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Rezumat. Cauzele crizei economice constituie un subiect intens de 

dezbatere, cele mai multe opinii ale economiştilor oscilând între gradul de 
liberalizare al pieţei şi cel de reglementare. Credem că, de obicei, există 
„suficient stat” şi că modificarea nivelului acestuia nu are efectele scontate. 
Deşi, pe termen lung, reducerea prezenţei statului ar fi de preferat, pe 
termen mediu şi scurt aceasta ar avea o serie de efecte negative, precum 
reducerea numărului de angajaţi. O soluţie ar fi renunţarea la modelele 
economice simpliste, neoclasice şi înlocuirea lor cu modele dezvoltate în 
economia comportamentală care ar permite statului şi companiilor să 
dezvolte strategii mult mai eficiente. 
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Introducere 
 
Economia, ca şi restul ştiinţelor sociale, se ocupă cu studiul celui mai 

spectaculos şi instabil element: Omul! Particularităţile şi unicitatea obiectului 
de studiu nu permit crearea unei teorii care să fie general valabilă. Diversitatea 
fiinţelor umane face analiza şi mai dificilă pentru că spre deosebire de ştiinţele 
exacte nu se pot face observaţii în laborator. Acesta este motivul pentru care 
există dificultăţi în explicarea situaţiilor reale cu ajutorul diverselor teorii 
economice. 

Acest articol îşi propune că constituie o succintă incursiune în structura 
acestor fenomene deosibit de complexe pe care le reprezintă crizele financiare. 
De asemenea, lucrarea încearcă să înţeleagă în ce măsură pot fi găsite soluţii 
viabile atât de pe filiera tradiţională, neoclasică, cât şi de pe filiera unor noi 
curente de gândire în ştiinţa economică, mai precis cea a economiei 
comportamentale.  

 
Viziuni asupra fundamentelor crizei actuale şi soluţii potenţiale  
 
În principiu, vizavi de criza financiară din ultimii ani, în lumea ştiinţifică 

există două viziuni majore (Braun, Rallo, 2011):  
 cea a economiştilor care consideră că această criză este cauzată de un 

exces de reglementare publică. Fie că este vorba de libertarieni sau 
liberali opinia este aceeaşi: excesul de stat sufocă piaţa liberă şi, 
implicit, iniţiativele antreprenorilor. Acest lucru se întâmplă deoarece: 
– excesul de reglementări îngreunează iniţiativele privaţilor; 
– firmele publice (sau de aşa-zis interes public) care perturbă 

distribuţia resurselor (problemă agravată în cazul resurselor rare) şi 
împiedică „dezvoltarea optimă”(1) a ofertei pe piaţă sunt protejate de 
către stat. 

Soluţia propusă de către susţinătorii acestei idei constă în limitarea rolului 
statului şi creşterea libertăţii pieţei.      

 cea a economiştilor care consideră că tocmai insuficienţa intervenţiei 
publice este cauza crizei. Astfel, economiştii din şcolile de gândire de 
orientare neo-marxistă şi keynesistă consideră că această criză este o 
dovadă în plus, faţă de cele din trecut(2), că economia nu poate 
funcţiona fără intervenţia statului. Vinovată, în opinia lor, este piaţa 
liberă şi soluţia pentru această problemă constă în creşterea rolului 
statului, prin implementarea de programe costisitoare menite să creeze 
cerere artificială pe piaţă. Interesant este că, în majoritatea cazurilor 
când această soluţie eşuează, nu se caută alternativa, ci se apelează la 
creşterea cheltuielilor publice.  
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Discuţiile vizavi de această dispută par să nu aibă finalitate şi, întrucât 
literatura scrisă pro şi contra acestor viziuni este suficient de generoasă pentru a 
nu mai insista pe aceste probleme, ne vom axa în cele ce urmează pe 
problematica noastră de interes.  

Deoarece niciuna dintre viziunile menţionate mai sus nu a reuşit să se 
impună ca dogmă irefutabilă, se încurajează aducerea în discuţie ca direcţie şi 
soluţie posibilă la deficienţele acestora subdisciplina economiei comporta-
mentale. Credem cu atât mai mult că aceasta se poate dovedi o soluţie viabilă în 
elaborarea de strategii, atât pentru firmele private, cât şi pentru stat.  

Convingerea noastră se fundamentează pe credinţa că atât viziunea 
etatistă, cât şi cea liberală greşesc prin atitudinea faţă de indivizi. Acesta este, 
pentru majoritatea teoreticienilor, adepţi a uneia dintre cele două direcţii, o 
unitate standardizată, lipsită, în mare parte, de caracteristicile care o diferenţiază 
de mase. 

Un exemplu interesant pentru analiza relaţiilor dintre cele două direcţii şi 
economia comportamentală este tocmai rolul indivizilor în declanşarea crizei 
economice. S-a stabilit că bulele speculative cauzate de produsele toxice de pe 
piaţa financiară au stat la baza crizei din ultimii ani (Murphy, 2008, pp. 2-3) şi 
că, în linii mari, reprezentaţii celor două viziuni au acceptat aceasta axându-şi 
discursul pe câte o direcţie majoră, astfel: 

 intervenţioniştii au considerat că statele lumii trebuie să îşi îndrepte 
eforturile pentru a salva instituţiile financiare care sunt prea mari 
pentru a falimenta („too big to fail”). Pentru atingerea acestui scop s-a 
apelat la programe financiare de sute de miliarde de dolari, fără a se 
ţine cont de repercusiunile pe care le puteau genera asupra economiei 
aceste presiuni inflaţioniste şi fără să existe o preocupare serioasă 
privitoare la faptul că, în această situaţie, cei care ajung să suporte 
costurile sunt indivizii; 

 pe de altă parte cei mai mulţi adepţi ai liberalismului au mizat pe faptul 
că aceste instituţii sunt rezultate nesănătoase ale intervenţiei statului şi 
că falimentul lor ar fi fost de preferat pentru că ar permite o vindecare 
mai rapidă a economiei şi pentru că nu ar afecta indivizii în aceeaşi 
măsură.  

Cazurile în care indivizii au beneficiat de ajutoare pentru a supravieţui 
perioadei de criză sunt rarisime. De ce s-a ales ajutarea giganţilor financiari, în 
detrimentul indivizilor, cât timp politicile acestora din urmă au fost cele care au 
generat şi alimentat criza? Orice răspuns este evaziv. Produsele acestor instituţii 
i-au făcut pe indivizi să fie neglijenţi şi să contracteze împrumuturi superioare 
valorii pe care şi-ar fi permis să o returneze. Într-un fel individul a fost victima 
sistemului creat de către stat şi aceste instituţii financiare. 
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Cu toate că indivizii au fost cei mai afectaţi de criză, eforturile guvernelor 
s-au orientat tot spre salvarea celor care au manipulat piaţa, rămânând ca 
indivizii să plătească pentru aceasta, căci marile programe de salvare sunt 
plătite prin creşteri ale taxelor, deprecieri ale monedelor naţionale etc., 
rezultând într-o spirală care nu face decât să afecteze puterea reală de 
cumpărare a indivizilor. 

Mediatizatele programe de salvare a economiilor naţionale nu au avut 
efectele scontate. Salvarea companiilor „too big to fail” nu a fost suficientă 
pentru a îi determina pe indivizi să acţioneze pe piaţă. Salvarea băncilor şi 
restrângerile bugetare au afectat veniturile indivizilor într-o asemenea măsură 
încât aceştia şi-au schimbat semnificativ comportamentul, asumându-şi mult 
mai puţine riscuri (Scherer, 2010). În parte, acest comportament se explică pe 
fondul scăderii puterii de cumpărare şi pe conştientizarea faptului că nu îşi pot 
prognoza evoluţia veniturilor viitoare.   

Preocupaţi de salvarea şi grăbirea falimentului instituţiilor financiare, 
adepţii celor două viziuni au omis un factor major al crizei: individul. Interesant 
este că deşi instituţiile financiare au fost cele care au oferit indivizilor 
instrumentele financiare nesănătoase care le-au permis să trăiască într-o 
manieră nesustenabilă (Crotty, 2008), acestea nu pot fi considerate vinovate 
absolute pentru că nu au folosit forţa pentru a-şi vinde produsele toxice. 

 
Homo oeconomicus în căutarea satisfacţiei 
 
Credem că economia ar trebui să fie preocupată să explice generalizarea 

comportamentului noneconomic din perioada care a precedat criza, să explice 
de ce  indivizii s-au pretat la comportamente care nu se încadrează în normele 
lui homo oeconomicus, de ce aceştia s-au pretat la acţiuni care nu sunt raţionale 
din punct de vedere economic. 

Dacă indivizii ar fi acţionat raţional (nici măcar perfect raţional), ar fi 
căutat să-şi restrângă nivelul creditelor şi ar fi evitat să mărească sumele 
împrumutate la un nivel pe care şi-ar fi permis să-l susţină. Realitatea este 
diferită pentru că mulţi îşi riscă siguranţa pentru a obţine satisfacţii de moment. 
Totuşi, în accepţiunea lui von Mises (2002[1966]) individul este raţional pentru 
că acţionează în vederea satisfacerii propriilor nevoi. 

Din perspectiva economiei comportamentale putem accepta ideea unui 
individ raţional doar dacă o reformulăm şi acceptăm că homo oeconomicus 
propovăduit de neoclasici, când urmăreşte să-şi maximizeze utilitate, nu caută 
ca la finalul zilei să obţină cea mai mare remuneraţie monetară posibilă,(3) ci cel 
mai mare grad de satisfacţie posibilă (Etzioni, 2011). De aceea este firesc să 
vedem indivizi care renunţă la cariere de succes pentru activităţi care îi fac mai 
fericiţi. 
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În principiu, putem accepta faptul că indivizii sunt raţionali pe termen 
scurt, dar nu şi că acest lucru este mereu valabil pe termen mai lung. Chiar dacă 
indivizii aleg, în momentul de faţă, acţiunile care le aduc maximul de satisfacţie 
(de exemplu, să se bucure de o casă care implică o ipotecă pe 30 de ani) efectele 
acestora le pot reduce gradul de satisfacţie în viitor (plata ipotecii după 
pierderea locului de muncă). Acest lucru se întâmplă pentru că indivizii dispun 
de o capacitate de prognoză limitată (Camerer, 2005, pp. 8-10), şi nu pot să 
prevadă cu adevărat câţi ani vor munci, cum vor evolua veniturile lor, când se 
vor pensiona, când îşi vor pierde locul de muncă sau când vor muri. De multe 
ori, această capacitate limitată de prognoză îi face să acţioneze iraţional pe 
termen lung şi să se angajeze la împrumuturi care să le permită obţinerea unor 
satisfacţii majore în cel mai scurt timp posibil. Deci comportamentul lor nu se 
bazează pe o prognoză realistă, ci pe una idealistă. 

Chiar dacă poate să pară extremă, credinţa noastră este că indivizii care au 
acţionat fără să ţină cont de puterea lor financiară reală sunt vinovaţi, alături de 
instituţiile financiare. Dar spre deosebire de aceste din urmă aceştia merită încă 
o şansă pentru că în definitiv ei sunt „too small to fail”. Lovirea în baza 
economiei, în indivizii care dictează pe piaţă, s-a dovedit însă agravantă pentru 
criză. Astfel că, toate prognozele de până acum privind redresarea economiei 
mondiale au fost infirmate, pentru că indivizii pur şi simplu nu au suficientă 
putere de cumpărare.   

Atât în liberalism, cât şi în intervenţionism, modelele economice se 
bazează pe nişte indivizi abstracţi: egoişti şi perfect raţionali, pe de o parte, şi 
lipsiţi de orice urmă de egoism, gata oricând să se sacrifice pentru bunăstarea 
societăţii, pe de altă parte. În fapt, individul real este surprins mai bine în 
viziunea economiei comportamentale, unde acesta este o persoană complexă, cu 
acţiuni care se concretizează în eşecuri şi cu comportamente de neînţeles pentru 
economie (Berg, 2010, pp. 861-863). Este adevărat că acest individ complex 
îngreunează elaborarea modelelor economice, dar utilizarea acestuia ar permite 
o reducere reală a carenţelor acestor modele. 

Oare economia comportamentală ne permite să determinăm indivizii să 
nu mai contracteze împrumuturi riscante? Cu siguranţă că nu, căci tot ceea ce se 
poate face este să faciliteze identificarea anumitor tipare comportamentale care 
să permită o mai bună explicare a problemelor economice şi găsirea unor soluţii 
mai potrivite. 

 
Concluzii 
 
Economia comportamentală nu este o soluţie miraculoasă care să aibă 

capacitatea de a înlocui liberalismul sau keynesismul, dar folosirea ei permite 
îmbunătăţirea teoriilor şi modelelor din ambele curente de gândire. Regândirea 
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teoriilor şi a strategiilor în conformitate cu particularităţile esenţiale ale 
indivizilor permite o schimbare majoră de viziune. Acum, discuţia s-a mutat 
decisiv de la conceptele oarecum seci de stat şi piaţă la cel de individ.  

Este de menţionat totuşi că liberalii, prin eternul homo oeconomicus, sunt 
cei care s-au apropiat cel mai mult de viziunea Şcolii Comportamentale asupra 
individului. Ulterior, von Mises a reuşit să ofere o imagine mult mai apropiată 
de realitate a individului economic, care acţionează nu pentru a obţine o 
remunerare financiară, ci pentru a-şi creşte gradul de satisfacţie, indiferent că 
acesta este exprimat sau nu monetar.  

Pe termen lung economia comportamentală se vrea a fi o soluţie la 
problemele economice contemporane. Aceasta se remarcă prin preocuparea 
pentru individ şi pentru rolul său în angrenajul economiei. O integrare în 
modelele economice, a individului real, ar duce mai aproape de realitate ştiinţei. 
 
 

Note 
	
(1) Prin dezvoltare optimă ne referim la oferta maximă care ar putea fi atinsă în absența 

intervențiilor statului pe o piață. 
(2) În principiu, cele mai multe crize de la impunerea liberalismului până în ziua de astăzi au 

fost atribuite tocmai excesului de libertate. 
(3) Un Homo Oeconomicus perfect rațional și informat ar fi mereu capabil să aleagă traseul 

optim al acțiunilor care să îi asigure cele mai ridicate beneficii monetare posibile. 
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