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Rezumat. Motivul acestei cercetări este înţelegerea originilor 
crizelor economice dintr-o perspectivă diferită a modului de gândire 
economică, de unde şi interesul pentru reactualizarea conceptului de 
spiritele animale, folosit pentru prima dată de liberali clasici precum 
David Hume, dezvoltat de fondatori de doctrine economice ca John 
Maynard Keynes, şi prezentat ca ipoteză revoluţionară despre crizele 
economice în cărţi ale laureaţilor premiului Nobel ca George Akerlof. O 
cunoscută abordare a crizei financiare actuale subliniază erodarea 
încrederii care a dus la eşecul guvernării corporatiste şi al politicii 
monedei discreţionare. Originea acestor  probleme nu este recentă; au fost 
înrădăcinate în schimbări structurale profunde în economie care datează 
de mai mulţi ani. Inovaţiile financiare au supraîncălzit economia mondială 
şi s-au dezvoltat pe seama exuberanţei iraţionale cu privire la un viitor mai 
bun şi lipsit de riscuri. Având în vedere argumentele prezentate şi analizate 
în lucrare, această abordare a crizei economice prin intermediul 
conceptului de spirite animale invocă noi punctele de referinţă în gândirea 
economică. 
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Un rezumat al crizei financiare din 2007 

Crizele economice pot fi alimentate de bule expansioniste, atunci când 
diferenţa dintre preţul real al unui activ şi valoarea sa de piaţă ajunge să atingă 
un nivel periculos. Aceasta înseamnă că un val speculativ va eroda în cele din 
urmă fundamentele pieţei, împreună cu pierderea câştigurilor unui întreg ciclu 
economic. Evoluţia bulelor se juxtapune cu creşterea generală a îndatorării, 
deoarece participanţii de pe piaţă sunt dornici să facă tot ce este nevoie pentru a 
avea banii care le permit să fie o parte integrantă a boom-ului (figura 1). 
Creşterea activităţii de creditare şi băncile centrale, de asemenea, trebuie să 
decidă care politică răspunde cel mai bine condiţiilor de piaţă. Bulele 
speculative trebuie să fie permanent alimentate cu bani, şi acest lucru este 
posibil pe baza faptului că o creştere a activităţii de creditare poate să ofere 
suma de bani pentru a susţine creşterea bulei, dar, prin urmare, şi creşterea 
preţurilor, şi în cele din urmă a inflaţiei (Roubini, Mihm, 2010, pp. 22-64,  
78-120). Desigur, există bule speculative în cazul cărora creşterea preţurilor nu 
este o consecinţă a expansiunii creditului, ci a anticipării agenţilor economici a 
creşterilor viitoare, la fel cum s-a întâmplat în cazul crizei informatice din 2000-
2001, denumită şi criza dotcom (Chorafas, 2009, pp. 34-92). 

În vara anului 2007 mania bruscă pentru afacerile spectaculoase din 
sectorul imobiliar, demarate la începutul anilor 2000, a atins o limită peste tot în 
lume, odată ce o serie de fonduri speculative ale băncii de investiţii Bear Sterns 
au anunţat falimentul, spre surpriza generală şi groaza acţionarilor lor. Acesta a 
fost începutul sfârşitului unei epoci tumultoase, una despre care oamenii, din 
păcate, au gândit că va dura pentru totdeauna. Fondurile de investiţii, 
companiile, asiguratorii lor şi investitorii au rămas fără bani, iar lipsa de 
lichidităţi şi panica aferentă au perturbat normalitatea actelor economice. Nu 
este dificil să se evidenţieze cui îi aparţine vina pentru izbucnirea crizei, 
deoarece este întotdeauna mai uşor de descoperit cauza decât remediul. 
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Sursa: Turner, 2008. 

 
Figura 1. Îndatorarea la nivel european 

 
Schemele de îmbogăţire rapidă susţinute de marile bănci de investiţii 

americane, urmate apoi de cele din întreaga lume,  ar putea fi una dintre cauzele 
majore. În băncile de investiţii ale anilor '90 cea mai mare parte a afacerilor se 
desfăşurau având la bază capitalul propriu, ceea ce înseamnă că partea principală 
de capital utilizată în tranzacţii de piaţă a fost constituită din banii brokerilor şi ai 
membrilor consiliilor de administraţie sau ai gulerelor albe, cum mai erau ei 
numiţi,  câştigurile băncilor provenind din taxe de consultanţă de management, 
fuziuni sau preluări, activitate de consiliere şi intermediere în diferite sfere ale 
sectorului economic. Un domeniu important al intermedierii şi a consultanţei a 
fost, desigur,  bursa de valori, cu privire la care băncile de investiţii au început în 
timp să deţină supremaţia. De la un an la altul, puterea lor a crescut, deoarece  
portofoliile investitorilor s-au format trecând mai întâi prin conturile acestor 
bănci. Acest domeniu special din activitatea lor a evoluat de la începutul anilor 
2000 până la punctul de la care băncile de investiţii au început să fie cunoscute 
doar pentru consultanţa de investiţii. Din cauza crizei financiare din 2007 nu 
există o imagine clară asupra eficienţei acestei consultanţe de investiţii. Probabil 
că eficienţa a existat atât timp cât  s-a manifestat exuberanţa iraţională pentru 
schemele de îmbogăţire rapidă. Cu sau fără consultanţă de investiţii, oamenii au 
investit mulţi bani pentru că doreau să facă acest lucru văzând numai avantajele şi 
neglijând riscurile. Băncile de investiţii precum Goldman Sachs, JP Morgan, 
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Merrill Lynch, Bear Sterns sau Lehmann Brothers s-au îmbogăţit, în timp ce uni 
investitorii s-au îmbogăţit de asemenea  sau au afişat încredere că pot să se 
îmbogăţească în viitorul apropiat. Cel puţin nimeni nu s-a plâns, atât timp cât piaţa 
de capital a fost în continuă expansiune şi existau variante şi oportunităţi pentru a 
acoperi pierderile curente. Este impresionant, cu toate acestea, câţi bani au provenit 
de la oamenii obişnuiţi. Aceştia au început să îşi folosească casele ca pe 
bancomate. Dacă cineva avea nevoie de bani, făcea pur şi simplu o ipotecă pe casă 
şi lua un împrumut. În ipoteza fatidică precum că piaţa imobiliară ar putea evolua 
numai ascendent, debitorul spera în timp să facă un alt împrumut, şi un altul, de 
fiecare dată când valoarea casei mai câştiga câteva procente în valoare. Nu au fost 
mulţi dintre ei care să ia în considerare posibilitatea ca piaţa imobiliară să stagneze 
sau să sufere o contractare. Oamenii au dus o viaţă dincolo de posibilităţile lor, iar 
acest lucru nu putea dura pentru totdeauna. Foarte motivaţi de bonusuri, brokerii au 
fost foarte convingători şi au convins oamenii cu punctaj mic în urma evaluării 
dosarelor de credit să împrumute bani, împreună termene de plată ademenitoare, 
cel puţin pe termen scurt, dar cu condiţii ca după un an, sau un an şi jumătate, 
plăţile să fie la zi. Brokerii erau stimulaţi să facă acest lucru, dar oamenii care au 
împrumutat bani şi au trăit peste posibilităţile lor nu s-au întrebat pentru cât timp ar 
putea dura asta. În felul acesta ei au susţinut o creştere economică artificială 
(Roubini, Mihm, 2010, pp. 70-142, Krugman, 2009, pp. 27-67, 102-145). 

 

 
 
Sursa: Turner, 2008. 

 
Figura 2. Economisirea în Statele Unite 
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Sursa: Turner, 2008. 

 
Figura 3. Împrumuturile ipotecare în Statele Unite 

 
Bulele au nevoie de monedă discreţionară, dar şi de o serie de pârghii, de 

asemenea. Fără acestea, bula nu se poate extinde şi deveni un balon în sens 
economic, care urmează la un moment dat să se spargă. La mijlocul anilor 
2000, condiţiile de criză erau tot atât de profunde ca acelea din timpul marii 
crize din anii 1930, făcând ca suma tuturor temerilor să se împlinească. Atunci 
ca şi acum, economia s-a regăsit în acelaşi context: bule speculative în 
domeniul imobiliar şi bursier, inovaţii financiare, reglementare minimă (figurile 
2, 3). Banca centrală a Statelor Unite nu a acţionat decisiv să reducă valul 
speculativ şi aşa au făcut şi alte bănci centrale din întreaga lume. Titluri de 
creanţă insuficient înţelese precum obligaţiunile de garanţie (Collateral Debt 
Obligations - CDO) şi altele asemenea au ascuns riscurile şi au permis unor 
investitori, dar mai ales băncilor de investiţii, să devină mai bogaţi pe termen 
scurt. A fost doar o chestiune de timp până când o parte dintre investitorii 
dornici să se îmbogăţească rapid au vrut să îşi marcheze profiturile. Mai 
devreme sau mai târziu, economia urma să se prăbuşească. Bula imobiliară a 
explodat când oferta de case a depăşit cererea pentru acestea, adică atunci când 
investitorii în CDO nu au avut cui să le vândă mai departe (Shiller, 2000,  
pp. 12-39, 49-100). 
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Inovaţiile financiare – „creează şi păstrează” vs. „creează şi distribuie  
mai departe”  

Înainte de anii 1970 un împrumut ipotecar era înregistrat între debitor si 
bancă. În scopul de a obţine rate de plată mai mici, debitorii ar putea fi tentaţi să 
prefere contracte pe termene lungi de timp, dar pentru bancă acest lucru nu este 
un avantaj, deşi la final suma încasată va fi proporţional mai mare.  De fapt 
pentru creditor chiar implică unele riscuri importante, pentru că suma mai mare 
va fi percepută înapoi de creditor doar dacă între timp nimic neprevăzut nu se 
întâmplă. Acesta este motivul pentru care o bancă ar fi foarte interesată de a 
împrumuta bani, dar în acelaşi timp de a-i avea înapoi cât mai curând posibil, 
preferând returnarea unei sume mai mici, dar mai devreme, prin urmare, cu o 
utilitate mai mare. Soluţia nu a întârziat să apară. Un instrument dedicat 
operaţiunilor financiare (Special Purpose Vehicle-SPV) a fost inventat în scopul 
de a îndeplini aşteptările tuturor: 

 persoanele care au avut nevoie de bani, au primit banii; 
 banca creditoare a recuperat mai devreme împrumutul, cu riscuri mai 

mici sau virtual fără niciun risc; 
 banca de investiţii a primit onorariile de consultanţă pentru tranzacţii 

între banca creditoare şi investitorii care au cumpărat SPV ca o acţiune 
comună de pe piaţa bursieră; 

 investitorii ca participanţi la piaţa de capital au fost interesaţi să deţină 
acţiuni solide sprijinite temeinic de active reale precum sectorul 
imobiliar, a cărui evoluţie nu putea fi decât favorabilă, conform 
aşteptărilor.  

Numele comun al SPV s-a schimbat în specificul CDO, marcând o 
diferenţă importantă între vechi şi nou cu privire la tranzacţiile financiare. Atât 
timp cât băncile de investiţii au încheiat tranzacţii numai cu banii lor 
(proprietary trading), preocuparea lor a fost să iniţieze şi să dezvolte afaceri 
proiectate  de la zero, urmând să le deţină împreună cu alţi investitori care 
contribuiseră cu propriii lor bani pentru obţinerea unui profit viitor. Dar 
deţinerea unei afaceri se dovedeşte a fi uneori cea mai grea parte a unui plan de 
afaceri şi, de asemenea, cea mai riscantă. În consecinţă afacerile au evoluat în 
generează & distribuie mai departe, afacerile fiind iniţiate, dezvoltate, dar apoi 
plasate către altcineva dispus să accepte riscurile sale (Shiller, 2000, pp. 23-89, 
102-145, Roubini, Mihm, 2010, pp. 4-48). 

O CDO este structurată precum un produs de măcelărie cu carne tocată, în 
general există o idee generală despre ceea ce conţine, dar niciodată nu se ştie 
sigur ce (Roubini, Mihm, 2010, pp. 22-28). Oamenii au avut nevoie de bani şi 
în acest sens au contractat ipoteci pe casele lor. Băncile de investiţii au 
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cumpărat creditele ipotecare de la instituţiile financiare creditoare sau de la 
băncile comerciale pe post de creditor şi le-au pus împreună într-un instrument 
financiar unic, o obligaţiune bazată pe o datorie cu garanţie. Debitorii nu au 
ştiut ce au făcut creditorii lor, şi oricum nu ar fi putut lua atitudine împotrivă. 
De exemplu, o datorie cu garanţie de un milion de dolari ar putea fi suma 
aferentă a patru credite ipotecare de 250.000 de dolari. Dar, la fel ca unii cârnaţi 
despre a căror compoziţie nu se poate spune cu precizie ceva, o CDO a fost 
constituită din mai multe ipoteci diferite, despre care proprietarii de CDO nu ar 
fi putut avea informaţii. Cu alte cuvinte, acestea sunt premisele unei lumi 
caracterizate de hazard moral şi informaţie asimetrică. O CDO ar putea fi o 
sumă de patru credite ipotecare, dar şi suma a o sută de credite, de asemenea. 
Mai mult, au apărut CDO de ordinul doi, şi de ordinul trei. Un CDO de gradul 
al doilea este un CDO format din alte CDO de ordin întâi, şi un CDO de ordin 
trei se compune din mai multe alte CDO de ordin doi. După cum se poate 
observa, este aproape imposibil de urmărit originea unei CDO, pentru a o 
evalua, a-i monitoriza riscul, stabilind un standard la care acestea să fie 
raportate. Acesta este motivul pentru CDO au fost numite şi „Cernobâl Death 
Obligations - Obligaţii Mortale Cernobâl”. Pericolul lor pentru economie a fost 
deja demonstrat, mai ales în situaţia lipsei unei reglementări corespunzătoare. 
CDO au fost într-adevăr o inovaţie financiară, dar una mortală, la fel ca şi 
bomba atomică. Alte inovaţii financiare investite cu încredere şi promovate prin 
legislaţie deficitară au fost: 

 ipoteci doar cu plata dobânzii; 
 împrumuturi cu amortizare negativă; 
 ratele variabile atractiv de mici în condiţii de plată şi termene de graţie, 

precum şi creditele NINJA (no income, no job or assets - niciun venit, 
nici loc de muncă sau active de girat de către debitor); 

 ipoteci cu rate reglabile; 
 asigurare de credit din partea guvernelor (Credit Default Swap - CDS). 

Mecanismele funcţionării acestora nu au rămas neînţelese numai pentru 
oamenii de rând, ci şi pentru brokerii de pe Wall Street, din Londra sau din alte 
centre financiare, fără să se ştie ce se va întâmpla cu banii altor oameni. Cu 
toate acestea, CDO au fost vârful de lance al tuturor acestor instrumente 
financiare care urmau să scape de sub control. Structura unei CDO a fost 
organizată după cum urmează: 

 de capital; 
 mezanin; 
 senior. 
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Aceste tipuri de acţiuni au fost părţi dintr-un întreg, tranşe pentru bănci, 
după probabilitatea de a plăti înapoi împrumutul în avans. Senior au fost cele 
mai bune acţiuni, cu probabilitate mare de returnare a datoriilor, prin urmare, cu 
rating AAA. Dar agenţiile de rating au extins ratingul de acţiuni senior şi asupra 
celor de tip capital şi mezanin, aşa că toată CDO s-a folosit de rating AAA, 
ascunzând adevărul despre riscurile investiţiei, trimiţând  date eronate pe piaţă. 
Capcana ratingului a devenit mult mai periculoasă atunci când CDO au fost 
înlocuite cu CDO de ordin doi, cu zeci sau sute de CDO, sau cu CDO de ordin 
trei, format din sute de CDO de rangul al doilea. În felul acesta, activitatea de 
evaluare şi-a pierdut practic funcţia sa de monitorizare a riscului, iar investitorii, 
investind cu încredere agenţiile de rating,  au rămas fără apărare. Ca şi cum tot 
acest angrenaj nu  ar fi fost destul de rău, mai exista pe deasupra şi un conflict 
de interese între cei care aveau nevoie de rating şi cei care plăteau  pentru 
acesta, conflict menţinut de altfel şi în prezent. Într-o dispută cu privire la 
rating, cel mai indicat ar fi faptul ca investitorii să plătească pentru rating, nu 
emitenţii de obligaţiuni sau acţiuni, pentru că aceştia au în mod natural de 
câştigat de pe urma unui rating bun, fiind susceptibili de bănuiala unor plăţi 
care să garanteze aceste ratinguri bune. O soluţie în acest sens ar fi ca plata 
pentru serviciile agenţiilor de rating să fie suportată de investitori, dar rămâne 
nerezolvată problema pasagerului clandestin: unii investitori, alţii decât cei care 
au plătit pentru rating, ar putea folosi gratuit în continuare informaţiile 
respective (Krugman, 2009, pp. 65-102, Shiller, 2008, pp. 49-89, Roubini, 
Mihm, 2010, pp. 34-80). 

Utilizarea în Statele Unite a unor noi instrumente financiare insuficient 
cunoscute şi testate, împreună cu ratele scăzute ale dobânzii între 2001 şi 2003, 
au determinat investitorii din întreaga lume să trimită banii lor în America, 
investind alături de investitorii americani,  fără griji cu privire la riscul de 
investiţii. Fed-ul a majorat rata dobânzii între 2004 şi 2006, dar a fost deja prea 
târziu, deoarece banii erau în continuare investiţi în economia americană, 
alimentând astfel bula expansionistă (Taleb, 2007, pp. 24-106). 

Creditele subprime ca nouă formă de manifestare a spiritelor animale 

În 1739 David Hume a publicat A Treatise on Human Nature, lucrare în 
care el a folosit termenul de spirite animale în scopul de a identifica 
fundamentele care stau la baza formării deciziei în acţiunile oamenilor, ca 
domeniu major de studiu a naturii umane (Hume, 1739, pp. 62-98, Rogojanu, 
2010, pp. 48-62). Dar cel mai important economist care a scris despre spirite 
animale a fost John Maynard Keynes, care a folosit şi dezvoltat respectivul 
concept în The General Theory of Employment Interest and Money. Keynes a 
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fost interesat să descopere care este factorul determinant în baza căruia oamenii, 
atunci când au de ales, decid mai degrabă să acţioneze decât să nu acţioneze în 
viaţa reală. Keynes a reuşit în cele din urmă să concluzioneze că activitatea 
economică ar putea fi condusă de sentimente umane, aşteptări, trăiri şi stări 
sufleteşti cum ar fi de pildă optimismul sau pesimismul. Fără spiritele animale, 
şi făcând uz doar de matematică şi analiză economică puternic argumentată şi 
susţinută de date empirice, este posibil ca oamenii  să se limiteze să reacţioneze  
probabil doar foarte timid şi îndoielnic sau chiar să nu mai reacţioneze deloc. 
Cu alte cuvinte, spiritele animale pot fi considerate concepte de bază în studiul 
proceselor decizionale ale oamenilor: „Cel mai probabil, decizia noastră de a 
face ceva pozitiv, pe baza consecinţelor care vor fi elaborate pe parcursul mai 
multor zile ce urmează să vină, pot fi luate numai ca urmare a spiritelor animale 
– un îndemn la acţiune spontană, mai degrabă decât la inacţiune, şi nu ca 
rezultatul unei medii ponderate a beneficiilor cantitative înmulţită cu 
probabilităţi cantitative” (Keynes, 1936, pp. 161-162). 

Un mare economist precum Keynes a fost probabil în măsură să prevadă 
ceea ce se va întâmpla. Comportamentul debitorilor subprime a fost totuşi 
spontan, pentru că altfel există motive să se creadă că ar fi luat în calcul 
consecinţele pe termen lung. Utilitatea prezentă de a avea o masa de prânz este 
mai mare decât utilitatea de a avea masa de prânz a doua zi sau săptămâna 
viitoare. Dar această utilitate prezentă ar putea fi chiar mai mare în condiţiile în 
care cel care se bucură de ea nu a mai avut vreodată ocazia unei asemenea 
mese. Oamenilor cu venituri mici şi nesigure, în consecinţă cu punctaje mici la 
analiza dosarelor de credit, li s-au oferit oportunităţi istorice pentru a trăi o viaţă 
pe care în mod normal nu şi-ar fi permis-o, ci doar să viseze la ea. Debitorul 
subprime a devenit un membru al unei noi clase sociale fără să se gândească 
cum avea să se menţină la nivelul acela. Un debitor de tip subprime a crezut 
probabil că nu este singurul în situaţia respectivă, deci trebuie să fi existat un 
algoritm logic pe undeva, în panoplia instituţiilor financiare, pentru a permite 
tuturor să fie pur şi simplu mai bogaţi. Din păcate, Keynes a atras atenţia de 
asemenea că nu există nicio masă gratuită, dar puţini au fost cei care au ţinut 
cont de acest aforism.  

John Stuart Mill a fost unul dintre primii mari gânditori ai epocii moderne 
care a scris despre crizele economice şi mai ales despre cele provocate de bule 
speculative. Potrivit lui Mill, o bulă se formează atunci când pe piaţă este 
promovat un produs inovator ce tocmai îşi dovedeşte utilitatea pe piaţă, dar la 
un nivel vizibil superior faţă de ceea ce exista înaintea sa. Dar, alături de 
produsele autentice, există întotdeauna şi produse contrafăcute, deoarece 
cererea depăşeşte oferta pentru produsul inovator şi există tot interesul ca bunul 
respectiv să fie produs în cantităţi mai mari. Acest lucru înseamnă că aşteptările 
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oamenilor cu privire la livrarea în viitor a produsului inovator vor fi 
supraestimate, deoarece oferta reală este mai mare decât cea normală 
prognozată, având în componenţă produsele contrafăcute, pe care în mod 
normal consumatorii nu le luaseră în calcul. În scurt timp oferta va depăşi 
cerinţele, şi creşterea preţurilor pentru produsul inovator va pierde din 
amplitudine, deoarece primele falsuri au fost deja descoperite şi oamenii îşi 
pierd încrederea chiar şi în cele autentice, neştiind să mai identifice un produs 
original, dar având certitudinea că există pe piaţă şi falsuri. Preţurile acestor 
produse au fost artificiale, prin urmare, piaţa trebuie să înregistreze o corecţie 
de a cărei amplitudine va depinde dacă piaţa se va prăbuşi sau nu.  Modul cel 
mai adecvat pentru a explica abordarea lui Mill este analiza crizei din domeniul 
informatic, sau criza dotcom din 2000-2001, sau observarea evoluţiei pieţei 
imobiliare din întreaga lume începând cu perioada 2002-2003 (Rogojanu, 2010, 
pp. 221-245, Münchau, 2010, p. 201). 

Începutul anului 2000 a surprins tehnologia informatică (informatic 
technology - IT) într-o expansiune extraordinară bazată pe progresul tehnic, 
care a amplificat totodată globalizarea şi a estompat formalitatea graniţelor 
dintre ţări. Industria IT a fost un vector principal al acestei ere economice şi noi 
oportunităţi greu de imaginat cu câţiva ani în urmă au  început a fi exploatate 
anunţând un viitor strălucit bazat pe supertehnologii, în care fiecare participant 
la activitatea economică ar trebui să fi avut un laptop conectat la internet. 
Această profeţie s-a materializat în prezent într-o oarecare măsură, dar zece ani 
în urmă boom-ul IT a fost prea avansat pentru economia mondială. O recesiune 
uşoară de nouă luni a îndepărtat pseudoafacerile din domeniul informatic, a 
demascat falşii programatori şi furnizori de hardware şi fibră optică, iar 
inventarul uriaş de materiale IT a fost cumpărat la preţuri de lichidare de stoc în 
intenţia de a fi folosit mai târziu. Nu a fost o criză distructivă, pentru că active 
reale existau în spatele speculaţiilor, dar fără posibilitatea exploatării lor la 
scară largă în acel moment. Programatorii şi inginerii IT au reuşit să prezinte 
domeniul respectiv sub forma unor dimensiuni mult mai mari decât erau în 
realitate şi bula dotcom a crescut până la punctul în care obligaţiunile cu risc 
mare de volatilitate emise de noile companii IT nu au putut fi vândute mai 
departe pentru a fi marcat profit. 

În perioada 2004-2005, datorită golurilor juridice lăsate de 
dereglementarea din sistemul financiar-bancar, datorită ratelor scăzute ale 
dobânzilor şi a inovaţiilor financiare, oamenii au transformat un activ puternic 
cu tradiţie,  precum piaţa imobiliară, într-un activ real riscant şi în cele din urmă 
într-un fals activ, raportat la supraevaluarea sa. Mai întâi de toate proprietarii de 
case au descoperit că îşi pot utiliza casele precum bancomatele. Doi ani această 
formulă de îndatorare a funcţionat bine, pentru că piaţa imobiliară a fost pe un 
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val ascendent şi băncile acordau în continuare împrumuturi proprietarilor care 
aveau deja casele ipotecate,  în baza reevaluării şi certificării unei valori mai 
mari pentru casele lor. Cu precădere din acest motiv, oamenii au devenit 
interesaţi de case, dar nu pentru adăpostul fizic oferit de o casă, ci pentru a avea 
la dispoziţie active corespunzătoare unor noi credite ipotecare care să permită 
accesul la împrumuturi noi (figurile 4, 5). Pe baza acestui algoritm au apărut 
premisele unei goane după speculaţii imobiliare, cu atât mai mult cu cât 
oamenii au reuşit să găsească bani pentru a investi în piaţa imobiliară. Banii au 
fost disponibili pentru alimentarea bulei speculative,  deoarece politicile de 
credit a fost lejere în general,  iar rata dobânzii a fost scăzută, în mod special. 
Dar creşterea din acest domeniu a fost una artificială, pentru că nu a fost nevoie 
de case, ci de active pentru ipoteci sau noi ipoteci. Cu toate acestea, bula 
imobiliară nu ar fi atins dimensiunile periculoase care au ameninţat întreaga 
economie mondială, fără sistemul de credite subprime. Acesta este un derivat al 
sistemului de credit tradiţional, dar are o serie de particularităţi. Dacă o 
persoană este în măsură să răspundă la toate solicitările bancare cu privire la un 
împrumut, atunci respectiva persoană este un prim debitor, sau debitor de primă 
clasă, aceasta însemnând o clasă în care riscurile sale de insolvabilitate sunt cele 
mai mici. Debitorul care este în prima clasă de debitori este numit generic 
prime. Această prima clasă, prime, este una care corespunde celei mai mari 
probabilităţi ca un contract de credit să se desfăşoare în condiţii normale între 
creditor şi debitor, pentru că acesta din urmă este o persoană cu un venit stabil, 
mediu sau mare, capabil să ofere active reale solide drept garanţii,  toate acestea 
permiţându-i să obţină un punctaj bun la evaluarea dosarului său de credit. 
După clasa prime, desigur, mai există următoarele clase, a doua, a treia şi aşa 
mai departe, dar ceea ce contează cu adevărat este că toate acestea sunt 
subprime, ceea ce înseamnă că se află în afara protecţiei criteriilor de securitate 
ale clasei prime. În condiţii normale creditele nu sunt disponibile pentru 
persoanele cu punctaje mici la dosarele de credit, dar instituţiile financiare şi 
brokerii de credit au găsit în debitorii subprime o nouă nişă de piaţă, pentru ceea 
ce au devenit mai târziu cunoscute creditele de tip NINJA. În acest fel debitorii 
subprime au devenit debitori prime. Au beneficiat de condiţii lejere de returnare 
a ratelor pentru un an, sau un an şi jumătate, dar la sfârşitul acestei perioade 
sumele restante ar fi trebuit să fie plătite integral la zi, atât suma împrumutată, 
cât şi dobânda.  
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Sursa: Turner, 2008. 

 
Figura 4. Evoluţia numărului de case aflate în proprietate personală în Statele Unite 

 

  
 
Sursa: Turner, 2008. 
 

Figura 5. Evoluţia preţului caselor în Statele Unite 
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Între timp însă, instituţiile financiare au vândut datoriile către băncile de 
investiţii ca CDO, iar apoi băncile de investiţii au listat CDO pe piaţa bursieră, 
ca acţiuni ale fondurilor speculative, multe coordonate tot de aceleaşi mari 
bănci de investiţii. Sub prestigiul profesional, tradiţia şi reputaţia acestora, 
investitorii au decis să investească în CDO trimiţând către Statele Unite bani 
din întreaga lume, sub forma fondurilor de hedging şi a fondurilor de pensii. 
Dar când a trebuit să plătească împrumuturile, debitorii subprime nu au reuşit să 
o facă, iar mai departe băncile de investiţii nu au avut sumele necesare pentru 
plata dividendelor. Oamenii au devenit nerăbdători şi băncile au fost nevoite să 
execute debitorii subprime. Problema a fost că toate acestea au degenerat într-o 
lichidare de stoc masivă a activelor debitorilor executaţi şi piaţa imobiliară s-a 
prăbuşit, lăsând investitorii din întreaga lume în posesia unor obligaţiuni spriji-
nite de active depreciate (Shiller, 2008, pp. 90-142, Zandi, 2009, pp. 87-186 ). 

Cea mai importantă semnificaţie a spiritelor animale este nevoia de 
investiţii. Până la un punct, spiritele animale sunt în măsură să explice unele 
comportamente economice ale agenţilor economici. Dar uneori nevoia de 
investiţii poate să devină o goană după investiţii, aşa cum istoria a consemnat 
goana după aur, goana după pământ sau alte comportamente extreme din 
această categorie. Hyman Minsky, în cartea sa Stabilizing an Unstable 
Economy, a prezentat o ipoteză interesantă, ipoteza instabilităţii financiare. 
Conform acestei ipoteze, există trei tipuri de debitori care sunt părţi în 
contractele de credit: 

 debitori de tip hedging, care sunt capabili să plătească dobânzile şi 
suma împrumutată;  

 debitori speculatori, care au disponibilităţi să plătească cu certitudine 
doar dobânda. Ei folosesc banii altor investitori pentru a face speculaţii 
financiare, urmând să plătească şi suma împrumutată numai dacă vor 
câştiga în urma jocului speculativ, cu alte cuvinte un pariu; 

 debitori Ponzi, care sunt cei mai periculoşi din punct de vedere al 
solvabilităţii financiare. Veniturile lor curente nu pot acoperi nici 
dobânda, nici împrumutul. Aceştia îşi stabilesc strategia de plată pe 
baza vânzării veniturilor lor viitoare, pariind practic că aceste venituri 
vor fi mai mari şi în continuă creştere. 

În perioadele de boom numărul de debitori hedging scade, în timp ce 
ponderea de debitori speculatori şi debitori Ponzi creşte. Debitorii Ponzi sunt 
primele victime ale crizei financiare, pentru că atunci când creditarea se 
restrânge, instituţiile financiare trebuie să accepte măsuri disperate cum ar fi 
vânzarea activelor la preţuri de lichidare de stoc, pentru a onora obligaţiile de 
plată. Vânzarea activelor în condiţii de urgenţă creează premisele pentru ca 
debitorii Ponzi să piardă pariul pe veniturile lor viitoare în creştere, ceea ce va 
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spori intensitatea cu care se va manifesta criza economică. Problema cu vânzare 
tip lichidare de stoc este faptul că preţurile activelor scad mai accentuat şi mai 
repede decât se reduce datoria. Un bun exemplu al materializării acestui tip de 
risc este ceea ce s-a întâmplat în timpul Marii crize: între octombrie 1929 şi 
martie 1933, valoarea reală a activelor a crescut cu 40 de procente chiar dacă 
valoarea nominală a scăzut cu 20 de procente. Acesta este un coşmar devenit 
realitate, pentru că oamenii trebuie să plătească înapoi mai mult decât valoarea 
împrumutului contractat (Minsky, 2008, pp. 99-145). 

Riscul bancar şi creditorul de ultimă instanţă 

Criza recentă a izbucnit şi s-a desfăşurat sub o formă parţial recunoscută 
şi la crizele  din trecut. Lăcomia, nebunia, exuberanţa sunt întotdeauna de vină 
pentru apariţia unei crize, dar de fiecare dată când se fac cercetări în acest sens, 
sunt descoperite origini diferite care solicită abordări diferite pentru 
descoperirea remediilor. De data aceasta se pare că sistemul de stimulare pe 
bază de bonus pentru rezultate economice bune pe termen scurt, dar 
nesustenabile şi artificiale a făcut participanţii de pe piaţă să fie orbi la efectele 
adverse pe termen mediu şi lung. Prin urmare, oamenii şi-au asumat riscuri 
dincolo de capacitatea şi cunoştinţele lor de gestionare a riscurilor. Pe lângă 
investiţiile canalizate către acţiuni supraevaluate, a existat un conflict antagonic 
între investitori şi consiliile de administraţie ale societăţilor cotate la bursă. Cei 
din urmă au vrut să deţină acţiuni şi să le transforme în valori mobiliare 
puternice, dar cu randament mic pe termen lung, în timp ce oamenii de rând 
deveniţi investitori sau speculatori cu câteva obligaţiuni au vrut să scape de ele 
cât mai repede posibil, şi să folosească cotele mari de productivitate pe termen 
scurt pentru câştiguri la fel de mari, dar riscante. Această lipsă de consens în 
ceea ce priveşte viitorul investiţiilor poate fi interpretată şi ca o dovadă a 
eşecului guvernării corporative (Taleb, 2007, pp. 23-128, Turner, 2008,  
pp. 12-48, 56-88). 

O bancă centrală are un rol vital în buna funcţionare a mecanismul 
economic. În sarcina băncii centrale se află politicile care vizează masa 
monetară, rata dobânzii şi inflaţia. Banca centrală controlează oferta de bani 
prin activitatea sa de pe piaţa liberă, reprezentată de cumpărarea sau vânzarea 
titlurilor de stat, aferente datoriei publice pe termen scurt. Ceea ce este cunoscut 
sub numele de modificare a ratei dobânzii înseamnă de fapt ajustarea altor 
pârghii, nu a ratei dobânzii. În cazul în care există un risc inflaţionist, atunci 
banca centrală va oferi pur şi simplu spre vânzare titluri de stat cu scadenţa pe 
termen scurt, în scopul de a restrânge suma de bani de pe piaţă. Băncile 
comerciale vor avea în conturile lor mai puţini bani decât a decis banca centrală 
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să se retragă de pe piaţă, prin urmare acestea va trebui să împrumute bani de la 
alte bănci comerciale, care au depozite la banca centrală. Cererea de bani va 
creşte, iar acelaşi lucru se va întâmpla şi cu rata dobânzii, o rată de fond, de 
fapt, utilizată de băncile comerciale pentru împrumuturile acordate reciproc cu 
banii depuşi în conturile băncii centrale. În baza acestui algoritm se foloseşte 
expresia că băncile centrale au crescut rata dobânzii. 

În cazul în care suplimentarea masei monetare este necesară pentru piaţă, 
băncile centrale pot acţiona în sens opus pentru a oferi mai mulţi bani pentru 
agenţii economici. Băncile comerciale nu vor mai avea nevoie de bani 
suplimentari; prin urmare, rata de fond dintre ele va fi mai mică. Uneori acest 
nou minim ar putea fi periculos dacă rata dobânzii ajunge la o valoare apropiată 
de zero. Băncile centrale nu împrumută bani băncilor comerciale, ci ofertanţilor 
de titluri de stat, pentru ca aceşti bani să ajungă mai departe la băncile 
comerciale. Dar în cazul în care rata dobânzii este zero, se poate spune că 
puţine stimulente vor mai fi descoperite pentru a avea depozite la băncile 
comerciale (Krugman, 2009, pp. 101-209, Read, 2009, pp. 29-59). 

O bancă ajunge în pericol de faliment din două motive principale: 
 Dobânda încasată pentru creditele oferite agenţilor economici este 

depăşită de datoriile curente ale băncii; 
 Izbucnirea unei panici bancare care impune necesitatea vânzării de 

urgenţă a activelor, eventual la preţuri de lichidare de stoc. 
O bancă trebuie să returneze banii la cerere clienţilor, dar nu poate face 

acelaşi lucru cu debitorii care au împrumutat bani de la ea pentru angajamente 
pe termen lung, deoarece numai depozitele sunt la cerere, nu şi împrumuturile. 
În cazul în care câteva bănci se confruntă cu panici bancare, există riscul 
apariţiei unor repercusiuni imediate asupra încrederii în întregul sistem bancar, 
din cauza neconcordanţei de tratament asupra activelor şi pasivelor bancare. 
Odată ce izbucneşte o panică bancară, chiar şi băncile solvabile sunt în pericol 
de a se confrunta cu retrageri masive din partea deponenţilor lor. Pentru a 
înţelege mecanismul de apărare al unei bănci într-o asemenea situaţie ar putea fi 
important de analizat mai întâi de toate de ce băncile utilizează active care nu 
pot fi lichidate fără efort şi rapid. În sprijinul acestei probleme, economiştii 
Bruce Champ şi Scott Freeman au dezvoltat un model de analiză a veniturilor 
din cadrul serviciilor bancare. Au presupus că există o piaţă financiară în care 
oamenii tranzacţionează produsul Y. Analiza se bazează pe ipoteza că Y nu este 
comercializat atunci când oamenii sunt tineri. O altă ipoteză este aceea că există 
două tipuri de agenţi economici, de tip 1, cei care utilizează produsul Y în 
perioada următoare tinereţii, şi de tip 2, ceilalţi care utilizează produsul în a 
doua perioadă de după tinereţe. În timpul copilăriei nimeni nu ştie ce tip de 
agent economic va fi. Acest lucru ar putea fi dezvăluit numai atunci când o 
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persoană fizică va fi matură şi va şti dacă va utiliza produsul Y mai devreme 
sau mai târziu. Pentru simplificarea analizei, cei doi autori a considerat în 
continuare că există o probabilitate de 0,5 pentru un participant la piaţă să fie 
inclus în populaţia de tip 1 sau în populaţia de tip 2, neştiind despre ceilalţi care 
sunt tipurile lor. Prin urmare, modelul va fi construit pe ipoteza că exact 
jumătate din fiecare generaţie aparţine fiecărui tip de populaţie (Champ, 
Freeman, 2004, pp. 23-109, 230-254). 

Agenţii economici trebuie să aleagă între două utilizări ale activului lor, 
depozitarea sau transformarea acestuia în capital. Stocarea un activ are sensul 
de depozitare a activului într-un subsol, depozit sau cont, în cazul în care activul 
este format din bani. Depozitarea asigură o rată a rentabilităţii de 1 pentru o 
perioadă, indiferent dacă acest lucru se întâmplă în prima perioadă de după 
tinereţe sau în timpul celei de-a doua. Capital începe să producă dobândă numai 
în a doua perioadă, şi anume o dobândă 1>X . În prima perioadă nu există 
nicio dobândă, dar capitalul poate fi vândut pentru kυ . Vânzarea de capital 
înainte de perioada de maturitate nu permite proprietarului de a exploata la 
maximum o investiţie, prin urmare, proprietarul ar putea fi tentat să emită titluri 
false de capital. Acesta este motivul pentru capitalul vândut înainte de perioada 
sa de maturitate trebuie să fie verificat cu costuri suplimentare θ , unde 

1−> Xθ . Toate aceste ipoteze despre active conduc analiza în jurul ratelor 
prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Tabelul 1  

Rate de venit pentru depozite şi investiţii 
Rate efective 
de venit:                               O perioadă                      Două perioade 
Depozit                                                1                                  1 
Capital                                           θν −k                             Χ  

 
Pentru producerea de bunuri de capital X, agenţii economici vor achita 

valoarea actuală a bunurilor X. Valoarea actualizată a X este obţinută prin X 
împărţit la o rată de venit pentru o perioadă a utilizării alternative a capitalului, 
prin urmare, oamenii vor plăti cel mult XX =1/  bunuri în prezent pentru 
capital, care va valora X bunuri în viitor. Prin urmare, Xk ≤υ , dar pentru că 

1−> Xθ , atunci 1−> kυθ  sau θυ −> k1 . Ca o concluzie, rata dobânzii la 
depozite depăşeşte rata profitului de capital pentru aceeaşi perioadă. Dacă 

θυ −> k1 nu este adevărat, atunci rata profitului va depăşi rata dobânzii în 
ambele perioade, echivalent cu pierderea interesului pentru depozitare pe 
termen lung, dar şi pe termen scurt. O probabilitate mai mare ca Xk ≥υ  va 



Crizele economice şi complexitatea modelării spiritelor animale 
 

169 

apărea şi, fără a lua în considerare costul de a evita titluri false de capital, unii 
agenţi economici ar putea evalua piaţa de investiţii pe termen scurt mult mai 
atractivă decât cea pe termen lung rezervată investiţiilor mai sigure, dar cu 
rentabilitate mai mică. Acesta este motivul pentru care modelul se bazează pe 
presupunerea că θυ −> k1 . 

Motivul pentru care oamenii decid să facă economii este utilitatea mai 
mare de care ei speră să se bucure în viitor. În acest model economic agenţii 
economici nu ştiu când vor consuma bunurile respective. Oamenii trebuie să 
aleagă între depozite şi investiţii, fapt care este dificil datorită nevoii de 
lichiditate. Dacă un agent economic deţine capital şi decide să-l vândă după o 
perioadă, el va primi doar θυ −k , în locul alternativei mai bune oferite de rata 
dobânzii la depozite,  de 1. Cu toate acestea, în cazul în care agenţii economici 
preferă să păstreze stocul şi să îl consume în a doua perioadă, ei primesc doar 
rata de rentabilitate 1 în loc de X oferite de alternativa investiţiei în capital. O 
persoană care nu ştie ce tip este la momentul în care alege destinaţia activului 
nu poate avea de asemenea garanţia de a primi rezultatele celei mai bune rate de 
rentabilitate. De aceea motivul analizării acestui model ar putea fi o soluţie 
pentru acordarea celei mai bune rate de rentabilitate pentru un agent economic, 
indiferent de tipul său (Champ, Freeman, 2004, pp. 232-246). 

Spiritele animale şi investiţiile din domeniul bancar 

O instituţie intermediară, precum o bancă, ar putea oferi o soluţie prin 
care fiecare persoană de tip 1 să primească rata de 1 după prima perioadă, şi 
fiecare persoană de tip 2 să primească X la sfârşitul celei de-a doua perioade. 
Agenţii economici vor face depozite la această instituţie intermediară, lăsând 
banii în grija lor pentru o bună gestionare. Instituţia intermediară va şti sigur 
pentru fiecare în parte care persoană este de tip 1 şi care este de tip 2, în scopul 
de a păstra banii pentru depozitele la vedere, necesari când acestea sunt 
returnate la cerere clienţilor. Nu este greu de anticipat evoluţia intenţiilor 
agenţilor economici.  Dacă o persoană tip 1 se preface că este de fapt de tip 2, 
ea ar fi capabilă să consume X în loc de 1, dar mai târziu şi numai cu o utilitate 
mai mică. Dacă ea este de tip 2, şi pretinde a fi de tip 1, ar avea acces la 
depozitul unei alte persoane de tip 1, dar va obţine doar 1 loc de X. În realitate 
intermediarul ar putea fi o bancă a cărei activitate principală să fie furnizarea de 
lichidităţi. Presupunând că la nivel individual caracterul aleatoriu este mai 
pronunţat decât pentru economia globală, banca va putea monitoriza, într-o 
anumită măsură, succesiunile de deponenţi care vor retrage banii după o 
perioadă sau după două perioade. Cu toate acestea, în cazul în care mai mult de 
o persoană de tip 2 pretind a fi de tip 1 şi vor să îşi retragă banii mai devreme, 
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banca trebuie să vândă capital în scopul de a onora obligaţiile de plată făcute 
clienţilor săi. Orice client ar trebui să aibă 1, dar banca trebuie să vândă activul 
la preţul de θυ −k , care este mai mic decât 1, prin urmare cei din tipul 1 vor 
pierde în urma vânzării la preţ de lichidare de stoc. După ce banca a achitat 
datoria către persoanele de tip 1 şi către persoanele de tip 2 care au pretins că 
sunt de tip 1,  s-ar putea să nu mai fie în măsură să plătească sumele tuturor 
investitorilor de tip 2 care şi-au păstrat calmul. 

Premisele crizei economice actuale au scos în evidenţă faptul că hazardul 
moral este un vector de viteză pentru exuberanţă iraţională pe pieţele financiare. 
Guvernele reglementează asigurarea depozitelor în scopul de a proteja 
deponenţii care îşi fac griji pentru siguranţa depozitelor lor, mai ales dacă 
investiţii bancare sunt sprijinite de active riscante. Având însă certitudine cu 
privire la asigurarea depozitelor lor, deponenţii nu mai au motive să îşi facă 
griji şi nu mai sunt interesaţi în monitorizarea riscurilor şi a solvabilităţii băncii. 
Deponenţii vor urmări doar profituri mai mari, fapt ce va determina o 
reorientare a interesului lor pentru băncile care asigură plata unor dividende mai 
mari pe baza unor investiţii riscante,  în locul băncilor sprijinite de active mai 
sigure, dar care plătesc dobânzi mai mici  la depozite (Farmer, Guo, 1994,  
pp. 79-129). Problema hazardului moral este puternic corelată cu unul dintre 
cele mai critice aspect legate de spiritele animale: ignoranţa agenţilor economici 
cu privire la caracterul de scurtă durată al creşterii economice. Reformulând, se 
poate spune că analiza de piaţă a unui titlu mobiliar şi riscul bancar aferent 
acestuia sunt, potrivit autorilor George Akerlof şi Robert Shiller, ca un concurs 
de frumuseţe unde publicul este impresionat de cele mai frumoase modele din 
acel moment, nu din viitor. Deponenţii vor fi interesaţi de activele riscante 
pentru că direcţionează bani în conturile lor cu randament ridicat, în locul 
randamentului mic asigurat de activele mai sigure pe termen lung. Acesta este 
spiritul foarte animal din domeniul investiţiilor bancare. Oamenii sunt tentaţi să 
recunoască doar că economia va creşte permanent, oferind posibilitatea lui 
George Akerlof şi Robert Shiller să încorporeze în Animal spirits cele mai 
importante probleme economice care interferează cu spiritele animale: 

 limitele sociale ale profitului; 
 iluzia monetară; 
 schimbări în acţiunile economice; 
 legende în loc fapte şi cifre; 
 corupţia; 
 exuberanţă şi supra încrederea. 

Toate aceste tipuri ale spiritelor animale au fost sprijinite de false modele 
economice promovate pentru a distrage atenţia de la risc, fapt ce a distorsionat 
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deciziile economice aferente (Akerlof, Shiller, 2009, pp. 48-59, Howitt, 
McAfee, 1992, pp. 40-99). 

Investiţiile încorporează întotdeauna un grad de risc. Plăţile se fac în 
viitor, împreună cu incertitudinea specifică viitorului. Dacă deponenţii află că 
activele băncii lor nu sunt suficient de puternice pentru a susţine obligaţiile sale, 
aceştia se vor îngrijora suficient de mult pentru a provoca o panică bancară şi o 
scădere a valorii portofoliului băncii din cauza vânzărilor la preţ de lichidare de 
stoc. Şi băncile, şi investitorii trebuie să fie protejaţi împotriva riscului. Băncile 
pot deţine pur şi simplu o fracţiune mai mare din portofoliile lor în active mai 
sigure, şi pot face de asemenea oferte atractive pentru deponenţii care au avut 
şansa de a deveni acţionari. Transformarea deponenţilor în acţionari permite 
băncii de a avea o valoare pozitivă netă mai mare, W, după cum este ilustrat în 
bilanţul următor: 

 
Tabelul 2 

Bilanţul unei bănci 
  Activ Pasiv 
Rezerve                                                Hγ  
Active furnizoare de dobânzi         ( ) WH +− γ1  

H  
W  

Capital                                               WH +  WH +  
 
Deţinătorii de capitaluri proprii investesc o parte din valoarea băncii în 

schimbul valorii nete W. Când există pierderi, consiliul de administraţie al 
băncii va trebui să redirecţioneze resurse scăzute din valoarea netă a băncii, nu 
din depozite. Numai după ce valoarea netă scade la zero, depozitele vor fi în 
pericol. Ca o concluzie, se poate spune că acţionarii sunt cei mai expuşi la risc 
bancar (Champ, Freeman, 2004, pp. 248-256). Această expunere la risc ar putea 
fi atenuată dacă unele dintre următoarele caracteristici economice ar putea fi 
integrate în modele economice (Akerlof, Shiller, 2009, pp. 190-223, Mathews, 
1984, pp. 45-90): 

 oportunitatea de a învăţa din experienţă; 
 posibilitatea de a face contacte cu un formator de piaţă sau lider de 

opinie, factor de decizie politică, alţi participanţi pe piaţă; 
 reputaţia; 
 sinergia cu alte întreprinderi din acelaşi domeniu. 
Primele două caracteristici ar putea fi însumate în k

cΔ , inclus în modelul 
ratelor de venit din depozite şi investiţii, ca un indicator pentru ajustarea 
capitalului în prima perioadă în exemplul precedent, alături de θ  şi kρ . Acesta 
va fi un indicator de tip cost şi ar trebui în consecinţă să fie scăzute din kν . k

cΔ  
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este un cost, deoarece există costuri tranzacţionale şi costurile de cercetare 
pentru crearea şi menţinerea unei reţele funcţionale între agenţii economici 
pentru schimbul de experienţă şi de informaţii. Pentru analiza pe termen lung, 
un indicator important potrivit pentru a fi integrat în model ar putea fi reputaţia 
sursei capitalului de la care participanţii de pe piaţă aşteaptă rezultate viitoare, 

kΩ . Reputaţia ar putea fi bună sau rea, prin urmare, reprezentarea sa în model 
se face cu ambele semne. Un alt indicator important este ratingul. Agenţiile de 
rating au jucat un rol distinct în criza financiară prin distorsionarea informaţiilor 
de analiză reală a mediului economic în general şi asupra solvabilităţii băncilor 
majore sau a securităţii activelor lor în special. Ratele de depozitare şi de capital 
ar trebui să fie ajustate după cum urmează: 

 
Tabelul 3 

Rate de venit ajustate cu rating, reputaţie şi experienţă 
Rate efective 
de venit:                               O perioadă                      Două perioade 
Depozit                                                1                                  1 
Capital                                       kk

c
k ρΔθν −−−            ( )kΩΧ ±1                   

 
 
Introducerea unor noi variabile precum costul de creare a reţelei, ratingul 

şi reputaţia prezintă o matrice nouă pentru ratele de rentabilitate ce trebuie să fie 
disponibile pentru agenţii economici. Din veniturile din capital kν pe termen 
scurt vor fi scăzute nu numai θ , ca un cost deja explicat, dar şi k

cΔ  şi kρ  de 
asemenea. Acest lucru înseamnă că pe termen scurt kν nu este depăşită numai 
de 1, dar este depăşit de departe de acesta, deoarece costurile tranzacţionale 
cum ar fi cele specifice unei reţele, sau cele de rating, ar putea doar să scadă 
profiturile aşteptate de către o persoană care a vrut să transforme după o 
perioadă capitalul în lichidităţi. Pe termen lung trebuie introdusă în model 
reputaţia, dar veriga slabă în gândirea economică a oamenilor au fost aşteptările 
lor pe termen scurt. Pe termen lung multe alte variabile pot fi luate în calcul 
spre ajustare şi nu neapărat originare în spiritele animale. 

Concluzii 

Noul model de rate de randament pentru depozitare şi de capital ar putea 
fi un indicator util pentru prevenirea panicilor bancare, respectiv a crizelor 
echivalente. Modelul s-ar putea dovedi util pentru a-i face pe investitori să 
înţeleagă că nu este normal să accepte diferenţe mari între valoarea reală a 
activelor şi valoarea lor nominală. Diferenţa este susţinută de relatări ale unor 
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cazuri particulare ale realităţii  care încurajează recurgerea la scheme de 
îmbogăţire rapidă şi întreţin exuberanţa iraţională care a permis crizei să 
izbucnească. Pe termen scurt participanţii la piaţă ar trebui să fie conştienţi că 
nu pot fi obţinute decât întâmplător profituri mari, deoarece există mai multe 
tipuri de costuri care sunt uneori greu de reperat şi de integrat în luarea 
deciziilor economice. Înregistrarea randamentelor mari pe termen scurt este 
riscantă, la fel cum criza financiară din 2007 s-a dovedit a fi. Introducerea 
variabilelor cum ar fi costul pentru reţeaua de schimb de informaţii şi de 
experienţă pentru rating şi reputaţia sunt doar un exemplu de cât de complexă ar 
trebui să fie analiză financiară a investiţiilor. Cu toate acestea, pe termen scurt 
rata profitului ar trebui să fie mult mai mică decât rata de dobânzii pentru 
depozite. În cazul în care agenţii economici ar fi fost conştienţi de aceste 
aspecte, atunci criza ar fi putut fi mai blândă sau chiar evitată. 

Spiritele animale sunt factori determinanţi pentru economie, dar din 
păcate nu încă şi pentru gândirea economică. Economiştii ar trebui să înceapă să 
îşi revizuiască cunoştinţele teoretice şi să evolueze în modul lor de gândire 
economică, deoarece crizele economice au evoluat deja. Dacă acestei provocări 
nu i se va răspunde pe măsură, atunci va trebui să admitem că probabil în criză nu 
este economia, ci însăşi ştiinţa economică (Dinu, 2010, pp. 318-323, 339-346). 
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