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Rezumat. Lucrarea prezentă încearcă să scoată în evidenţă anumite 
cauze care au condus la apariţia actualei crize, rolul şi importanţa 
semnalelor în anticiparea unor evenimente care caracterizează o situaţie 
de criză, necesitatea interpretării acestor semnale nu numai prin teorii 
economice consacrate, ci şi prin metode şi teorii interdisciplinare. 
Pericolele (ameninţările) ce pot apărea în situaţii de criză trebuie 
identificate în mod corespunzător, după cum trebuie identificate şi 
oportunităţile, pentru ca măsurile ce vor fi luate la nivel macroeconomic să 
fie înglobate în politicile economice în aşa fel încât să contribuie la 
optimizarea deciziilor macroeconomice şi la atingerea cu succes a 
obiectivelor. 
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Introducere  
 
Actuala criză depăşeşte cu mult sfera economicului, deşi specificitatea 

acţiunilor din economie (şi mai ales din sectorul financiar) este considerată de 
mulţi analişti drept principala cauză ce a determinat manifestarea efectelor ce 
caracterizează o criză. Dezbaterile care au avut loc, care au loc şi care vor avea 
loc încearcă să scoată în evidenţă cauzele care au condus la apariţia crizei, 
modele de analiză a crizei, metode de prevenţie a acesteia, precum şi 
identificarea de soluţii care să minimizeze impactul negativ al efectelor 
generate de criză sau chiar să identifice fundamente pentru dezvoltarea unor noi 
relaţii şi corelaţii nu numai în sfera practicii economice, ci şi în teoria 
economică. Dacă pornim de la simbolistica specific chineză a cuvântului criză,  
care este format din două ideograme (prima înseamnă pericol, iar cea de-a doua 
oportunitate), putem afirma că o situaţie de criză reprezintă acea situaţie în care 
putem regăsi cel puţin un semnalizator al pericolului, dar şi un semnalizator al 
necesităţii demarării unor procese de schimbare. 

După apariţia şi identificarea semnalelor o importanţă deosebită o are 
modul în care se fundamentează şi implementează măsurile de prevenţie, iar 
dacă această prevenţie nu poate avea rolul scontat, devin importante acţiunile şi 
măsurile ce trebuie luate (atât la nivel microeconomic, cât şi la nivel 
macroeconomic) pentru reducerea efectelor negative ce pot apărea şi care pot 
contribui la reducerea posibilităţilor de adâncire ulterioară a crizei. 

 
O incursiune în istoria economică 
 
Dacă ne uităm la ceea ce s-a întâmplat în trecut, ni se arată foarte clar 

evoluţia pozitivă pe care au avut-o atât economia, cât şi ştiinţa economică în 
ultimii 140 de ani. Două războaie mondiale care au semănat moarte au putut 
însemna şi momentele de reaşezare a relaţiilor economice într-un asemenea 
mod încât să facă posibile extraordinarele reconstrucţii de după încetarea 
ostilităţilor. Cele două razboaie mondiale, soldate cu milioane de victime, s-au 
datorat neputinței politicienilor de a dezamorsa tensiunile geopolitice 
acumulate, astfel că acestea au forţat umflarea unui „balon” care, în momentul 
în care s-a spart, a revărsat o mulţime de nenorociri asupra întregii lumi. 

Realitatea acestor ultimi ani nu se rezumă doar la „baloane” care, prin 
spargerea lor, declanşează războaie în cel mai propriu sens al cuvântului. În 
spaţiul economic au apărut „baloane” specifice, care nu s-au soldat neapărat cu 
moartea fizică a indivizilor implicaţi în varii activităţi economice care aveau şi, 
mai rar, poate că nu aveau legătură cu umflarea „baloanelor”, dar au generat 



Aspecte ale semnalizării pericolelor şi a identificării oportunităţilor în situaţie de criză 

 
13

situaţii atât de grave încât pot fi comparate cu situaţiile generate de războaiele 
adevărate. 

Un prim balon plin de tensiuni din această perioadă poate fi considerat cel 
înregistrat între 1890 şi 1893 în Statele Unite ale Americii.  Tensiunile 
acumulate au fost generate de o creştere de 36% a indicilor bursieri între 1890 
şi 1892, urmată de o scădere de 27% a acestora până în a doua jumătate a anului 
1893, această creştere bruscă – scădere bruscă de pe pieţele financiare fiind 
însoţită de o scădere a salariilor nominale întreprinsă de angajatori (folosindu-se 
drept argument scăderea preţurilor cu ridicata), iar această stare de instabilitate 
se pare că a declanşat o stare de panică, soldată cu retragerea în ritm susţinut a 
economiilor depuse în bănci (Akerloff, Schiller, 2010, pp. 111-113). Astfel, 
multe dintre afacerile umflate în mod artificial de creşterea bruscă a valorii 
acţiunilor au început să dispară datorită costurilor foarte ridicate de accesare a 
creditelor. Din păcate, într-un asemenea climat tensionat au avut de suferit şi 
afacerile viabile, iar efectul cumulat a însemnat şi o menţinere a unei rate 
ridicate a şomajului pe un termen suficient de lung încât situaţia de ansamblu a 
acelor ani să fie marcată drept criză economică. Tumultul înregistrat în această 
perioadă a determinat abordări interesante ale anumitor concepte, cum ar fi 
acela de „iluzie a banului”, care au fost folosite inclusiv în bătălii electorale, dar 
au creat şi oportunităţi pentru abordarea complexă a acestor fenomene 
economice, iar un rezultat notabil al acelei perioade a fost inventarea şi 
consacrarea termenului de rată reală a dobânzii de către profesorul Universităţii 
Columbia, John Bates Clark (Akerloff, Schiller, 2010, p. 116). De asemenea, 
după o analiză a ceea ce s-a întâmplat în ultimul deceniu al secolului al XIX-lea 
şi o reflecţie suficient de îndelungată ca să nu fie afectată de tragediile 
întâmplate atunci, poate fi privită ca oportunitate şi înfiinţarea „băncii băncilor” 
în SUA, şi anume Federal Reserve System, în anul 1913, care să poată acţiona 
operativ în cazul în care apar situaţii negative asemănătoare. 

Cel de-al treilea deceniu al secolului XX a însemnat o perioadă în care se 
pare că au fost uitate simptomele înregistrate în SUA cu numai trei decenii în 
urmă. Caracteristicile economice ale acestui deceniu sunt similare cu cele dintre 
1890 şi 1892 în ceea ce priveşte creşterea indicilor bursieri, cu precizarea că 
această creştere a durat mai mult, iar experienţa redusă a Federal Reserve 
System în ceea ce priveşte corectarea deviaţiilor din spaţiul economic nebancar 
şi insuficienta precauţie în ceea ce priveşte activităţile specifice sectorului 
bancar au contribuit la „supraîncălzirea” economiei într-un mod în care 
„balonul” se umfla prea mult, chiar dacă materialele din care era confecţionat 
acest balon păreau a fi mult mai rezistente. În această perioadă, efectele 
generate de un avânt deviant de nenatural (precum iluzia unui cost scăzut al 
risipei sau iluzia apariţiei din neant a unor investitori geniali) s-au constituit în 
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factori care au adâncit efectele pe termen lung ale crizei. Spargerea balonului  
s-a petrecut în octombrie 1929 (scăderea dramatică a indicilor bursieri de atunci 
fiind aproape unanim considerată drept factorul declanşator al crizei), iar 
efectele generate de această spargere au fost resimţite nu numai în SUA, ci şi în 
foarte multe alte ţări din lume. Unul dintre aceste efecte a fost o prăbuşire 
cvasigenerală a sistemului monetar bazat pe etalonul aur, iar neîncrederea în 
bănci a devenit din ce în ce mai prezentă. De asemenea, atingerea unor rate ale 
şomajului foarte ridicate a condus la o stare extrem de tensionată pe piaţa 
muncii, tensiuni care au generat nu numai „baloane” în spaţiul economic, dar, 
mai periculos, au generat „baloane” în spaţiul ideologic (fascismul şi 
comunismul alimentându-se intens din aceste tensiuni). La fel ca şi în criza 
precedentă, Marea Criză (aşa cum este ea consacrată în cărţile de economie) a 
fost caracterizată de o scădere accentuată a indicilor preţurilor de consum, dar 
scăderea salariilor nominale nu a fost în ritmul în care au scăzut preţurile, ceea 
ce a însemnat o creştere a salariilor reale. Pericolele generate de această criză  
s-au manifestat foarte dur în ceea ce priveşte spaţiul economic, dar mult mai 
devastatoare au fost pericolele transformate în orori ale unor regimuri 
dictatoriale, fie că acestea au fost înregistrate în Germania, fie că au fost 
înregistrate în URSS, Polonia, Cehoslovacia, România, Ungaria sau Bulgaria. 
Oportunităţile ivite în urma Marii Crize au fost, din păcate, puse în umbră de 
pericolele mult mai producătoare de efecte negative. Una dintre ele se referă la 
consacrarea importanţei certe a „iluziei banului” în economie, iar o alta ar putea 
fi legată de intensificarea cercetărilor asupra fenomenelor economice şi a 
obţinerii de rezultate importante ale acestor cercetări (anul 1936 fiind anul 
apariţiei Teoriei generale a ocupării, dobânzii şi monedei a lui John Maynard 
Keynes). De asemenea, poate fi legat de conceptul de oportunitate şi importanţa 
pe care trebuie să o acorde fie un cercetător al metaspaţiului economic, fie un 
practician al spaţiului economiei reale aspectelor care nu se bazează numai pe 
comportamentul raţional, ci mai degrabă pe un comportament pe care Keynes îl 
leagă de spiritele animale. 

„Explozia pieţelor financiare de tip subprime în august 2007 poate fi 
văzută ca detonatorul care a declanşat criza”, susţine Thomas Palley în lucrarea 
sa „America’s flawed paradigm: macroeconomic causes of the financial crisis 
and great recession” din 2011. Acest detonator  a fost legat de o bombă care să 
producă această explozie, iar bomba ar trebui să aibă anumite caracteristici. 
Este suficient să afirmăm că această bombă poate fi caracterizată doar ca o bulă 
care se umflă încontinuu şi nu aşteaptă decât apariţia unui detonator? Pot fi 
identificaţi autorii acestei bombe? Poate fi dezamorsată o asemenea bombă? 
Iată doar câteva întrebări la care analiştii economici au încercat să răspundă. În 
opinia unor autori, triumful neoliberalismului în economie, triumf înregistrat în 
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deceniul 9 al secolului trecut, asupra paradigmei care se baza pe atingerea 
ocupării depline şi a echilibrării pieţei muncii în strictă corelaţie a creşterii 
salariului nominal cu productivitatea muncii (Palley, 2011, p. 5) a constituit 
scheletul pe care s-a putut construi o asemenea bombă. O abordare raţională 
asupra acestei situaţii ne-ar îndemna să credem că aceia care au trasat 
caracteristicile principale ale neoliberalismului de tip Reagan-Thatcher se bazau 
pe o strategie a îndatorării care să susţină creşterea susţinută a investițiilor în 
domeniul militar fără a le sacrifica pe cele din domeniul civil, în aşa fel încât, 
prin această strategie, blocul comunist să înregistreze o stare de sufocare 
investiţională care a condus la un moment dat la o sufocare a consumului intern 
în ţările comuniste. Odată ce căderea comunismului a devenit un ţel atins, 
revenirea la politicile economice sănătoase care au asigurat refacerea 
economiilor capitaliste de după război reprezenta un obiectiv suficient de 
raţional. Dar nu a fost aşa, întrucât continuarea politicilor economice 
neoliberale după căderea comunismului a condus la o diminuare a capacităţii de 
negociere şi poziţionare a lucrătorilor, la o întărire a capacităţii de poziţionare a 
corporaţiilor, precum şi la o setare a caracteristicilor pieţelor financiare la 
nivelul intereselor exponenţilor elitelor de afaceri şi financiare, elementul de 
intenţionalitate în acest sens fiind evident (Palley, 2011, p. 7). Prin această 
continuare, s-a înregistrat un proces de accentuată polarizare, atât economică 
dar şi socială, iar efectele acestei polarizări pot constitui surse de conflicte 
sociale care, dacă nu sunt dezamorsate la timp, vor genera nu numai costuri 
sociale ridicate, ci şi costuri economice care pot agrava lucrurile sau se pot 
transforma în premise ale apariţiei unei noi crize. 

 
Aspecte ale teoriei aşteptărilor raţionale 
 
Teoria comportamentului raţional presupune că un consumator, 

producător sau orice alt individ care are legătură cu spaţiul economic nu 
acţionează decât într-un mod în care să-şi atingă scopurile (sau să nu acţioneze 
într-un mod îndreptat împotriva propriilor interese). O lungă perioadă de timp, 
această teorie a constituit izvorul de la care au fost obţinute soluţii pentru 
problemele din ce în ce mai diverse ale spaţiului economic. Mai mult decât atât, 
sţiinţa economică s-a caracterizat printr-o relativă încremenire în teoria 
raţionalităţii, în timp ce alte ştiinţe precum sociologia, psihologia sau sociologia 
au încercat (şi reuşit) să dezvolte şi alte direcţii de cercetare (Akerloff, 2009,  
p. 166). O exemplificare a limitelor teoriei economice bazate pe raţionalitate 
poate fi cea a cazului unei firme care avea toate şansele să devină una dintre 
cele mai reprezentative pe piaţa serviciilor financiare. Este vorba despre Long 
Term Capital Management (LTCM), o firmă înfiinţată în 1994 de către 
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practicieni renumiţi în domeniul lor de activitate, dar care avea în componenţa 
consiliului director şi doi teoreticieni de vârf în domeniu, din moment ce aceştia 
chiar au primit Premiul Nobel în ştiinţe economice (este vorba de Myron 
Scholes şi Robert Merton, care au primit cea mai preţioasă distincţie pentru o 
lucrare ce trata metodele moderne de determinare a valorii titlurilor de valoare 
derivative). Aşteptările raţionale ne conduc spre ideea că o asemenea firmă, ce 
îmbină competenţe practice atât de necesare pieţelor financiare cu expertiză 
academică de cel mai înalt nivel şi care permitea utilizarea unor modele care au 
fost recunoscute de către forurile ştiinţifice reprezentative, nu putea avea decât 
rezultate dintre cele mai bune. Şi totuşi, nu a fost aşa. În 1998, pierderile acestei 
firme se ridicau la un nivel aproape imposibil de imaginat (aproximativ 4,6 
miliarde de dolari). Aşteptările raţionale ne-ar indica faptul că, la asemenea 
pierderi, organismele de supraveghere şi reglementare trebuie să investigheze 
ce s-a întâmplat şi să întreprindă acele acţiuni care să prevină apariţia unor 
cazuri similare. Şi totuşi, nu a fost aşa, chiar dacă în aprilie 1999 a fost redactat 
un raport al Grupului prezidenţial de analiză a pieţelor financiare, grup ce a avut 
în componenţă persoane cu cel mai înalt nivel de decizie în domeniul lor. 
Aşteptările raţionale ar trebui să ne indice faptul că au fost identificaţi 
responsabilii care au permis înregistrarea unor asemenea pierderi, efectele 
negative ale unui asemenea caz fiind chiar mult mai importante decât valoarea 
efectivă a sumelor aferente. Şi totuşi, nu a fost aşa, pentru că nu a existat niciun 
fel de măsură penalizatoare la nivel individual, iar firma a putut să dispară ca şi 
cum nu ar fi existat vreodată, deşi a existat un plan de redresare care să permită 
recuperarea a măcar unei părţi din pierderile înregistrate. 

Inovaţiile financiare au reprezentat un proces extrem de interesant care a 
condus la intensificarea multiplicării acţiunilor pe pieţele financiare, atât a 
băncilor, cât şi a societăţilor financiare nebancare, dar, în acelaşi timp, s-a creat 
şi posibilitatea unei difuzări a riscului într-o asemenea măsură încât s-a generat 
impresia că va cădea un actor atunci nu va fi singular, ci va fi urmat de căderea 
multor altora, ceea ce a condus la comportamente apropiate celor manifestate 
într-un mediu sigur, dar această aşa-zisă siguranţă nu a făcut altceva decât să 
convingă respectivii actori ai pieţelor financiare să lase garda jos şi să nu-şi ia 
nici cele mai elementare măsuri de precauţie. De asemenea, accesul relativ facil 
al unor fonduri de investiţii la credite a contribuit la trecerea, practic, de la o 
zonă relativ bine reglementată (caracteristică sistemului bancar) la o zonă foarte 
puţin sau chiar deloc reglementată (Boheim, 2011, pp. 315-317). Rapida 
internaţionalizare a acţiunilor întreprinse pe pieţele financiare a contribuit şi la o 
limitare a capacităţii autorităţilor naţionale de a verifica acele tipuri de activităţi 
care implică riscuri ridicate, iar această limitare a capacităţii nu a condus la 
altceva decât la o adâncire a incertitudinii pe aceste pieţe. Aşteptările raţionale 
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sugerau că trebuie întreprinse măsuri pentru a reduce impactul negativ al unor 
produse financiare atât de inovatoare. Dar nu a fost aşa sau, chiar dacă au 
existat unele măsuri, ele nu şi-au dovedit eficienţa. 

Deficienţele proceselor de reglementare reprezintă una dintre cauzele cele 
mai importante ce au condus la multiplicarea efectelor negative ale crizei, acest 
lucru fiind posibil datorită faptului că paradigma dominantă în sfera 
reglementării pornea de la ipoteza că stabilitatea şi eficienţa pieţelor financiare 
poate fi obţinută în mod automat (Boheim, 2011, p. 323). Rolul autorităţilor de 
reglementare poate fi optimizat doar dacă măsurile pe care le iau devin efective 
şi eficiente, dar se pare că nu a fost aşa. 

Relaxarea politicilor de concurenţă poate fi un semnalizator important al 
adâncimii crizei. În momentul acordării unor ajutoare de stat, chiar şi numai 
prin garantarea creditelor anumitor bănci sau întreprinderi private sau de stat 
(mai ales dacă selecţia se face pe baza criteriului TBTF – prea mari ca să cadă), 
acest comportament poate deveni şi o ameninţare reală în ceea ce priveşte 
concurenţa pentru că distorsionarea concurenţei afectează negativ eficienţa 
alocării resurselor mai degrabă pe termen lung decât pe termen scurt. 

Caracteristicile insolvenţei, ca procedură specifică pentru reorganizarea 
afacerilor, reprezintă un alt semnalizator important al adâncimii crizei. În 
momentul în care procedurile de insolvenţă sunt aplicate corect şi eficient, 
rezultanta este o asanare a spaţiului economic numai referitoare la acele firme 
care nu mai pot fi salvate. În momentul în care comportamentul practicienilor în 
insolvenţă este inadecvat (iar în condiţii de criză acest lucru poate fi considerat 
o oportunitate), pot fi afectate şi unele firme viabile, ceea ce va genera efecte 
negative, în special pe termen scurt, iar dacă numărul respectivelor firme este 
sufient de mare, şi pe termen lung. 

Modalitatea inadecvată şi arbitrară de stabilire a ratingurilor diferitelor 
firme de intermediere financiară este un alt element care poate semnaliza că 
ceva nu este în regulă şi poate genera alterări profunde ale pieţelor financiare 
care pot conduce la boli grave. În ceea ce priveşte agenţiile de rating, un 
semnalizator foarte important al unei potenţiale crize poate fi considerat şi 
ponderea pe care o au activităţile de consultanţă pe care acestea le oferă 
agenţilor economici financiari (bancari şi nebancari) în totalul activităţilor pe 
care aceste agenţii le au. Când facem referire la activităţile de consultanţă nu ne 
gândim doar la activităţile de consultanţă prestate de către agenţii ca persoane 
juridice, ci şi la cele prestate de către persoanele fizice care lucrează în cadrul 
acelor agenţii (deşi aşteptările raţionale ne-ar sugera aici existenţa unor 
conflicte de interese care ar trebui penalizate). Rolul agenţiilor de rating poate fi 
decisiv în anumite momente, întrucât orice inadecvare (a se citi favorizare) în 
determinarea ratingului unui agent economic financiar, urmată de o prăbuşire a 
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respectivului agent financiar, va determina apariţia de externalităţi negative în 
tot sistemul financiar, chiar şi pentru concurenţii direcţi, întrucât o prăbuşire a 
unui agent financiar antrenează o scădere a ratingului la nivelul întregului sector 
(Boheim, 2011, p. 324) 

Faptul că perceperea raţionalităţii în economie poate crea dificultăţi de a 
înţelege ce se întâmplă în spaţiul economic este sugerat şi de Pascal Bruckner în 
cartea Mizeria prosperităţii, atunci când face referire la Oracolul capitalist  
(p. 23): 

În romanul său Banii, publicat în 1891 şi care pune în scenă lumea 
putredă a Bursei, cu eroii, escrocii şi nătăfleţii săi, Emile Zola înfăţisează cu 
vigoare un personaj de cretin foarte bogat, un anume Amadieu, „un domn gras, 
cu faţa roşie şi rasă” şi care „printr-o încăpăţânare de brută norocoasă” şi-a pus 
toată averea pe titluri miniere căzute la cel mai jos nivel. Descoperirea unor 
filoane reale şi considerabile îl face să câştige 15 milioane dintr-o dată. „Iar 
operaţiunea lui imbecilă, care altădată ar fi trebuit să-l bage la puşcărie, îl 
ridică acum la rangul vastelor creiere financiare.” Este consultat de peste tot. 
Dar la fiecare întrebare, răspunde cu o grimasă, iar solicitantul este constrâns 
să-i interpreteze tăcerea. Aureolat de acea lovitură de geniu unică şi solitară, 
acest visător himeric a ales postura Pitiei: mormăitul şi mutismul. N-am dori să 
caricaturizăm: câţi Amadieu nu sunt astăzi printre gestionari şi alţi experţi ale 
căror injocţiuni duc deseori la ruinarea clienţilor lor? Este ceea ce dovedeşte 
următoarea experienţă făcută, potrivit unui zvon ce trebuie luat cu precauţie, de 
Wall Street Journal: acelaşi portofoliu de acţiuni gestionat de un cabinet foarte 
serios şi jucat la jocul cu săgeţi de către redactorii cotidianului ar fi produs la 
capătul unui an de zile cam acelaşi randament! La ce slujesc atunci analiştii 
financiari? La raţionalizarea aleatoriului, la a-i linişti pe clienţi, la a da acestui 
întreg haos o aparenţă de logică. Economia, ştiinţă a incertitudinii, ar trebui să 
le predea studenţilor ei vorbirea oraculară: arta de a nu spune nici da nici nu, de 
a nu preciza nimic, de a îneca fiecare propoziţie într-un flu salvator. Ce 
mărturisire în această frază a lui Alan Greenspan adresată ziariştilor: „Dacă aţi 
înţeles ceea ce am spus adineauri, înseamnă că nu m-am exprimat bine!”  

 
Aspecte ale teoriei disonanţei cognitive 
 
Multe dintre teoriile din alte ştiinţe sociale nu oferă posibilitatea de a fi 

integrate în spaţiul economic. Dar elemente specifice ale unor teorii pot 
completa teoriile economice în aşa fel încât rezultatele obţinute să se apropie 
mai mult de realitate, pentru că pot exista situaţii în care folosirea anumitor 
concepte specific economice pot conduce la o distorsionare a realităţii (Heyne, 
1991, p. 476). La un moment dat ştiinţei economice i s-a pus o etichetă de 



Aspecte ale semnalizării pericolelor şi a identificării oportunităţilor în situaţie de criză 

 
19

ştiinţă „imperialistă”, care tinde să invadeze celelalte ştiinţe sociale, dar 
interacţiunea dintre ştiinţe este normală atunci când trebuie identificate 
răspunsuri cât mai complete. Oportunitatea pe care o oferă actuala criză este 
aceea de a creşte nivelul de utilizare a unor elemente ale unor teorii deja 
consacrate în alte ştiinţe (sociologie, psihologie, drept sau chiar medicină), 
pentru a ieşi mai mult de sub imperiul raţionalităţii. Percepţia de către 
economişti a înţelesului termenilor de raţionalitate şi iraţionalitate este una 
specifică, spre exemplu unul dintre marii economişti, Gary S. Becker, făcând 
referire la comportamentul iraţional ca fiind o deviaţie întâmplătoare. Or, 
anumite teorii din psihologie „consideră comportamentul iraţional ca previzibil 
şi deci nefiind în totalitate întâmplător, iar predictibilitatea unui asemenea 
comportament atrage după sine şi implicaţii privind bunăstarea” (Akerloff, 
2009, p. 166).  

Una dintre teoriile din psihologie care poate furniza elemente importante 
pentru dezvoltarea teoriei economice este teoria disonanţei cognitive, elaborată 
de Leon Festinger, iar translatarea acestor elemente în economie a preocupat 
economişti de frunte, precum George Akerloff şi William Dickens. Aceştia se 
bazează pe câteva afirmaţii referitoare la capacitatea oamenilor de a avea 
preferinţe nu numai la nivelul lucrurilor ce ne înconjoară, ci şi la nivelul 
convingerilor pe care aceştia le au faţă de starea lumii înconjurătoare, la 
capacitatea oamenilor de a opta pentru una sau alta dintre convingeri şi chiar de 
a manipula această opţiune prin selectarea pe criterii subiective a resurselor 
informaţionale care să ofere un suport cât mai bun pentru a-şi argumenta 
respectiva opţiune, dar şi la capacitatea oamenilor de a opta  pentru acele 
convingeri care persistă în timp (Akerloff, 2009, p. 167). 

Dacă studiem atent comportamentul actorilor ca subiecţi ai cazurilor 
prezentate mai înainte, putem să ne dăm seama de faptul că majoritatea dintre ei 
fie nu conştientizau riscul încorporat acţiunilor pe care le întreprindeau, fie 
considerau că ceea ce făceau ei nu este riscant. Din prezentarea anumitor 
experimente (Akerloff, 2009, pp. 168-174), rezultă că mai degrabă actorii 
pieţelor financiare nu considerau riscant ceea ce făceau. Deciziile de politică 
economică sunt foarte importante în gestiunea unei crize, iar unele considerente 
trebuie luate în calcul atunci când se fundamentează aceste decizii. În primul 
rând, manifestarea unei crize poate să-i surprindă nepregătiţi pe decidenţii de 
politici economice, inclusiv în ceea ce priveşte conştientizarea unei situaţii de 
criză. În al doilea rând, este posibil ca, odată ce situaţia de criză este 
conştientizată, persoanele care trebuie să ia decizii pot să facă acest lucru nu 
neapărat pentru a maximiza probabilitatea de identificare a unei soluţii 
adecvate, ci pentru a se poziţiona într-un mod care să le permită argumentarea 
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propriilor lor convingeri, ceea ce poate îndepărta decidenţii de fundamentarea 
unor soluţii pentru problemele reale.  

Deciziile guvernamentale sunt transpuse în spaţiul economic prin 
intermediul unor acte normative. Dar foarte multe dintre actele normative 
adoptate de guvern au avut un impact cu mult diferit faţă de ceea ce se aşteptau 
decidenţii guvernamentali (Cărămidariu, 2012, p. 362), iar acest lucru s-a 
datorat şi faptului că multe dintre aceste acte au fost elaborate de indivizi care 
se străduiau mai degrabă să-şi apere propriile convingeri despre ceea ce trebuia 
făcut. 

Criza poate reprezenta şi o asemenea situaţie care creează premisele ca 
unele convingeri ale reprezentanţilor neoliberalismului (interesant numiţi drept 
„credincioşi ai laissez-faire” de către Adam Kessler) să fie atât de abrupt 
infirmate de ceea ce se întâmplă în economia reală încât afirmaţiile reactive pe 
care aceşti reprezentanţi le au nu fac altceva decât să distorsioneze şi mai mult 
realitatea. Asta înseamnă că ne aflăm în plin proces de afirmare a disonanţei 
cognitive. 

 
Concluzii 
 
Apariţia şi manifestarea crizelor generează un ansamblu de consecinţe, iar 

majoritatea acestor consecinţe sunt caracterizate de un nivel mai mic sau mai 
mare de periculozitate. În acelaşi timp, orice situaţie de criză generează şi 
apariţia de oportunităţi, de „semne” care ar trebui să ne convingă că trebuie să 
schimbăm ceva în viaţa economică. 

Teoriile economice care se bazează pe principii exclusiv (sau 
preponderent) raţionale nu pot explica în mod convingător ceea ce se întâmplă 
în economia reală, iar uneori nu pot constitui nici măcar repere către atingerea 
celui mai potrivit comportament posibil de către agenţii economici. 

Actuala criză creează stimulente pentru economişti de a-şi orienta 
eforturile către promovarea cercetării interdisciplinare şi utilizarea unor 
concepte şi teorii care provin de pe teritoriul altor ştiinţe. 

Comportamentul uman nu este dominat de raţionalitate, chiar dacă este 
raţional, dar de multe ori poate genera manifestări ale spiritelor animale, pe care 
uneori marii economişti le pot caracteriza foarte plastic (Alan Greenspan a 
folosit un anumit concept, cel de exuberanţă iraţională, iar Hyman Minsky pe 
cel de anticipaţii euforice), dar care trebuie luate în considerare într-o manieră 
mult mai deschisă spre realitate. 
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