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Rezumat. Orice cercetător interesat în definirea conceptului de 
calitate a vieţii se confruntă cu o sarcină dificilă din punct de vedere 
epistemologic, aceea de a armoniza un concept care prin însăşi natura sa 
pare subiectiv si dispersat. În consecinţă, la ora actuală nu se poate vorbi 
de o definiţie unanim acceptată a calităţii vieţii ci de o serie de abordări 
ale conceptului fundamentate pe diverse ipoteze, presupuneri, dar şi 
metode de analiză şi cercetare. Din această perspectivă, scopul prezentei 
lucrări este acela de a analiza două dintre cele mai cunoscute abordări 
specifice conceptului de calitate a vieţii şi de a evidenţia dificultăţile şi 
provocările de natură epistemologică implicate de acestea. Obiectivul final 
al acestei lucrări nu este acela de a oferi răspunsuri definitive la dilemele 
epistemologice specifice domeniului, ci de a evidenţia aceste dificultăţi în 
scopul încurajării unei dezbateri ulterioare asupra acestor probleme, 
dezbatere care poate asigura un real progres în acest domeniu. 

 
 

Cuvinte-cheie: utilitarism; epistemologie;  capabilităţi; calitatea vieţii. 
 
 

Cod JEL: I31. 
Coduri REL: 2B, 18F. 
 
 
 

                                                 
* Ideile acestui articol au fost prezentate la Simpozionul „Criza globală şi reconstrucţia ştiinţei 
economice?”, 5-6 noiembrie 2010, Facultatea de Economie, Academia de Studii Economice, 
Bucureşti. 

Economie teoretică şi aplicată  
Volumul XVIII (2011), No. 2(555), pp. 175-185 



George Şerban-Oprescu 
 

176 

1. Introducere 

Din punct de vedere conceptual, termenul de calitate a vieţii pare a fi 
generat de nevoia urgentă de a înţelege mai bine complexitatea acţiunii umane, 
mai ales din perspectiva scopurilor finale ale acesteia: prosperitate, bunăstare şi 
stare de bine definiţi nu în mod neapărat necesar ca şi concepte de natură 
economică, ci ca termeni care definesc o stare mai complexă a individului, care 
nu se poate rezuma numai la o simplă evaluare cu caracter economic. Termenul 
de calitate a vieţii, deşi pare a se fi dezvoltat într-o fază incipientă în zona 
cercetărilor despre activitatea economică, a căpătat în scurt timp, datorită 
complexităţii sale, un pronunţat caracter interdisciplinar. Dacă semnificaţia 
conceptului în zona cercetării ştiinţifice va mai fi dezvoltată pe parcursul acestei 
lucrări, importanţa sa în zona politicilor publice este relevată de înfiinţarea în 
anul 2008 a Commission on the Measurement of Economic Performance and 
Social Progress (Comisia pentru Evaluarea Performanţei Economice şi a 
Progresului Social), denumită în termeni populari comisia Sarkozi, condusă de 
doi dintre cei mai influenţi economişti contemporani (Joseph Stiglitz, Amartya 
Sen), care are ca scop principal redefinirea instrumentelor de măsura a 
bunăstării cetăţenilor dintr-un stat. 

Având în vedere complexitatea fenomenului, definirea unui concept 
precum calitatea vieţii nu este o sarcina facilă, aşa cum remarcau Sen şi 
Nussbaum (Nussbaum, Sen, 1993, p. 4): „Căutarea unei abordări universal 
aplicabile calităţii vieţii umane stă sub semnul promisiunii unei puteri mai mari, 
capabilă să lupte pentru vieţile celor care în mod tradiţional au fost oprimaţi sau 
marginalizaţi. Dar, această căutare se confruntă cu dificultatea epistemologică a 
definirii într-un mod adecvat a acestei abordări, a identificării surselor de 
provenienţă a normelor şi a felului în care acestea se poate demonstra că sunt 
cele mai bune. Această abordare se confruntă, de asemenea, cu pericolul etic al 
paternalismului, pentru că este evident că, mult prea des, aceste abordări au fost 
insensibile la ceea ce este valoros în viaţa oamenilor din diverse părţi ale lumii 
şi au servit astfel ca o scuză pentru nu cerceta foarte adânc în aceste vieţi”. 
Aşadar, complexitatea fenomenului şi atractivitatea sa din punct de vedere 
ştiinţific, dar şi în plan public au avut drept consecinţă apariţia mai multor 
definiţii şi abordări. În acest context, principala dificultate de natură 
epistemologică este aceea de a armoniza un concept care prin însăşi natura sa 
pare subiectiv şi dispersat. Cercetătorul adept al epistemologie tradiţionale fidel 
principiului obiectivităţii ştiinţifice se vede pus în faţa situaţiei dilematice de a 
sacrifica obiectivitatea în favoarea preciziei necesare pentru a teoretiza un 
context subiectiv. 
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Din această perspectivă, scopul prezentei lucrări este acela de a analiza 
două dintre cele mai cunoscute abordări specifice conceptului de calitate a vieţii 
şi de a evidenţia dificultăţile şi provocările de natură epistemologică implicate 
de acestea. Obiectivul final al acestei lucrări nu este acela de a oferi răspunsuri 
definitive la dilemele epistemologice specifice domeniului, ci de a evidenţia 
aceste dificultăţi în scopul încurajării unei dezbateri ulterioare asupra acestor 
probleme, dezbatere care poate asigura un real progres în acest domeniu.  

2. Abordarea utilitaristă 

Aşa cum remarca şi Sen (Sen, 2008, p. 5) „utilitarismul a fost pentru o 
lungă perioadă de timp, într-un mod unic şi de necontestat, teoria «oficială» a 
economiei bunăstării” fiind acceptată ca filosofie dominantă nu numai în 
economia bunăstării, ci şi în ştiinţa economică în general. Utilitarismul, ca 
metodă de abordare, a fost rezultatul, pe de-o parte, al filosofiei utilitariste 
iniţiate de Jeremy Bentham şi perfecţionate de John Stuart Mill, iar, pe de altă 
parte, rezultatul progreselor înregistrate de ştiinţa economică prin înglobarea şi 
utilizarea pe scară largă în analiză a conceptului de utilitate economică şi mai 
ales utilitate marginală, sub diversele sale denumiri iniţiale (satisfacţie, plăcere 
sau ophelimitate). Acest tip de abordare utilitaristă a fost generat din necesitatea 
epistemologică de a oferi o alternativă viabilă abordării holiste cu vădite tente 
inductiviste şi istoriciste, fundamentată pe generalizarea comportamentelor şi 
variabilelor economice, devenită metoda de analiză favorită în teoriile iniţiate 
de economiştii încadraţi în mod tradiţional în curentul clasic şi care, în cele din 
urmă, a eşuat într-o criză a instrumentelor şi metodelor specifice economiei ca 
ştiinţă. În acest context, abordarea utilitaristă fundamentată pe analiza 
marginală nu numai că a permis ştiinţei economice pure să depăşească impasul 
generat de ascensiunea curentelor holiste care anticipau şi propovăduiau 
colapsul economiei libere, ci a creat şi premisele necesare dezvoltării unei noi 
ramuri în ştiinţa economică – economia bunăstării – care intenţiona să plaseze 
în centrul preocupărilor sale conceptul de calitate a vieţii. 

Din perspectiva abordării utilitariste, calitatea vieţii depinde în mod 
esenţial de nivelul de bunăstare a individului, iar acest nivel este definit prin 
intermediul plăcerii sau satisfacţiei pe care cineva o resimte prin consumul 
bunurilor sau, în termeni mai generali, resurselor. Prin această definiţie extrem 
de simplă şi simplificatoare în acelaşi timp, utilitarismul reuşeşte să rezolve, în 
mod elegant, două probleme metodologice aparent incompatibile pentru orice 
ştiinţă socială: necesitatea de a asigura caracterul universal şi obiectiv al unei 
teorii ştiinţifice, pe de-o parte, şi nevoia de a teoretiza şi analiza individualismul 
specific comportamentului uman, pe de altă parte. 
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Dar cum nevoia de a asigura un grad ridicat de universalitate şi 
obiectivitate unei teorii cu pretins caracter ştiinţific presupune, printre altele, 
identificarea unei unităţi de măsură comune, aplicabilă în orice situaţie, această 
definiţie a orientat abordarea utilitaristă către o interpretare a bunăstării care să 
permită relaţia directă între cantitatea de bunuri pe care un individ o posedă şi 
nivelul său de bunăstare. Această relaţie a fost generată de următorul 
raţionament deductiv demn de metoda nomologic-deductivă descrisă de 
modelul Popper-Hempel-Oppenheim: bunăstarea depinde de satisfacţia 
individului, iar satisfacţia individului derivă din consumul de bunuri, prin 
urmare bunăstarea trebuie că se află într-o relaţie direct proporţională cu 
capacitatea individului de a acumula şi consuma bunuri şi resurse. În mod cât se 
poate de evident, acest raţionament nu presupune că doi indivizi care dispun de 
o cantitate similară de bunuri identice beneficiază de acelaşi nivel de bunăstare, 
pentru că în cazul celor doi utilitatea deţinerii şi consumului aceloraşi tipuri de 
bunuri poate fi diferită, dar, pe de altă parte, raţionamentul descris anterior arată 
calea către obţinerea unui nivel mai ridicat de bunăstare – acumularea, urmată 
de consumul bunurilor şi resurselor.  

Tentaţia oferită de identificarea unei metode de analiză atât de generoase 
cu aplicabilitate aproape universală, precum şi a unui operator comun, a unui 
instrument cuantificabil monetar prin intermediul venitului şi al consumului 
pentru evaluarea bunăstării a fost mult prea mare pentru a nu fi urmată ca atare 
de majoritatea cercetătorilor în acest domeniu şi de a mai irosi timp în 
identificarea unor eventuale anomalii metodologice care ar putea eventual 
distorsiona rezultatele cercetărilor. În felul acesta, ne putem explica de ce 
importanţi economişti ai economiei bunăstării precum V. Pareto, F.Y. Edgeworth 
sau A. Marshall şi alţii, având la dispoziţie metoda, şi-au concentrat atenţia, în 
principal, asupra modului în care indivizii pot obţine resurse şi asupra felului în 
care acestea sunt distribuite la nivelul societăţii. În acest context, devine cât se 
poate de evident faptul că metode şi instrumente de analiză consacrate în 
economia bunăstării precum optimalitatea paretiană sau funcţia utilităţii nu 
reprezintă altceva decât operatori derivaţi din raţionamentul simplificator 
calitate a vieţii – bunăstare şi care sunt utilizaţi în consecinţă. 

Din păcate însă, abordarea utilitaristă a economiei bunăstării şi, implicit, a 
calităţii vieţii aşa cum a fost percepută în viziunea abordării utilitariste a căzut 
într-o capcană epistemologică pe care dorea atât de mult să o evite – holismul. 
Concentrarea analizei la nivelul bunăstării agregate a avut drept consecinţă 
estomparea caracterului special al abordării utilitariste fundamentate pe un 
individualism metodologic în care modul de distribuţie a bunăstării între 
membrii societăţii ar trebui să joace un rol decisiv. De altfel, una dintre 
principalele critici aduse abordării utilitariste de către detractorii săi este tocmai 
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pronunţatul său caracter agregat. Focalizarea atenţiei la nivelul întregului în 
detrimentul analizei cu privire la modul în care se distribuie bogăţia între 
membrii societăţii a blocat utilitarismul în următoarea dilemă: ce este mai 
important, suma totală a fericirii sau fericirea individuală medie? Indiferent care 
dintre cele două variante de răspuns ar alege, abordarea utilitaristă nu va putea 
depăşi impasul în care a intrat, pentru că ambele răspunsuri sunt de fapt numai 
două faţete ale holismului. 

În fapt eşecul, de altfel previzibil, al utilitarismului a fost plantat, 
involuntar, de către J.S. Mill chiar la cele mai adânci rădăcini ale sale, prin ceea 
ce cercetătorii, începând mai ales cu Prinicipia ethica a lui G.E. Moore 
obişnuiesc să numească eroarea naturalistă a lui Mill. Confuzia între ceea ce 
este dezirabil la nivel individual şi ceea ce este de dorit la nivel social, cu atât 
mai greu de înţeles la un economist cu un acut simţ metodologic precum  
J.S. Mill, a îngustat limitele abordării utilitariste la analiza exclusivă a 
bunăstării agregate. Pornind pe această cale nu numai abordarea utilitaristă în 
mod particular, ci şi utilitarismul ca şi construcţie metodologică aplicabilă la 
nivelul ştiinţelor sociale a ajuns în faţa unei probleme aparent insurmontabile: 
este incapabil de a trasa graniţe sigure care să  protejeze interesele individului 
faţă de cele ale altora şi, în consecinţă, nu poate asigura un spaţiu bine delimitat 
în care cineva să-şi poată urmări acele interese care dau sens vieţii sale. Această 
situaţie dilematică este transferată în zona calităţii vieţii de către A. Sen care 
afirmă: „Calculul utilitarist, bazat, să zicem, pe fericire poate fi extrem de 
nedrept pentru cei care sunt în mod persistent dezavantajaţi, precum cei 
consideraţi în mod normal pătura de jos într-o societate stratificată, minorităţile 
asuprite în comunităţile intolerante, agricultorii săraci care trăiesc într-o lume a 
incertitudinii, muncitorii exploataţi în complexe industriale, nevestele supuse în 
culturile sexiste. Oamenilor fără speranţă le poate lipsi curajul sau dorinţa 
pentru orice schimbare radicală şi de multe ori au tendinţa de a-şi ajusta 
dorinţele şi aşteptările la un nivel pe care aceştia îl consideră ca fiind fezabil. 
Aceştia se educă singuri ca să simtă plăcere de pe urma unor mici binefaceri. 
Meritul practic al unei asemenea gen de ajustări pentru oameni aflaţi în poziţii 
dezavantajate este uşor de înţeles: această abordare poate face ca greutăţile 
vieţii să fie mai suportabile. Dar, asemenea ajustări au un efect de incidenţă 
distorsionând scala utilităţilor” (Sen, 2008, p. 6). 

În acest context, se poate înţelege de ce, pentru o serie importantă de 
cercetători, utilitarismul se prezintă ca spectrul unei abordări reci şi pragmatice, 
blocată într-o logică obtuză şi intransigentă în care, de la un anumit punct 
încolo, fericirea cuiva se poate obţine prin nefericirea altcuiva, iar calitatea 
vieţii se reduce la o simplă problemă de distribuţie a resurselor şi calcul 
monetar al venitului şi cheltuielilor.  
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3. Abordarea fundamentată pe capabilităţi 

Limitele de natură metodologică şi problemele generate de aplicarea sa 
au făcut ca abordarea utilitaristă să fie ţinta a numeroase critici începând mai 
ales cu anii 50 ai secolului trecut. În cadrul acestora se disting, prin coerenţa 
argumentaţiei şi impactul lor asupra comunităţii ştiinţifice, cele formulate de 
John Rawls şi Amartya Sen, care au reuşit să zguduie în mod irevocabil 
fundamentele abordării utilitariste. Aceste critici au fost suficient de 
puternice, încât să determine, în cele din urmă, o schimbare în zona 
cercetărilor care vizează calitatea vieţii. Dacă argumentele lui J. Rawls se 
concentrează asupra problemei egalitarismului în abordarea utilitaristă, A. Sen 
este interesat, în principal, de extinderea semnificaţiei conceptului de calitate 
a vieţii dincolo de limitele impuse de abordarea utilitaristă subliniind faptul că 
„valoarea standardului de viaţă este determinat chiar pe modul de viaţă şi nu 
de posesia de bunuri a cărei  relevanţă este derivată şi variabilă” (Sen, 1987, 
p. 25). Aşadar, conform lui Sen, individul nu urmăreşte numai bunăstarea aşa 
cum este definită aceasta în sensul clasic (utilitarist), ci o condiţie superioară 
faţă de cea curentă care nu este dată nici de cantitatea de bunuri deţinută, nici 
de nivelul de bunăstare. În acest context, calitatea vieţii nu mai poate fi 
limitată numai la evaluarea prin intermediul resurselor, ci, aşa cum afirmă 
Sen, „caracteristica centrală a stării de bine este determinată de abilitatea de a 
obţine funcţionalităţi valoroase. Nevoia de a identifica şi evalua funcţionalităţi 
importante nu poate fi evitată prin concentrarea atenţiei asupra altor aspecte 
precum fericirea, îndeplinirea dorinţelor, opulenţă sau control asupra 
bunurilor primare” (Sen, 1985, p. 200). Practic, scopul lui Sen este acela de a 
identifica o nouă abordare a calităţii vieţii, mai potrivită cu realitatea, în care 
termenii cheie de resurse şi bunăstare specifici utilitarismului sunt înlocuiţi 
prin alţi doi termeni, funcţionalităţi şi capabilităţi, a căror semnificaţie 
complexă transcende zona particulară a cercetării economice căpătând, în 
acest fel, un puternic caracter interdisciplinar. În acest context, conceptul de 
calitate a vieţii este supus unei transformări a semnificaţiei prin intermediul 
unei noi abordări definite în termeni de abilitate a unei persoane de a înfăptui 
acte valoroase sau de a atinge stări valoroase. (Nussbaum, Sen, 1993, p. 30). 
Totodată, în definirea acestei noi viziuni, Sen continuă afirmând că „această 
abordare este fundamentată pe perspectiva conform căreia viaţa reprezintă o 
combinaţie de „acţiuni şi stări”, iar calitatea vieţii poate fi reevaluată în 
termeni de capabilităţi de a obţine funcţionalităţi valoroase” (Nussbaum, Sen, 
1993, p. 30). Conexiunea capabilităţi-funcţionalităţi este stabilită şi mai clar 
prin definirea capabilităţilor drept: „diversele combinaţii de funcţionalităţi 
(acţiuni şi stări) pe care o persoană le poate obţine. Capabilitatea este, astfel, 
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un set de vectori (sau n-tupluri) de funcţionalităţi care reflectă libertatea 
individului de a urma un anumit mod de viaţă … de a alege dintre posibile 
variante de viaţă” (Sen, 1992: pp. 40) sau, în alţi termeni, „funcţionalităţile 
reprezintă părţi ale stării unei persoane – în particular, diversele lucruri pe care 
aceasta reuşeşte să le reprezinte sau să le facă în viaţă. Capabilitatea unei 
persoane reflectă combinaţiile alternative pe care o persoană le poate obţine şi 
din care persoana respectivă alege un anumit set” (Nussbaum, Sen, 1993, p. 31). 

O analiză, fie şi superficială, a acestor definiţii relevă faptul că progresul 
înregistrat de o abordarea fundamentată pe capabilităţi şi funcţionalităţi este mai 
mult decât evident: analiza se concentrează asupra personalităţii individuale 
lărgind în acelaşi timp aria de semnificaţie a standardului de viaţă şi a calităţii 
vieţii cu mult dincolo de posesia sau acumularea de resurse. În fapt, progresul 
înregistrat prin această abordare este determinat de reevaluarea conceptului de 
calitate a vieţii care poate fi sintetizată prin următorul raţionament: calitatea 
vieţii derivă din stări emoţionale, iar aceste stări nu sunt limitate de mijloacele 
materiale (Alkire, 2009, p. 3). 

Pe de altă parte, odată cu progresul ştiinţific determinat de lărgirea 
semnificaţiei termenului de calitate a vieţii ia naştere şi problema de natură 
metodologică: cum este posibilă evaluarea şi compararea la nivel interpersonal 
a elementelor care dau valoare calităţii vieţii de vreme ce „acestea nu pot fi 
reduse la un singur numitor comun, precum fericirea sau utilitatea” (Alkire, 
2009, p. 3). Mai mult decât atât, se remarcă faptul că această abordare se 
confruntă cu două dificultăţi de evaluare: una la nivelul agregării elementelor ce 
compun standardul de viaţă şi cealaltă cu privire la evaluarea efectivă a acestor 
elemente. Această dificultate este remarcată şi de Sen, care afirmă: „Într-un 
exerciţiu de evaluare putem distinge două întrebări: (1) Care sunt elementele 
care dau valoare? (2) Cât de valoroase sunt acele elemente?” (Nussbaum, Sen, 
1993, p. 32). În fapt, abordarea fundamentată pe capabilităţi şi funcţionalităţi se 
confruntă cu aceeaşi problemă a operatorilor cu care se confruntase şi 
utilitarismul cu aproximativ un secol şi jumătate mai devreme. 

Una dintre soluţiile oferite de abordarea fundamentată pe capabilităţi şi 
funcţionalităţi, asupra căreia ne vom concentra analiza, ar putea fi plasată în 
zona instrumentalismului metodologic şi poate fi sintetizată în următorul mod: 
„Mai degrabă, abordarea fundamentată pe capabilităţi este aplicată în mod 
diferenţiat în funcţie de scopul măsurării, locul şi situaţia […], nivelul/nivelurile 
de analiză, datele disponibile, instituţiile care comandă studiul şi de tipul de 
analiză la care aceste evaluări vor fi folosite. Metodele prin care aceasta poate fi 
aplicată sunt, de asemenea, diverse. Scopul concret al aplicaţiei oferă definiţia 
necesară” (Alkire, 2009, p. 7). Cu alte cuvinte, problema evaluării este 
rezolvată simplu apelând la următoarea sugestie: orice soluţie este bună atâta 
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vreme cât ea este aplicabilă şi oferă rezultate palpabile. În acest fel: 
„Identificarea unui spaţiu de evaluare nu împiedică utilizarea unor indicatori 
diferiţi – incluzând indicatori subiectivi şi obiectivi – pentru a înţelege mai bine 
calitatea vieţii. Capabilităţile pot fi analizate utilizând date cantitative, 
calitative, empirice subiective şi date administrative, din sondaje sau 
instituţionale” (Alkire, 2009, p. 7). Acest gen de abordare a fost, de altfel, 
sugerat de Sen, care afirma: „În timp ce identificarea elementelor care dau 
valoare vieţii şi specificarea unui spaţiu de evaluare implică apelul la norme, 
natura acestor norme trebuie să depindă în mod clar de scopul evaluării” 
(Nussbaum, Sen, 1993, p. 35). 

În acelaşi timp, soluţia anterior propusă nu numai că rezolvă problema 
numitorului comun, dar susţine şi că evaluarea calităţii vieţii se concentrează 
asupra individului ca unitate de analiză fundamentală. O precizare este necesară 
imediat pentru a ne feri de capcana de a crede că această soluţie este 
subordonată în vreun fel individualismului metodologic: „Abordarea 
fundamentată pe capabilităţi adoptă ceea ce Robeyns (2008) numeşte 
individualism etic şi nu adoptă alte genuri de individualism (la care, în viziunea 
noastră, mulţi ar obiecta pe bună dreptate) şi pe care le denumeşte individualism 
ontologic şi metodologic” (Alkire, 2009, p. 8). Această formă specială a 
individualismului nu numai că este diferită de individualismul ontologic, care 
presupune că societatea este o colecţie de indivizi care dispun de anumite 
proprietăţi, şi de cel metodologic, care susţine că orice fenomen social poate fi 
explicat prin acţiunea umană, dar este şi singura formă a individualismului care 
de dovedeşte a fi aplicabilă în abordarea fundamentată pe capabilităţi. Aşadar, 
aflăm că există o formă elevată a individualismului ca abordare opusă 
holismului, dar care „nu permite ca realizările unui grup să fie celebrate fără a 
se ţine cont de suferinţele pe care anumiţi membri ai acelui grup le suportă în 
tăcere” (Alkire, 2009, p. 8). În acest fel, încercând să justifice metoda elevată de 
analiză a calităţii vieţii, noua abordare păşeşte pe ceea ce unii consideră drept 
apele tulburi ale eticii şi judecăţilor de valoare, într-un mod care pare a fi o 
copie fidelă a fenomenului pe care David Hume îl observase cu ceva timp în 
urmă (Hume, 2000, p. 334). 

În acest moment, suntem în punctul în care putem adresa următoarea 
întrebare: Care este în definitiv pericolul judecăţilor de valoare? Adepţii 
abordării fundamentate pe capabilităţi răspund fără ezitare că absolut niciunul, 
delimitându-se, astfel, de viziunea epistemologică tradiţionalistă. În timp ce 
epistemologia tradiţională şi mai cu seamă cea pozitivistă ar răspunde că cel 
mai mare pericol al judecăţilor de valoare ar fi dispariţia criteriului de 
demarcaţie între ştiinţă şi cunoaştere comună şi, prin urmare, imposibilitatea 
evaluării evoluţiei cunoaşterii ştiinţifice, adepţii abordării fundamentate pe 



O abordare epistemologică a conceptului de calitate a vieţii 
 

183 

capabilităţi susţin că am ajuns în acel punct în care progresul ştiinţific nu mai 
este posibil în lipsa acceptării judecăţilor de valoare ca ipoteze viabile de lucru 
sau a excluderii elementelor etice în ştiinţele sociale. Aceştia îşi susţin poziţia 
pe două căi, pe de-o parte atacând caracterul abstract, artificial şi dificil de 
aplicat al pozitivismului logic folosind, printre altele, ipoteza Duhem-Quine a 
imposibilităţii testării în mod individual a unei ipoteze (Nussbaum, Sen, 1993, 
p. 143) şi, pe de altă parte, susţinând că alegerea ipotezelor, în sine, a 
operatorilor utilizaţi în analiza calităţii vieţii nu se poate realiza decât prin apel 
la judecăţile de valoare. Cel de-al doilea argument susţine că nicio ştiinţă 
socială nu poate fi total dezinteresată şi obiectivă, deoarece conotaţiile sale 
valorice rezidă în însuşi interesul mai mare acordat unei anumite teme, 
probleme sau fenomen în defavoarea altora. Cu alte cuvinte, întotdeauna 
ipotezele sunt impregnate valoric, deoarece ele sunt rezultatul unui proces de 
alegere a cercetătorului, care este subiectiv prin definiţie. Argumentul este 
susţinut de adepţii abordării fundamentate pe capabilităţi prin următorul 
raţionament: dacă interesul pentru a selecta o anumită problemă sau abordare 
poate fi rodul judecăţilor de valoare, caracterul obiectiv al ştiinţei şi, implicit, 
progresul real al acesteia poate fi menţinut prin metoda de cercetare 
fundamentată pe argumente logice şi/sau evidenţe factuale. Aşadar ipoteza 
poate fi subiectivă, iar metoda obiectivă. 

În fine, un ultim argument în favoarea abordării fundamentate pe 
capabilităţi la care ne vom referi în acest text ar fi următorul: dacă cercetătorul 
îşi asumă explicit judecăţile de valoare atunci demersul său ştiinţific este cât se 
poate de onest. Mai mult decât atât, asumarea şi discutarea acestor judecăţi de 
valoare este cea care face din economie o ştiinţă mai interesantă şi mai 
dinamică. Această filozofie este adoptată, de altfel, chiar de Sen, care afirmă: 
„Nu există cale de scăpare faţă de problema evaluării atunci când este selectată 
o clasă de funcţionalităţi care să descrie capabilităţile, şi de fapt această 
problemă de selecţie este o parte a demersului general de alegere a ponderilor în 
procesul normativ …. Nevoia de selecţie şi discriminare nu este nici motiv de 
stinghereală nici unica dificultate în conceptualizarea funcţionalităţilor şi 
capabilităţilor” (Sen, 2008, p. 11). 

În mod cert polemica obiectivitate-judecăţi de valoare continuă în multe 
alte zone care privesc calitatea vieţii, fiind surprinsă în detaliu în literatura de 
specialitate. Ceea ce este demn de remarcat este faptul că abordarea 
fundamentată pe capabilităţi şi funcţionalităţi pare să reziste foarte bine 
asediului curentelor epistemologice tradiţionale şi, mai mult decât atât, să 
impună o nouă viziune în abordarea metodologică a problemelor specifice 
calităţii vieţii. 
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4. Concluzii 

În concordanţă cu scopul anunţat în introducere, lucrarea de faţă s-a 
concentrat asupra analizei din punct de vedere al fundamentelor epistemologice 
a două abordări comune în studiul calităţii vieţii. Analiza celor două abordări, 
cea utilitaristă şi cea fundamentată pe funcţionalităţi şi capabilităţi, se dovedeşte 
a fi interesantă cel puţin din trei puncte de vedere care pot fi sintetizate în 
următorul mod: (1) sunt probabil cele mai cunoscute căi de analiză a calităţii 
vieţii; (2) par să aibă o rădăcină comună în zona ştiinţei economice şi (3) 
metodele promovate de acestea sunt rezultatul unor viziuni epistemologice 
opuse. Pe de-o parte, abordarea utilitaristă, deşi a fost generată de nevoia de a 
depăşi o barieră epistemologică impusă de metoda holistă, a ajuns, în cele din 
urmă, să renunţe la analiza contextului subiectiv în favoarea unui obiectivism 
impus de viziunea epistemologică tradiţională. Pe de altă parte, abordarea 
fundamentată pe funcţionalităţi şi capabilităţi pare să fi ales tocmai logica 
contextului cu toate riscurile sale legate de un caracter obiectiv care poate fi 
contestat din perspectiva unor teorii, mai mult sau mai puţin la modă, privind 
cunoaşterea ştiinţifică. Aşadar, ambele abordări specifice calităţii vieţii par a fi 
rezultatul unor alegeri sau sacrificii determinante din punct de vedere 
metodologic, care le pot face vulnerabile în faţa unor critici îndreptate în 
această direcţie. Dar, în timp ce abordarea utilitaristă arată că şi-a epuizat 
resursele şi a abandonat cel puţin temporar bătălia metodologică, abordarea 
fundamentată pe resurse şi capabilităţi demonstrează că poate face faţă cu 
succes oricărei polemici de natură epistemologică, fiind astfel o cale viabilă în 
descifrarea fenomenelor şi semnificaţiilor specifice calităţii vieţii. 
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