul ordonat care exprimã preferinþa socialã este xyz ºi, ca urmare,

alternativa x este cea preferatã de grup.
Sã trecem însã la regula lui Borda. Potrivit ei, vom avea:
x = 182 puncte
y = 190 puncte
z = 114 puncte
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Ca urmare, ºirul ordonat care exprimã preferinþa socialã este yxz ºi, deci,
alternativa y este cea preferatã de grup.

În exemplul nostru, cele douã reguli conduc la alegeri diferite. Putem evalua
aceste alegeri? Cel mai adesea, existã douã metode de a proceda în acest
sens. Prima constã în cercetarea modului în care funcþioneazã efectiv cele
douã proceduri. Cea de-a doua � cu care vom începe � constã în gãsirea unor
presupoziþii ale mecanismelor de alegere utilizate, deci ale celor douã reguli.

E important sã facem aici o observaþie. Ceea ce dorim este sã gãsim o
procedurã de agregare a preferinþelor individuale care sã producã, în
calitate de alegere socialã, alternativa pe care o considerãm �cea mai
bunã�. Problema este însã aceea cã nu e cu putinþã sã determinãm criterii
care sã ne spunã, în mod absolut, ce înseamnã cã o alternativã este cea mai
bunã. Vom vedea cã, dimpotrivã, a fi cel mai bun este în funcþie de setul
de criterii folosite: criterii de eficienþã sau criterii formale. Formulând
mai puþin riguros problema noastrã, ideea este cã prin compararea regulilor
de agregare socialã noi nu urmãrim sã detectãm care este în mod obiectiv
cel mai bun mod de a proceda; nu are sens ideea cã vrem sã atingem
�adevãrul� (ºi, ca urmare, nu are sens nici ideea cã mecanismele de
alegere democratice discutate aici sunt � sau nu sunt, cum pretind critici ai
democraþiei � mecanisme care dezvãluie realitatea aºa cum este ea ori
adevãrul).

Mergând pe aceastã a doua cale, vom discuta un argument propus chiar de
Condorcet. El ridicã urmãtoarea problemã: intuitiv, noi considerãm cã ar fi
normalã urmãtoarea exigenþã pusã asupra unei reguli de preferinþã socialã.
Anume, sã observãm cã alternativa x este preferatã (în comparaþia directã, pe
care, aºa cum am vãzut, o presupune ºi procedura lui Borda) atât lui y, cât
ºi lui z: x este preferatã lui y de jumãtate plus unu din membrii grupului
(de 41 de persoane) ºi este preferatã lui z de 61 de persoane, deci de mai bine
de trei sferturi dintre membrii grupului. Normal, zice Condorcet, ar fi ca pe
aceastã bazã alternativa x sã fi fost declaratã ca preferatã social (aºa cum, de
altfel, face însãºi metoda lui Condorcet). Cum regula lui Borda produce un
rezultat diferit, ar decurge cã ea nu este acceptabilã.

Care este însã motivul pentru care regula lui Borda induce rezultatul cã,
totuºi, y este alternativa preferabilã social? Motivul, considerã Condorcet,
este acela cã evaluãrile se fac prin luarea în considerare ºi a alternativei z
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(care, potrivit ambelor reguli discutate aici, se claseazã pe locul al treilea în
topul preferinþelor). Sã vedem cum intervine ea. Am vãzut cã scorul în
comparaþia dintre x ºi y este extrem de strâns: doar un vot le diferenþiazã.
Dar, comparate cu z, alternativa x e preferatã de 61 de persoane, în timp ce
alternativa y este preferatã de mult mai multe persoane, anume de 69. Ca
urmare, se naºte bãnuiala cã motivul pentru care regula lui Borda selecteazã
alternativa y în comparaþie cu x este acela cã ea se situeazã mai bine în
comparaþie cu alternativa z � care, cum am vãzut, e de fapt (ca sã folosim un
termen sportiv) un outsider. Argumentul lui Condorcet pare sã fie urmãtorul:
în selectarea alternativei preferate, nu trebuie sã þinem cont decât de felul în
care se raporteazã între ele alternativele considerate, ºi nu de alte alternative.
Argumentul pare extrem de pertinent. Cel puþin douã motive cântãresc puternic
în favoarea lui:

1) în acest fel preferinþele se constituie prin considerarea unui domeniu
dat de alternative, în care nu trebuie incluse toate alegerile posibile;

2) rezultatul ales nu trebuie manipulat prin adãugarea unor noi alternative.

Într-adevãr, este evident cã alternativa z este una slabã, atât x, cât ºi y fiind
preferate în raport cu ea. Faptul cã alternativele mai bine situate se raporteazã
într-un anumit fel la ele nu ar trebui sã conteze în comparaþia dintre ele. Într-un
fel, alternativa z trebuie consideratã irelevantã în alegerea dintre x ºi y.

Putem acum sã formulãm problema lui Condorcet: dacã dorim sã alegem
între regula, alternativã, a lui Borda ºi regula propusã de el însuºi, atunci
trebuie sã ne precizãm poziþia faþã de opþiunea de a accepta sau nu un principiu
mai adânc decât cele douã reguli � anume principiul independenþei alternati-
velor irelevante:

Independenþa alternativelor irelevante. Sã presupunem cã avem douã profile
p1

G ºi p2
G ale grupului G, deci douã seturi de preferinþe posibile ale membrilor

grupului. Dacã în cele douã profile relaþia de preferinþã între douã alternative
x ºi y este aceeaºi pentru orice membru al grupului, atunci preferinþa socialã
între x ºi y este aceeaºi în ambele cazuri.

Potrivit acestui principiu, alegerea colectivã trebuie pusã în legãturã în
mod direct cu preferinþele individuale; ea revine la a spune cã dacã prefe-
rinþele între douã alternative pe baza cãrora se face o alegere colectivã nu se
schimbã, atunci alegerea între acestea trebuie sã rãmânã aceeaºi. (Sã observãm
cã, potrivit acestui principiu, conteazã doar ordinea în care se aflã preferinþele,
nu ºi indicatorii numerici ai preferinþelor, aºa cum se procedeazã în cazul
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regulii lui Borda. Aceastã împrejurare este esenþialã în compararea celor douã
strategii.) Dacã admitem acest principiu, vom fi nevoiþi sã respingem o regulã
precum cea a lui Borda. Dar regula lui Condorcet este compatibilã cu el.

Existã argumente împotriva admiterii condiþiei de independenþã a alterna-
tivelor irelevante. În unele situaþii, respingerea ei ne apare ca intuitivã ºi uºor
de aplicat. În campionatul naþional de fotbal, toatã lumea acceptã sistemul
dupã care fiecare joacã cu fiecare. S-ar putea ca anul acesta echipele plasate
la încheierea campionatului pe primele douã locuri, atunci când au jucat între
ele, sã fi terminat meciurile cu acelaºi rezultat: una dintre ele a învins de
fiecare datã. Dar e posibil ca echipa cealaltã sã câºtige campionatul, fiindcã
a avut rezultate mai bune în întâlnirile cu restul echipelor din campionat (cu
alternativele irelevante). La fel, se prea poate ca în cadrul unui turneu de ºah
câºtigãtorul sã fi pierdut în faþa ºahistului clasat al doilea, dar s-a clasat mai
bine pentru cã a avut rezultate mai bune în partidele cu ceilalþi concurenþi.

Pe de altã parte, existã argumente în favoarea criteriului de independenþã a
alternativelor irelevante. În primul rând, el pare intuitiv acceptabil. Cãci,
intuitiv, atunci când aleg pe x în raport cu y, eu îl exclud pe y de la statutul de
a fi ales. Dar dacã y este o alternativã nefezabilã, atunci a spune cã y este
exclus prin alegerea mea nu are sens, fiindcã oricum ea era exclusã ca alegere.
Dacã vreau sã aleg între a petrece o searã plãcutã cu Ioana sau cu Maria,
alegerea are sens, ºtiind cã ambele persoane ºi-au exprimat ieri dorinþa de a
cina împreunã cu mine. Dar dacã vreau sã aleg între una din ele ºi Cleopatra,
regina Egiptului, e limpede cã cina cu vestita reginã era deja exclusã, chiar
înainte ca eu sã-mi pun problema de a decide.

De asemenea, sunt situaþii în care, intuitiv, respingerea acestei condiþii
pare de-a dreptul iraþionalã. Sã presupunem cã suntem la un restaurant ºi
vrem sã comandãm o ciorbã. Ospãtarul îmi spune: avem ciorbã de legume ºi
ciorbã de periºoare. Eu prefer între acestea ciorba de legume, ºi aleg în
consecinþã. Dar dupã un minut ospãtarul revine, îºi cere scuze ºi îmi spune cã
bucãtarul a pregãtit ºi ciorbã de burtã. Ah, zic eu, atunci comand ciorbã de
periºoare! Mulþi vor zâmbi ascultând aceastã poveste. Structura ei este evident
una care încalcã proprietatea independenþei alternativelor irelevante. Anume,
între douã alternative x ºi y eu preferam (strict) pe x: avem P(x,y). Dar în
prezenþa unei a treia alternative, preferinþa mea între x ºi y se schimbã: acum
prefer strict pe y, deci avem P(y,x).

În al doilea rând, cel mai adesea situaþiile reale în care luãm decizii
satisfac acest criteriu. Într-adevãr, în deciziile reale noi nu punem la lucru
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toate preferinþele noastre. Poate cã l-aº prefera la conducerea PNL pe Ionel
Brãtianu, dar el nu este, evident, o alternativã efectivã; poate cã ai prefera
sã-l vezi pe M. Eminescu editorialist la ziarul tãu preferat, numai cã, de bunã
seamã, nu ai cum sã-l alegi pe el. În al treilea rând, acest criteriu are o
implicaþie practicã importantã: el funcþioneazã ca un instrument de restrân-
gere a agendei grupului la acele alternative care sunt efectiv semnificative;
iar dacã restrângerea are ca rezultat un numãr rezonabil de mic de alternative �
între care alegerea se poate face mai uºor �, atunci criteriul funcþioneazã ca
un mecanism important de decizie. În sfârºit, criteriul împiedicã apariþia unei
pante alunecoase: cãci, dacã el nu ar funcþiona, ne-am putea aºtepta sã aparã
un numãr uriaº de alternative (irelevante). La conducerea unui partid de astãzi
de la noi ar putea fi atunci candidat nu doar liderul lui de acum un veac, dar
ºi vreun om politic ori filosof de acum douã milenii, ori Tãnase Scatiu, ori
vreun cyborg � ºi desigur cã înºiruirea nu ar avea sfârºit. În al patrulea rând,
dupã cum vom vedea mai jos printr-un exemplu, dacã este încãlcatã condiþia
independenþei alternativelor irelevante, atunci uneori alegerile pot fi manipulate
(sau, cel puþin, încercãrile în acest sens au mai mari sorþi de izbândã). ªi încã
un lucru: dupã cum vom vedea mai jos, principiul independenþei alternativelor
irelevante este central în formularea teoremei lui Arrow.

Dacã vom considera cã exemplele de tipul celui privind alegerea la restau-
rant a unei ciorbe sunt mai semnificative pentru ce înseamnã condiþia inde-
pendenþei alternativelor irelevante, atunci va trebui sã conchidem cã regula lui
Borda nu trebuie preferatã în raport cu, sã zicem, cea a lui Condorcet. Dar
dacã suntem mai atraºi de exemple precum cele privind campionatul de fotbal
sau turneul de ºah, atunci s-ar putea sã nu vedem nimic rãu în acceptarea
condiþiei independenþei alternativelor irelevante ºi vom fi mai dispuºi, bunã-
oarã, sã construim un sistem electoral bazat pe regula lui Borda.

Sã ne întoarcem însã acum la metodele de a evalua meritele relative ale
celor douã proceduri propuse de Condorcet ºi de Borda de alegere socialã
între alternative ºi sã cercetãm modul în care funcþioneazã efectiv acestea.
Vom insista asupra regulii lui Borda, pentru cã aceasta a fost discutatã cel mai
mult în încercãrile de construire ºi evaluare comparativã a sistemelor electo-
rale. Trãsãtura cea mai importantã a regulii lui Borda (pe care chiar autorul ei
a indicat-o) este cã aceasta ia în considerare întregul sprijin pe care îl poate
avea o alterantivã: cum ea cere sã vedem nu numai ce alternativã este pe
primul loc, dar ºi cele aflate pe locurile urmãtoare, alternativa aleasã este cea
care se bucurã de cel mai larg sprijin din partea votanþilor (care, într-un fel,
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este cea mai popularã). E interesant cã, potrivit abordãrilor moderne, regula
lui Borda pare sã indice cã într-o alegere, candidatul cu cele mai mari ºanse
este cel moderat, cel mai apropiat de ceea ce vom numi �votantul median�.
Merrill (1984) a realizat o simulare a felului în care, într-un context dat,
diferite aranjamente electorale ar produce rezultate. Regula lui Borda, a
conchis el, are o caracteristicã importantã: ea are probabilitatea cea mai
ridicatã sã selecteze un învingãtor Condorcet (ºi, prin urmare, minimizeazã
posibilitatea apariþiei paradoxurilor votãrii).

Desigur � se va replica �, nu trebuie uitat cã procedura lui Borda lasã
liberã ºi posibilitatea manipulãrii alegerilor. Iatã un exemplu în acest sens
(Reilly, 2002): în unele state din zona Oceanului Pacific se practicã, dupã
proclamarea independenþei acestora, un sistem de vot bazat pe regula lui
Borda. Unul dintre aceste state este Republica Kiribati. Independentã din
1979, aceasta e alcãtuitã din 33 mici atoluri rãspândite pe o suprafaþã de trei
milioane de kilometri pãtraþi în Pacificul central. Cea mai importantã funcþie
din stat e cea de preºedinte, ales prin vot universal. Dar nominalizãrile pentru
funcþia de preºedinte se fac într-un mod specific: doar membrii Parlamentului
au acest drept. Legea prevede ca în alegerile prezidenþiale sã fie cel puþin trei
candidaþi, dar nu mai mult de patru. Cum de multe ori se întâmplã sã existe
mai mult de patru candidaþi potenþiali, e nevoie ca Parlamentul, format din
41 de membri, sã aleagã între aceºtia � ceea ce se face apelându-se la regula
clasicã a lui Borda: se acordã patru puncte pentru candidatul preferat pe locul
întâi, trei pentru cel preferat al doilea, douã puncte pentru cel plasat al treilea,
un punct pentru cel aflat pe locul patru ºi nici un punct pentru ceilalþi. Candi-
daþii care acumuleazã cel mai mare numãr de puncte pot apoi sã candideze
pentru preºedinþie. Preºedintele este ales prin vot popular, iar metoda folositã
e cea a pluralitãþii (câºtigã candidatul cu cel mai mare numãr de voturi).

În anul 1991, alegerile au scos în evidenþã existenþa în Parlament a patru
grupuri � sã le spunem aici A, B, C ºi D. Fiecare a propus câte doi candidaþi �
sã îi desemnãm prin A1 ºi A2, B1 ºi B2, C1 ºi C2, D1 ºi D2. Grupurile A ºi
C s-au coalizat ºi au votat strategic (pentru acest concept, vezi capitolul 9), cu
scopul de a-l elimina din joc pe candidatul B1 � cel care pãrea cel mai puter-
nic contracandidat din partea opoziþiei. Votul din Parlament a fost urmãtorul:
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Candidatul Prima
preferinþã

A doua
preferinþã

A treia
preferinþã

A patra
preferinþã

Total
puncte

A1 16   1   0 11 78
C1 12   2   1 13 69
A2   0 14 13   0 68
C2   0 11 13   4 63
B1 10   3   2   0 53
B2   0   9   1   3 32
D1   0   1 11   0 25
D2   3   0   0 10 22

Dupã cum se observã, grupurile A ºi C au introdus fiecare încã un candidat,
cu scopul de a avea în total un numãr de patru candidaþi � ºi deci sã acorde
puncte numai acestora, nu însã ºi candidaþilor celorlalte grupuri, B ºi D; iar
rezultatul este cã au intrat în competiþia popularã numai candidaþii susþinuþi de
A ºi C elimininându-se astfel cel mai puternic adversar: B1 (care, cum se
vede, era pe primul loc în topul preferinþelor pentru 10 membri ai Parlamen-
tului). (De altfel, în alegerile din 1991, candidaþii A2 ºi C2 au fost nominalizaþi
numai pentru acest scop; ei nici nu au fãcut campanie electoralã: dupã ce
s-au înscris în cursã, pur ºi simplu s-au întors pe insulele lor.)

Alte alternative la regula majoritãþii

Nu vom discuta pe larg alte proceduri de alegere în afarã de regulile lui
Condorcet ºi Borda. Vom aminti însã, pe scurt, unele dintre acestea, iar apoi
vom construi un exemplu ºi vom vedea cum diferã înte ele diferitele proceduri,
alternative la regula majoritãþii simple, de selectare a alternativelor.

Regula pluralitãþii simple � fiecãrui votant i se alocã un singur vot, pe care
îl poate ataºa unei alternative. Preferinþa socialã este în favoarea alternativei
cu cele mai multe voturi.

Alternativele la regula majoritãþii pot fi clasificate în mai multe moduri.
Unul dintre acestea constã în evidenþierea clasei regulilor poziþionale.
Acestea se caracterizeazã prin faptul cã, spre deosebire de regula majo-
ritãþii, nu se bazeazã pe o comparaþie douã câte douã a alternativelor, ci
încearcã sã þinã seama de o informaþie mai mare despre felul în care
membrii grupului preferã între toate alternativele de pe agendã. Din aceastã
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clasã de reguli fac parte regula pluralitãþii (care foloseºte numai informaþia
despre alternativele aºezate de votanþi pe primul loc), regula lui Borda
(care foloseºte informaþii despre un numãr mai mare de alternative aflate
pe primele n locuri) sau regula aprobãrii (care foloseºte informaþii despre
un numãr � variabil � de alternative aºezate de votanþi pe primele locuri).

Sã observãm cã regula majoritãþii simple este un caz particular al acestei
reguli: într-adevãr, dacã avem doar douã alternative, atunci, potrivit regulii
pluralitãþii, câºtigã alternativa care are sprijinul a mai mult de jumãtate din
numãrul total de voturi.

Balotaj plural � fiecãrui votant i se alocã un singur vot, pe care îl poate
ataºa unei alternative. Primele douã alternative în ordinea numãrului de voturi
intrã în turul doi, când se alege prin regula pluralitãþii simple.

Balotaj secvenþial � se eliminã alternativa cu cel mai mic numãr de voturi
ºi se repetã votul.

Vot prin aprobare � votanþilor li se alocã un numãr de voturi egal cu cel al
alternativelor de pe agendã; ei le pot folosi pe toate sau numai pe unele,
ataºând voturi alternativelor pe care le aprobã. Câºtigã alternativa cu cele mai
multe voturi.

Regula votului prin aprobare pare sã fie mai uºor de acceptat decât cea a
lui Borda, pentru cã, spre deosebire de aceasta, care presupunea ca fiecare
votant sã fie în stare sã ierarhizeze toate alternativele de pe agendã, acum
votanþii trebuie doar sã deosebeascã între alternativele proaste ºi cele care nu
sunt proaste: cele care nu sunt considerate proaste primesc, fiecare, câte un
vot � dar nu este nevoie ca votanþii sã le poatã ierarhiza.

Alte douã reguli simple sunt urmãtoarele:

Regula lui Copeland � alternativa aleasã este cea care are cel mai mare
indice Copeland. Acest indice, pentru o alternativã x, se calculeazã astfel:
din numãrul alternativelor pe care le învinge x în comparaþie directã se
scade numãrul alternativelor care o înving pe x în comparaþie directã. (De
exemplu, dacã x este un învingãtor Condorcet, iar agenda are n membri,
atunci indicele lui x are valoarea maximã n � 1.)
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Regula lui Schwartz � alternativa preferatã se alege în felul urmãtor: 1) dacã
existã un învingãtor Condorcet, atunci regula selecteazã aceastã alternativã;
2) dacã nu, atunci se alege �cercul de vârf� (vezi secþiunea 6.3), adicã
alternativele care înving toate celelalte alternative, dar între ele existã
circularitate. (Desigur, cercul poate cuprinde trei alternative sau chiar mai
multe, chiar întreaga agendã.)

Acum sã luãm urmãtorul exemplu1. Presupunem cã avem un grup format
din 55 de persoane care urmeazã sã aleagã între cinci alternative: x, y, z, u,
w ºi ale cãror preferinþe sunt prezentate în tabelul de mai jos (dacã existã cinci
alternative, sunt 120 de feluri în care un votant le poate ordona strict; dar,
dupã cum se vede, votanþii din grupul nostru preferã doar ºase moduri).
Tabelul diferã de cele pe care le-am construit mai devreme prin faptul cã pe
fiecare coloanã indicãm cu litere îngroºate doar acele alternative pentru care
votantul respectiv, dacã ar urma sã se foloseascã drept regulã de selectare a
alternativelor votul prin aprobare, ar ataºa un vot. Exemplul este remarcabil
prin faptul cã face ca prin cel puþin o metodã de agregare a preferinþelor
individuale fiecare din cele cinci alternative sã ajungã preferinþa grupului.

18 12 10 9 4 2

x y z u w w
u w y z y z
w u w w u u
z z u y z y
y x x x x x

Primul lucru pe care vrem sã-l verificãm este dacã existã un învingãtor
Condorcet. ªi existã, într-adevãr, fiindcã în comparaþii în pereche alternativa
w învinge fiecare altã alternativã (obþine 37 voturi când e comparatã cu x; 33
când e comparatã cu y; 36 când e comparatã cu z; ºi 28 când e comparatã cu
u). Dar sã observãm o caracteristicã importantã a acestei alternative: ea este
aºezatã ca primã preferinþã de cei mai puþini membri ai grupului.

Prin regula pluralitãþii se observã uºor cã alternativa învingãtoare este însã
x � care este ierarhizatã de cel mai mare numãr de votanþi ca primã preferinþã:

1. Exemplul e dat de J.M. Malkevitch, apud Shepsle ºi Bonchek (1997, p. 168).
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e oarecum surprinzãtor, fiindcã toþi ceilalþi votanþi o situeazã pe ultimul loc.
(De aceea nu va fi surprinzãtor sã constatãm cã, de pildã, prin regula lui
Borda, alternativa x se claseazã cel mai prost!)

Prin regula pluralitãþii secvenþiale, în turul doi se calificã alternativele x ºi
y, dintre care în al doilea tur alternativa y câºtigã detaºat.

Prin regula lui Condorcet (de data aceasta calculele sunt mult mai lungi,
fiindcã existã 5! = 120 modalitãþi diferite de a ierarhiza strict cele cinci
alternative; cine doreºte, poate sã le facã singur), ordinea rezultatã a alterna-
tivelor este: wuzyx, care, cu 356 de puncte, le învinge pe toate celelalte. De
observat cã regula lui Condorcet o indicã drept alternativã preferatã exact pe
cea care este învingãtoare Condorcet.

Regula lui Borda dã urmãtoarea ordine a preferinþei sociale: uwzyx, deci
cel mai bine plasatã este alternativa u (e drept, la o distanþã foarte micã de w),
în timp ce alternativa x, care prin regula pluralitãþii devenea preferatã social,
acum este în mod detaºat pe ultimul loc. (Iarãºi, cititorul poate sã calculeze sin-
gur: va atribui cinci puncte pentru alternativa aflatã pe locul întâi, ºi aºa mai
departe.) (Încã o observaþie interesantã: regula lui Borda poate fi manipulatã:
dacã votanþii din grupul doi sau trei � care au, respectiv, 12 ºi 10 membri � îºi
reprezintã strategic altfel preferinþele, aºezând mai jos alternativa u, atunci ei
fac ca alternativa w � pe care o preferã lui u � sã iasã învingãtoare!)

Prin votul prin aprobare, alternativele u ºi w se aflã pe primele douã locuri
(la egalitate de voturi), urmate fiind de y, z ºi x. Aceastã regulã, spre deosebire
de celelalte, nu dã un singur învingãtor.

Morala discuþiei din aceastã secþiune poate fi rezumatã simplu: dacã ne
întrebãm, într-o situaþie de decizie, care dintre alternativele aflate pe agendã
este alternativa corectã, date fiind preferinþele individuale (deci, mai tehnic
vorbind, dat fiind un anumit profil al grupului), atunci nu existã ceva de genul
unui rãspuns ferm. Alegerea corectã depinde de regula pe care o folosim.
Aºadar faptul cã o alegere este sau nu corectã nu poate fi stabilit în mod
absolut: fiecare regulã de alegere creeazã propriul ei concept de corecti-
tudine; nu existã un concept absolut de corectitudine.

Aºa cum a argumentat Plott (1991), alegerea grupului poate fi simplu
reprezentatã prin ecuaþia:

Preferinþe × Reguli ⇒⇒⇒⇒⇒ Rezultate

Aceastã relaþie (numitã uneori ºi ecuaþia fundamentalã a politicii) ilustreazã
douã aspecte foarte importante: 1) dacã preferinþele individuale se schimbã,
atunci ºi rezultatele se pot schimba, chiar dacã regulile rãmân aceleaºi;
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2) dacã regulile se schimbã, atunci ºi rezultatele se pot schimba, chiar dacã
preferinþele individuale rãmân constante.

Dacã mergem mai departe ºi întrebãm: dar oare nu cumva putem alege
între diferitele reguli de agregare a preferinþelor individuale? � atunci revenim
la o chestiune cercetatã pe larg în capitolul 6: proprietãþile pe care le au sau
nu le au astfel de reguli. Iar alegerea noastrã va depinde de modul în care ne
raportãm la aceste reguli. Comparaþia fãcutã în acest capitol între regulile lui
Borda ºi Condorcet este un exemplu cu privire la felul în care se poate face o
asemenea analizã.

7.3. Teorema lui Arrow

În aceastã secþiune vom prezenta unul dintre cele mai cunoscute rezultate de
�imposibilitate� din teoria alegerii sociale, cunoscut ºi ca �paradox�; aceasta
pentru cã, în esenþã, el dovedeºte o incompatibilitate între douã seturi de
condiþii: pe de o parte, condiþii plauzibile cu privire la aranjamentele accepta-
bile în care se realizeazã decizia socialã; pe de altã parte, ideea existenþei
unei proceduri de producere a unei relaþii de preferinþã socialã care ar trebui
sã aibã caracteristici pe care le admitem ca paluzibile.

Teorema lui Arrow (1951) are urmãtoarea structurã: presupunem cã ºtim
care sunt preferinþele individuale (altfel zis, cunoaºtem agenda ºi profilul
grupului G). Admitem, de asemenea, cã alegerea socialã este în funcþie de
preferinþele individuale. Spre deosebire de teorema lui May, pe care am
discutat-o în capitolul 6, abordarea lui Arrow nu se concentreazã asupra unor
reguli de preferinþã socialã (RPS) specifice (cum este regula majoritãþii
simple). Dimpotrivã, Arrow studiazã clase întregi de astfel de reguli ºi îºi
propune sã determine proprietãþile pe care le au diferite asemenea clase. Am
vãzut cã o RPS ataºeazã fiecãrui profil al unui grup o preferinþã socialã.
O preferinþã socialã trebuie sã fie analoagã relaþiilor de preferinþã individuale;
aºadar ea trebuie sã aibã proprietãþile de conectivitate ºi tranzitivitate. Teorema
lui Arrow aratã cã unele clase de RPS sunt vide: nu existã nici o regulã de
preferinþã socialã care sã satisfacã anumite colecþii de proprietãþi. În particular,
unele proprietãþi ale RTS-urilor care par acceptabile se dovedesc a fi incom-
patibile: nu existã nici o RTS care sã aibã toate acele proprietãþi. Cum explica
însuºi Arrow structura demonstraþiei sale,

Sunt propuse anumite proprietãþi pe care ar trebui sã le posede orice funcþie de
alegere socialã. Apoi este examinatã posibilitatea de a îndeplini aceste condiþii.
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Dacã avem noroc, atunci va exista exact o funcþie de alegere socialã care le va
satisface. Dacã suntem mai puþin norocoºi, vor putea exista mai multe funcþii de
alegere socialã care vor satisface condiþiile sau axiomele. În sfârºit, culmea
ghinionului va fi atunci când nu existã nici o funcþie care sã îndeplineascã acele
condiþii dorite1.

Arrow defineºte un numãr de patru asemenea proprietãþi. Sã le formulãm
mai întâi, dupã care le vom analiza pe scurt.

1. Domeniul universal. Oricare ar fi profilul pG al grupului G ºi oricare ar
fi alternativele x ºi y aflate pe agenda X a grupului, o regulã de preferinþã
socialã trebuie sã genereze un singur rezultat [P(x,y) sau P(y,x) sau I(x,y)].

2. Criteriul Pareto tare. Pentru orice douã alternative x ºi y, dacã x este
preferatã în mod nestrict lui y de cãtre orice membru al grupului G, ºi x e
preferat strict lui y de cel puþin un membru al grupului, atunci x este alternativa
preferatã social.

3. Independenþa alternativelor irelevante. Sã presupunem cã avem douã
profile p1

G ºi p2
G ale grupului G, deci douã seturi de preferinþe posibile ale

membrilor grupului. Dacã în cele douã profile relaþia de preferinþã între douã
alternative x ºi y este aceeaºi pentru orice membru al grupului, atunci
preferinþa socialã între x ºi y este aceeaºi în ambele cazuri.

4. Nedictatura. Nu existã un membru al grupului astfel încât, pentru orice
profil al grupului ºi pentru orice alternative diferite x ºi y de pe agenda
grupului, dacã acea persoanã preferã strict pe x lui y, atunci ºi grupul va
prefera strict pe x lui y.

Proprietatea domeniului universal (sau, cum am mai numit-o în capitolul 6,
proprietatea determinãrii) poate fi interpretatã în sens logic prin faptul cã,
indiferent de profilul grupului G, este posibil sã construim o funcþie de
preferinþã socialã. Nu eliminãm a priori nici un profil al grupului atunci când
încercãm sã construim o funcþie de preferinþã socialã. Pe de altã parte, ea are
o interpretare politicã evidentã: nu avem dreptul sã limitãm în vreun fel modul
în care o persoanã îºi alege propria relaþie de preferinþã. Astfel, ea apare ca
o cerinþã liberalã de admitere a oricãrui plan de viaþã pe care o persoanã indi-
vidualã doreºte sã îl adopte. (Sã notãm cã cerinþa priveºte nu numai prima
alegere, ci oricare alegere între douã alternative.)

1. K. Arrow, The Principle of Rationality in Collective Decisions (1952), apud
Sen (2002, p. 328).

ALEGEREA DE GRUP. PROBLEMA AGREGÃRII PREFERINÞELOR



184 FUNDAMENTELE POLITICII

Criteriul lui Pareto, la rândul lui, exprimã mai curând o cerinþã politicã
democraticã decât o condiþie cuprinsã în conceptul de raþionalitate. Criteriul
lui Pareto este în fond o condiþie foarte slabã: cu greu ne putem imagina în
ce situaþie cineva ar putea sã obiecteze acestuia. (ªi totuºi, uneori existã
prevederi constituþionale care împiedicã adoptarea unor decizii, chiar dacã
acestea au sprijinul tuturor sau aproape al tuturor membrilor societãþii: de
pildã, chiar dacã toþi oamenii dintr-o societate ar dori sã introducã sclavia, o
Constituþie poate interzice o asemenea decizie.)

Independenþa alternativelor irelevante, aºa cum am vãzut, spune în fond cã
o alegere socialã trebuie corelatã cu preferinþele individuale; dacã relativ la
o pereche de alternative de pe agendã ele nu se schimbã � chiar dacã membrii
grupului îºi formeazã alte preferinþe relativ la alte alternative ºi la raporturile
acestora cu cele din perechea consideratã �, atunci preferinþa între cele douã
trebuie sã rãmânã aceeaºi. Aceastã proprietate ne permite aºadar sã facem
deducþii cu privire la alegerea socialã între douã alternative raportându-ne
doar la preferinþele individuale între acele alternative ºi sã lãsãm deoparte
orice alte consideraþii.

Condiþia de nedictaturã poate fi direct interpretatã politic: dacã vrem ca
grupul G sã fie o democraþie, atunci nu putem accepta ca un anumit membru
al lui sã-ºi impunã preferinþele. (Sã notãm însã ºi un aspect cu caracter logic
foarte important: nu e posibil sã stabilim numai prin inspectarea preferinþelor
sale ºi a grupului dacã o persoanã este dictator într-un grup. Cãci dacã
ordinea preferinþelor unei persoane coincide cu cea a grupului, nu rezultã
deloc cã individul respectiv este dictator. Pentru a susþine acest lucru trebuie
sã apelãm la condiþia domeniului universal ºi sã arãtãm cã preferinþele acelei
persoane se impun indiferent de preferinþele celorlalþi.)

May ºi Arrow

Pesemne cã cititorul se va fi întrebat deja care este relaþia dintre proprietãþile
lui May � formulate în vederea caracterizãrii regulii majoritãþii simple � ºi
condiþiile luate în considerare de Arrow. Evident, proprietatea domeniului
universal apare în ambele cazuri. Cum stau lucrurile cu celelalte proprietãþi?

Sã începem cu proprietatea anonimitãþii a lui May. Ea spune cã nici un
membru al grupului nu poate beneficia de un statut privilegiat. În particular,
deci, nu se poate întâmpla ca, pentru un membru al grupului, preferinþa
grupului între douã alternative sã fie întotdeauna (adicã, în orice profil)
determinatã de preferinþa acelei persoane. Ceea ce e un alt mod de a spune cã
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proprietatea anonimitãþii implicã, drept un caz particular, proprietatea de
nedictaturã.

Sã luãm acum proprietatea receptivitãþii pozitive. ªtim cã, potrivit proprie-
tãþii neutralitãþii, dacã avem un profil pG = (0, �, 0), atunci preferinþa socialã
a grupului G (care are n membri) între cele douã alternative (fie ele x ºi y) este
una de indiferenþã. Mai formal scris, avem f(pG) = 0. Acum sã construim un
profil p1

G = (1, � 0); apelând la proprietatea receptivitãþii pozitive, întrucât
unul dintre membrii grupului ºi-a schimbat opþiunea în favoarea lui x, vom avea
f(p1

G) = 1. Putem aplica aceastã schemã de argumentare de încã n � 1 ori,
pentru oricare dintre membrii grupului. Or, aceastã condiþie este chiar condiþia
Pareto tare � care se dovedeºte aºadar cã poate fi obþinutã ca un caz particular
al proprietãþii de receptivitate pozitivã a lui May.

În sfârºit, e de aºteptat sã încercãm sã probãm cã proprietatea neutralitãþii
are drept caz particular independenþa alternativelor irelevante. Dupã cum am
vãzut, proprietatea neutralitãþii ne cere sã tratãm la fel toate alternativele. Altfel
formulat, dacã un anumit profil pG trateazã o pereche de alternative (x,y) exact
la fel cum un alt profil p�G trateazã perechea de alternative (x�,y�), atunci prefe-
rinþele sociale rezultate trebuie sã trateze la fel cele douã perechi de alternative.
Desigur, dacã x� este exact x, iar y� este exact y, atunci obþinem condiþia inde-
pendenþei alternativelor irelevante: oricum ar diferi între ele douã profile,
dacã preferinþele individuale în raport cu x ºi y sunt aceleaºi, atunci la fel va
fi ºi preferinþa socialã între cele douã alternative la cele douã profile.

Putem aºadar conchide cã proprietãþile considerate de Arrow sunt mai
puþin tari decât cele considerate de May. Dar dacã lucrurile stau aºa, cum
putem compara cele douã teoreme, a lui May ºi a lui Arrow? Evident, impli-
caþia este simplã: regula majoritãþii nu poate îndeplini simultan cele patru
condiþii ale lui Arrow ºi, în acelaºi timp, sã producã întotdeauna o relaþie de
preferinþã socialã raþionalã, adicã tranzitivã ºi completã. Or, exact acest
lucru am vãzut cã se întâmplã: regula majoritãþii satisface cele patru proprie-
tãþi ale lui Arrow; dar posibilitatea ca regula majoritãþii sã producã circu-
laritãþi indicã faptul cã relaþia de preferinþã socialã generatã nu are în mod
obligatoriu proprietatea tranzitivitãþii. Teorema lui Arrow este aºadar mult
mai generalã decât cea a lui May: ea ne spune cã dificultãþi de genul celor
discutate privind încãlcarea tranzitivitãþii se întâlnesc la o clasã mult mai
largã de reguli de agregare a preferinþelor individuale.

Teorema de imposibilitate a lui Arrow. Nu existã nici un mod de agregare
a preferinþelor individuale (o RPS) care sã producã o relaþie de preferinþã
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socialã reflexivã, conexã ºi tranzitivã ºi care, de asemenea, sã satisfacã
simultan: 1) condiþia domeniului universal; 2) criteriul Pareto tare; 3) cri-
teriul de independenþã a alternativelor irelevante; 4) condiþia de nedictaturã.

Semnificaþia teoremei este remarcabilã. Cãci, pe de o parte, cele patru
condiþii par acceptabile ºi exprimã valori dezirabile; dar pe de alt parte,
teorema susþine cã ele nu pot fi implementate împreunã. Mai bine zis, potrivit
acestei teoreme, democraþia însãºi nu este implementabilã, în mãsura în care
noi considerãm cã practica politicã efectivã vizeazã acest obiectiv. E important
sã notãm cã abordarea are un caracter foarte general: ea este nu �cardinalã�
(aºa cum, de pildã, solicita regula lui Borda), ci �ordinalã�; ea nu ne cere sã
traducem în termeni numerici preferinþele noastre. De aceea, impactul teore-
mei lui Arrow este radical: ea susþine cã nici o regulã numericã de decizie nu
poate evita dificultatea formulatã (contradicþia) � în particular, nici o formã de
regulã majoritarã sau reprezentativã. Aceasta pentru cã teorema se aplicã
oricãrei reguli de alegere adoptate.

Înainte de a da demonstraþia propriu-zisã a teoremei, vom introduce câteva
definiþii ºi vom prezenta douã leme. Fie C o submulþime a grupului G. Vom
spune cã C este o coaliþie. Ea este decisivã pentru alegerea lui x faþã de y
atunci când, pentru orice profil al grupului, dacã orice membru al lui C
preferã nestrict pe x lui y ºi cel puþin un membru al lui C preferã strict pe x
lui y, atunci grupul va alege pe x. Vom spune, de asemenea, cã C este o
coaliþie decisivã dacã ea este decisivã pentru alegerea între orice pereche de
alternative aflate pe agenda lui G.

Lema 1 (Lema de expansiune). Sã presupunem cã cele patru condiþii ale lui
Arrow sunt îndeplinite de o RPS. Dacã C este o coaliþie decisivã pentru pere-
chea (x,y), atunci ea este decisivã.

Demonstraþie. Sã presupunem cã C este o coaliþie decisivã pentru perechea
(x,y). Sã arãtãm cã ea este decisivã ºi pentru perechea (u,w). Deoarece este
îndeplinitã condiþia domeniului universal, putem construi un profil al grupului
în urmãtorul mod: pentru orice j din C avem: Pj(u,x); Pj(x,y); Pj(y,w); dar
pentru orice persoanã i din G � C avem: Pi(u,x); Pi(y,w); Pi(y,x). Se observã
uºor cã pentru orice persoanã j din C tranzitivitatea preferinþei individuale
conduce la Pj(u,w). Sã arãtãm cã preferinþa grupului pentru perechea (u,w)
este cea determinatã de coaliþia C.

Cum C este decisivã, preferinþa socialã este P(x,y). Se observã cã putem
aplica criteriul lui Pareto perechilor (u,x) ºi (y,w). Obþinem: P(u,x) ºi P(y,w).
Prin tranzitivitatea preferinþei sociale, din P(u,x) ºi P(x,y) decurge P(u,y);
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mai departe, tot prin tranzitivitate, din P(u,y) ºi P(y,w) rezultã P(u,w). Prin
condiþia independenþei alternativelor irelevante, singurul lucru care conteazã
pentru preferinþa grupului între u ºi w este reprezentat de preferinþele indivi-
duale între cele douã alternative. Ca urmare, C este decisivã pentru (u,w) � ºi
întrucât aceastã pereche este arbitrar aleasã, urmeazã cã C este decisivã.

Lema 2 (Lema de contracþie). Sã presupunem cã cele patru condiþii ale lui
Arrow sunt îndeplinite de o RPS. Atunci, dacã o coaliþie C are mai mult de un
membru, existã o submulþime proprie a ei care este de asemenea o coaliþie
decisivã.

Demonstraþie. Mai întâi, partiþionãm pe C în douã grupuri nevide C1 ºi C2.
Deoarece este îndeplinitã condiþia domeniului universal, putem construi un
profil al grupului în urmãtorul mod: pentru orice j din C1 avem: Pj(x,y) ºi
Pj(y,z); pentru orice j din C2 avem: Pj(y,z) ºi Pj(z,x). Pentru orice persoanã
i a grupului care nu este în coaliþia C (deci pentru membrii mulþimii G � C)
avem Pi(z,x) ºi Pi(x,y). Cum C este decisivã, avem P(y,z). Acum, deoarece
preferinþa socialã R este completã, va trebui sã avem sau P(x,z), sau R(z,x).
(Iar potrivit independenþei alternativelor irelevante, felul cum preferã grupul
între x ºi z trebuie sã depindã doar de preferinþele membrilor lui între cele
douã alternative.) Dacã P(x,z), înseamnã cã C1 e decisivã pentru perechea
(x,z) � iar potrivit lemei 1 de mai sus, ea va fi decisivã pentru orice pereche
de alternative. Dacã însã R(z,x), atunci, în conjuncþie cu P(y,z), obþinem prin
tranzitivitate P(y,x). Dar atunci, datã fiind independenþa alternativelor irele-
vante, coaliþia C2 va fi decisivã pentru perechea (x,z) � iar potrivit lemei 1 de
mai sus, ea va fi decisivã pentru orice pereche de alternative. Ca urmare, fie
submulþimea proprie nevidã C1, fie submulþimea proprie nevidã C2 este o
coaliþie decisivã.

Demonstraþia teoremei lui Arrow. Trebuie sã arãtãm cã, presupunând cã o
regulã de alegere socialã satisface cele patru condiþii, obþinem o contradicþie.
Într-o altã formã, demonstraþia constã în a presupune cã o regulã de alegere
socialã satisface primele trei condiþii ale democraþiei � domeniul universal;
criteriul de unanimitate tare al lui Pareto; independenþa alternativelor irele-
vante � ºi a dovedi cã atunci regula respectivã încalcã condiþia de nedictaturã:
existã un membru al grupului care determinã alegerea socialã.

Sã observãm mai întâi cã, dacã admitem criteriul tare al lui Pareto, existã
coaliþii decisive, ºi anume cel puþin G este astfel. Desigur, pot exista ºi coaliþii
mai mici decât G, deci s-ar putea ca C sã fie strict inclusã în G: C ⊂ G. La
limitã, dacã C = {a}, unde a ∈ G, atunci membrul a al grupului ar fi dictator.
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Fie acum o coaliþie C decisivã pentru o pereche. Potrivit lemei de expan-
siune, ea va fi decisivã pentru orice pereche de alternative. Mai departe, potrivit
lemei de contracþie, existã o submulþime proprie a lui C care este o coaliþie
decisivã. Cum G este o mulþime finitã, înseamnã cã, aplicând de un numãr
finit de ori lema de contracþie, vom obþime în cele din urmã o mulþime cu un
singur element care este coaliþie decisivã. Dar aceastã situaþie încalcã proprie-
tatea de nedictaturã � q.e.d.

Teorema lui Arrow1 nu este singurul rezultat de imposibilitate obþinut în
analiza agregãrii preferinþelor. (Secolul nostru este unul în care rezultatele de
imposibilitate au reprezentat nu de puþine ori evenimente semnificative în
viaþa ºtiinþificã: sã ne gândim, de pildã, la teoremele de nedemonstrabilitate
ale lui K. Gödel!) Un alt rezultat interesant menþionat adesea este cel al lui
Sen: nu existã nici o funcþie de decizie socialã care sã satisfacã simultan
condiþia domeniului universal, condiþia Pareto slabã ºi condiþia liberalã.

Teorema lui Sen. Nu existã nici un mod de agregare a preferinþelor
individuale (o RPS) care sã îndeplineascã simultan urmãtoarele trei condiþii:

� condiþia domeniului universal;
� condiþia Pareto slabã;
� condiþia liberalã: pentru orice individ j existã cel puþin o pereche de

alternative (x,y) astfel încât dacã acest individ preferã pe x lui y, atunci
societatea va trebui sã prefere pe x lui y, iar dacã individul preferã pe y
lui x, atunci societatea va trebui sã prefere pe y lui x.

Aºa cum spune Sen,

valorile liberale par sã cearã sã existe alegeri care sunt personale ºi ca persoana
relevantã sã fie liberã sã facã ceea ce îi place. Social va fi mai bine, în aceste
cazuri, sã i se permitã sã facã ceea ce vrea, dacã celelalte condiþii rãmân
neschimbate (Sen, 1970, p. 87).

Într-adevãr, condiþia liberalã spune cã existã alegeri în care fiecare dintre
noi trebuie acceptat ca ultima autoritate pentru a fi fãcute: dacã doresc sã îmi

1. Existã ºi alte prezentãri ale ei. De pildã, Fishburn (1970a) îi dã urmãtoarea formã:
condiþia de nedictaturã, împreunã cu celelalte, implicã faptul cã mulþimea membrilor
grupului de referinþã (sau al societãþii considerate) este infinitã. Pentru teorema lui
Arrow, un numãr finit de membri ai grupului este aºadar esenþial. Arrow însuºi a ana-
lizat în mai multe rânduri semnificaþia rezultatului sãu (vezi, de pildã, Arrow, 1967).
De asemenea, trebuie notat faptul cã existã multe alte demonstraþii ale teoremei,
unele foarte diferite de cea formulatã aici.
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zugrãvesc pereþii din dormitor într-o anumitã culoare, atunci pare natural ca
societatea sã nu doreascã sã îmi impunã o altã alegere; dacã doresc sã dorm
noaptea cu faþa în jos, pare natural ca societatea sã-mi permitã sã aleg cum sã
dorm (Sen, 1970a). E important de notat aici cã �paradoxul� nu apare în
raport cu posibilitatea de a construi o relaþie de preferinþã socialã tranzitivã
(de asemenea, nu se face apel nici la independenþa alternativelor irelevante).
Tensiunea pe care o exprimã el este aceea între condiþia lui Pareto ºi cea
liberalã: chiar dacã criteriul Pareto slab pare sã exprime ideea de libertate
individualã, în realitate, în cazurile în care vrem sã alegem între mai mult de
douã alternative, el conduce la consecinþe profund neliberale.

Paradoxurile pe care le-am menþionat indicã aºadar cã intuiþiile noastre
privind condiþiile prin care definim o democraþie nu sunt foarte limpezi, uneori
fiind chiar contradictorii. Mai mult, aceste paradoxuri sunt surprinzãtoare.
Cãci nu era deloc cunoscut faptul cã ideea liberalã, exprimatã prin condiþia lui
Sen formulatã mai devreme, nu se împacã prea bine cu criteriul lui Pareto;
cum nici faptul cã admiterea condiþiilor domeniului universal, Pareto ºi al
independenþei alternativelor irelevante ar fi incompatibilã cu dorinþa ca nici o
alegere sã nu se facã în chip dictatorial.

Exemple. Am discutat mai devreme o mulþime de reguli de agregare a
preferinþelor individuale. Fiecare dintre ele, dacã nu e dictatorialã, trebuie sã
încalce mãcar una dintre proprietãþile presupuse în enunþul teoremei lui Arrow.
Dar care? De pildã:

� Regula lui Borda încalcã proprietatea independenþei alternativelor ire-
levante1.

� Votul prin aprobare încalcã proprietatea independenþei alternativelor
irelevante.

� Regula majoritãþii încalcã proprietatea de tranzitivitate a relaþiei de
preferinþã socialã.

Ne oprim aici în acest capitol, ºi anume, în momentul conturãrii proble-
maticii atât de complexe a modalitãþilor în care se poate rãspunde provocãrilor
ridicate de teoremele privitoare la agregarea preferinþelor individuale. Cum
se poate evita apariþia circularitãþilor, a paradoxurilor agregãrii preferinþelor?
Aceasta e problema pe care o vom aborda în capitolul urmãtor.

1. De asemenea, cititorul poate încerca sã demonstreze cã ea încalcã ºi proprietatea
independenþei de cale a lui Plott (vezi secþiunea 4.1).
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Capitolul 8

Soluþii la problema agregãrii preferinþelor

8.1. Paradoxul lui Condorcet în viaþa realã

În secþiunea 6.3 am discutat faptul cã, dacã în faþa unui grup format din cel
puþin trei persoane se iveºte problema alegerii între mai mult de douã alter-
native, chiar dacã membrii grupului au preferinþe tranzitive ºi complete, nu
avem nici o garanþie cã relaþia de preferinþã socialã pe care o putem construi
prin agregarea preferinþelor individuale este la rândul ei una raþionalã, adicã
tranzitivã. Mai mult, am vãzut cã, dacã grupul este mai mare, iar alternativele
între care ar urma sã aibã loc alegerea sunt mai numeroase, atunci ne
confruntãm cu o situaþie de-a dreptul deconcertantã: un profil în care prefe-
rinþa socialã ciclicã devine regula. Probabilitatea ca prin agregarea pre-
ferinþelor individuale sã rezulte o preferinþã socialã ciclicã se apropie de 1.

Am putea spune cã situaþia este nu doar deconcertantã, ci ºi dramaticã?
Da, însã în mãsura în care am putea ca în viaþa realã, atunci când diferite
grupuri fac alegeri � ºi se confruntã cu mai mult de douã alternative cu ºanse
de câºtig �, sã gãsim cazuri în care preferinþele individuale sunt configurate
astfel încât agregarea lor (prin regula majoritãþii, aºadar aplicând criteriul lui
Condorcet) sã dea naºtere ciclicitãþilor. Mai mult, ar trebui ca aceste cazuri sã
fie de gãsit pretutindeni, la tot pasul.

Problema este cã realitatea alegerilor fãcute de grupuri de oameni în socie-
tãþile democrate nu susþine deloc predicþiile teoretice: aproape cã nu gãsim
exemple care sã susþinã cã ciclicitatea e posibilã în viaþa realã. Blydenburgh
(1971) a cercetat documentele Congresului Statelor Unite din perioada 1932-1954
ºi a gãsit numai douã cazuri care sã testeze existenþa unui paradox al circula-
ritãþii (iar potrivit procedurilor Camerei Reprezentanþilor, care acceptã mai
mult de douã alternative, circularitatea ar fi trebuit sã fie un fenomen mult
mai rãspândit). Riker (1958) este mult mai încrezãtor cã situaþiile în care
tranzitivitatea cade sunt foarte frecvente. El crede cã se pot lua foarte multe
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exemple, chiar la întâmplare, pentru a testa circularitatea � chiar dacã, apoi,
recunoaºte cã nu poate �demonstra cã a apãrut o intranzitivitate; dar afirm cã
în astfel de circumstanþe ar fi putut apãrea un caz autentic de paradox al
votãrii� (Riker, 1958, p. 358). Niemi (1970), unul dintre autorii care au studiat
frecvenþa încãlcãrii tranzitivitãþii, a cercetat electorate mai largi (în multe
cazuri, cu mai BINE de o sutã de votanþi) care au avut de ales între mai mult
de doi candidaþi. El a studiat un numãr de 22 de alegeri universitare (la Uni-
versity of Rochester, într-o perioadã de patru ani) ºi a gãsit o singurã instanþã
efectivã a paradoxului lui Condorcet. (Desigur, admite el, eºantionul a fost
prea mic ºi de aici nu se poate conchide nimic cu caracter general.)

Ce se întâmplã? Este teoria greºitã? Rãspunsul pare sã fie altul. Mai
degrabã avem de a face cu faptul cã grupurile de oameni, care se aflã în
situaþia de alege, deja au dezvoltat instrumente, mecanisme pentru a împiedica
apariþia paradoxului lui Condorcet. Altfel zis, realitatea nu este una în care
abia urmeazã sã se caute soluþii pentru a împiedica apariþia circularitãþii, ci e
una în care soluþiile în acest sens sunt deja practicate. Grupurile au procedat
în cel puþin douã moduri: 1) au dezvoltat mecanisme pentru a constrânge
preferinþele individuale, astfel încât unele tipuri de relaþie de preferinþã
individualã sã nu aparã (au fãcut aºadar ca unele profiluri de grup � care,
eventual, sã dea naºtere paradoxului lui Condorcet � sã nu mai fie posibile);
2) au admis reguli de agregare a preferinþelor care, de asemenea, sã împiedice
circularitatea.

Înainte de a continua, sã facem o distincþie importantã între douã feluri de
comportamente ale votanþilor dintr-un grup: votul în comitete ºi alegerile de
masã. Cum diferã ele?

1) Votul în comitete reprezintã exprimarea preferinþelor individuale în
situaþiile în care fiecare membru al grupului poate propune o alternativã; în
care persoanele care voteazã sunt bine informate asupra alternativelor ºi
consecinþelor acestora; în care implicarea individualã este foarte ridicatã.
Votul care se dã într-o comisie parlamentarã sau cel în care consiliul facultãþii
urmeazã sã decidã asupra unei acþiuni sunt exemple în acest sens.

2) Alegerile de masã reprezintã exprimarea preferinþelor individuale în
acele situaþii în care mulþi votanþi aleg între puþini candidaþi (�puþini� raportat
la mãrimea grupului care voteazã). În aceste situaþii, de regulã, alegãtorii au
o capacitate micã de a propune anumiþi candidaþi, fiecare vot poate influenþa
puþin rezultatele alegerilor, iar de multe ori alegãtorii au o informaþie redusã
asupra naturii alternativelor ºi asupra consecinþelor acestora.
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Când totuºi apar, preferinþele sociale circulare se pot gãsi atât în votul din
comitete, cât ºi în alegerile de masã. Sã luãm câteva exemple în acest sens.
(Sã accentuãm încã o datã: exemplele presupun cã existã cel puþin trei
alternative sau candidaþi cu ºanse.)

Cel mai greu de detectat sunt situaþiile în care avem circularitate în alege-
rile de masã. De fapt, nu gãsim proceduri de vot care sã compare candidaþii
doi câte doi. Cu alte cuvinte, astfel de alegeri nu sunt puse în faþa votanþilor.
Dar uneori e posibil sã detectãm preferinþele acestora prin compararea doi
câte doi a candidaþilor; institutele de sondaj pot pune întrebãri de genul:
Dacã în turul doi al alegerilor s-ar întâlni candidatul x cu candidatul y, pe cine
aþi alege? Dar dacã s-ar întâlni candidatul x cu candidatul z? Dar dacã s-ar
întâlni candidatul y cu candidatul z? Pe baza unor asemenea rãspunsuri, dacã
fiecare din cei trei candidaþi are ºanse sã fie ales, e posibil sã se constituie
circularitãþi.

Aºa ceva, argumenteazã Kurrild-Klitgaard (2001), s-a întâmplat în Danemarca,
cu ocazia alegerilor din 1994. Atunci un institut de sondaj a folosit o astfel de
comparaþie de tip Condorcet pentru cei mai importanþi candidaþi la funcþia de
prim-ministru: Poul Nyrup Rasmussen, candidat al Partidului Social-Demo-
crat ºi prim-ministru în funcþie, fostul ministru de Externe Uffe Ellemann-
-Jensen, candidat al Partidului Liberal, ºi fostul ministru al Justiþiei Hans
Engell, candidat al Partidului Conservator al Poporului.

Comparaþia Candidatul pentru poziþia
de prim-ministru % % (excluzându-i pe cei care

rãspund �Nu ºtiu�)

Hans Engell 39 50,6
Uffe Ellemann-Jensen 38 49,41
Nu ºtiu 23 �
Uffe Ellemann-Jensen 47 51,1
Poul Nyrup Rasmussen 45 48,92
Nu ºtiu 8 �
Poul Nyrup Rasmussen 47 52,8
Hans Engell 42 47,23
Nu ºtiu 11 �

Dacã analizãm preferinþele electoratului, vedem cã Hans Engell e preferat
lui Uffe Ellemann-Jensen (cãci 50,6>49,4); cã Uffe Ellemann-Jensen e
preferat lui Poul Nyrup Rasmussen (cãci 52,8>47,2), dar cã Poul Nyrup
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Rasmussen e preferat lui Hans Engell (cãci 52,8>47,2). Circularitatea este
evidentã1.

Existã însã metode mai precise de a determina felul în care sunt structurate
preferinþele individuale. Un exemplu de vot în comitet e dat de Blydenburgh
(1971): este vorba de Legea privind veniturile din anul 1932 discutatã în
Congresul Statelor Unite. În condiþiile marii crize din acea perioadã, legea
(propusã de republicanul Ch. Crisp) urmãrea sã aducã la buget peste un
miliard de dolari, care sã sprijine politicile administraþiei Hoover de contra-
carare a crizei. Instrumentul principal al legii era introducerea unei taxe de
2,5% pe vânzãrile tuturor producãtorilor cu o cifrã de afaceri anualã de peste
20.000 de dolari. Legea a fost amendatã de democratul R. Doughton, care a
exclus din ea prevederea privind introducerea taxei. Amendamentul lui Daughton
a fost aprobat2. A urmat un alt amendament, al republicanului Ph. Swing, care
a propus luarea în considerare a veniturilor. Acest amendament a cãzut3;
moment în care Crisp a propus un nou amendament, care viza de aceastã datã
accizele � ºi care a trecut. În Congres, amendamentul Doughton a trecut cu
236 la 160 de voturi; amendamentul Swing a cãzut cu 178 la 211 voturi; iar
ultimul amendament al lui Crisp a trecut cu 204 la 187 de voturi4.

ªtiind cum au votat congresmenii în cele trei cazuri, e posibil sã se
determine ordinea preferinþelor lor. Sã notãm cu (V) propunerea iniþialã, care
viza taxa pe vânzãri, cu (I) taxa pe venit, iar cu (A) varianta bazatã pe accize.

1. Desigur, comparaþia e problematicã: mai întâi, fiindcã avem de-a face doar cu un
sondaj; în al doilea rând, pentru cã Hans Engell ºi Uffe Ellemann-Jensen, cu
39% ºi, respectiv 38% din preferinþe, sunt despãrþiþi doar de 1%, ceea ce de obicei
este sub marja de eroare a unui asemenea sondaj. Sã nu ne oprim însã aici asupra
acestor chestiuni, cel puþin de dragul argumentului.

2. Procedura de discutare în Congres a unei moþiuni ºi a amendamentelor este com-
plicatã. În primul rând, în afarã de moþiunea iniþialã, se pot propune încã patru
amendamente (un amendament, amendament la acesta, amendament substitut,
amendament la acesta). În cazul nostru avem trei asemenea amendamente. Dar
numãrul alternativelor între care se alege nu este cel mult cinci, ci cel mult ºase,
fiindcã se ia în considerare ºi statu quo-ul. Când se trece la alegeri, primele alter-
native care intrã în discuþie sunt amendamentele la moþiunea iniþialã, învingãtorul
din comparaþiile perechilor comparându-se cu moþiunea iniþialã, iar în final, dacã
aceasta nu trece, rãmâne în vigoare statu quo-ul. (În acest fel, stabilirea agendei
este favorabilã statu quo-ului!) Pentru o analizã mai detaliatã a procedurii, vezi,
de pildã, Riker (1982, p. 70).

3. În acel moment, Congresul era dominat de democraþi.
4. Votul final a consacrat accizele ca principalul producãtor de venituri în 1932.
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Primul vot,
pentru a respinge
taxele pe vânzãri

(a trecut)

Al doilea vot,
pentru taxa
pe venituri
(a cãzut)

Al treilea vot,
varianta bazatã

pe accize
(a trecut)

Preferinþa Grupul

Da (85) (I, A) > V A
Da (162)

Nu (67) I > (V, A) B
Da (38) A > (I, V) CDa1 (230)

Nu (68)
Nu (30) Opunere la

orice taxã
D

Da (9) De acord cu
orice taxã E

Da (16)
Nu (7) (I, V) > A F
Da (69) (A, V) > I G

Nu (156)

Nu (140)
Nu (71) V > (A, I) H

La primul amendament, votul negativ (grupurile E, F, G ºi H) însemna cã
taxa pe vânzãri era cea mai preferatã, iar un vot afirmativ (grupurile A, B, C
ºi D), cã se preferã altã variantã de a aduce venituri la buget. La al doilea vot,
�da� însemna pentru cei care au votat împotriva taxei pe vânzãri (grupurile A
ºi B) cã se preferã taxa pe venituri celei pe vânzãri; pentru grupurile C ºi D,
cã o altã alternativã e preferabilã amândurora. Pentru cei care au votat �nu�
în primul caz, dar �da� pentru taxa pe venit (grupurile E ºi F) nu se poate
spune ce ordine a preferinþelor au. Dar în cazul celor care au votat în ambele
cazuri �nu� (grupurile G ºi H) se poate presupune cã preferã taxa pe vânzãri
celei pe venituri. Odatã cu al treilea vot se poate spune mai mult despre
preferinþele fiecãrui grup. Pentru A, atât varianta (I) cât ºi (A) sunt preferabile
alternativei (V); pentru B alternativa (I) e preferabilã atât lui (V), cât ºi lui
(A) etc. (vezi penultima coloanã din tabelul de mai sus).

Aºadar în total au votat 396 de congresmeni. Dintre aceºtia, putem elimina
grupul D (care este indiferent între cele trei alternative2); ca urmare, o majo-
ritate necesitã (396�30)/2+1=184 de voturi3. Se poate atunci calcula cã

1. Au mai existat încã alte ºase moduri de a vota: da � nu � abþinere (3 voturi);
da � abþinere � nu (1 vot); da � abþinere � abþinere (1 vot); da � abþinere � da
(2 voturi); nu � abþinere � nu (1 vot); nu � abþinere � abþinere (2 voturi).

2. Aici folosim, implicit, proprietatea receptivitãþii aditive de grup, introdusã în
secþiunea 6.4.

3. La fel, în compararea alternativelor (I) ºi (A) nu se socotesc cei trei votanþi care
s-au abþinut la al doilea ºi al treilea vot; pentru acest caz, majoritatea devine:
(396�33)/2+1=182 de voturi.
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alternativa (V) e preferatã alternativei (I) cu 194 la 162 de voturi. La fel,
alternativa (A) e preferatã alternativei (V) cu 200 la 156 de voturi. (Majoritã-
þile sunt foarte clare.) Acum, comparând (I) cu (A), observãm cã alternativa (I)
are 180 de voturi, iar A are doar 112. Prin regula majoritãþii simple, (I) este pre-
feratã lui (A)1. Ca urmare, ordinea alternativelor este: V>I>A>V � ciclicitate.

Se observã cã, în aceastã situaþie, votul poate fi manipulat prin modul în
care se introduce pe agendã o anumitã alternativã. Oricare din cele trei
alternative ar fi fost introdusã prima, cãdea la vot. De aceea, prin procedurile
Congresului, câºtigãtoare devine ultima alternativã adusã la vot. Alegerea fãcutã
devine astfel nu atât o expresie a modului în care sunt structurate preferinþele
membrilor grupului, cât mai degrabã un artefact al procedurilor de alegere
din grup.

Exemplele date aici aratã cã, cel puþin implicit, acceptabil sau nu, grupurile
reale au dezvoltat mecanisme pentru a evita apariþia paradoxului lui Condorcet.
Sã vedem acum, mai sistematic, care sunt acestea.

8.2. Modificãri ale condiþiilor lui Arrow

În ce condiþii pot apãrea circularitãþile ºi cum le putem evita? La prima
întrebare, teorema lui Arrow, discutatã în capitolul anterior, dã un rãspuns
clar: dacã o funcþie de preferinþã socialã satisface anumite condiþii, atunci nu
putem construi o preferinþã socialã completã ºi tranzitivã. Or, dacã nu este
tranzitivã, atunci trebuie sã existe cel puþin trei alternative între care se naºte
un cerc. Aºadar circularitatea se naºte din natura condiþiilor lui Arrow. Sã ne
amintim care sunt acestea: condiþia domeniului universal, criteriul Pareto
tare, criteriul de independenþã a alternativelor irelevante ºi condiþia de nedicta-
turã. Teorema lui Arrow arãta cã o funcþie de preferinþã socialã le poate
satisface pe toate numai dacã relaþia de preferinþã socialã produsã nu este
tranzitivã. Sau, altfel zis, relaþia de preferinþã socialã e tranzitivã numai dacã
e încãlcatã una dintre aceste condiþii (de exemplu, condiþia de nedictaturã).
De aici se ridicã însã douã probleme: mai întâi, este oare posibil sã arãtãm

1. Chiar dacã nu are o majoritate absolutã. Grupul H e foarte mare, dar nu putem
ierarhiza complet preferinþele sale. Totuºi, dacã patru dintre membrii lui sunt
indiferenþi, atunci 180 de votanþi formeazã o majoritate ºi apare un paradox; dacã
însã cei 71 de membri ai grupului G preferã una din cele douã alternative, atunci
e totuºi foarte probabil ca doi sã prefere pe (I) lui (A) ºi astfel sã aparã din nou
o ciclicitate.
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cã e încãlcatã tranzitivitatea relaþiei de preferinþã socialã ºi sub condiþii mai
slabe decât cele formulate de Arrow? În al doilea rând, cum pot fi ele modi-
ficate (ºi, de dorit, nu foarte mult!) astfel încât sã fie împiedicatã posibilitatea
de a trage concluzia cã relaþia de preferinþã socialã nu e tranzitivã?

1. Condiþii mai slabe (*)

Când am discutat relaþiile dintre proprietãþile luate în considerare de Arrow ºi
May, am arãtat cã cele ale lui May sunt mai tari decât ale lui Arrow. Acum sã
încercãm sã cãutãm condiþii mai slabe decât cele ale lui Arrow, care însã
permit derivarea circularitãþilor. Existã multe teoreme care stabilesc astfel de
rezultate ºi care pleacã de la condiþii mai puþin tari decât domeniul universal,
criteriul Pareto tare sau independenþa alternativelor irelevante. Aici vom da
un singur exemplu, care priveºte condiþia domeniului universal. Motivul
pentru care vom proceda astfel e acela cã, dupã cum vom vedea mai departe
în acest capitol, modificarea condiþiei domeniului universal este cea mai
cunoscutã ºi mai utilizatã cale pentru a evita apariþia circularitãþilor. De
aceea, întrebarea care se pune este dacã nu putem gãsi unele condiþii mai
slabe decât domeniul universal care sã pãstreze însã rezultatul lui Arrow. Nu
vom da aici toate demonstraþiile, însã vom indica unele rezultate semnificative
în acest sens.

Domeniul universal cere ca orice profil al grupului sã fie admisibil:
oricare ar fi preferinþele individuale, funcþia de preferinþã socialã va genera
preferinþa grupului. Pe de altã parte, am vãzut cã problemele pot apãrea
numai dacã luãm în discuþie cel puþin trei alternative. Plecând de aici, sã
definim proprietatea tripletelor libere. Mai întâi, vom spune cã o tripletã
{x, y, z} are proprietatea de a fi liberã (adicã nu e supusã nici unei constrân-
geri) dacã fiecare membru al grupului are orice preferinþã posibilã între cele
trei alternative într-unul din profilele grupului. Cu alte cuvinte, dacã j e un
membru al grupului, el va ordona cele trei variante în orice mod posibil în
unul dintre profilele grupului. În al doilea rând, mulþimea profilelor admi-
sibile spunem cã are proprietatea tripletelor libere dacã orice tripletã formatã
din alternativele de pe agendã are proprietatea de a fi liberã. Observãm cã,
potrivit acestei definiþii, nu vom mai lua ca domeniu al funcþiei de preferinþã
socialã orice domeniu posibil al grupului, ci numai pe acelea care au proprie-
tatea tripletelor libere.

Întrebarea care se spune imediat este dacã aceastã proprietate e într-adevãr
mai slabã decât cea a domeniului universal. Rãspunsul este afirmativ, dupã
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cum aratã urmãtorul exemplu: sã presupunem cã agenda grupului cuprinde
patru alternative, deci X = {x, y, z, w}, ºi, de asemenea, cã fiecare membru
al grupului are o relaþie de preferinþã între acestea care e una de ordine liniarã
(ceea ce înseamnã cã R este completã, tranzitivã ºi antisimetricã), ºi cã nici
unul dintre membrii grupului nu o acceptã, fie cã alternativa x este preferatã
tuturor celorlalte alternative, fie cã toate celelalte alternative sunt preferate ei.
Atunci se poate arãta cã proprietatea tripletelor libere este îndeplinitã; dar,
desigur, nu e îndeplinitã ºi proprietatea domeniului universal.

Într-adevãr, potrivit supoziþiilor noastre, tripleta {y, z, w} e liberã. Sã
luãm orice altã tripletã în care apare x, de pildã {x, y, z}. ªtim cã x nu poate
fi maximalã sau minimalã pe agenda X. Sã luãm cazul în care nu e adevãrat
cã x e preferatã tuturor alternativelor din X. Dar, întrucât acest lucru se poate
întâmpla fiindcã alternativa w e preferatã lui x, înseamnã cã nu avem nici o
restricþie privind ordonarea (liniarã) a alternativelor din tripleta {x, y, z} �
care e deci liberã.

O altã proprietate a domeniului admis, mai slabã decât cea a tripletelor
libere, e proprietatea lanþului (Kalai, Muller ºi Satterthwaite, 1979). Domeniul
are proprietatea lanþului dacã oricare ar fi perechile (x, y) ºi (z, w) de
alternative, existã un ºir v1, v2, � vn de alternative astfel încât toate tripletele
{x, y, v1}, {x, v1, v2}, {v3, v1, v2}, � {w, z, vn} sã fie libere1.

Acum e posibil sã reformulãm teorema lui Arrow apelând la condiþiile mai
slabe definite aici.

Teorema de imposibilitate a lui Arrow � o formulare mai slabã. Nu
existã nici un mod de agregare a preferinþelor individuale (o RPS) care sã
producã o relaþie de preferinþã socialã reflexivã, conexã ºi tranzitivã ºi care, de
asemenea, sã satisfacã simultan: 1) condiþia ca domeniul sã aibã proprietatea
lanþului; 2) criteriul Pareto tare; 3) criteriul de independenþã a alternativelor
irelevante; 4) condiþia de nedictaturã.

1. Pentru a arãta cã proprietatea lanþului e mai slabã decât cea a tripletelor libere, sã
luãm urmãtorul exemplu (ca ºi cel de mai sus, din Campbell ºi Kelly, 2002). Sã
luãm o agendã X ºi o alternativã x din agendã. Fie R o relaþie de preferinþã fixã pe
X�{v}. Preferinþele membrilor grupului relativ la x nu sunt restricþionate (admitem
doar cã v nu e luatã niciodatã ca indiferentã faþã de orice altã alternativã).
Domeniul pe care îl construim e astfel încât preferinþele individuale restricþionate
la X�{v} sunt sau R, sau inversa acesteia, R�1. Cititorul poate verifica faptul cã
acest domeniu nu are proprietatea tripletelor libere, dar are proprietatea lanþului.
Cãci date fiind douã perechi de alternative (x, y) ºi (z, w), tripletele {x, y, v},
{x, v, w}, {z, w, v} sunt toate libere.
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Pentru demonstraþie, vom face apel la douã leme, pe care doar le prezen-
tãm, fãrã a le demonstra1.

Lema 1. Dacã C este o submulþime a grupului G, atunci sau mulþimea C,
sau mulþimea G�C este o coaliþie decisivã.

Lema 2. Dacã C1 ºi C2 sunt coaliþii decisive, atunci C1 ∩ C2 este de
asemenea o coaliþie decisivã.

Demonstraþia e scurtã. Deoarece avem criteriul Pareto, înseamnã cã existã
cel puþin o coaliþie decisivã, anume grupul G ca întreg (pe de altã parte, ºtim
cã G este o mulþime finitã). Sã luãm acum o coaliþie decisivã C cu cei mai
puþini membri. Ea are cel puþin un membru. Fie acum j un votant din C. Dacã
{j} e o coaliþie decisivã, am demonstrat teorema. Dacã însã {j} nu e o coaliþie
decisivã, prin lema 1, mulþimea G � {j} e o coaliþie decisivã. Mai departe,
conform lemei 2, mulþimea C ∩ (G � {j}) este de asemenea o coaliþie
decisivã. Dar mulþimea C ∩ (G � {j}) are mai puþini membri decât C (cãci j
nu face parte din ea) � ceea ce contrazice supoziþia noastrã cã C ar fi o coaliþie
decisivã cu cei mai puþini membri. De aceea, vom putea conchide cã {j} este
o coaliþie decisivã, deci nu existã nici o funcþie de agregare a preferinþelor
individuale care sã satisfacã toate condiþiile din teoremã.

2. Restricþii asupra condiþiilor

Dacã modificãm însã condiþiile din teorema lui Arrow, putem face ca apariþia
circularitãþilor sã nu mai fie obligatorie. Desigur, putem proceda radical,
respingând total unele dintre aceste condiþii, ºi sã arãtãm cã nu mai obþinem
concluzia teoremei lui Arrow. Mai interesantã este însã o altã procedurã: sã
cãutãm modificãri mai fine, cât mai mici posibil, ale condiþiilor respective,
care sã conducã însã la rezultatul dorit.

De exemplu, dacã apelãm la reguli de agregare a preferinþelor individuale
care nu îndeplinesc condiþia de independenþã, atunci e posibilã evitarea circula-
ritãþii. Cunoaºtem deja un exemplu de astfel de regulã, anume cea a lui Borda.
Am vãzut cã ea nu satisface independenþa alternativelor irelevante ºi, în acelaºi
tip, produce o relaþie de preferinþã socialã care este întotdeauna tranzitivã.
(Într-adevãr, potrivit acestei reguli, fiecãrei alternative i se ataºeazã un numãr,
iar relaþia de preferinþã se defineºte prin compararea acestor numere. Or,

1. O demonstraþie foarte elegantã a teoremei lui Arrow face apel la metoda ultra-
filtrelor. Cele douã leme sunt esenþiale în cadrul acesteia.
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relaþia standard ≤ între douã numere naturale este evident tranzitivã ºi, deci,
nu poate crea circularitate.)

Criteriul lui Pareto ºi condiþia de nedictaturã nu sunt dintre cele mai
susceptibile de a fi modificate. Cãci criteriul lui Pareto indicã cel mai limpede,
cum am vãzut, cã alegerea socialã trebuie sã depindã de preferinþele indivi-
duale. Iar condiþia de dictaturã iarãºi nu e în poziþia de a fi uºor abandonatã:
în formulãrile cele mai cunoscute ale teoremei lui Arrow se aratã cã dacã
celelalte condiþii sunt îndeplinite, condiþia de nedictaturã cade � iar tocmai
acest lucru creeazã perplexitatea ºi nevoia de a modifica celelalte condiþii. Cu
toate acestea, ea poate fi slãbitã în unele moduri, permiþându-se existenþa
unor membri ai grupului care, chiar dacã nu sunt dictatori, au totuºi o
capacitate ridicatã de a impune preferinþa socialã. Chiar dacã fiecare dintre
acestea nu e de dorit, totuºi ele sunt mult mai puþin de evitat decât pur ºi
simplu existenþa unui dictator.

Vom spune cã un membru j al grupului G are putere de veto dacã din faptul
cã Pj(x,y) rezultã cã R(x,y). Altfel spus, în preferinþa socialã alternativa y nu
poate sta deasupra alternativei x dacã votantul j preferã strict pe x lui y. Vom
spune, de asemenea, cã o coaliþie C de membri ai grupului este o oligarhie dacã
C este o coaliþie decisivã ºi fiecare membru al ei are putere de veto. În sfârºit,
vom spune cã o funcþie de preferinþã socialã are un colegiu dacã intersecþia
tuturor coaliþiilor sale decisive este nevidã. Vom vedea imediat cum pot fi uti-
lizate aceste noþiuni în demonstrarea unor rezultate de tipul celui al lui Arrow.

Sã revenim acum la ultimii doi candidaþi care pot fi luaþi în considerare:
primul este cerinþa ca relaþia de preferinþã socialã obþinutã sã fie tranzitivã,
iar al doilea, condiþia domeniului universal.

Sã începem cu primul candidat. Faptul cã tranzitivitatea cade pentru unele
reguli de agregare a preferinþelor sociale nu ne constrânge direct sã respingem
regula respectivã. Într-adevãr, ºtim cã regula majoritãþii simple nu produce o
relaþie de preferinþã socialã tranzitivã � ºi, cu toate acestea, este atât de larg
acceptatã.

Dar uneori se pot avea în vedere reguli de agregare a preferinþelor indivi-
duale care produc relaþii sociale de preferinþã nu tranzitive, ci cvasitranzitive
sau acirculare (pentru definiþiile acestor noþiuni, vezi secþiunea 4.2). Astfel,
sã definim o regulã f de agregare a preferinþelor individuale în felul urmãtor
(Campbell ºi Kelly, 2002):

Regula extinsã Pareto. Dacã pentru orice membru j al grupului avem
Pj(x,y), atunci P(x,y); dacã pentru orice membru j al grupului avem Pj(y,x),
atunci P(y,x); în toate celelalte cazuri avem I(x,y).
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Sã observãm, mai întâi, cã preferinþa socialã astfel definitã este cvasitran-
zitivã. Într-adevãr, sã presupunem cã avem P(x,y) ºi P(y,z). Atunci, potrivit
definiþiei, pentru fiecare membru j al grupului avem Pj(x,y) ºi Pj(y,z). Cum
preferinþele individuale sunt tranzitive, urmeazã cã pentru orice membru j al
grupului avem Pj(x,z) ºi, deci, P(x,z). Pe de altã parte, regula extinsã Pareto
satisface toate condiþiile din enunþul teoremei lui Arrow: 1) condiþia domeniu-
lui universal; 2) criteriul Pareto tare; 3) criteriul de independenþã a alternati-
velor irelevante; 4) condiþia de nedictaturã. Iatã deci cã dacã restrângem condiþia
de tranzitivitate nu mai putem deriva inconsistenþa între condiþiile lui Arrow.

Ca simple exemple, iatã încã douã rezultate interesante în acest sens (Austen-
-Smith ºi Banks, 2000, pp. 40-43):

Teorema oligarhiei. Sã presupunem cã funcþia f de agregare a preferinþelor
individuale îndeplineºte condiþia independenþei alternativelor irelevante ºi
criteriul Pareto. În aceastã situaþie, dacã f defineºte o relaþie de preferinþã
socialã cvasitranzitivã, atunci existã o oligarhie.

Teorema lui Banks. Dacã grupul G are n membri ºi pe agenda X sunt cel
puþin n alternative, atunci orice funcþie de agregare a preferinþelor individuale
care satisface criteriul Pareto ºi produce o relaþie de preferinþã socialã aciclicã
are un colegiu.

Cu aceasta, am ajuns la cele mai discutate proceduri de evitare a circulari-
tãþilor: cele care presupun o modificare a condiþiei domeniului universal. Sã
ne amintim cã aceastã condiþie spune pur ºi simplu cã o regulã de preferinþã
socialã trebuie sã se aplice oricãrui profil pG al grupului G � adicã oricãrui
mod posibil de aranjare a preferinþelor individuale ale membrilor grupului �
ºi de fiecare datã sã genereze un singur rezultat în ceea ce priveºte preferinþa
grupului între oricare douã alternative.

Încã înainte ca Arrow sã demonstreze teorema sa de imposibilitate, D. Black
a publicat (imediat dupã al doilea rãzboi mondial) mai multe lucrãri care au
oferit o soluþie foarte simplã la problema circularitãþii (Black, 1958 sinteti-
zeazã aceste rezultate). Black a propus urmãtoarea restricþie asupra prefe-
rinþelor pe care le pot avea membrii grupului. Anume, sã luãm o oarecare
tripletã {x, y, z} de alternative aflate pe agenda X. Un membru oarecare j al
grupului are o relaþie de preferinþã, sã admitem strictã, între aceste alternative.
Una dintre ele îi va apãrea ca fiind cea mai bunã; alta � cea mai proastã;
ultima va fi media între cele douã. Acum sã considerãm un profil pG. Vom
spune cã preferinþele membrilor grupului G la profilul pG pentru alternativele
din tripleta {x, y, z} au un singur vârf dacã existã o alternativã din aceastã
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tripletã pe care nici un membru al grupului nu o va situa pe poziþia cea mai
proastã. Cu alte cuvinte, una dintre alternative va fi consideratã de orice
membru al grupului ca fiind sau cea mai bunã alternativã, sau media.

Sã luãm un exemplu. Sã presupunem cã grupul G are trei membri, anume
votanþii 1, 2 ºi 3, iar X = {x, y, z}. Cele trei relaþii de preferinþã R1, R2 ºi R3

se definesc pentru alternativele din agenda grupului astfel:
R1: xPyPz
R2: yPxPz
R3: zPyPx
La profilul pG = (R1, R2, R3), relaþiile de preferinþã au un singur vârf,

fiindcã alternativa y nu este niciodatã aºezatã de vreunul din cei trei votanþi pe
ultimul loc. Prezentãm mai jos ºi o formã graficã a acestui model.

Ideea lui Black este aceea de a considera ca domeniu al funcþiei de
preferinþã socialã nu orice profil posibil, ci numai acele profile în care, pentru
orice tripletã formatã din alternativele aflate pe agenda X a grupului, prefe-
rinþele individuale au un singur vârf. În figura din stânga, preferinþele R1, R2

ºi R3 au un singur vârf, dar preferinþa R are douã vârfuri: deci ea nu este
acceptabilã.

ªi atunci sã observãm cã, revenind la exemplul nostru, nu este acceptabil
un profil p�G = (R�1, R�2, R�3) definit astfel:

R�1: xPyPz
R�2: yPzPx
R�3: zPxPy
Într-adevãr, în acest caz, orice alternativã este consideratã de un votant ca

fiind cea mai proastã. Dar sã notãm cã acesta este profilul cel mai simplu în
care se constituie circularitatea.

Plecând de aici, D. Black a putut demonstra urmãtoarea teoremã:
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Teorema lui Black. Dacã domeniul funcþiei de preferinþã socialã este
alcãtuit numai din profilele în care preferinþele individuale, pentru orice
tripletã de alternative de pe agendã, au un singur vârf, atunci prin regula
majoritãþii se produce o relaþie tranzitivã de preferinþã socialã.

Teorema spune cã, dacã restricþionãm funcþia de decizie socialã la profilele
în care preferinþele (pentru oricare tripletã de alternative) au singur vârf,
atunci, chiar dacã altminteri preferinþele individuale sunt divergente, iar
grupul apeleazã la regula majoritãþii, el nu se va confrunta niciodatã cu o
situaþie în care preferinþa socialã astfel obþinutã sã cuprindã circularitãþi. Vom
vedea în secþiunea 9.3 cã grupurile de oameni au practicat pe larg aceastã
metodã: cea mai simplã cale de a obþine preferinþe cu un singur vârf este aceea
de a aranja alternativele pe o singurã dimensiune. De exemplu, dacã avem de
ales între mai multe partide politice, le aºezãm pe dimensiunea ideologicã:
de la stânga la dreapta.

Formulând mai abstract aceastã idee, am putea defini mai simplu1 ideea de
preferinþã cu un singur vârf. Anume, sã presupunem cã un membru j al
grupului aranjeazã cele n alternative aflate pe agenda X în felul urmãtor: xj1,
xj2, �, xjn. Vom spune cã votantul j are o preferinþã cu un singur vârf dacã
existã un numãr k astfel încât alternativa xjk are proprietatea cã: 1) xjkPxjk-1Pxjk-2

�Pxj1 ºi 2) xjkPxjk+1Pxjk+2 �Pxjn. Astfel, votantul j a pus toate alternativele pe
o linie: alternativa xjk este preferatã tuturor alternativelor aflate la stânga ei,
precum ºi tuturor alternativelor aflate la dreapta ei. Profilele admise vor fi
atunci cele în care toate preferinþele individuale au un singur vârf.

Pânã atunci însã, sã încercãm sã generalizãm teorema lui Black. Restric-
þionarea preferinþelor cerute de ea este ca, luând trei alternative, una dintre
ele sã nu se gãseascã vreodatã pe cea mai proastã poziþie. Întrebarea este însã
de ce restricþionarea trebuie neapãrat sã fie de acest gen. Nu s-ar putea, de
exemplu, sã cerem ca, orice trei alternative am lua, una sã nu fie niciodatã
consideratã ca fiind cea mai bunã, sau sã nu fie niciodatã consideratã ca medie �
iar în aceste cazuri sã nu se mai obþinã din nou circularitate? (Desigur, restric-
þia propusã de Black este intuitivã: am vãzut cã ea poate primi o interpretare
geometricã simplã. Dar asta nu înseamnã, desigur, cã nu sunt posibile alte
restricþii.) Rãspunsul la aceastã întrebare e într-adevãr afirmativ ºi a fost dat
de A.K. Sen (1966). Vom demonstra teorema mai generalã a lui Sen (teorema
lui Black este doar un caz particular al acesteia).

1. Dar condiþia pe care o formulãm aici e mai tare decât cea folositã mai devreme.
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Vom spune cã un profil pG al grupului G are proprietatea restricþionãrii
valorii dacã, pentru orice tripletã {x, y, z} de alternative aflate pe agenda
grupului, existã o alternativã care sau nu este cea mai bunã, sau nu este cea
mai proastã, sau nu este pe o poziþie medie pentru nici un membru j al
grupului. Teorema lui Sen vizeazã clasa tuturor profilelor care au proprietatea
restricþionãrii valorii. El a demonstrat cã dacã grupul are un numãr impar de
membri, iar preferinþele membrilor grupului sunt relaþii de ordine liniare,
atunci proprietatea restricþionãrii valorii implicã faptul cã regula majoritãþii
genereazã o relaþie de preferinþã tranzitivã1. Ca urmare, prin acest tip de
restricþionare a domeniului, condiþiile lui Arrow devin consistente. (Ca exer-
ciþiu, cititorul poate încerca sã arate cã profilele definite de Sen nu au nici
proprietatea tripletelor libere, nici cea a lanþului.)

Teorema lui Sen. Dacã grupul G are un numãr impar n de membri,
profilul pG are proprietatea restricþionãrii valorii ºi sunt îndeplinite: 1) cri-
teriul Pareto tare; 2) criteriul de independenþã a alternativelor irelevante;
3) condiþia de nedictaturã, atunci regula majoritãþii simple genereazã o relaþie
de preferinþã socialã tranzitivã.

Demonstraþie2. Sã notãm cu R relaþia de preferinþã socialã generatã de
regula majoritãþii simple la modelul pG. Dacã xPyPz, atunci cel puþin (n+1)/2
membri ai lui G preferã pe x lui y ºi cel puþin (n+1)/2 membri ai lui G preferã
pe y lui z. De aceea, trebuie sã existe cel puþin un membru j al grupului astfel
încât xPjyPjz. Sã presupunem însã cã existã un cerc xPyPzPx. Atunci trebuie
sã existe cel puþin un membru j al grupului astfel încât xPjyPjz, cel puþin un
membru j� al grupului astfel încât yPj�zPj�x ºi cel puþin un membru j�� al
grupului astfel încât zPj��xPj��y. Dar atunci, din existenþa cercului format de
cele trei alternative x, y ºi z rezultã cã fiecare element al tripletei noastre e
luat de cel puþin un membru al grupului drept cea mai bunã alternativã; cã e
luat de cel puþin un membru al grupului drept cea mai proastã alternativã; ºi
cã e luat de cel puþin un membru al grupului ca alternativã medie � ceea ce
contrazice supoziþia cã profilul pG are proprietatea restricþionãrii valorii.

1. De asemenea, Sen demonstreazã cã, în general, dacã grupul are n membri, atunci
relaþia de preferinþã socialã generatã de regula majoritãþii este cvasitranzitivã.

2. Voi prezenta demonstraþia mult mai scurtã a teoremei datã în Campbell ºi Kelly
(2002).

ALEGEREA DE GRUP. PROBLEMA AGREGÃRII PREFERINÞELOR



204 FUNDAMENTELE POLITICII

8.3. Modele spaþiale ale alegerilor

Ideea lui Black de a admite numai profile în care preferinþele individuale au
un singur vârf are, dupã cum am vãzut, o interpretare spaþialã evidentã. Black
(1958), Downs (1957) ºi, urmându-i pe aceºtia, mulþi alþi autori au construit
modele spaþiale ale alegerilor. Aceºti autori au argumentat cã: 1) alterna-
tiva aleasã va fi situatã în �centrul� distribuþiei preferinþelor individuale; iar
2) stabilitatea politicã (în acest caz, alegerea unei anumite alternative) depinde
atât de preferinþele individuale, cât ºi de regulile utilizate pentru agregarea
acestora. Modelele spaþiale sunt intuitive: putem oferi reprezentãri uºor de
înþeles ale unor situaþii altminteri mai complexe; de aceea, apelul la aceste
modele se poate dovedi fructuos, cãci putem sesiza consecinþe nebãnuite ale
ipotezelor noastre, conexiuni mai greu de observat, putem face noi ipoteze.

Modelele spaþiale ale diverselor aspecte ale politicii nu sunt însã o invenþie
nouã. Dimpotrivã, cercetãtorii fenomenului politic au teoretizat de multã
vreme astfel de chestiuni, iar practica politicã a dezvoltat mecanisme care
pot fi cel mai uºor înþelese dacã facem apel la astfel de modele. Probabil cã
primul gânditor care a oferit un model spaþial al politicii a fost Aristotel
(384-322 î.Hr.), în lucrarea sa Politica (2001).

Dupã Aristotel, pentru fiecare individ în parte, viaþa fericitã este cea cu
mãsurã, în care sunt evitate excesele. La fel, considerã el, trebuie sã stea
lucrurile ºi în cazul cetãþii. Cum se poate argumenta însã în acest sens?
Aristotel pleacã de la supoziþia cã membrii unei cetãþi pot fi împãrþiþi dupã
criteriului averii:

În fiecare cetate existã trei pãrþi: unii sunt cei foarte bogaþi, alþii sunt cei foarte
sãraci, iar în al treilea rând sunt cei de condiþie medie. Deoarece am cãzut de
acord asupra faptului cã mãsura ºi medietatea sunt cele mai bune, este evident cã
ºi dintre toate agoniselile cea mai bunã este o avere medie (IV, 11, 1295b).

Membrii celor trei grupuri, argumentazã Aristotel, se comportã diferit:
cei din primul grup au un exces de prosperitate, de forþã, de prieteni ºi alte
asemenea, ºi de aceea nu doresc ºi nici nu se pricep sã se supunã � dimpotrivã,
sunt tentaþi sã conducã despotic. Cei sãraci nu se pricep sã conducã; mai
mult, ei sunt invidioºi ºi doresc bunurile celor care au mai mult decât ei.
Membrii celor de condiþie medie au cu totul alte caracteristici: nu au dorinþa
de a avea puterea ºi nici nu doresc bunurile semenilor lor (dupã cum nici alþii
nu doresc bunurile lor). Aºadar poziþia pe scala bogãþiei reprezintã, dupã
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Aristotel, un indicator al modului în care se constituie preferinþelele mem-
brilor cetãþii.

Unde trebuie situatã puterea? Aristotel menþioneazã un numãr de indicatori
în funcþie de care se poate da un rãspuns. Mai întâi, argumenteazã el, puterea
politicã trebuie sã promoveze virtutea cetãþii: ea trebuie sã facã astfel încât
toþi sã poatã participa la viaþa cetãþii. Dar, în al doilea rând, puterea politicã
trebuie sã producã siguranþã. Acolo unde �clasa de mijloc este numeroasã nu
existã nici o disensiune ºi nici o revoltã în cadrul constituþiilor�, aºa cum se
întâmplã însã fie când regimul este oligarhic, fie când sãracii covârºesc prin
numãr (1296a). Un al treilea indicator este stabilitatea:

Unde sunt preponderenþi cei de condiþie medie, fie în raport cu ambele extreme,
fie cu una singurã, acolo este posibilã o constituþie stabilã. Cãci nu existã nici un
pericol ca bogaþii sã se alieze cu sãracii împotriva acestora vreodatã, pentru cã
niciodatã cei din urmã nu vor dori sã fie sclavii celor dintâi. Iar dacã ei ar dori sã
caute o formã mai comunã de <viaþã>, nu vor gãsi alta decât aceasta, pentru cã
o guvernare alternativã nu ar rezista din cauza neîncrederii lor reciproce� Cu cât
o constituþie este mai bine combinatã, cu atât este mai stabilã (IV, 12, 1296b-1297a).

De aici concluzia lui Aristotel: într-o guvernare bunã, trebuie sã conducã
cei de condiþie medie: �Este însã întotdeauna necesar ca legislatorul sã se
sprijine pe cei de condiþie medie� (1296b). Motivul este cã �dacã cei de con-
diþie medie sunt mai numeroºi, ei sunt mai puternici decât cele douã «extreme»,
ori de nu, «cel puþin» decât una dintre ele� (1295b). Cu alte cuvinte, structura
unei societãþi în care existã o guvernare bunã trebuie sã fie aceea în care cei
de condiþie medie sunt cei mai numeroºi: distribuþia membrilor cetãþii dupã
avere este cea indicatã de figura 1, nu ºi de figura 2.

Figura 1
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Figura 2

Vom vedea mai jos cã ideea lui Aristotel cã puterea se situeazã în dreptul
celor aflaþi la mijloc stã la baza modelelor spaþiale ale alegerilor ºi poate fi
reconstruitã într-un mod riguros. Pentru a înþelege aceste modele spaþiale, sã
începem cu un exemplu.

Sã presupunem cã un consiliu al unei facultãþi din Universitatea X trebuie
sã decidã dacã în anul universitar urmãtor taxele plãtite de studenþi vor fi sau
nu modificate. Sã presupunem cã din consiliu fac parte ºapte persoane: A, B,
C, D, E, F ºi G (dintre aceºtia, C ºi D sunt studenþi, iar A este decanul facul-
tãþii). Ei se raporteazã la nivelul actual al taxelor ºi propun o modificare a aces-
tora. Sã notãm cu litera a alternativa propusã de persoana A, cu b alternativa
propusã de persoana B etc. Propunerile lor sunt redate în tabelul de mai jos:

Membrul
consiliului

Alternativa
propusã

Modificarea taxei
(% faþã de statu quo)

A a   35
B b   30
C c �20
D d �25
E e   10
F f   15
G G    0

Întrebarea este: putem folosi intuiþiile provenind din faptul cã putem
reprezenta spaþial propunerile avansate de membrii consiliului pentru a face o
predicþie în legãturã cu preferinþele membrilor lui ºi, în consecinþã, cu felul
în care va alege consiliul o alternativã? Pentru a rãspunde la aceastã întrebare,
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trebuie sã putem determina care sunt preferinþele membrilor lui în raport cu
toate cele ºapte alternative (care astfel alcãtuiesc agenda grupului). Sã pornim
de la un fapt evident: fiecare persoanã din consiliu va prefera cel mai mult
propunerea pe care o face ea. Vom spune cã, pentru fiecare membru al con-
siliului, alternativa pe care o propune este punctul sãu ideal. Decanul, care
trebuie sã gestioneze fondurile facultãþii ºi doreºte sã aibã cât mai mulþi bani
la dispoziþie, e cel care propune cea mai consistentã mãrire a taxelor. În
schimb, cei doi studenþi (la rândul lor aleºi de cãtre colegi în consiliul
facultãþii) încearcã nu numai sã se opunã creºterii taxelor, ci sã determine
chiar o reducere a acestora. Iar unul dintre membrii Consiliului preferã statu
quo-ul: nemodificarea taxelor de studii. Dacã analizãm mai atent punctele
ideale ale membrilor consiliului, observãm cã trei dintre membrii lui doresc
o creºtere mai mare decât cea propusã de E, ºi tot atât de mulþi doresc o
creºtere mai micã decât cea propusã de E (o persoanã vrea pãstrarea vechii
taxe, iar douã vor chiar reducerea ei); în consecinþã, votantul �mediu� este
E, al cãrui punct ideal este o creºtere a nivelului taxelor cu 10%.

Dacã fiecare din cele ºapte persoane este raþionalã, atunci ea trebuie sã
poatã compara între ele toate cele ºapte alternative ºi sã-ºi formeze o preferinþã
completã ºi tranzitivã. Sã facem în continuare câteva presupuneri cu privire la
felul în care procedeazã fiecare persoanã.

� Unidimensionalitatea. Preferinþele individuale se formeazã în raport cu
o singurã chestiune, anume nivelul taxelor de studii. De exemplu, nu e
în discuþie chestiunea dacã unii studenþi vor fi sprijiniþi financiar de
universitate sau cea a modificãrii sistemului de acordare a burselor etc.

� Ordonarea. Fiecare membru al consiliului preferã cel mai mult punctul
sãu ideal. Cu alte cuvinte, pe axa determinatã de dimensiunea discutatã,
pentru fiecare persoanã existã preferinþa idealã, faþã de care se vor
ordona toate celelalte alternative.

� Preferinþele au un singur vârf. Aceasta înseamnã cã, cu cât o alternativã
se îndepãrteazã mai mult de punctul ideal al unei persoane, cu atât o va
prefera mai puþin.

� Votul este sincer. O persoanã voteazã în favoarea unei alternative în
raport cu o alta þinând seama doar de modul în care a comparat cele
douã alternative, ºi nu de rezultatele posibile ale votului în ceea ce
priveºte alte alternative.

Sunt necesare câteva comentarii. Mai întâi, dupã cum se poate observa
imediat, supoziþia cã votul este sincer este o reformulare a cerinþei lui Arrow
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de independenþã a alternativelor irelevante. În al doilea rând, condiþia lui Black
ca preferinþele individuale sã aibã un singur vârf decurge din reprezenta-
rea spaþialã a punctelor ideale (vezi figura 3; pentru fiecare votant existã o
singurã alternativã pentru care preferinþa este cea mai înaltã). Anume, putem
reprezenta alternativele ca puncte pe o linie indicând preferinþele individuale
ºi fiecare dintre linii are un punct maxim, iar celelalte alternative se situeazã
mai jos, pe o parte sau pe alta (sau pe amândouã) a liniei.

De exemplu, sã ne gândim la persoana G din consiliu. Ea preferã cel mai
mult statu quo-ul. Dar dacã ar fi sã accepte o creºtere a taxelor, atunci i-ar fi
mai uºor sã admitã o creºtere a acestora cu 10% (aºa cum propune E) decât cu
15% (aºa cum propune F), deoarece creºterea taxelor cu 10% e mai apropiatã
de punctul sãu ideal decât propunerea de creºtere cu 15%. Tot aºa, dacã ar fi
sã aleagã între o diminuare cu 20% a taxelor (aºa cum propune C) ºi o dimi-
nuare a lor cu 25% (aºa cum propune D), va prefera prima variantã, care e
mai apropiatã de punctul sãu ideal.

Figura 3

Dar sã presupunem cã G ar urma sã aleagã între o reducere cu 20% a
taxelor ºi o creºtere cu 20% a acestora. Cum va proceda în acest caz? Supo-
ziþiile fãcute pânã acum nu ne permit sã dãm un rãspuns. Fiindcã este posibil
ca el sã prefere în general o creºtere a taxelor unei reduceri a acestora, iar
pentru el creºterea cu 15% a lor (cum propune F) sã fie la fel de mult pre-
feratã ca ºi o reducere cu 20% a acestora (cum propune C); sau ar putea
prefera invers. Simplificând, pentru ca discuþia ulterioarã sã fie mai uºor de
urmãrit, sã presupunem cã preferinþele membrilor consiliului sunt simetrice:
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� Simetria. Propunerile care sunt egal depãrtate de punctul ideal al unei
persoane sunt egal preferate, chiar dacã depãrtarea este în direcþii opuse.
(Atenþie: aceastã proprietate a preferinþelor nu trebuie confundatã cu pro-
prietatea de simetrie a relaþiei de preferinþã definitã în secþiunea 4.2!)

În general, dacã j este un membru al grupului, iar xj este punctul lui ideal,
putem defini relaþia de preferinþã între oricare douã alternative y ºi z de pe
agenda grupului. Avem:

Pj(z,y) = df. |z � xj| < |z � xj|
Ij(z,y) = df. |z � xj| = |z � xj|

O persoanã preferã strict pe y lui z dacã distanþa dintre y ºi punctul ei ideal
este mai micã decât distanþa dintre z ºi punctul ei ideal; când cele douã
distanþe sunt egale, persoana este indiferentã între cele douã alternative. Este
interesant de notat aici, mai întâi, cã definiþiile date permit sã deosebim între
alternative în termeni de intensitate a preferinþei: cu cât distanþa dintre
punctul ideal ºi o alternativã creºte, cu atât preferinþa e mai slabã. În al doilea
rând, definiþiile de mai sus sunt valabile dacã nu presupunem simetria numai
dacã alternativele se situeazã de aceeaºi parte a punctului ideal; cu simetria
putem compara alternative situate pe laturi diferite ale punctului ideal.

Putem proceda în felul urmãtor pentru a defini relaþia de preferinþã pentru
un membru j al grupului între douã alternative. Mai întâi, ataºãm fiecãrei
alternative x o utilitate uj(x) în felul urmãtor. Dacã punctul ideal al persoanei
j este alternativa xj, atunci uj(x) = 1/(|x � xj| + 1). Cum se poate calcula
uºor, pentru persoana j utilitatea maximã, egalã cu 1, este obþinutã pentru
punctul ei ideal xj. În cazul nostru, pentru persoana E, sã zicem, avem
urmãtoarele utilitãþi:

uE(a) = 1/|35 � 10| + 1 = 1/26
uE(b) = 1/|30 � 10| + 1 = 1/21

uE(c) = 1/|-20 � 10| + 1 = 1/31

uE(d) = 1/|-25 � 10| + 1 = 1/36

uE(e) = 1/|10 � 10| + 1 = 1
uE(f) = 1/|15 � 10| + 1 = 1/6

uE(g) = 1/|0 � 10| + 1 = 1/11

Avem deci: uE(e) > uE(f) > uE(g) > uE(b) > uE(a) > uE(c) > uE(d).

ALEGEREA DE GRUP. PROBLEMA AGREGÃRII PREFERINÞELOR
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Cu aceste supoziþii, putem determina uºor preferinþele fiecãruia dintre
membrii consiliului:

A: a > b > f > e > g > c > d
B: b > a > f > e > g > c >d
C: c > d > g > e > f > b > a
D: d > c > g > e > f > b > a
E: e > f > g > b > a > c > d
F: f > e > (g, b) > a > c > d
G: g > e > f > c > d > b > a

Sã comparãm acum, pereche cu pereche, cele ºapte alternative. Existã un
învingãtor Condorcet, iar acesta este alternativa e. Sã analizãm cu atenþie
aceastã alternativã. Ea este susþinutã de persoana E. Dintre celelalte ºase
persoane din consiliu, trei au puncte ideale mai mari decât E, deci situate la
dreapta pe o scalã crescãtoare: ele susþin creºteri mai mari ale taxelor de
ºcolarizare. De asemenea, tot trei dintre persoanele din consiliu susþin taxe
mai mici, deci pe o scalã crescãtoare au punctele ideale situate la stânga lui E.
(Lucrul acesta este evident dacã analizãm figura 3: cele ºapte puncte ideale
sunt prezentate pe o singurã dimensiune � axa orizontalã � ºi sunt aranjate de
la stânga la dreapta.) Poziþia susþinutã de E are deci ºi o altã proprietate: ea
este �la mijloc�, este poziþia care exprimã, cum zicea Aristotel, �medietatea�.

ªi acum sã facem mai precisã constatarea cã existã o corelaþie între poziþia
medianã ºi cea care este învingãtor Condorcet.

Mai întâi sã fomulãm definiþia poziþiei sau alternativei mediane. În primul
rând, fiecãrei alternative x aflate pe agendã putem sã îi ataºãm mulþimea NS(x)
a persoanelor individuale pentru care alternativa x se situeazã la stânga punc-
tului lor ideal. În al doilea rând, fiecãrei alternative de pe agendã îi putem
ataºa mulþimea ND(x) a persoanelor individuale pentru care alternativa x se
situeazã la stânga punctului lor ideal. Acum putem defini alternativa sau
poziþia medianã: xmed este poziþia medianã dacã ºi numai dacã

1) NS(xmed) = |G|/2
2) ND(xmed) = |G|/2

Cu alte cuvinte, cel puþin jumãtate din membrii grupului au punctul ideal
la stânga lui xmed ºi cel puþin jumãtate din membrii grupului au punctul ideal
la dreapta alternativei xmed.
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Atenþie: poziþia medianã nu trebuie confundatã cu douã alte concepte. Ea
nu este poziþia care exprimã media aritmeticã a poziþiilor avansate de
membrii grupului. În exemplul nostru, poziþia medianã este alternativa
e = 10, dar media propunerilor formulate este [35 + 30 + 15 + 10 + 0
+ (�20) + (�25)]/7 = 45/7. În al doilea rând, ea nu este alternativa
susþinutã de cei mai mulþi membri ai grupului. În cazul nostru, fiecare
membru al grupului susþinea o alternativã distinctã; dar se putea prea bine
ca mai mulþi membri sã susþinã aceeaºi alternativã � ceea ce înseamnã însã
cã aceea ar fi fost ºi alternativa medianã.

E important sã accentuãm cã aici am definit poziþia sau alternativa me-
dianã � nu votantul median. Într-adevãr, în unele cazuri este posibil sã definim
aceastã poziþie, dar care poate fi ocupatã de mai mulþi votanþi. Sã luãm câteva
exemple pentru a face mai clarã aceastã susþinere.

Mai întâi, sã presupunem în exemplul nostru cã votantul E are o problemã
de familie ºi nu poate veni la vot în ziua când consiliul facultãþii discutã mãri-
mea taxelor de ºcolarizare. Acum grupul care voteazã are doar ºase membri.
ªase este un numãr par � ºi ºtim cã în cazul regulii majoritãþii acum sunt
posibile balotaje. Observãm cã orice poziþie situatã între o creºtere nulã ºi una
de 15% a taxelor este una medianã. Aºadar în acest caz poziþia medianã nu
este unicã: existã un interval închis de poziþii mediane. (Se poate verifica
faptul cã ºi poziþiile susþinute de persoanele F ºi G sunt mediane.)

Uneori mai multe persoane au acelaºi punct ideal. Sã presupunem în exem-
plul nostru cã cei ºapte membri ai consiliului îºi modificã opþiunile în felul
urmãtor:

Membrul
consiliului

Alternativa
propusã

Modificarea taxei
(% faþã de statu quo)

A a�   50
B b�   35
C c�    0
D d� �10
E e�   10
F f�   20
G g�   10
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Avem iarãºi un numãr impar de votanþi, deci nu apare nici o problemã cu
existenþa poziþiei mediane. Aceasta este 10: cãci un numãr de cinci membri
(aºadar > 7/2) ai consiliului au punctul ideal mai mare sau egal cu 10 (deci
la dreapta lui) ºi un numãr de patru (aºadar > 7/2) au punctul ideal mai mic
sau egal cu 10 (deci la stânga lui). Dar nu existã un unic votant median, ci
doi: E ºi G.

Sã presupunem acum cã A nu poate participa la vot. Atunci grupul are un
numãr par de membri � ºase. Dar existã în continuare o poziþie medianã,
anume iarãºi 10, ºi doi votanþi care susþin aceastã poziþie.

Teorema votantului median

Am ajuns acum la unul dintre cele mai importante rezultate obþinute prin
apelul la modelele spaþiale ale alegerilor.

Teorema votantului median (Black). Sã presupunem cã existã o singurã
dimensiune ºi cã preferinþele individuale au un singur vârf. Atunci, dacã xmed

este poziþia medianã, numãrul voturilor pentru xmed este mai mare sau egal cu
numãrul voturilor pentru orice altã alternativã.

Demonstraþie. Sã observãm mai întâi cã teorema nu cere ca preferinþele
individuale sã fie simetrice. De aceea, ne raportãm la alternativele care se
gãsesc pe aceeaºi parte a pantei care descrie preferinþa unui votant. Sã
presupunem mai întâi cã x < xmed. Toate punctele ideale aflate la dreapta lui
xmed sunt mai apropiate de xmed decât de x. Atunci proprietatea cã preferinþele
au un singur vârf garanteazã cã toþi votanþii cu punctul ideal la dreapta lui xmed

voteazã în favoarea lui xmed în raport cu x. ªi la fel vor proceda, desigur,
votanþii al cãror punct ideal e identic cu xmed. Dar xmed este poziþia medianã,
ca urmare existã cel puþin ½|G| votanþi ale cãror puncte ideale sunt ≥ xmed. Ca
urmare, xmed primeºte cel puþin ½|G| voturi, ºi deci numãrul voturilor pentru
xmed este mai mare sau egal cu numãrul voturilor pentru orice alternativã
aflatã la sânga sa. Analog se demonstreazã cazul în care x > xmed.

Sã definim acum o relaþie între alternativele de pe agendã în felul urmãtor:
vom spune cã x e median-preferatã lui y � ºi vom scrie Pmed(x,y) în acest caz �
dacã x e mai apropiatã de xmed decât y. Cu alte cuvinte, avem:

Pmed(x,y) = df. |x � xmed| < |y � xmed|
Acum putem demonstra urmãtorul rezultat:

Teorema preferinþei mediane. Dacã existã o singurã dimensiune, preferin-
þele individuale au un singur vârf, sunt simetrice ºi existã o singurã poziþie
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medianã xmed, atunci x e preferatã prin regula majoritãþii simple lui y ori de
câte ori Pmed(x,y).

Demonstraþie. Sã observãm mai întâi cã oricare ar fi poziþiile x ºi y,
media lor aritmeticã (x+y)/2 (adicã poziþia aflatã la egalã depãrtare de cele
douã poziþii) e mai apropiatã de xmed decât x ºi y: avem Pmed((x+y)/2,x) ºi
Pmed((x+y)/2,y). Un exemplu de aranjare posibilã a lui x ºi y faþã de xmed e dat
în figura 4. Sã o analizãm. Dacã o poziþie se aflã la dreapta lui (x+y)/2, ea
este mai apropiatã de x decât de y; dacã este la stânga lui (x+y)/2, atunci e
mai apropiatã de y decât de x. Dar am presupus cã poziþia xmed este unicã.
Aceasta înseamnã cã la dreapta ei se aflã cel puþin jumãtate din punctele ideale
ale votanþilor. Or, toate aceste puncte se aflã la dreapta lui xmed, deci ºi la
dreapta lui (x+y)/2. Cum preferinþele sunt simetrice, înseamnã cã x primeºte
majoritatea voturilor în raport cu y.

Figura 4

Cele douã teoreme, a votantului median ºi a preferinþei mediane, au
consecinþe practice extraordinare, pe care le vom discuta pe larg în capitolul
urmãtor. Aici sã observãm doar cã, dacã pe agenda publicã se discutã, sã
zicem, chestiunea fondurilor care urmeazã sã fie alocate din bugetul public
pentru educaþie, cetãþenii îºi vor forma fiecare un punct de vedere ºi deci
fiecare va susþine o anumitã poziþie: mai mulþi sau mai puþini bani pentru
educaþie. Existã însã o poziþie medianã, care, dupã cum am vãzut, nu este
neapãrat poziþia centrului. Dar dacã � aºa cum dorea ºi Aristotel � societatea
devine una în care pãtura de mijloc este cea mai numeroasã parte a societãþii,
atunci poziþia va fi centralã. Teoremele demonstrate aici spun cã cetãþenii vor
prefera sã voteze pentru aceastã alternativã medianã. ªi atunci apare con-
secinþa: dacã partidele politice doresc sã obþinã mai multe voturi, atunci vor
trebui sã susþinã un punct de vedere cât mai apropiat de poziþia medianã. În
general, dupã cum remarcase încã Aristotel, puterea se gãseºte în �centru�.
Dar în ce condiþii e adevãratã aceastã consecinþã vom vedea mai pe larg în
capitolul urmãtor.

ALEGEREA DE GRUP. PROBLEMA AGREGÃRII PREFERINÞELOR
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Vom încheia acest capitol cu o scurtã discuþie referitoare la supoziþiile
fãcute aici. Ele sunt, desigur, simplificatoare, dar au rolul de a permite elabo-
rarea unor modele spaþiale simple ale alegerilor. Ar fi însã interesant de vãzut
cum pot fi ele relaxate. De pildã, una dintre supoziþiile esenþiale fãcute aici
este unidimensionalitatea: existã o singurã chestiune în discuþie, iar prefe-
rinþele individuale privesc doar chestiunea respectivã. În exemplul nostru,
consiliul facultãþii urma sã decidã în privinþa taxelor de studii. Dar în cele mai
multe situaþii grupurile se confruntã în acelaºi timp nu cu una, ci cu mai multe
probleme. Ce se întâmplã în aceste cazuri? Sã presupunem cã în consiliul
facultãþii se discutã ºi alte chestiuni, cum ar fi, sã zicem, creºterea numãrului
de studenþi în anul universitar urmãtor, alocarea unor fonduri mai mari pentru
cercetare etc.

Din pãcate, rezultatele obþinute sunt, pe de o parte, foarte restrictive: s-a
demonstrat cã existã într-adevãr situaþii (care satisfac aºa-numitele condiþii
ale lui Plott � cf. Plott, 1967) în care, pentru cazurile în care avem mai multe
dimensiuni, se poate defini o teoremã a votantului median1. Dar situaþiile
respective sunt de asemenea extrem de rare ºi nefireºti. Pe de altã parte, s-a
argumentat cã în celelalte situaþii se poate întâmpla orice (teorema haosului a
lui McKelvey, 1976): cu alte cuvinte, este posibil orice rezultat al votului �
ºi, în general, votul poate fi manipulat. Asupra acestor chestiuni vom reveni
în capitolul urmãtor.

1. În esenþã, se demonstreazã cã o alternativã este învingãtoare Condorcet dacã ºi
numai dacã ea este o poziþie medianã �în toate direcþiile�. Pentru cazul bidi-
mensional, iatã o astfel de teoremã:
Teorema generalizatã a votantului median (cazul bidimensional). Sã presu-
punem cã grupul are n membri care aleg între douã probleme. Sã presupunem, de
asemenea, cã preferinþele sunt separabile (adicã: preferinþa pentru o problemã nu
are nici o influenþã asupra preferinþei pentru cealaltã problemã) ºi simetrice în
raport cu punctul ideal al fiecãrui membru al grupului. Fie o linie de separare ce
împarte cele n puncte ideale în douã grupuri. Fiecare grup e alcãtuit din punctele
ideale aflate pe o parte a liniei, plus cele de pe linie. Sã notãm cu n1 ºi n2 membrii
celor douã grupuri. Atunci: o alternativã y este poziþia medianã dacã ºi numai dacã
pentru orice linie de separare care conþine pe y avem: n1 ≥ n/2 ºi n2 ≥ n/2; altfel
zis, numãrul de voturi pentru y e mai mare sau egal cu numãrul de voturi pentru
orice altã alternativã.
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