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Resumo: O concepto de racionalidade ten un papel crucial en economía. Distintas versións de 
racionalidade acompañan o periplo da disciplina desde os economistas clásicos, pasando polas 
formulacións da teoría neoclásica de finais do século XIX ata a teoría da elección racional dos 
nosos días, para chegar ás contribucións actuais dos enfoques da racionalidade limitada, da 
economía experimental, da do comportamento ou da neuroeconomía. No percorrido aparecen 
distintos problemas: é posible considerar cientificamente satisfactoria unha teoría que parte de 
supostos non verificables empiricamente como aqueles que se postulan sobre a variable utili-
dade?, é adecuada, baixo os resultados das investigacións do comportamento, a descrición da 
psicoloxía humana implícita nas distintas vertentes da teoría neoclásica?, pode deixarse de lado 
o papel das interaccións sociais sobre a elección individual cando se examina o funcionamento 
do sistema económico?, é adecuado examinar o funcionamento do sistema económico non seu 
conxunto como a suma do comportamento dos axentes individuais? Estes problemas, como se 
verá nas seguintes páxinas, aínda non atoparon solucións que os economistas consideren sa-
tisfactorias, e suxiren que se require volver sobre achegas como as que fixeron Keynes, Sraffa 
e Myrdal nos anos vinte e trinta do pasado século. 
Palabras clave: Racionalidade / Racionalidade benthamiana / Racionalidade limitada / Econo-
mía clásica / Economía neoclásica / Economía do comportamento / Neuroeconomía. 
 

SOME THOUGHTS ON THE CONCEPT OF RATIONALITY IN ECONOMIC THEORY 
Abstract: The concept of rationality is crucial in economics. Different notions of rationality have 
accompanied its long journey, from that implied in classical economics to those proposed by  
neoclassical theory since 1870s. The paper also discusses the meaning of rationality in rational 
choice theory, the contributions of Simon on “bounded rationality” and the different lines of re-
search of experimental economics, behavioural economics and neuronomics. During this long 
journey the literature has underlined the existence of several problems, some of which can be so 
summarised: is it possible to consider scientifically satisfactory a theory that moves from as-
sumptions, like those on the behaviour of utility, whose validity cannot be empirically verified?, is 
the description of human psychology implied by the different versions of the neoclassical theory 
acceptable?, is it possible to overlook the influence of social interactions on individual choice?, is 
it possible to overlook that it may be not adequate or convenient to examine the working of the 
whole economic system as the sum of the behaviour of the individual agents? The paper argues 
that these problems have not yet found a satisfactory solution and that it may be convenient to 
go back to the contributions of Keynes, Sraffa and Myrdal during the 1920s and 1930s to deve-
lop adequate and competent answers. 
Keywords: Rationality / Benthamian rationality / Bounded rationality / Classical economics /  
Neoclassical economics / Behavioural economics / Neuroeconomics. 

1.  
 O concepto de racionalidade ten un papel crucial en economía. A teoría neo-

clásica do equilibrio xeral introduciu niveis de formalización avanzados que permi-
                                                           

1 Agradézolles a Tania Helena García Pareja a súa tradución deste texto e a Martin Puchet Anyul as numerosas 
discusións sobre os temas aquí examinados. As súas achegas foron tan relevantes que resulta difícil distinguir os 
seus puntos de vista dos meus.  
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ten considerar a economía política como a única ciencia social axiomatizada, e 
contribuíu a formar o modo de pensar dos economistas, que buscan a solución que 
mellor teña en conta os custos e os beneficios presentes nos problemas examina-
dos. Así mesmo, reforzou a tendencia da disciplina económica ao pór no centro de 
atención o respecto á liberdade individual. 

Con todo, malia a súa relevancia para a economía e para as outras ciencias so-
ciais, o concepto de racionalidade económica non está exento de elementos pro-
blemáticos. Podemos definir como racionais aqueles suxeitos que elixen maximizar 
o nivel de satisfacción e usar de maneira coherente toda a información dispoñible. 
Para lle dar contido operativo a tal definición, debemos precisala especificando que 
información teñen á súa disposición os suxeitos que identificar, e eventualmente 
ordenar o conxunto de opcións con respecto ás que elixen para maximizar os seus 
beneficios (Sen, 1987, p. 69). 

O obxectivo deste traballo é examinar como evolucionou na literatura o concep-
to de racionalidade económica, mencionando algúns problemas aos que deu lugar o 
seu uso. Dada a constante evolución da literatura na materia e o elevado número de 
vertentes que ten, o tratamento non pode ser máis que incompleto, polo que se se-
leccionan os principais avances e se presentan facendo referencia aos seus diversos 
autores. 

Do exame da evolución histórica do concepto xorden, nunha literatura diversifi-
cada e complexa, algúns elementos clave que podemos sintetizar. Unha idea implí-
cita ou explícita de racionalidade económica usouse sempre na análise económica. 
Na economía clásica inglesa as aplicacións do concepto de racionalidade estaban 
limitadas ás eleccións dos produtores, e co nacemento da teoría neoclásica, despois 
do ano 1870, incluíronse tamén as dos consumidores. 

Destas extensións xurdiron algúns problemas relacionados co uso dunha magni-
tude subxectiva e non observable como é a utilidade. O primeiro refírese á posibili-
dade de considerar cientificamente satisfactoria unha teoría que parte de supostos 
non verificables empiricamente, como aqueles sobre o comportamento da variable 
utilidade. O segundo consiste en preguntarse se é satisfactoria a descrición da psi-
coloxía humana implícita no concepto de utilidade da teoría neoclásica. O terceiro 
pregúntase cal é o papel das interaccións sociais sobre a elección individual, e a 
posibilidade de non examinar o funcionamento do sistema económico como suma 
dos comportamentos dos individuos que o compoñen. Estes problemas, como se 
verá nas seguintes páxinas, aínda non atoparon solucións satisfactorias. 

O artigo organízase da seguinte maneira. Na sección 2 preséntase a posición dos 
economistas clásicos ingleses sobre as eleccións dos axentes económicos baseadas 
na maximización do beneficio. Na sección 3 descríbese como os economistas neo-
clásicos trataron estes temas ao final do século XIX e nos inicios do século XX. Na 
sección 4 considérase un primeiro grupo de problemas formulados por algúns eco-
nomistas ingleses e italianos (Keynes, Labriola, Sraffa) sobre a validez científica 
dunha teoría que parte de supostos sobre o comportamento dunha variable non ob-
servable como a utilidade, e que utiliza un enfoque nominalista en lugar dun enfo-
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que holístico. A sección 5 describe a posición de Myrdal, que consideraba o uso do 
concepto de utilidade na teoría neoclásica do equilibrio xeral como unha herdanza 
do utilitarismo benthamiano, que as outras disciplinas sociais abandonaran por 
considerala unha descrición inadecuada da psicoloxía humana. As seccións 6 e 7 
describen, respectivamente, as tentativas de Hicks e Allen (1934) e da teoría das 
preferencias reveladas para evitar os problemas derivados do feito de que algunhas 
hipóteses iniciais da teoría neoclásica –aquelas relativas ao comportamento da va-
riable utilidade– non sexan empiricamente verificables. A sección 8 introduce as 
contribucións de Simon sobre a racionalidade limitada que levan a problemas simi-
lares aos formulados por Myrdal, pero subliñando aspectos distintos. A sección 9 
describe brevemente as contribucións da economía experimental, da condutista e 
da neuroeconomía para resolver os problemas que o uso da variable utilidade susci-
ta, mostrando que estas tenden a confirmar a posición de Myrdal e Simon e como, 
usando as técnicas experimentais máis avanzadas, deixan aínda sen resolver os 
problemas formulados por estes autores. Finalmente, na sección 10 recóllense as 
principais conclusións. 

2.  
Os economistas clásicos –como Smith ou Ricardo, entre outros– e Marx exami-

naron os problemas do valor e da distribución asumindo que os produtores coñecen 
os métodos produtivos utilizables e os resultados que deles se poden obter, elixindo 
aqueles que garanten o máximo beneficio. Con base na definición proposta na sec-
ción introdutoria, pode dicirse que estes autores asumían que os produtores son ra-
cionais, unha expresión que non se usaba na literatura da época. Aplicaban o prin-
cipio de maximización dos beneficios só á análise do produtor, mentres que na aná-
lise da elección do consumo examinaban os hábitos, as regras e as convencións que 
prevalecen nas diversas clases, pois pensaban que a posición social era o elemento 
que máis incidía nas eleccións de consumo dos individuos. 

Nese momento, o concepto de utilidade e a idea de maximización atopaban es-
pazo na obra dalgúns autores, pero non alcanzaban unha posición central na análise 
dos fundamentos da disciplina.  

Bentham partía do suposto de que os suxeitos aplican o principio da máxima sa-
tisfacción en todos os aspectos da súa vida. Este autor propuña un modo de caracte-
rizar a psicoloxía humana –que chamaremos utilitarismo benthamiano ou raciona-
lismo psicolóxico– que defende que os suxeitos saben medir e comparar “os prace-
res e as penas” e que saben elixir por ese camiño o que lles proporciona o máximo 
benestar. Bentham define o benestar colectivo como a suma do benestar dos indi-
viduos, para concluír que, permitíndolle a cada individuo decidir o que para el é 
máis conveniente, se alcanza o máximo benestar para a colectividade2. 
                                                           

2 Bentham (1776, p. 393) propón a célebre fórmula usada por escritores da época, como Beccaria: “It is the 
greatest happiness of the greatest number that is the measure of right and wrong”. 
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3.  
Na literatura sobre o tema da primeira metade do século XIX, a demanda de-

senvolve un papel activo ao tratar problemas como a renda e o monopolio, cuxa 
análise, elaborada por Cournot (1838), partía de diversas hipóteses sobre a forma 
da curva de demanda dos bens individuais. Estas elaboracións non facían depender 
a cantidade demandada dun ben ou a forma da súa curva de demanda da utilidade 
dos consumidores individuais. 

No ano 1854, o economista alemán Gossen propuxo un tratamento da demanda 
de bens baseada no concepto de utilidade, que se anticipaba á elaborada entre os 
anos 1870 e 1871 por Jevons, Walras e Menger. Estes autores sentaron as bases da 
escola neoclásica utilizando os conceptos entrelazados de produtividade e utilidade 
marxinais. 

Nas obras da escola neoclásica, o principio de maximización dos beneficios 
propios estendeuse a diversos aspectos da vida económica, aplicándose aos pro-
blemas de elección do produtor e do consumidor. Examinando os problemas clási-
cos do valor e da distribución, a teoría neoclásica do equilibrio xeral considera o 
consumo como unha particular forma de produción: aquela do benestar individual, 
e para tal fin usa a noción de utilidade de forma análoga á de produtividade. As 
funcións de utilidade e de produción, que describen a “tecnoloxía” dispoñible para 
producir, respectivamente, o benestar individual e os bens, son introducidas como 
datos iniciais dos que dependen os prezos relativos e a distribución do ingreso. 

Este modo de proceder non deixou de suscitar dúbidas. A utilidade, a diferenza 
da produtividade, é un concepto subxectivo, non observable, e para o que non se 
pode definir unha unidade de medida que sexa común para todos os individuos. 
Todos os grandes economistas da época como, entre outros, Jevons, Edgeworth, 
Marshall, Wicksell, Fisher, Pareto ou Cassel, recoñeceron que existían problemas 
de medición e de agregación de tal magnitude. 

Algúns autores, aceptando o uso das funcións de utilidade, advertían sobre a ne-
cesidade de que a análise da elección do consumidor adquirise un fundamento cien-
tífico máis sólido. O economista sueco Wicksell, por exemplo, na súa obra Lec-
cións de Economía Política, publicada en sueco no ano 1901, afirmou que os fisió-
logos e a ciencia médica debían proporcionarlles aos economistas información 
exacta sobre como avaliar as necesidades humanas: “Perhaps someday the physio-
logists will succeed in isolating and evaluating the various human needs for bodily 
warmth, nourishment, variety, recreation, stimulation, ornament, harmony, etc., 
and thereby lay a rational foundation for the theory of consumption” (Wicksell, 
1934, vol. I, p. 43). 

Pareto e Fisher, á súa vez, propuxeron abandonar a medición en termos cardi-
nais das funcións de utilidade, e tomar como dato inicial unha descrición das prefe-
rencias individuais en termos ordinais por medio das “curvas de indiferenza”. Se-
gundo este enfoque, evitábase definir unha unidade de medida para a utilidade, pe-
ro non se resolvía o problema de derivar unha función de benestar social a partir 
das preferencias individuais. 
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4.  
Outro grupo de problemas con respecto ao uso dun concepto subxectivo e non 

observable como a utilidade nunha teoría científica, foi formulado por algúns auto-
res ingleses e italianos (Keynes, Labriola, Sraffa) na primeira metade do século 
XX. Kurz e Salvadori (2005) lembran recentemente a crítica destes autores. A prin-
cipios do século XX, Poincaré (1902), Picard (1905), Simiand (1912) e Whitehead 
(1911, 1926) subliñaran a necesidade de privilexiar unha aproximación “obxecti-
vista” nas ciencias naturais e sociais, é dicir, unha aproximación que elaborara teo-
rías científicas partindo do uso de magnitudes observables e medibles, e de hipóte-
ses empiricamente verificables sobre o comportamento. Estas posicións foron apli-
cadas por Helmholtz e Hertz na física, e por Heisenberg e Dirac na teoría cuántica. 

Seguindo esta tendencia, Sraffa criticou a teoría neoclásica sostendo que tamén 
a economía debía elaborar a súa análise partindo de magnitudes observables e me-
dibles, e de hipóteses empiricamente verificables sobre o comportamento. Por este 
motivo, o uso do concepto de utilidade debía ser evitado. Nos seus escritos recupe-
rou a teoría de W. Petty, dos fisiócratas franceses e dos economistas clásicos ingle-
ses, mostrando que as súas posicións, elaboradas e presentadas de forma inadecua-
da a causa da limitación dos instrumentos formais dispoñibles daquela, podían ser 
propostas de novo co instrumental moderno de forma rigorosa e respectando a re-
gra de usar magnitudes observables e medibles, e hipóteses empiricamente verifi-
cables sobre o comportamento. 

Labriola e Keynes, seguindo camiños distintos aos de Sraffa, afirmaron que 
moitas eleccións individuais son o resultado de condicionamentos e de restricións 
que a estrutura social lles presenta aos individuos, e que pode ser enganoso analizar 
o comportamento social como o resultado da agregación de eleccións individuais 
independentes. Para Labriola (1922, p. 40) “a economía revela a sociedade no in-
dividuo, non o individuo na sociedade”, unha tese que Keynes compartía cando, 
comentando o contido da obra Mathematical Psychics, de Edgeworth, escribía: 
“The atomic hypothesis[…] breaks down in psychics. We are faced at every turn 
with the problem of organic unity, of discreteness, of discontinuity - the whole is 
not equal to the sum of the parts, comparisons of quantity fail us, small changes 
produce large effects, the assumptions of a uniform and homogenous continuum 
are not satisfied” (Keynes, 1933, p. 262). 

Para Keynes, os resultados que se producen no mercado a consecuencia da inte-
racción entre os axentes non sempre son analizables como a suma das eleccións in-
dividuais. Neses procesos emerxen novos elementos que son relevantes para os 
comportamentos individuais e para os resultados que o mercado produce. 

Fenómenos deste xénero son frecuentes na natureza e deron vida nas diversas 
disciplinas científicas á distinción entre análises dos sistemas de “complexidade 
desorganizada” e análises dos sistemas de “complexidade organizada”3. Nos pri-
                                                           

3 Agradézolle a Luis Miguel Varela Cabo, profesor de Física da Materia Condensada na Universidade de San-
tiago de Compostela, ter dirixido a miña atención cara a esta distinción. 
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meiros, os resultados das interaccións entre os axentes non inciden sobre o compor-
tamento das unidades individuais, e o todo pode ser visto como a suma das partes. 
Nos segundos, para interpretar adecuadamente o comportamento do sistema deben 
considerarse non só as partes individuais que o compoñen, senón tamén a súa ope-
ración conxunta despois de que as interaccións se verificaron e emerxeron novas 
entidades, regras e convencións que inciden no comportamento das partes e do to-
do. Neste caso, o funcionamento interno do sistema non pode ser examinado como 
a suma das súas partes. 

Seguindo esta formulación, Keynes propón na súa Teoría xeral (capítulos 8 e 9) 
unha teoría do consumo que, como aquela dos clásicos, partía dos comportamentos 
sociais observables, privilexiando os hábitos, as regras e as convencións que preva-
lecían. Tamén nos escritos de Sraffa podemos ler que é preferible analizar o con-
sumo centrándose nos hábitos e nas convencións sociais en lugar de nas preferen-
cias ou na utilidade individuais. Asimesmo, subliñou o papel que tamén neste cam-
po poden ter as “externalidades”, como o nivel de vida medio da comunidade, so-
bre as eleccións individuais4. 

A importancia do comportamento habitual nas eleccións de consumo tamén foi 
recoñecida por autores que en anos sucesivos contribuirían á teoría neoclásica do 
equilibrio xeral. Arrow (1987), por exemplo, sinala que é posible construír unha 
teoría do consumo que teña en conta o desexo dos suxeitos de manter inalterados 
canto sexa posible os hábitos de consumo. Esa teoría describe comportamentos po-
sibles e propón un significado do concepto de racionalidade diferente ao da teoría 
neoclásica do equilibrio xeral: “This theory would strike many lay observers as 
plausible, yet it is not rational as economists have used that term. Without bela-
bouring the point, I simply observe that this theory is not only a logically complete 
explanation of behaviour but one that is more powerful than standard theory and 
at least as capable of being tested” (Arrow, 1987, p. 70). 

A factibilidade desta teoría está confirmada, como se verá na sección 9, polos 
resultados logrados nestes últimos anos polas liñas de investigación sobre o tema, 
que están facendo uso das técnicas experimentais máis avanzadas, como a neuroe-
conomía. 

5.  
Na súa obra The Political Element in the Development of Economic Theory, pu-

blicada en sueco no ano 1930 e en inglés en 1953, e en moitos traballos sucesivos, 
Myrdal criticou a teoría neoclásica, que chamaba “subxectiva”, porque proporcio-
naba unha descrición insatisfactoria da psicoloxía humana. 
                                                           

4 É razoable como exemplo supoñer que dous suxeitos que teñen as mesmas preferencias e que consomen a 
mesma cesta de bens poidan ter un grao de satisfacción diferente, dependendo do nivel de consumo que prevaleza 
na sociedade na que viven. 
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Ao presentar a súa crítica, Myrdal lembrou as dificultades relacionadas co feito 
de que a utilidade é algo non observable e para a que non se pode definir unha uni-
dade de medida común a todos os individuos. Este autor examinou a posición dos 
máis destacados economistas, desde aqueles que, malia recoñecer a dificultade, 
continuaban usando as funcións de utilidade medindo esta magnitude en termos 
“cardinais”, ata aqueloutros que describían as preferencias individuais en termos 
“ordinais” mediante as curvas de indiferenza. Sen negar que as cuestións formula-
das por estes autores fosen relevantes, Myrdal conclúe que a principal debilidade 
da teoría subxectiva do consumo descansa noutro elemento: na forma en que a teo-
ría representa a psicoloxía humana. 

Segundo Myrdal, a teoría subxectiva do consumo móvese no suco do raciona-
lismo psicolóxico de Bentham, quen pensaba que o home tomaba as súas decisións 
medindo e comparando “os praceres e as penas”. Esta descrición da psicoloxía hu-
mana era considerada insatisfactoria, e xa fora abandonada polas outras ciencias 
sociais a principios do século XX. Para os estudosos, a psicoloxía humana é moito 
máis complexa que a descrita polo racionalismo psicolóxico. As eleccións indivi-
duais están guiadas por múltiples factores –como, por exemplo, cálculo, motiva-
cións, costumes, sentimentos ou valores–, non todos coñecidos ou intelectualmente 
recoñecibles a nivel persoal. Tamén existen opcións de elección sobre as que o in-
dividuo non ten suficiente información, e opcións que emerxen no curso dos proce-
sos de interacción con outros suxeitos. Aínda máis, hai información sobre as prefe-
rencias que os suxeitos descobren ou adquiren coa evolución da súa experiencia e 
das súas relacións cos outros. Esta complexidade fai que os suxeitos non sempre 
sexan capaces de avaliar e comparar “os praceres e as penas” das diversas opcións, 
como defende o racionalismo psicolóxico. Tendo un coñecemento incompleto e 
fragmentado sobre as súas reaccións emotivas con respecto ás diversas alternativas 
de elección, eles concédenlles relevancia aos hábitos, ás convencións sociais e a 
outros factores que poden neutralizar os efectos psicolóxicos negativos da incerteza 
e darlle coherencia á súa elección5. 

Examinando a teoría neoclásica do equilibrio xeral, Myrdal non pon en discu-
sión a idea de que os suxeitos buscan obter o máximo nivel de satisfacción, pero 
critica a hipótese adicional de que os individuos sempre saben avaliar e comparar 
“os praceres e as penas” das diferentes opcións dispoñibles. Esta crítica, segundo o 
economista sueco, non só afecta á versión da teoría neoclásica baseada nas fun-
cións de utilidade expresada en termos cardinais, senón tamén a aquela baseada nas 
curvas de indiferenza que, segundo Myrdal, reaccionaba ante o descrédito do ra-
cionalismo psicolóxico de Bentham noutras ciencias sociais, afirmando a súa von-
tade de borrar da análise a introspección psicolóxica da que dependían as funcións 
de utilidade.  
                                                           

5 Esta parte da obra de Myrdal suxire que se pode considerar que a economía é parte dos sistemas que hoxe se 
definen como de “complexidade organizada”. Véxase a sección 4 precedente. 
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Porén, Myrdal (1930; 1970, pp. 58-59 e 88) sostén que a descrición das prefe-
rencias en termos ordinais por medio das curvas de indiferenza non modifica a 
forma en que a teoría económica caracteriza a psicoloxía humana. Esta modifica a 
linguaxe, a forma en que a teoría está elaborada, pero non o seu contido. Mesmo, 
coa nova linguaxe, a teoría neoclásica do equilibrio xeral segue considerando o 
consumo como unha particular forma de produción do benestar individual, e conti-
núa describindo o coñecemento tecnolóxico e o coñecemento psicolóxico sobre os 
beneficios derivados das diversas eleccións de consumo con instrumentos equiva-
lentes: as “isocuantas de produción” e as “curvas de indiferenza”, as cales conti-
núan asumindo que os individuos sempre saben avaliar e comparar “os praceres e 
as penas” das diversas opcións dispoñibles. 

No ano 1930 Myrdal observou que os supostos adicionais sobre as preferencias 
desenvolven un papel clave na teoría neoclásica do equilibrio xeral, en canto lle 
permiten chegar aos seus principais resultados. Os máis avanzados puntos de vista 
sucesivos sobre a teoría neoclásica do equilibrio xeral, entre os que se atopan a 
demostración da existencia de solucións do modelo de Arrow-Debreu nos anos 
cincuenta e aqueles dos anos setenta de Sonnenschein (1973), de Mantel (1974) e 
de Debreu (1974) sobre a posibilidade de darlle un fundamento microeconómico a 
calquera vector representativo da demanda de diferentes bens6, confirmaron a opi-
nión de Myrdal, mostrando a necesidade de introducir o suposto de que a psicolo-
xía individual non contradiga a hipótese de racionalidade, dando lugar a eleccións 
non coherentes entre si.  

Os supostos de transitividade e de antisimetría das preferencias individuais, 
ademais da súa “ordenabilidade”, garanten que non se presenten elementos de in-
coherencia na avaliación do benestar derivado das diferentes opcións de consumo. 
A necesidade de introducir estes supostos confirma a profunda diferenza entre a in-
formación relativa á produción de bens e a relativa aos beneficios das diversas 
eleccións de consumo derivables, en última instancia, da introspección psicolóxica.  

Para Myrdal os supostos adicionais sobre as preferencias, mesmo aqueles sobre 
a completa substitución entre os bens de consumo que garanten a continuidade das 
curvas de indiferenza, volven introducir o racionalismo psicolóxico de Bentham. 
Iso comporta que o termo racionalidade económica teña na teoría neoclásica do 
equilibrio xeral un contido diferente ao implícito nas obras dos economistas clási-
cos. Ambas as dúas escolas de pensamento respectan a definición de racionalidade 
proposta ao inicio deste traballo; porén, a teoría neoclásica estende o seu contido 
operativo, expoñéndose ás observacións críticas sobre a información dispoñible dos 
que deben elixir e sobre a súa capacidade de avaliar e ordenar as distintas opcións. 

Desde o punto de vista da construción dunha teoría alternativa, a opinión de 
Myrdal (1930) é que a teoría económica do consumo non debe abandonar a con-
frontación coa psicoloxía, senón que, pola contra, debe afondar nela para tela en 
                                                           

6 Como lembra Arrow (1987, p. 70), “for any set of aggregate excess demand functions, there is a choice of 
preference maps and of initial endowments, one for each individual in the economy, whose maximization implies 
the given aggregate demand functions”.  
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conta no desenvolvemento da disciplina, particularmente na parte da psicoloxía so-
cial que examina como os comportamentos individuais interactúan con aqueles so-
ciais nun mundo caracterizado pola incerteza. Seguindo esa dirección, suxeriu que 
a teoría económica debía revisar a súa formulación, substituíndo a aproximación en 
termos da parella “pracer-pena” ou “satisfacción-sacrificio”, por outra en termos da 
parella “estímulo-resposta”, máis adecuada para o estudo das interaccións entre in-
dividuo e sociedade. 

A crítica de Myrdal á teoría neoclásica do equilibrio xeral non nega que os indi-
viduos sexan racionais, segundo a definición dada ao inicio deste texto. Pola con-
tra, somete á avaliación do lector a introdución de hipóteses adicionais sobre a ca-
pacidade dos individuos de coñecer e comparar as reaccións emotivas derivadas de 
todas as opcións dispoñibles para a elección individual. Esas hipóteses, sostiña, ca-
racterizan a psicoloxía humana dun modo, o do racionalismo psicolóxico, conside-
rado inadecuado, desacreditado e abandonado por todas as outras disciplinas so-
ciais. Para Myrdal estas hipóteses desenvolven un papel clave na elaboración desta 
teoría, cuxos resultados ás veces foron usados –en realidade, “forzando” o contido 
da teoría mesma– para fundar desde o punto de vista científico unha visión ideoló-
xica que lle atribúe ao funcionamento dos mercados a capacidade de xerar eficien-
cia e harmonía social. 

6.  
Nos anos vinte e trinta do século XX, a aplicación dos métodos cuantitativos á 

análise económica levou a interrogarse sobre a posibilidade de resolver algúns dos 
problemas presentados nas seccións precedentes, atopando indicadores estatísticos 
adecuados para avaliar empiricamente as funcións de utilidade ou as curvas de in-
diferenza. Como lembra Fernández Grela (2006), as tentativas por atopar, coa axu-
da dos psicólogos, indicadores das funcións de utilidade foron rapidamente aban-
donadas7 para lles deixar espazo ás que se concentraban nas curvas de indiferenza. 
Os traballos de Allen (1932, 1933, 1934), pero sobre todo o artigo de Hicks e Allen 
(1934), que propón, entre outras cosas, aquela que máis tarde será denominada co-
mo a ecuación de Slutsky, ocuparon un papel central neste debate. 

Allen pensaba que a cientificidade da teoría económica requiría a posibilidade 
de verificar empiricamente o contido dos supostos iniciais e, convencido da impo-
sibilidade de atopar información útil por medio da introspección psicolóxica, bus-
cou identificar, seguindo a Frisch (1932), os indicadores “indirectos” das curvas de 
indiferenza. Naqueles anos, a introdución na análise económica do concepto de 
“taxa marxinal de substitución”, unha medida da pendente das curvas de indiferen-
za á que estaban contribuíndo, entre outros, J. Hicks –o seu colega na London 
                                                           

7 Fernández Grela (2006) lembra que, por pedimento de Henry Schultz, Thurstone (1931) –un psicometrista de 
Chicago– buscou obter datos experimentais a través de cuestionarios sobre a utilidade marxinal individual, unha 
tentativa que foi considerada insatisfactoria polos economistas do momento. 
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School of Economics–, estimulou a colaboración entre estes dous autores e a redac-
ción do famoso artigo do ano 1934. Nese traballo mostrábase que, introducindo al-
gunhas hipóteses sobre o contido das preferencias dos suxeitos, era posible usar 
tres indicadores estatísticos, que se podían obter de datos observables e representa-
tivos dos efectos ingreso e substitución –a elasticidade de substitución, a elastici-
dade de complementariedade e a elasticidade de variación do ingreso na demanda 
de bens– para describir as características das curvas de indiferenza individuais. 
Tratábase dun resultado importante que, porén, non reducía os problemas iniciais a 
causa das restricións que as hipóteses introducidas implicaban sobre o contido das 
preferencias. 

Como argumenta Fernández Grela (2006), as preocupacións de Allen polos lí-
mites dos resultados logrados non foron compartidas por Hicks, cuxa seguinte obra 
Value and Capital (publicada no ano 1939) é o primeiro tratado inglés sobre os 
fundamentos da economía, que presentaba a teoría do equilibrio xeral introducindo 
os conceptos de equilibrio temporal e intertemporal e as curvas de indiferenza, e 
que tivo un fortísimo impacto sobre a bibliografía anglosaxona. A diferenza de 
Allen, Hicks defendía que a falta de verificación empírica dos supostos iniciais  
dunha teoría non incidía na súa cientificidade. Como consecuencia, os límites dos 
resultados logrados polo seu traballo espertaron nel preocupacións menores. O que 
contaba para Hicks, cuxas posicións incidiron na teoría máis que as de Allen, era a 
coherencia da estrutura analítica proposta e a posibilidade de que os seus resultados 
puideran ser aceptados como un benchmarck (un punto de referencia) abstracto pa-
ra a interpretación dos fenómenos concretos, independentemente da verificación 
empírica dos supostos iniciais. Para Hicks, esencialmente era suficiente que o 
comportamento observado na elección do consumo non estivese en contradición 
coas conclusións da teoría. 

7.  
Problemas similares aos atopados por Hicks e Allen emerxen nas contribucións 

sobre a teoría das preferencias reveladas, introducida por un traballo de Samuelson 
do ano 1938. Este partía da consideración de que os estudos de psicoloxía desacre-
ditaran o utilitarismo benthamiano como interpretación do comportamento huma-
no, e que a noción de utilidade era metodoloxicamente inadecuada nunha teoría 
científica pola imposibilidade de someter a verificación empírica os supostos rela-
tivos ao seu comportamento (Samuelson, 1938, p. 61). Ademais, afirmou que ta-
mén as versións máis recentes da teoría neoclásica –que usan o concepto de taxa 
marxinal de substitución– non eran convincentes na medida en que non tomaban 
“drasticamente” distancia dos supostos e conceptos non verificables empiricamen-
te, propoñendo elaborar unha nova teoría que, partindo do comportamento obser-
vable, superara as dificultades das vellas teorías neoclásicas do consumo. 

Ao analizar problemas distintos daqueles do equilibrio xeral do sistema, Cassel 
–que algúns autores consideran un precursor da teoría das preferencias reveladas– 
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partía, como Cournot, do suposto de que a forma das curvas de demanda dos bens 
era coñecido, sen preocuparse por verificar se o comportamento observado destas 
variables era xerado polo uso da noción de utilidade. Cassel tiña unha posición crí-
tica acerca do uso desa noción, tendo en conta, en sintonía con Allen e con outros 
autores citados anteriormente, que unha teoría científica debía partir de hipóteses 
de comportamento empiricamente verificables. 

Intervindo no debate sobre a posibilidade de considerar a Cassel como un pre-
cursor da teoría das preferencias reveladas8, Pålsson Syll (1993) sostivo que no ano 
1938 Samuelson tamén considerara que o problema por resolver consistía en partir 
de supostos empiricamente verificables para derivar resultados teóricos compara-
bles cos da teoría neoclásica do consumo, baseada nas curvas de indiferenza. Nos 
seus escritos posteriores sobre o tema, con todo, sinala Pålsson Syll, Samuelson 
(1948, 1950) modificou os seus obxectivos, afirmando que non intentaba construír 
unha nova teoría, pero si atopar unha forma alternativa de representar a vella, iden-
tificando que supostos adicionais lle permiten á teoría das preferencias reveladas 
considerarse “loxicamente equivalente” á baseada nas curvas de indiferenza. Como 
Hicks, Samuelson chegou a soster que o problema por resolver non era construír 
unha teoría científica partindo de supostos empiricamente verificables, senón de-
terminar que o comportamento observado nas eleccións de consumo non estivera 
en contradición coa teoría proposta. 

Os resultados obtidos sobre a teoría das preferencias reveladas por Samuelson e 
por outros economistas importantes (Houthakker, 1950; Varian, 1987; Kreps, 
1990) contribúen, xunto cos obtidos nos anos setenta por Sonnenschein, Mantel e 
Debreu sobre a teoría neoclásica do equilibrio xeral, a reforzar a idea de que non 
había contradición entre o comportamento observado nas eleccións de consumo e a 
teoría baseada no concepto de utilidade, cuxo valor científico non se debilitaba po-
lo uso deste concepto. 

8.  
Entre finais dos anos vinte e os anos cincuenta do século XX, a versión en ter-

mos de curvas de indiferenza da teoría neoclásica do equilibrio xeral logrou resol-
ver o problema da existencia de solucións nun contexto analítico-formal, que per-
mitiu falar de axiomatización da disciplina e elaborar unha versión en termos pro-
babilísticos –ou de “utilidade esperada”– das eleccións individuais. As contribu-
cións de Von Neumann e Morgentern (1947) e de Savage (1954) aclaran o contido 
analítico da teoría do consumo denominada SEU (Subjective Expected Utility), que 
difire da anterior porque as eleccións racionais se fan sobre unha base probabilísti-
ca. 
                                                           

8 A posibilidade de considerar a Cassel como o precursor da teoría das preferencias reveladas foi examinada por 
autores como Newman (1955) e Brems (1989). Pålsson Syll (1993) e o mesmo Samuelson (1993) declararon des-
pois as diferenzas entre o enfoque deste último e aquel do economista sueco, que o mesmo Samuelson chamou 
“enfoque da demanda revelada”. 
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Nos anos cincuenta, Simon (1957) investigou a posibilidade de que a teoría 
subxectiva do consumo se basease nunha hipótese menos irreal que a da teoría do 
equilibrio xeral e da SEU. Simon describiu estas novas aproximacións de raciona-
lidade limitada como segue: “Theories of bounded rationality can be generated by 
relaxing one or more of the assumptions of the SEU theory. Instead of assuming a 
fixed set of alternatives among which the decision-maker chooses, we may postu-
late a process for generating alternatives. Instead of assuming known probability 
distributions of outcomes, we may introduce estimating procedures for them, or we 
may look for strategies for dealing with uncertainty that do not assume knowledge 
of probabilities. Instead of assuming the maximization of a utility function, we may 
postulate a satisfying strategy. The particular deviations from the SEU assump-
tions of global maximization introduced by behaviourally oriented economists are 
derived from what is known, empirically, about human thought and choice proces-
ses, and especially what is known about the limits of human cognitive capacity for 
discovering alternatives, computing consequences under certainty or uncertainty, 
and making comparisons among them” (Simon, 1987a, p. 266). 

Para Simon, como para Myrdal, os elementos de insatisfacción refírense á des-
crición da psicoloxía humana proposta pola teoría neoclásica. Para Myrdal, esta 
descrición é inadecuada porque, entre outras cosas, non ten en conta o feito de que 
a interacción xera coñecemento sobre as preferencias previamente descoñecidas 
para os tomadores de decisións. Para Simon (1987, p. 222) 9, “The term «bounded 
rationality» has been proposed to denote the whole range of limitations on human 
knowledge and human computation that prevent economic actors in the real world 
from behaving in ways that approximate the predictions of classical and neoclas-
sical theory: including the absence of a complete and consistent utility function for 
ordering all possible choices, inability to generate more than a small fraction of 
the potentially relevant alternatives, and inability to foresee the consequences of 
choosing alternatives, including inability to assign consistent and realistic proba-
bilities to uncertain future events”. 

Con respecto á de Myrdal, a posición de Simon parece pór menos énfase na 
forma en que as interaccións sociais inflúen na psicoloxía individual. Insiste tamén 
na necesidade de analizar o comportamento humano partindo da investigación em-
pírica realizada por economistas e psicólogos en forma interdisciplinaria a través 
do uso de técnicas experimentais: “Theories of bounded rationality […] can only 
be erected on the basis of empirical knowledge of the capabilities and limitations 
of the human mind; that is to say, on the basis of psychological research […] What 
distinguishes contemporary theories of bounded rationality from these ad hoc and 
casual departures from SEU model is that the former insist that the model of hu-
man rationality must be derived from detailed and systematic empirical study of 
                                                           

9 Para Sen (1987, p. 70), no enfoque da racionalidade limitada, “human choice is seen not in terms of grand ma-
ximization behaviour, but as a series of particular decisions, not fully integrated with each other, taken in situa-
tions of partial information and based on limited reflection”.  
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human decision making behaviour in laboratory and real-world situations” (Si-
mon, 1987a, p. 267). 

Por último, Simon subliña a necesidade de avaliar, a través da análise empírica 
e non de argumentacións abstractas, que fenómenos poden ser examinados cos ins-
trumentos tradicionais da análise neoclásica do equilibrio xeral e da SEU, e cales 
deben ser interpretados a través da análise que privilexie os aspectos sociais e con-
vencionais do comportamento humano: “If, in fact, important social phenomena, 
like salaries, access to capital for growth, or rates of saving, do not depend on ra-
tional calculations, but are conventionally determined, then the corresponding 
parts of economic theory need to be built on empirical knowledge of socially ac-
cepted conventions rather than on derivations from the assumption of rationality. 
What phenomena are «conventionally» rather than «rationally» determined is     
itself an empirical question, and not one that can be settled by pure reasoning” 
(Simon, 1987b, p. 222). 

A importancia que Simon lles atribúe ás técnicas experimentais e de laboratorio 
lévao a interpelar os problemas que introducen o uso destas técnicas na interpreta-
ción dos fenómenos sociais efectivamente observados: “The use of experiments to 
study economic behaviour is a relatively new, and rather rapidly spreading, deve-
lopment. […] A principal problem here is to produce in the laboratory motivatio-
nal conditions that can be extrapolated to the real world” (Simon, 1987b, p. 225). 

Estes problemas recibiron atención nas ciencias sociais que desde hai moito 
tempo usan técnicas experimentais. Estas, por unha parte, tenden a examinar o 
comportamento individual abstraéndose das interaccións interpersoais e sociais que 
na realidade cotiá inciden sobre as decisións dos individuos; e, por outra parte, ten-
den a descoidar que as decisións tomadas polos diferentes suxeitos no curso dun 
experimento poden verse afectadas pola presenza dos investigadores, que poden 
incidir na elección da mesma forma en que realmente as interaccións sociais in-
flúen nas decisións individuais. 

9.  
O desenvolvemento mencionado nas seccións anteriores, aínda que, por un lado, 

fixo avanzar de maneira substancial no plano formal a análise económica da elec-
ción racional, por outro, deixou sen resolver os seus problemas de fondo polo que 
respecta: 

 
� Á posibilidade de considerar cientificamente satisfactoria unha teoría que parte de 

variables non observables e de hipóteses sobre o seu comportamento non empiri-
camente verificables. 

� Á posibilidade de considerar satisfactoria a descrición da psicoloxía humana im-
plícita no uso das funcións de utilidade e das curvas de indiferenza por parte da 
teoría neoclásica do equilibrio xeral e da SEU. 
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� Ao papel das interaccións sociais sobre as eleccións individuais e á posibilidade 
de examinar o comportamento do sistema económico como suma do comporta-
mento dos individuos que o compoñen. 

 
A economía experimental, a economía do comportamento –ou condutista– e a 

neuroeconomía –a máis recente– continúan facendo referencia a esas cuestións sen 
resolver. 

A economía experimental desenvolveuse despois da Segunda Guerra Mundial 
co obxectivo de introducir no estudo da disciplina o que ata daquela se considerara 
imposible, é dicir, os experimentos controlados de laboratorio. Segundo un dos 
seus pais fundadores, Vernon Smith (1987, p. 242), pretendíase que a ciencia eco-
nómica xa non estivera formada por “teorías eclesiásticas”, que son aceptadas ou 
refutadas sobre a base da autoridade, da tradición e de avaliacións subxectivas so-
bre o seu contido, senón por teorías sometidas a procesos rigorosos de verificación 
ou falsificación que poden ser replicados e controlados. 

Como lembra Smith, moitos estudos de economía experimental tiveron que ver 
coas avaliacións relativas ao comportamento do mercado xeradas por preferencias 
individuais: “Since the human species has been observed to participate in market 
exchange for thousands of years, the experimental study of market behaviour is 
central to economics. Preferences are not directly observable, but preference theo-
ry, as an abstract construct, has been postulated by economists to be fundamental 
to the explanation and understanding of market behaviour. In this sense the expe-
rimental study of group market behaviour depends upon the study of individual 
preference behaviour” (Smith, 1987, pp. 245-246). 

Esta afirmación subliña o enlace que existe entre a economía experimental e a 
análise nominalista da teoría neoclásica do equilibrio xeral e da SEU, suxerindo 
que os estudos experimentais dunha economía de mercado tenden a adoptar unha 
visión do funcionamento dese sistema que deixa de lado as influencias das interac-
cións sociais sobre a elección individual. 

Smith (1987, p. 247) aínda lembra que a economía experimental cobre un es-
pectro moi amplo de temas e que na análise de cada un deles pode seguir experi-
mentos “nomoteóricos” que buscan verificar a validez dos resultados producidos 
pola teoría, ou experimentos “nomoempíricos”, que buscan avaliar como os cam-
bios nas hipóteses sobre os axentes e as súas características, mesmo aquelas sobre 
as preferencias, inciden nos resultados que xorden no laboratorio. 

Tamén a economía experimental, daquela, moveuse, segundo a representación 
presentada por Smith, entre a esixencia que busca verificar se o comportamento 
observado na elección do consumidor é concordante coas conclusións da teoría 
proposta e aquela que intenta verificar se a hipótese de partida sobre o comporta-
mento de variables subxectivas non empiricamente verificables é apropiadas. 

Unha parte da economía experimental, máis en liña coa posición de Simon e co 
enfoque de racionalidade limitada, que tomou o nome da economía do com-
portamento ou condutista, pode ser descrita como segue: “Behavioural economics 
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is concerned with the empirical validity of these neoclassical assumptions about 
human behaviour and, where they prove invalid, with discovering of empirical 
laws that describe behaviour correctly and as accurately as possible. As a second 
item on its agenda, behavioural economics is concerned with drawing out impli-
cations for the operation of the economic system and its institutions and for the 
public policy, of departure of actual behaviour from the neoclassical assumptions. 
A third item on its agenda is to supply empirical evidence about the shape and con-
tent of the utility function (or of whatever construct will replace it in an empirically 
valid behaviour theory) so as to strengthen the predictions that can be made about 
human economic behaviour” (Simon, 1987b, p. 221). 

Unha parte dos traballos da economía do comportamento examina ata que punto 
a elección individual se fai con base en criterios de racionalidade definidos pola  
teoría neoclásica do equilibrio xeral e da SEU. Outra parte examina a capacidade 
dos suxeitos de coñecer as diferentes alternativas de elección, os tipos de benefi-
cios que maximizan e a súa capacidade de elaborar os cálculos requiridos pola 
elección óptima. E outra parte, aínda, examina a posibilidade de que a elección in-
dividual, en vez de ter base nun cálculo racional, estea influenciada por regras e 
convencións sociais, de tal forma que sexa preferible un enfoque no que o todo non 
sexa examinado como a suma das partes individuais. 

Segundo Simon (1987a, p. 221), o elemento común desta perspectiva non é a 
adhesión a unha visión particular do funcionamento do sistema económico, senón o 
empeño por verificar pola vía experimental os supostos sobre o comportamento 
humano e modificar, en consecuencia, a teoría económica adoptada. Por esta razón 
mostra un certo grao de apertura aos elementos de insatisfacción que xorden da 
avaliación da teoría neoclásica, ademais de prestarlle atención en moitos traballos 
ao enfoque subxectivo desta teoría. 

Por último, concentrándose especificamente na posibilidade de coñecer as ca-
racterísticas da mente humana e as súas preferencias, os estudos sobre neuro-
economía tiveron unha ampla difusión na literatura de anos recentes. Na intro-
dución dun ensaio sobre o estado desa literatura, Camerer, Loewenstein e Pre-      
lec (2005) afirman que a ciencia neurolóxica posibilita hoxe coñecer a mente hu-
mana e resolver o vello problema dos supostos que afectan ás eleccións indivi-
duais.  

Comezan citando a Jevons (1871) para lembrar o seu pesimismo sobre a posibi-
lidade de chegar a unha medición dunha variable como a utilidade, que reflicte os 
sentimentos humanos, e lembran a complexidade sobre a adecuación científica   
dunha teoría que non pode contar cunha medición directa destes sentimentos: “Sin-
ce feelings were meant to predict behaviour but could only be assessed from beha-
viour, economists realized that, without direct measurement, feelings were useless 
intervening constructs” (Camerer, Loewenstein e Prelec, 2005, p. 10).  

 Inmediatamente despois, lembran as tentativas de Hicks e Allen para chegar a 
avaliacións empíricas indirectas das curvas de indiferenza e aquelas da teoría das 
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preferencias reveladas, cuxos resultados se basean no suposto de que as eleccións 
individuais son coherentes, no sentido de que son concordantes coas condicións de 
transitividade e de antisimetría das preferencias. 

Este suposto, do que, segundo Camerer, Loewenstein e Prelec (2005, p. 10), 
nunca se deu unha verificación empírica, tamén se atopa nas extensións sucesivas 
da teoría neoclásica do consumo, que fan referencia á utilidade esperada, limitando 
o seu valor científico. Este estado das cousas, prometen Camerer, Loewenstein e 
Prelec (2005, p. 10), pode cambiar grazas á colaboración entre a economía e a 
ciencia neurolóxica: “But now neuroscience has proved Jevons’s pessimistic pre-
diction wrong; the study of the brain and nervous system is beginning to allow di-
rect measurement of thoughts and feelings”. 

Camerer, Loewenstein e Prelec (2005, pp. 10-11) tamén poñen en evidencia que 
a ampla literatura sobre a colaboración entre economía e ciencia neurolóxica pro-
puxo dous tipos de contribucións. O primeiro tipo de contribución, que os autores 
chaman “incremental”, profunda no coñecemento sobre o contido das preferencias 
individuais. O segundo, que os autores chaman “radical”, investiga ata que punto 
as decisións individuais son froito dun proceso consciente lóxico-deliberativo ou 
se, pola contra, dependen de reaccións inerciais ou automáticas e de reaccións emo-
tivas e afectivas, sobre as cales os individuos teñen capacidade limitada de análise 
cognoscitiva e de control.  

Estes estudos veñen a confirmar o que Myrdal argumentara nos anos trinta do 
pasado século sobre a importancia das interaccións interpersoais e sociais. As con-
tribucións “radicais” están propoñendo, conclúen Camerer, Loewenstein e Prelec, 
“an entirely new set of constructs to underlie economic decision making”, mostran-
do tamén que a teoría económica, como sostén Simon e o seu enfoque de raciona-
lidade limitada, a miúdo esaxerou a capacidade dos individuos de efectuar deli-
beracións loxicamente coherentes, e está evidenciando que no comportamento hu-
mano se manifestan complexas interaccións entre elementos cognoscitivos e ele-
mentos afectivos, e unha constante sucesión de procesos de elección baseados nos 
hábitos (ou “automatismos”) e en procesos de elección baseados na racionalida-  
de. 

Así, tamén nesta literatura, estamos en presenza de investigacións que teñen vi-
sións e motivacións diferentes. Dun lado, como se indica na introdución de Came-
rer, Loewenstein e Prelec (2005), unha motivación xeneralizada é aquela que pro-
porciona finalmente unha robusta base científica á teoría subxectiva e ao seu enfo-
que nominalista, resolvendo con técnicas modernas aquel problema que Jevons cría 
insoluble, e que Wicksell esperaba que lle puidera ser aclarado aos economistas po-
la fisioloxía médica. Do outro, o desenvolvemento concreto da actividade de inves-
tigación puxo á orde do día a posibilidade de que os criterios de racionalidade des-
critos pola teoría neoclásica do equilibrio xeral e da SEU proporcionen unha des-
crición inadecuada da psicoloxía humana, como indicaran Myrdal e o enfoque da 
racionalidade limitada. 
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10.  
Como se viu nas páxinas anteriores, unha idea de racionalidade está sempre pre-

sente, implícita ou explicitamente, na literatura económica. Nas obras da escola 
clásica inglesa estaba presente na análise da elección dos produtores. Na teoría   
neoclásica do equilibrio xeral, elaborada a partir do ano 1870, foi estendida ás 
eleccións dos consumidores, facendo depender esas eleccións dun proceso de ma-
ximización da utilidade dos individuos. O uso dunha magnitude como a utilidade 
na teoría neoclásica fixo aparecer problemas máis complexos que os relativos á súa 
medición e agregación. 

Un primeiro problema refírese á posibilidade de considerar cientificamente sa-
tisfactoria unha teoría que parte de supostos sobre unha variable subxectiva e non 
observable, cuxo comportamento non é empiricamente verificable. Desde Jevons a 
Wicksell, desde Hicks e Allen a Samuelson, este problema ten espertado preocupa-
cións e estimulou programas de investigación para obter información indirecta so-
bre o comportamento desta variable. En anos recentes unha ampla parte da literatu-
ra coñecida como economía experimental, da que tamén forma parte a economía do 
comportamento ou condutista, buscou resolver este problema usando as técnicas 
dos experimentos de laboratorio ou de campo. Os últimos desenvolvementos desta 
tendencia veñen da neuroeconomía que, usando as técnicas da ciencia neurolóxica, 
está buscando medir a intensidade dos sentimentos humanos e a súa variación. Ata 
a data, así e todo, ningún destes desenvolvementos proporcionou unha resposta sa-
tisfactoria. 

Un segundo problema preséntase con respecto á posibilidade de considerar sa-
tisfactoria a descrición da psicoloxía humana que está implícita no uso que fai a   
teoría neoclásica da noción de utilidade. Con matices e énfases diversos, tanto 
Myrdal como Simon manifestaron a súa perplexidade sobre unha descrición da psi-
coloxía humana que, como Myrdal sinalou, é unha herdanza do utilitarismo ben-
thamiano, abandonado a principios do século XX por outras ciencias sociais, na 
medida en que estaba cientificamente desacreditado. As recentes contribucións da 
economía experimental, da economía do comportamento e da neuroeconomía están 
confirmando a viabilidade das posicións de Myrdal e Simon pero, de novo, non 
ofrecen solucións satisfactorias. 

Por último, un terceiro problema é o do papel das interaccións sociais sobre as 
eleccións individuais e a posibilidade de examinar o funcionamento do sistema 
económico como suma dos comportamentos dos individuos que o compoñen. Os 
autores que revelaron este problema sosteñen que a ciencia económica debe elabo-
rar a súa análise partindo de magnitudes observables, e consideran que nos proce-
sos de interacción entre os operadores do mercado emerxen novos elementos (co-
ñecemento sobre as reaccións psicolóxicas individuais, hábitos, convencións so-
ciais) que poden ser relevantes para o comportamento dos individuos e para os re-
sultados que producen os mercados. Por este motivo pode ser enganoso considerar 
todos os comportamentos económicos agregados como suma dos comportamentos 
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individuais. Seguindo esta formulación, Keynes, Sraffa e os que nos anos seguintes 
profundaron nas súas posicións propuxeron unha teoría do consumo que, como a 
dos clásicos, parta dos comportamentos sociais observables, privilexiando precisa-
mente os hábitos, as regras e as convencións que prevalecen nos diversos estratos 
sociais. Tamén neste caso a literatura que fai uso das máis recentes técnicas expe-
rimentais está confirmando a relevancia dos factores habituais na elección indivi-
dual. 

O papel da subxectividade na construción da teoría económica non está en dis-
cusión. O problema é como tratar o comportamento subxectivo para construír unha 
teoría que se poida considerar satisfactoria desde o punto de vista científico. Como 
xa se dixo anteriormente, algúns economistas preocupáronse porque o uso de ele-
mentos non observables, como a utilidade, favorecese a introdución de ingredientes 
ideolóxicos na formulación da teoría económica, con consecuencias deplorables 
sobre a calidade científica da disciplina10. Outros, pola contra, sinalaron que o 
abandono dos elementos non observables podería conducir á introdución de ideo-
loxías que deixasen de lado a autonomía do individuo e a súa liberdade11. 

É un desafío do cal os economistas non poden librarse. Calquera que sexa a po-
sición que adopten, sempre acabarán, explícita o implicitamente, tomando partido 
neste asunto que segue aberto e ligado ao desenvolvemento dos métodos analíticos 
e formais. 
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