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Rezumat. Practica curentă de modelare a economiei moderne 
implică utilizarea asumpţiilor simplificatoare. Cum testarea acestor 
modele nu este întotdeauna o sarcină uşor de dus la îndeplinire, 
cercetătorii trebuie să determine dacă rezultatele depind de asumpţiile 
nerealiste utilizate. O soluţie pentru această problemă este aceea de a 
realiza o analiză de robusteţe. În forma sa clasică, analiza robusteţii unui 
model este o metodă nonempirică de confirmare – ea creşte gradul de 
încredere pe care îl avem într-un anumit rezultat, implicându-l din mai 
multe modele diferite. În acest articol argumentez că analiza de robusteţe 
poate fi concepută ca o metodă de elucidare postempirică a eşecului unui 
rezultat. Această formă a analizei de robusteţe implică determinarea 
vinovăţiei pentru eşecul empiric şi alocarea acestuia unei anumite părţi a 
modelului. Pornind de la această noţiune de robusteţe, analizez un caz de 
eşec empiric din cadrul teoriei alegerii publice sau abordării economice a 
politicii. Utilizând principiile metodologice fundamentale ale economiei 
neoclasice, primul model al comportamentului electoral elaborat în teoria 
alegerii publice implică faptul că aproape nimeni nu va vota. Aceasta a 
fost în mod clar un eşec empiric. Pornind de la el, cercetătorii din teoria 
alegerii publice s-au confruntat cu o alegere între restrângerea domeniului 
disciplinei şi renunţarea la anumite caracteristici metodologice specifice 
abordării neoclasice. Această cea de-a doua soluţie a fost preferată, şi  
s-au construit mai multe modele diferite de comportament electoral 
plecând de la principii metodologice deviante faţă de norma neoclasică. În 
acest articol voi trata aceste modele ca fiind un caz de realizare a unei 
analize de robusteţe, şi voi determina care dintre asumpţiile modelului 
original poartă responsabilitatea eşecului empiric. 
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1. Nerealismul asumpţiilor şi analiza de robusteţe 
 
1.1. Analiza de robusteţe: o scurtă descriere 
 
În (2006) Weisberg îşi începea articolul privind analiza de robusteţe 

comparând biologia populaţiei cu fizica: „Fizicienii pot adesea construi şi 
analiza modele care sunt derivate din teorii complete şi bine confirmate. Un 
cercetător aflat în posesia unei astfel de teorii poate fi foarte încrezător în 
abilitatea sa de a […] formula predicţii precise. Din nefericire, multe fenomene, 
precum cele studiate de biologii populaţiei, nu au fost încă descrise prin teorii 
cuprinzătoare şi este puţin probabil că astfel de teorii vor fi dezvoltate în 
viitorul apropiat. [...] De aceea, în biologia populaţiei, dar şi în alte ştiinţe 
preocupate cu studierea sistemelor de înaltă complexitate, teoreticienii 
generează modele idealizate multiple pentru un anume tip de fenomen” 
(Weisberg, 2006, pp. 730-731).  

Similar biologiei populaţiei, ştiinţei sociale moderne îi lipsesc teoriile 
complete bine confirmate şi utilizează diverse modele idealizate. Această 
practică prezintă însă neajunsul de a confrunta cercetătorul cu problema de a 
determina „dacă un rezultat depinde de elementele esenţiale ale modelului sau 
de detaliile asumpţiilor sale simplificatoare” (Levins, 1966, p. 423). Problema 
pe care nerealismul asumpţiilor o pune poate fi rezolvată în câteva moduri. 
Răspunsul economiei neoclasice este reprezentat de binecunoscutul F-twist al 
lui Milton Friedman (1966): dacă predicţiile implicate de modelele noastre 
idealizate trec de testul empiric, nerealismul asumpţiilor nu reprezintă o 
problemă reală. Aşadar, dacă un model idealizat funcţionează, atunci 
idealizările sale sunt neproblematice. Această soluţie prezintă însă câteva 
neajunsuri şi mă voi concentra aici doar asupra unuia dintre ele(1). Nu este ieşit 
din comun ca un cercetător în ştiinţele sociale să se afle în poziţia de a avea 
dificultăţi în colectarea datelor relevante. În alte cuvinte, testarea ipotezelor 
noastre nu este întotdeauna o întreprindere facilă. Rămânem aşadar cu problema 
iniţială: Cum ştim „cât de multă distorsiune a fost introdusă de fiecare 
idealizare?” (Weisberg, 2006, p. 731). Un alt răspuns a fost formulat de către 
biologi şi economişti(2). Pentru a adresa problema în cauză, cercetătorii ar trebui 
să utilizeze o tehnică nonempirică – analiza de robusteţe. 

Analiza de robusteţe aplicată sistemelor biologice, aşa cum a fost ea 
descrisă de Levins (1966), este o metodă care tratează „aceeaşi problema cu mai 
multe modele alternative, fiecare dintre acestea utilizând simplificări diferite 



Mihai Ungureanu 
	
78 

dar având o asumpţie biologică comună. Dacă aceste modele, în ciuda 
asumpţiilor lor diferite, conduc către un rezultat comun, avem ceea ce se 
numeşte «o teoremă robustă» care este relativ independentă de detaliile 
modelului” (Levins, 1966: p.423). În 1993 Levins a oferit câteva alte detalii 
despre procedura utilizată în (1966): „căutarea robusteţii aşa cum este aceasta 
înţeleasă aici este o strategie validă pentru a face distincţia dintre concluziile 
care depind de nucleul biologic comun al modelului şi simplificările, 
distorsiunile şi omisiunile introduse de cercetător pentru a facilita analiza” 
(Levins, 1993, p. 554). Citarea anterioară trebuie înţeleasă în următorul mod: în 
primul rând trebuie să avem mai multe modele, iar în al doilea rând, trebuie să 
delimităm C, „partea comună a tuturor acestor modele, relaţiile nucleu în care 
avem încredere sau pe care dorim să le testăm” (Levins, 1993, p. 553) şi Vi, 
partea variabilă a modelului, introdusă pentru convenabilitate sau pentru că ar 
putea fi validă în anumite cazuri” (Levins, 1993, p. 553). Din aceste două părţi 
ale modelelor, putem deriva un rezultat robust care depinde exclusiv de partea 
comuna C. Aşadar, în termenii lui Levins, „putem să ne întărim încrederea în 
implicaţiile unor asumpţii prin utilizarea unor ansambluri de modele care au un 
nucleu comun de asumpţii, dar care, de asemenea, diferă pe cât de mult posibil 
în ceea ce priveşte asumpţiile despre alte aspecte ale obiectului de modelat. Cu 
cât partea variabilă conţine mai multe asumpţii plauzibile, cu atât mai validă 
este pretenţia că partea constantă este cea responsabilă pentru concluzia comună 
a acestor modele” (Levins, 1993, p. 553). 

 
1.2. Obiectivele analizei de robusteţe 
 
Pornind de la Levins (1966), (1993) şi de la descrierea sa a analizei de 

robusteţe, există câteva aspecte care merită să fie discutate. Primul dintre 
acestea este concepţia potrivit căreia analiza de robusteţe este un instrument 
care ne ajută să ne întărim încrederea într-un anumit rezultat. Ideea că analiza 
de robusteţe ar trebui să crească credibilitatea epistemică a unui anumit rezultat 
a fost implicit sau explicit exprimată de Wimsatt (1980), (1981) şi de alţi autori. 
Acesta pare să fi fost scopul originar al analizei de robusteţe. Există însă şi alte 
obiective posibile ale acestei analize. În (1980) Wimsatt a accentuat asupra 
faptului că atunci când realizăm o analiză de robusteţe, „modelele trebuie să fie 
suficient de asemănătoare, pentru a le putea compara şi izola similarităţile şi 
diferenţele lor. Dacă acest lucru nu este posibil, atunci nu putem […] «aloca 
meritele şi vinovăţiile» anumitor asumpţii individuale. Putem doar aprecia sau 
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critica modelele ca întreg” (Wimsatt, 1980, p. 310). Această pretenţie subliniază 
faptul că analiza de robusteţe are un aspect ce priveşte identificarea efectelor 
fiecărei asumpţii dintr-un anumit model. De aici, un al doilea obiectiv al 
analizei de robusteţe ar putea fi acela de a „aloca meritele şi vinovăţiile” 
diferitelor asumpţii din modelele noastre. Ambele obiective (întărirea încrederii 
într-un rezultat şi alocarea de vinovăţii sau merite) sunt instrumente 
nonempirice care ne pot fi de ajutor atunci când testarea unui rezultat este 
dificilă sau chiar imposibilă. Aşa cum Weisberg, Kuorikoski, Lehtinen and 
Marchionni (2010) arătau, dificultăţile sau imposibilitatea de a colecta date 
relevante nu sunt neobişnuite în practica ştiinţifică curentă. Există însă o altă 
cale. Să presupunem ca am construit un model şi că datele pentru testarea 
acestuia sunt uşor accesibile. Să presupunem, mai departe, că rezultatul obţinut 
nu este compatibil cu faptele observabile (rezultatul „pică” testul empiric). 
Împrumutând din metoda lui Wimsatt (1980) putem utiliza modele alternative 
suficient de asemănătoare pentru a identifica asumpţia/ile care au determinat 
eşecul empiric. Pentru acest obiectiv, formularea lui Wimsatt trebuie specificată 
suplimentar. Ceea ce este de fapt necesar în realizarea unei analize de robusteţe 
posttestare este un tip special de similaritate. Am argumentat în altă parte 
(2013a) că acest tip de analiză de robusteţe este o metodă de eliminare care 
implică modificări incrementale. În alte cuvinte trebuie să împărţim modelele în 
două părţi. Una dintre acestea trebuie să rămână întotdeauna constantă, iar 
cealaltă trebuie să varieze. Mai departe, partea variabilă trebuie să conţină un 
singur membru. Altfel spus, putem determina vinovăţia pentru eşecul empiric 
doar prin varierea unei singure asumpţii. Dacă rezultatul variază odată cu 
modificarea unei asumpţii, atunci am putea avea câteva indicii despre motivele 
eşecului empiric.   

O a doua problemă care trebuie discutată aici priveşte determinarea 
asumpţiilor pe care ar trebui să le variem. Este de aceea necesară aici o scurtă 
discuţie despre asumpţii periferice şi asumpţii centrale (core). Aşa cum Mäki 
(1994) nota, asumpţiile periferice „au rolul de a neutraliza factori care nu sunt 
priviţi ca fiind centrali sau esenţiali fenomenului de studiat” (Mäki, 1994,  
p. 244). e.g. asumpţia vacuumului a lui Galilei sau asumpţia divizibilităţii 
perfecte a bunurilor din economia neoclasică. Asumpţiile centrale „au rolul de a 
sublinia ceea ce este crezut a fi forţa centrală a fenomenului de studiat [...]” 
(Mäki, 1994, p. 244), e.g. enunţul lui Galilei potrivit căruia corpurile sunt atrase 
de câmpul gravitaţional al Pământului măsurat prin parametrul g, sau asumpţia 
că agenţii maximizează utilitate, din economia neoclasică. Având această 
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distincţie în minte şi întorcându-ne la formularea originară a lui Levins, 
robusteţea pare să privească, în această formulare, particularităţile artificiale ale 
modelelor. În alţi termeni, pare să privească ceea ce am descris drept asumpţii 
periferice. Mai mult, analiza de robusteţe pare să vizeze doar un anume tip de 
asumpţie periferică – asumpţiile de tractabilitate sau manipulabilitate. Definită 
de Hindriks în (2005), (2006), „tractabilitatea vizează solvabilitatea sau 
eficienţa unei soluţii. O problemă este intractabilă dacă nu poate fi soluţionată; 
o problemă este mai tractabilă cu o anumită asumpţie decât fără aceasta, dacă 
poate fi soluţionată mai uşor în prezenţa acelei asumpţii decât în absenţa ei” 
(Hindriks, 2005, p. 392). Cartwright (2005, p. 131), Kuorikoski, Lehtinen, and 
Marchionni (2010, p. 548) au întărit ideea că analiza de robusteţe priveşte doar 
asumpţiile de tractabilitate (văzute ca asumpţii periferice). Există însă cel puţin 
două argumente împotriva acestei poziţii. În primul rând, procedura pe care am 
descris-o mai sus se potriveşte foarte bine atât asumpţiilor periferice, cât şi 
celor centrale. Dacă un model nu a trecut cu succes un test empiric, nu există 
nicio certitudine că doar asumpţiile lui periferice pot fi vinovate pentru eşec. În 
al doilea rând, chiar dacă numeroşi autori au conceput asumpţiile de 
tractabilitate ca fiind asumpţii periferice, nu există niciun motiv pentru care să 
credem că asumpţiile centrale nu pot avea anumite aspecte de tractabilitate. În 
2013b am argumentat că asumpţiile pot avea mai multe funcţii simultane într-un 
anumit model. Spre exemplu, postulatul maximizării utilităţii din economia 
neoclasică este o asumpţie centrală pentru foarte multe modele neoclasice însă 
are, de asemenea, funcţii de tractabilitate. Fără maximizare, modelele 
neoclasice ar fi matematic intractabile. Aşadar, pretenţia mea este aceea că, 
pentru a realiza analiza de robusteţe aşa cum am descris-o aici, trebuie să tratăm 
orice asumpţie nerealistă ca fiind un posibil suspect – chiar dacă este vorba 
despre o asumpţie centrală, care are şi funcţii de tractabilitate în model. 

 
2. Robusteţea modelelor comportamentului electoral  

 din teoria alegerii publice  
 
În forma sa clasică, analiza de robusteţe este realizată de un singur sau de 

mai mulţi autori. Primul caz se referă la analiza condusă de un autor care îşi 
modifică în mod conştient propriile modele pentru a determina dacă rezultatele 
acestora ţin sub diferite specificaţii ale asumpţiilor lor simplificatoare. Cel de-al 
doilea caz se referă la o serie de modele care sunt construite de diferiţi autori, 
ultimul dintre aceştia încercând să securizeze rezultatele predecesorilor lui. 
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Practica de cercetare curentă a economiei neoclasice (şi a manifestărilor 
acesteia în alte ştiinţe sociale(3)) prezintă ambele forme. Un exemplu din prima 
clasă îi aparţine lui Olson (1965). Principalul argument al analizei lui Olson 
este acela că, în grupurile mari, indivizii nu vor participa la producerea 
bunurilor colective. Acest rezultat a fost derivat folosind homo oeconomicus 
drept asumpţie comportamentală. Olson a considerat însă că acelaşi rezultat 
poate fi obţinut prin utilizarea maximizatorilor altruişti. Aşa cum Olson inspirat 
nota, „Un om care încearcă să oprească o inundaţie utilizând o linguriţă, va fi 
probabil privit mai degrabă ca un nebun decât ca un sfânt, chiar şi de către cei 
pe care acesta încerca să îi salveze” (Olson, 1965, p. 64). Aşadar, chiar şi cu 
maximizatori altruişti rezultatul se menţine. Din cea de-a doua clasă (analiza de 
robusteţe realizată de mai mulţi autori) un bun exemplu este cercetarea din 1962 
a lui Becker. În acest articol Becker a explorat robusteţea teoriei economice 
tradiţionale a comportamentelor gospodăriilor (o teorie construită de alţi autori) 
conform căreia „curba cererii pentru orice comoditate, venitul real fiind 
menţinut constant, trebuie să fie înclinată negativ” (Becker, 1962, pp. 2-3). 
Pentru a proteja acest rezultat, Becker a înlocuit postulatul neoclasic al 
maximizării utilităţii cu două alte specificaţii comportamentale, cea a 
preferinţelor iraţionale părtinitoare (biased) şi cel al preferinţelor iraţionale 
aleatoare. Pornind de aici, Becker a argumentat că rezultatul este robust 
deoarece a continuat să apară chiar şi fără indivizi maximizatori(4). 

În acest articol argumentez în favoarea unui al treilea mod de a conduce o 
analiză de robusteţe. Cazul pe care l-am selectat pentru această întreprindere 
porneşte de la un model care a eşuat să furnizeze predicţii despre 
comportamente reale. Din acest motiv, modelele subsecvente ale aceluiaşi 
fenomen nu au fost menite a securiza rezultatul, deoarece nu exista un astfel de 
rezultat. Menirea acestor modele era, de fapt, aceea de a arăta ca abordarea este 
teoretic compatibilă cu faptele observabile. Indiferent de scopul acestor modele 
însă, ele pot fi utilizate pentru a izola părţile sensibile ale modelului original, şi 
pentru a aloca vinovăţia pentru eşecul empiric. Cazul comportamentului 
electoral din teoria alegerii publice se potriveşte foarte bine acestui cadru. 

 
2.1. Teoria alegerii publice – consideraţii introductive  
 
Unul dintre cele mai importante aspecte ale procesului democratic este 

comportamentul electoral al cetăţenilor. Definită drept „aplicarea economiei 
studiului politicii” (Shugart, Razzolini, 2001, p. xxii), teoria alegerii publice a 
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început să modeleze acest comportament la jumătatea secolului XX. Utilizând 
cadrul maximizării utilităţii anticipate a (micro) economiei moderne, Downs 
(1957), şi mai târziu Tullock (1967), au formulat predicţia că aproape nimeni nu 
va vota. Acest rezultat era într-un evident conflict cu realitatea. Instrumentele 
standard ale economiei păreau să fi eşuat iar pretenţiile imperialiste(5) ale 
disciplinei păreau nefundamentate. Acest eşec a fost subliniat de numeroşi 
critici ai abordării. Cazul comportamentului electoral a fost adesea considerat 
„călcâiul lui Ahile al teoriei alegerii publice” (Udehn, 1992, p. 249), (Aldrich, 
1997, p. 373). Într-o interpretare tare, acest rezultat indica faptul că economia 
neoclasică (printr-una dintre manifestările sale, teoria alegerii publice) nu este 
adecvată pentru explicarea unui comportament foarte important al procesului 
democratic. Într-o interpretare mai slabă, problema era una de a alege între 
principii metodologice centrale abordării şi principii metodologice periferice. 
Bineînţeles, criticii teoriei alegerii publice au ales interpretarea tare, în vreme ce 
suporterii acesteia au ales-o pe cea slabă. Dacă cea dintâi implica respingerea 
abordării, cea din urmă încerca să protejeze cele mai importante principii 
metodologice neoclasice, renunţând la alte aspecte metodologice mai puţin 
centrale. Teoreticienii alegerii publice au ales această ultimă abordare şi au 
sacrificat asumpţia homo oeconomicus pentru a salva asumpţia mult mai 
importantă a maximizării utilităţii. În acest mod au apărut cel puţin două 
modele subsecvente ale comportamentului electoral: modelele votului expresiv 
şi modelele votanţilor altruişti. Amândouă au renunţat la ceva în schimbul 
protejării nucleului metodologic al teoriei alegerii publice şi amândouă pot fi 
utilizate pentru a argumenta în favoarea importanţei cauzale a asumpţiilor 
comportamentale în modelele comportamentului electoral. În ceea ce urmează 
voi prezenta aceste modele şi voi argumenta că rezultatele lor nu sunt robuste în 
ceea ce priveşte anumite aspecte ale asumpţiilor lor comportamentale.  

 
2.2. Modelul convenţional 
 
Aşa cum menţionam mai sus, povestea modelării comportamentului 

electoral în teoria alegerii publice începe cu modelul lui Downs (1957) şi 
Tullock (1967). Îl voi denumi modelul pur de tip alegere raţională al votului. 
Pentru a descrie acest model sunt necesare câteva notaţii(6): V este mulţimea 
votanţilor într-un anume scrutin, iar v este cardinalitatea lui V; R reprezintă 
răsplata pe care un anumit votant o primeşte ca urmare a acţiunii lui de a vota; 
B este beneficiul diferenţial pe care un anume votant îl primeşte atunci când 
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candidatul său preferat câştigă în faţa candidaţilor mai puţin preferaţi, P este 
probabilitatea ca un individ să producă, prin votul său, beneficiul B, cu 0 1, 
iar C este costul actului de a vota. Cu aceste notaţii, formula calculului votului 
este: . Dacă 0, atunci este raţional să votezi, iar dacă 0, 
atunci nu este raţional să votezi. Dacă v este nu număr mare şi 0, calculul 
votului va furniza predicţia prezenţei scăzute sau prezenţei zero la vot. De fapt, 
probabilitatea (P) de a fi votantul decisiv este atât de scăzută, încât cercetători 
precum Meehl (1977) sau Sobel şi Wagner (2004) au comentat anecdotic faptul 
că este mai probabil să fii ucis în timp ce conduci spre secţia de votare decât să 
fii decisiv. Această concluzie a fost însă problematică deoarece, încă de la 
formularea ei, era clar că de fapt mulţi oameni votează. Sunt ei iraţionali? În 
următoarele secţiuni voi explora două răspunsuri negative ale teoriei alegerii 
raţionale date acestei întrebări. 

 
2.3. Modelul votantului expresiv 
 
Brennan şi Buchanan (1984), Brennan şi Lomasky (1985), (1987) au 

dezvoltat teoria votantului expresiv ca o alternativă la abordarea clasică a 
comportamentului electoral. Teoria începe cu argumentul lui Buchanan (1954) 
conform căruia există o diferenţă între decizia individuală de a vota şi decizia 
individuală pe piaţa economică. Aşa cum Buchanan nota în (1954), pe piaţa 
economică indivizii aleg între rezultate. Acelaşi lucru nu este însă adevărat şi în 
ceea ce priveşte votul, deoarece în acest caz rezultatul depinde de acţiunile altor 
indivizi. Aceasta înseamnă că votul nu este instrumental în acelaşi mod în care 
sunt alegerile pe piaţa economică. De aici, cetăţenii pot avea motive 
noninstrumentale de a vota. Aşa cum Brennan şi Buchanan (1984) au 
argumentat, ei pot avea motive expresive. În abordarea expresivă, votanţii pot fi 
văzuţi ca spectatori care hulesc sau ovaţionează în cadrul unui eveniment 
sportiv. Ei nu îşi susţin echipele deoarece, prin aceasta, vor modifica rezultatul 
jocului. Aceste exprimări ale suportului sau lipsei acestuia pentru o echipa 
sportivă sau pentru un candidat politic nu sunt instrumentale, dar sunt raţionale. 
Un alt aspect care trebuie menţionat aici este acela că indivizii, atunci când 
votează, fac ceva mai mult decât doar de a huli sau ovaţiona. În (1985) Brennan 
şi Lomasky, construind pe lucrările lui Tullock (1971) şi Adam Smith (1759), 
au argumentat că votul poate fi şi o oportunitate de a exprima vederi sau 
sentimente morale care altfel ar fi costisitor să fie exprimate. A vorbi despre 
caritate este ieftin, dar votul este de asemenea ieftin: „Băcanii care donează 
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pâine celor înfometaţi renunţă la veniturile care ar fi putut să fie obţinute prin 
vânzarea acesteia şi vor falimenta curând. În acelaşi timp însă, băcanii care 
votează în favoarea unui program guvernamental care obligă toţi băcanii să 
doneze o parte din marfa lor către cei înfometaţi, nu au costuri similare. Ei nu 
renunţă decât la oportunitatea de a vota împotriva acestui program 
guvernamental – deoarece votul are un impact neglijabil asupra rezultatelor 
politice” (Brennan, Lomaky, 1985, p. 198). Pornind de la toate acestea, cele 
două componente cheie ale abordării expresive a comportamentului electoral 
sunt că votanţii cunosc valoarea termenului P, şi că ei vor exprima viziuni altfel 
costisitoare vorbind şi votând în privinţa lor. Dacă votul este ieftin, atunci 
oamenii îl vor achiziţiona. Concluzia este, bineînţeles, că oamenii raţional-
expresivi vor vota(7).  

 
2.4. Modelul votantului altruist 
 
Asumpţia homo oeconomicus utilizată în modelul pur de tip alegere 

rațională a votului este norma comportamentală în modelele neoclasice. 
Modelul votului expresiv a renunţat, aşa cum Brennan argumenta în (2008), la 
aspectul instrumental al lui homo oeconomicus pentru a salva mai importantul 
principiu al maximizării utilităţii. Un alt schimb este însă posibil. Putem reţine 
maximizarea şi comportamentul instrumental renunţând, în schimb (parţial sau 
total), la aspectul egoist al raţionalităţii. Aşa cum Buchanan, Tullock (1962), 
Becker (1976), Sen (1977), Sugden (1982), Andreoni (1989), (1990) şi alţii au 
argumentat, altruismul poate, de asemenea, operaţionaliza principiul 
maximizării utilităţii al economiei moderne. Pentru cazul comportamentului 
electoral voi prezenta o singură astfel de încercare. Prima menţiune a 
comportamentului electoral altruist din teoria alegerii publice aparţine 
articolului lui Buchanan din 1954. Autorul notează, pe scurt, că într-o situaţie 
electorală votanţii se pot gândi la bunăstarea grupului. Mai târziu, Jankowski 
(2002), (2007) şi Edlin, Gelman, Kaplan (2007) au dus această intuiţie la scara 
unui model altruist al comportamentului electoral.  

Edlin, Gelman, Kaplan (2007) şi-au început analiza comportamentului 
electoral plecând de la noţiunea de indivizi cu preferinţe sociale. A avea astfel 
de preferinţe înseamnă că, atunci când votezi, vei lua în considerare utilitatea 
primită de alţi membri ai comunităţii. Aşadar, construind pe modelul pur de tip 
alegere raţională a votului, Edlin, Gelman, Kaplan au definit două tipuri de 
beneficii pe care indivizii le-ar putea primi în urma actului de a vota. Primul 
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dintre acestea este cel egoist, denotat prin , iar cel de-al doilea este 
beneficiul altruist, denotat prin . Cu aceste notaţii, beneficiul total pe care 
votantul îl primeşte este dat de formula:  – unde  este un 
factor de actualizare care reflectă intuiţia potrivit căreia beneficiul altruist este o 
fracţie din cel egoist. Dacă 0, atunci votantul este pur egoist; dacă 0, 
atunci votantul are preferinţe sociale. Pentru primul caz, se menţine predicţia 
modelului pur de tip alegere raţională a votului: aproape nimeni nu votează. 
Pentru cel de-al doilea caz însă, implicaţia este că mulţi oameni vor vota. Dacă, 
spre exemplu, primesc beneficiul 0,5 , atunci, chiar şi cu un electorat 
numeros, este probabil să votez. Aşadar, cea mai importantă asumpţie aici este 
aceea ca 0 pentru cei mai mulţi votanţi. 

 
3. Robusteţea modelului comportamentului electoral: discuţie  
 
Înaintea oricăror alte consideraţii, voi rescrie modelele prezentate într-o 

formă mai potrivită analizei de robusteţe. Notez primul model cu A, al doilea cu 
B, al treilea cu C, asumpţiile comportamentale cu I, asumpţiile structurale cu II, 
iar cele două rezultate posibile cu R1 (nu votează) şi R2 (votează). 

 
A. Modelul clasic al comportamentului electoral  
I. Asumpţii comportamentale:  
I.a1) votanţii sunt homo oeconomicus; 
I.a1.1) asumpţia comportamentală formală: votanţii sunt maximizatori de 

utilitate; 
I.a1.2) prima operaţionalizare: votanţii sunt egoişti; 
I.a1.3) a doua operaţionalizare: votanţii se comportă instrumental. 
II. Asumpţii structurale: 
II.a1) asumpţia alegerilor de masă: numărul V al votanţilor este foarte mare; 
II.a2) asumpţia costului redus: votul este o decizie care are un cost redus. 
III. Asumpţii ascunse sau implicate:  
III.a.1) asumpţia uniformităţii comportamentale: toţi agenţii acţionează 

aşa cum este descris în I. 
 
B. Modelul votului expresiv 
I. Asumpţii comportamentale:  
I.b1) votanţii sunt expresivi; 
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I.b1.1) asumpţia comportamentală formală: votanţii sunt maximizatori de 
utilitate; 

I.b1.2) prima operaţionalizare: votanţii sunt egoişti; 
I.b1.3) a doua operaţionalizare: votanţii se comportă noninstrumental. 
II. Asumpţii structurale: 
II.b1) asumpţia alegerilor de masă: numărul V al votanţilor este foarte 

mare; 
II.b2) asumpţia costului redus: votul este o decizie care are un cost redus. 
III. Asumpţii ascunse sau implicate:  
III.b.1) asumpţia uniformităţii comportamentale: toţi agenţii acţionează în 

modul descris la I. 
 
C. Modelul votantului altruist 
I. Asumpţii comportamentale:   
I.c1) votanţii sunt un amestec de egoism şi altruism; 
I.c1.1) asumpţia comportamentală formală: votanţii sunt maximizatori de 

utilitate; 
I.c1.2) prima operaţionalizare: votanţii sunt egoişti, dar au şi motivaţii 

altruiste; 
I.c1.3) a doua operaţionalizare: votanţii se comportă instrumental. 
II. Asumpţii structurale: 
II.c1) asumpţia alegerilor de masă: numărul V al votanţilor este foarte 

mare; 
II.c2) asumpţia costului redus: votul este o decizie care are un cost redus. 
 
III. Hidden or implied assumptions 
III.c.1)  asumpţia uniformităţii comportamentale: toţi agenţii acţionează în 

modul descris la I. 
 
Rezultatele: → , → , → . 
 
Modelele comportamentului electoral prezentate mai sus au cel puţin trei 

proprietăţi utile în realizarea analizei de robusteţe. Prima este cea a structurii 
simple a acestora. Există puţine asumpţii care sunt despre factori exogeni 
indivizilor, i.e. puţine asumpţii structurale. Împreună cu asumpţiile 
comportamentale, de asemenea reduse numeric, acestea sunt foarte uşor de 
manipulat într-o analiză de robusteţe. A doua proprietate dezirabilă este aceea 
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că toate asumpţiile structurale sunt realiste. Democraţiile moderne sunt aproape 
peste tot capabile să organizeze alegerile în aşa fel încât actul de a vota să 
presupună costuri reduse. De asemenea, probabilitatea de a fi decisiv este de 
obicei scăzută. Democraţiile moderne pot fi, în principiu, oricât de 
cuprinzătoare – şi de obicei numărul votanţilor este foarte mare. Dacă V este 
mare, atunci probabilitatea de a fi decisiv este scăzută şi termenul P este realist 
pentru aproape orice stat democratic. A avea asumpţii structurale realiste 
facilitează analiza deoarece vor fi studiate mai puţine variaţii. În sfârşit, cea de-
a treia proprietate este cea a similarităţii; cele trei modele sunt suficient de 
similare pentru a permite detectarea asumpţiilor problematice. Această 
similaritate este în termenii unei structuri comune a modelelor. Aici există două 
opţiuni. Dacă tratăm I – mulţimea asumpţiilor comportamentale – ca având un 
singur membru (I = I.a1, I = I.b1 şi I= I.c1), atunci putem realiza analiza de 
robusteţe asupra celor trei modele simultan. Totuşi, dacă tratăm I ca fiind 
format din trei membri (aşa cum am prezentat mai sus), analiza de robusteţe 
trebuie realizată grupând modelele A şi B şi modelele A şi C.  

Prima alegere – realizarea analizei de robusteţe asupra tuturor celor trei 
modele simultan – este o sarcină facilă. Luând asumpţia comportamentală ca 
fiind singura parte variabilă, iar asumpţiile structurale ca fiind partea constantă 
a modelului, obţinem atât , cât şi . Concluzia este evidentă: asumpţia 
comportamentală pare vinovată pentru eşecul empiric al modelului clasic. 
Aşadar, utilizarea asumpţiei homo oeconomicus – descris ca un maximizator de 
utilitate instrumental şi egoist – este problematică. Cea de-a doua modalitate de 
a realiza analiza de robusteţe implică, aşa cum am notat mai sus, gruparea lui A 
cu B şi lui A cu C. Pentru A şi B, partea constantă este formată din II, III, I.a1.1 
˗ I.b1.1 şi I.a1.2 ˗ I.b1.2. Partea variabilă constă în I.a1.3 ˗ I.b1.3. Modificând 
I.a1.3 în I.b1.3 schimbăm rezultatul din  în . Acelaşi lucru este valabil şi 
pentru A şi C. Partea constantă este II, III, I.a1.1 ˗ I.c1.1 şi I.a1.3 ˗ I.c1.3. Partea 
variabilă constă în I.a1.2 ˗ I.b1.2. Modificând I.a1.2 în I.b1.2, schimbăm 
rezultatul din  în . Aşadar atât I.a1.2, cât şi I.a1.3 sunt sensibile la 
specificări alternative. Aceasta înseamnă că ambele pot fi responsabile pentru 
eşecul empiric al modelului A. 

Este clar, aşadar, din discuţia anterioară, că rezultatele sunt variabile sub 
diferite asumpţii comportamentale. Problema se accentuează atunci când 
introducem asumpţii comportamentale din afara teoriei alegerii publice. Spre 
exemplu, dacă înlocuim asumpţia homo oeconomicus cu indivizi iraţionali cu 
preferinţe părtinitoare/condiţionate pro vot, atunci rezultatul se schimbă din 
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nou. Acelaşi lucru se întâmplă dacă luăm în considerare votanţi aleatori. 
Susţinerea mea principală aici este aceea că problema eşecului empiric al 
modelului clasic al comportamentului electoral este produsă de asumpţiile 
comportamentale ale acestuia. I.a1 în întregime, sau părţile sale I.a1.2 şi I.a1.3, 
nu sunt asumpţii periferice, şi chiar dacă au funcţii de tractabilitate, sunt de fapt 
asumpţii centrale, făcând parte din mecanismul cauzal al modelului. Un rol 
important în derivarea lui  îl are, de asemenea, III, sau ceea ce am numit 
asumpţii ascunse sau implicate. Acesta este de fapt un aspect comun întregii 
economii şi ştiinţe politice neoclasice: se asumă faptul că există uniformitate 
comportamentală în întreaga lume model. Toţi agenţii sunt fie homo 
oeconomicus, fie expresivi ş.a.m.d. Dacă modificăm acest aspect şi permitem 
diversitate comportamentală, deducţia devine imposibilă. Necunoscând numărul 
indivizilor aflaţi în fiecare clasă comportamentală nu vom putea fi capabili să 
furnizăm predicţii în privinţa prezenţei la vot. Vom obţine însă (poate) o mai 
bună reprezentare a lumii reale. Bineînţeles aceasta ar implica renunţarea la 
tractabilitate şi deducţie-predicţie în favoarea reprezentării, însă nu voi discuta 
această problema aici.  
 
 

Note 
	
(1) Pentru alte critici ale poziţiei lui Friedman, recomand, spre exemplu, tipologia Musgrave-

Mäki-Hindriks a asumpţiilor şi analiza mea subsecventă acestei tipologii (2013b). 
(2) Chiar dacă, până recent, a fost teoretizat doar de către biologi. 
(3) În (1984) Stigler a argumentat că economia neoclasică a exportat principiile ei metodologice 

centrale spre domeniile tradiţionale ale altor ştiinţe sociale. Stigler a numit imperialism 
economic acest export. 

(4) Rezultatul lui Becker apărea şi folosind gospodării iraţionale deoarece era implicat de o 
asumpţie structurală: veniturile tuturor indivizilor sunt limitate, aşadar, când preţurile cresc, 
oamenii – raţionali sau iraţionali – cumpără mai puţin.  

(5)  Vezi nota (3).  
(6) Utilizez aici o parte a notaţiilor lui Riker şi Ordeshook (1968) deoarece acestea sunt mai 

adecvate scopurilor mele în acest articol decât notaţiile originale ale lui Downs (1957). 
(7) Ei vor face astfel chiar şi în pofida propriului interes. Brennan şi Lomasky (1985) au oferit 

exemplul votului pentru declararea războiului la adresa unui stat inamic. Nimeni nu doreşte 
acest război, dar indivizii vor exprima prin vot patriotismul şi dezaprobarea faţa de adversar, 
iar rezultatul va fi unul care nu este în interesul nimănui.  
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