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La baza economiei politice şi, în general, a oricărei ştiinţe sociale, stă în mod 

evident psihologia. Poate că va veni o zi când vom putea deduce  

legile ştiinţelor sociale şi din principiile psihologiei.

– Vilfredo Pareto, 1906
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Nuanțele adevărului economic

La începutul anilor 1990, chiar în primul an de studiu la 
Facultatea de Drept, am avut ocazia să întâlnesc un grup de 
adepți ai libertarianismului (în mod surprinzător, de origine 
franceză). Aceștia m-au îndreptat către autori precum Karl 
Popper și Friedrich Hayek și mi-au dat o bază teoretică pentru 
dragostea de libertate care mă însuflețea după anii grei ai 
comunismului care abia trecuseră. Deși am fost un pic sceptic 
la început în legătură cu credința nemărginită și de nezdrunci-
nat a adepților acestei doctrine în piețe și în abilitatea acestora 
de a rezolva aproape orice problemă, încetul cu încetul am 
acceptat eficiența piețelor ca dogmă. La urma urmei, privită în 
opoziție cu sistemul totalitar din care tocmai ieșisem, acțiunea 
piețelor părea nu doar benignă, ci chiar benefică și, moralmen-
te, cea mai justificată formă de guvernare a relațiilor econo-
mice dintr-o societate și chiar a relațiilor sociale în ansamblu 
(cei care au citit Atlas a ridicat din umeri a lui Ayn Rand vor 
înțelege mai bine la ce mă refer). Dar, sper să fiți de acord, toc-
mai această antiteză a contrariilor duce la dogmatizare.

Problema cu dogma este că are o relație delicată cu adevă-
rul. Orice dogmă care se respectă, ca orice teorie bună, are, 
desigur, abilitatea de a explica o bună parte din subiectul pe 
care îl adresează. Dar tinde să ignore lucruri relevante care nu 
se încadrează în puterea sa de predicție și, prin aceasta, se 
îndepărtează de adevăr. La fel se întâmplă și cu dogmele eco-
nomiei clasice. În ceea ce privește teoria piețelor eficiente, de 
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pildă, orice amator în piața de capital ar face bine să ia aminte.  
Există multe persoane care află pe propria piele cât de greu 
este să prezici mișcarea piețelor. Sunt însă și unii care nu cred 
în ea și reușesc să „învingă piața“ în mod consecvent, pe peri-
oade lungi – să le spunem Warren Buffett & co. 

Schimbarea de atitudine pe care am făcut-o personal în cei 
mai bine de 20 de ani de la primul contact cu libertarianismul 
a fost aceea că am început să văd lucrurile un pic mai nuanțat, 
fără a-mi abandona credința foarte fermă în piețe. Aș zice că, 
în felul acesta, m-am lepădat de dogmă și am găsit o credință 
mai flexibilă, mai apropiată de adevăr. Este evident că piețele 
funcționează mai bine decât orice sistem de control centrali-
zat, dar nu este la fel de evident că în lumea reală întâlnim 
piețele idealizate din manualele de economie. Admir piețele, 
dar îl admir și pe Warren Buffet. Acesta este locul unde mă 
situez în prezent, din punct de vedere intelectual. 

Lecturile pe care le-am făcut în ultima vreme, începând cu 
Gândire rapidă, gândire lentă  a lui Daniel Kahneman și conti-
nuând cu volumul pe care îl țineți în mână, îmi oferă un nou 
cadru de referință pentru reflecția legată de chestiuni econo-
mice. A ține seama de anumite prejudecăți ale oamenilor 
atunci când încerci să prezici comportamentul lor economic 
pare astăzi un lucru evident, dar care a avut nevoie de câteva 
decade pentru a deveni evident. Acest volum vă dă ocazia să 
urmați evoluția istorică a ideilor behaviorismului economic și, 
prin aceasta, să vă familiarizați cu acest sistem de gândire 
într-un mod antrenant, plin de culoare și într-un context 
personal.  Nu veți găsi aici o mare teorie unificatoare, care să 
înlocuiască macroeconomia clasică – Richard Thaler 
recunoaște el însuși că gândirea de tip behavioral încă nu a 
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permeat suficient macroeconomia. Dar poate veți avea ocazia 
să vă mai apropiați un pic de adevăr în legătură cu modul în 
care percepeți anumite fenomene economice și să vă amuzați 
pe parcurs.

Marian Dinu
Managing Partner

DLA Piper Dinu
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Prefaţă

Înainte de a începe, o să vă spun două povești despre prie-
tenii și mentorii mei, Amos Tversky și Daniel Kahneman. 
Poveștile dau câteva indicii despre ce vă puteţi aștepta să găsiţi 
în această carte.

În încercarea de a‑i face pe plac lui Amos

Chiar și celor care nu-și amintesc unde și-au lăsat cheile, 
viaţa le oferă momente de neuitat. Unele dintre ele sunt eveni-
mente publice. Dacă sunteţi de aceeași vârstă cu mine, unul 
dintre acestea e probabil ziua în care a fost asasinat John F. 
Kennedy (boboc la colegiu, jucam baschet în sala de sport). 
Pentru oricine cu vârsta necesară pentru a citi această carte, 
11 septembrie 2001 este altul (abia trezit, ascultam NPR, încer-
când să înţeleg ceva).

Alte evenimente sunt personale: de la nunţi până la o lovi-
tură câștigătoare la golf. Pentru mine, un asemenea eveniment 
a fost un telefon primit de la Danny Kahneman. Deși vorbim 
des și există sute de apeluri telefonice care nu au lăsat nicio 
urmă, în cazul acestuia știu exact unde mă aflam. Era la înce-
putul lui 1996 și Danny mă sunase să-mi dea vestea că priete-
nul și colaboratorul lui, Amos Tversky, era bolnav de cancer în 
fază terminală și mai avea cam șase luni de trăit. Am fost atât 
de dat peste cap că a trebuit să-i dau receptorul soţiei mele 
până mi-am revenit. În general, dacă afli că un prieten bun e 
pe moarte, rămâi șocat, dar Amos Tversky pur și simplu nu era 
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genul de om care să moară la cincizeci și nouă de ani. Amos, 
ale cărui însemnări și discursuri erau exacte și perfecte și pe 
al cărui birou nu se aflau decât un toc de hârtie și un creion, 
aliniate, pur și simplu nu putea să moară.

Amos a păstrat discreţia până când nu a mai putut veni la 
serviciu. Înainte, doar un mic grup a știut, inclusiv doi dintre 
prietenii mei apropiaţi. Nu aveam voie să vorbim despre asta 
decât cu soţiile noastre, așa că ne-am consolat pe rând unii pe 
ceilalţi în timpul celor cinci luni în care am ţinut secretă aceas-
tă veste cumplită.

Amos nu voia ca starea sănătăţii lui să fie cunoscută, pentru 
că nu voia să-și dedice ultimele luni rolului de muribund. Avea 
treabă. El și Danny au hotărât să scoată o carte: o culegere de 
eseuri scrise de ei și de alţii, în domeniul psihologiei, în care 
fuseseră pionieri, în studiul judecăţii și al luării de decizii. I-au 
spus Alegeri, valori şi cadre (Choices, Values and Frames). Amos 
își dorea cel mai mult să facă lucrurile care-i plăceau: să mun-
cească, să-și petreacă timpul cu familia și să se uite la baseball. 
În această perioadă, Amos nu i-a încurajat pe vizitatorii care 
voiau să-și exprime regretul pentru starea sa, dar vizitele „de 
lucru“ erau permise, așa că am fost să-l văd cu șase săptămâni 
înainte să moară, sub pretextul fragil că voiam să termin un 
studiu la care lucram. Am stat o vreme pe acel studiu, apoi 
ne-am uitat la playofful Asociaţiei Naţionale de Baschet (NBA).

Amos a fost înţelept în aproape toate privinţele, inclusiv în 
abordarea bolii.* După ce s-a consultat cu specialiștii de la 
Stanford în privinţa prognosticului, a hotărât că nu-l tenta nici-
decum să-și distrugă ultimele luni cu tratamente inutile care 

* În timpul vieţii lui Amos, între psihologi exista o glumă celebră, conform căreia datorită 
lui exista posibilitatea unui test de inteligenţă cu un singur punct: cu cât îţi dădeai mai repede 
seama că era mai inteligent decât tine, cu atât mai inteligent erai�
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l-ar fi făcut să se simtă foarte rău și în cel mai bun caz i-ar fi 
prelungit viaţa cu câteva săptămâni. Rămăsese la fel de hâtru. 
I-a explicat oncologului că nici cancerul nu e neapărat un joc 
care-pe-care.

— Ce e rău pentru tumoare nu e neapărat bun pentru mine.
Într-o zi, la telefon, l-am întrebat cum se simte:
— Vezi tu, e amuzant. Când ai gripă, ţi se pare că o să mori, 

dar când ești pe moarte, în mare parte a timpului te simţi bine.
Amos a murit în iunie și înmormântarea a avut loc în Palo 

Alto, California, unde locuia cu familia lui. Fiul lui Amos, 
Oren, a ţinut un scurt discurs la slujbă și a citat o însemnare 
pe care Amos i-o scrisese cu câteva zile înainte să moară:

Simt că în ultimele zile ne‑am spus anecdote şi poveşti, cu 
intenţia ca acestea să fie ţinute minte, măcar o vreme. Cred că este 
o tradiţie veche evreiască, conform căreia istoria şi înţelepciunea nu 
se transmit de la o generaţie la alta prin prelegeri şi cărţi de istorie, 
ci prin anecdote, povestiri amuzante şi glume bine plasate.

După înmormântare, familia Tversky a organizat o întruni-
re funebră evreiască tradiţională la ea acasă. Era într-o dumi-
nică după-amiaza. La un moment dat, câţiva dintre noi ne-am 
retras în camera cu televizorul, ca să prindem sfârșitul unui 
meci din NBA. Am fost un pic stânjeniţi, dar Tal, fiul lui Amos, 
a spus:

— Dacă ar fi fost aici, Amos ar fi spus să lăsăm deoparte 
înmormântarea și să ne uităm la meci.

De prima dată când l-am întâlnit pe Amos, în 1977, am 
făcut un test neoficial pentru fiecare studiu pe care l-am scris. 
„Oare Amos ar fi de acord?“ Prietenul meu, Eric Johnson, cu 
care vă veţi întâlni mai târziu, poate da mărturie că a durat trei 
ani să publicăm un studiu pe care-l scriseserăm împreună, 
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după ce fusese acceptat de o revistă. Editorii, referenţii și Eric 
erau toţi mulţumiţi de studiu, dar Amos ezita asupra unui 
punct și eu voiam să răspund obiecţiei lui. Am tot tras de stu-
diul respectiv, în timp ce bietul Eric se apropia de momentul 
avansării fără să aibă acel studiu în CV. Din fericire, Eric scri-
sese suficiente studii solide, deci blocajul meu nu l-a ţinut pe 
loc. După o vreme, Amos s-a declarat mulţumit.

M-am apucat să scriu această carte pentru că am luat în 
serios bileţelul pe care Amos i l-a scris lui Oren. Nu este genul 
de carte pe care te-ai aștepta să o scrie un profesor de econo-
mie. Nu e nici tratat, nici polemică. Sigur că vor exista discuţii 
despre cercetare, dar și anecdote, povești (poate) amuzante și 
chiar și glume ciudate.

Danny, despre principalele mele calităţi

Într-o zi, la începutul lui 2001, eram în vizită acasă la Danny 
Kahneman, în Berkeley. Eram în camera de zi și stăteam la 
taclale, așa cum facem adesea. Apoi, Danny și-a adus aminte 
deodată că avea fixată o convorbire telefonică cu Roger 
Lowenstein, un ziarist care scria un articol despre munca mea 
în New York Times Magazine. Roger, autorul, printre altele, al 
celebrei cărţi Când geniul a dat greş (When Genius Fails), voia, 
firește, să stea de vorbă cu vechiul meu prieten Danny. Aveam 
o dilemă. Să ies din cameră sau să rămân?

— Rămâi, a spus Danny, ar putea fi distractiv.
Interviul a început. Nu e prea pasionant să-l auzi pe un 

vechi prieten cum spune o poveste despre tine și e totdeauna 
ciudat să auzi cum te laudă cineva. Mi-am luat ceva de citit și 
n-am mai fost atent – până când l-am auzit pe Danny spunând:
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— A, cel mai bun lucru la Thaler, ceea ce-l face cu adevărat 
special, este că e leneș.

Ce? Serios? N-o să neg niciodată că sunt leneș, dar Danny 
era de părere că lenea era principala mea calitate? Am început 
să flutur din mâini și să dau din cap furios, dar Danny a conti-
nuat, preamărind virtuţile trândăviei mele. Până în ziua de azi, 
Danny insistă că mi-a făcut un mare compliment. Lenea mea, 
susţine el, înseamnă că nu lucrez decât la lucruri suficient de 
interesante încât să învingă această tendinţă înnăscută de a 
scăpa de muncă. Doar Danny putea să-mi transforme lenea 
într-un lucru pozitiv.

Dar acum știţi. Înainte să citiţi mai departe, amintiţi-vă că 
această carte a fost scrisă de un leneș cu acte în regulă. Partea 
bună este că, după Danny, nu voi scrie decât lucruri interesan-
te, cel puţin pentru mine.





I . 
Î N C E P U T U R I L E : 

1 9 70 ‑ 1 9 7 8
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1 Factori aparent  
irelevanţi

La începutul carierei mele profesorale am reuşit fără să vreau să‑i înfurii 
pe cei mai mulţi studenţi de la cursul meu de microeconomie şi, o dată, 
fără nicio legătură cu ce spusesem la curs� Problema a apărut de la un 
examen parţial�

Concepusem un examen în scopul de a face diferenţa 
 dintre trei grupuri mari de studenţi: cei excepţionali, care stă-
pâneau fără probleme materia, grupul de mijloc, al celor care 
înţelegeau conceptele fundamentale, și grupul cel mai slab, 
care pur și simplu nu pricepea. În acest scop, examenul trebuia 
să conţină anumite întrebări la care doar studenţii cei mai buni 
aveau să răspundă corect, ceea ce însemna că era un examen 
greu. Mi-am atins obiectivul cu examenul – au fost diferenţe 
mari între rezultate –, dar, când și-au primit notele, studenţii 
s-au revoltat. Principala nemulţumire a fost că rezultatul 
mediu era de 72 de puncte din 100 posibile.

Partea ciudată era că rezultatul mediu numeric nu avea 
absolut niciun efect asupra notelor. Norma la școală consta în 
folosirea unei curbe de notare în care nota medie era B sau B+ 
și doar un număr minuscul de studenţi primeau note sub C. 
Anticipasem posibilitatea ca un rezultat mediu numeric mic 
să provoace nedumeriri în această privinţă, așa că le comuni-
casem studenţilor cum aveau să fie transpuse rezultatele 
numerice în note la cursul respectiv. Toţi care aveau peste 80 
urmau să primească A sau A-, rezultatele peste 65 însemnau 
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un B și doar cei cu rezultate sub 50 erau în pericol să primească 
o notă mai mică de C. Notele care au rezultat de aici nu au fost 
diferite de cele obișnuite, dar acest anunţ nu a părut să aibă 
niciun efect asupra dispoziţiei studenţilor. Îmi detestau în 
continuare examenul și nici de mine nu erau prea mulţumiţi. 
În calitate de tânăr profesor dornic să-și păstreze postul, eram 
hotărât să fac ceva în această privinţă, dar nu voiam să dau 
subiecte mai ușoare. Ce era de făcut?

În cele din urmă mi-a venit o idee. La următorul examen am 
făcut un maxim de 137 de puncte posibile în loc de 100. Acest 
examen s-a dovedit ceva mai greu decât anteriorul, studenţii 
nu au răspuns corect decât la 70% din întrebări, dar rezultatul 
mediu numeric a fost un optimist 96. Studenţii au fost încân-
taţi! Nu s-a schimbat nicio notă în urma acestei modificări, dar 
toată lumea a fost mulţumită. Din acel moment, de câte ori 
am predat acel curs, la examene am făcut un punctaj maxim 
de 137, un număr pe care l-am ales din două motive. În primul 
rând, rezultatul mediu era în jur de 90, iar unii studenţi aveau 
chiar peste 100 de puncte, ceea ce genera reacţii vecine cu 
extazul. În al doilea rând, e greu să împarţi în minte rezultatul 
obținut la 137, deci cei mai mulţi studenţi nu-și băteau capul 
să-și transforme rezultatul în procente. Ca să nu credeţi că îmi 
înșelam cumva studenţii, în anii următori am inclus următoa-
rea afirmaţie, scrisă cu litere îngroșate, pe programa cursului 
meu: „Examenele vor avea un total de 137 de puncte în loc de 
cele 100 obișnuite. Acest sistem de evaluare nu are niciun efect 
asupra notei pe care o primiţi la curs, dar pare să vă facă mai 
fericiţi“. Şi, într-adevăr, după ce am făcut această schimbare, 
nimeni nu mi s-a mai plâns că examenele mele erau prea grele.

Din perspectiva unui economist, studenţii mei aveau un 
„comportament inadecvat“. Prin aceasta vreau să spun că pur-
tarea lor era în contradicţie cu modelul comportamental ideal 
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care se găsește în miezul a ceea ce numim teorie economică. 
Pentru un economist, nimeni nu ar trebui să se bucure mai 
mult de un rezultat de 96 din 137 (70%) decât de unul de 72 
din 100, dar studenţii mei se bucurau. Şi, înţelegând acest 
lucru, am reușit să dau tipul de examen pe care mi-l doream, 
dar și să-i fac pe studenţi să nu mai cârcotească.

De-a lungul a patruzeci de ani, de când am absolvit studiile, 
m-au preocupat poveștile de felul acesta, despre nenumăratele 
feluri în care oamenii se îndepărtează de creaturile fictive care 
populează modelele economice. Niciodată nu am urmărit să 
spun că e ceva în neregulă cu oamenii; toţi suntem doar fiinţe 
omenești – homo sapiens. Problema este mai degrabă cu 
modelul folosit de economiști, un model care îl înlocuiește pe 
homo sapiens cu o creatură fictivă numită homo economicus, 
căruia îi voi spune pe scurt Econ. În comparaţie cu această 
lume de Econi, Oamenii au o mulţime de comportamente ina-
decvate, iar asta înseamnă că modelele economice fac o mul-
ţime de prognoze greșite, prognoze care pot avea consecinţe 
mult mai serioase decât enervarea unui grup de studenţi. 
Practic niciun economist nu a anticipat criza economică din 
2007-2008* și, mai grav, mulţi au crezut că atât crahul, cât și 
consecinţele lui erau pur și simplu imposibile.

În mod ironic, existenţa unor modele formale fundamen-
tate pe această interpretare greșită a comportamentului ome-
nesc este cea care conferă economiei reputaţia de a fi cea mai 
puternică dintre știinţele sociale – puternică în două moduri 
diferite. Primul este incontestabil: dintre toţi specialiștii în ști-
inţe sociale, economiștii au cea mai mare influenţă asupra 
politicilor publice. De fapt, au practic monopolul consilierii în 

* Un economist care ne‑a avertizat în privinţa creşterii alarmante a preţurilor locuinţelor 
a fost colegul meu, economistul comportamental Robert Shiller�
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privinţa politicilor. Până de foarte curând, ceilalţi specialiști în 
știinţe sociale erau rar invitaţi la masă, iar când primeau invi-
taţie erau trimiși la echivalentul mesei pentru copii la întruni-
rile de familie.

Celălalt mod presupune că economia este socotită și cea 
mai puternică știinţă socială în sens intelectual. Această forţă 
derivă din faptul că economia are o teorie de bază unitară din 
care se dezvoltă toate celelalte. Dacă rostești expresia „teorie 
economică“, oamenii știu ce vrei să spui. Nicio altă știinţă soci-
ală nu are o bază similară. Teoriile din celelalte știinţe sociale 
tind să urmărească scopuri speciale – să explice ce se întâmplă 
în anumite circumstanţe bine determinate. De fapt, economiș-
tii își compară adesea domeniul cu fizica; ca și fizica, economia 
pornește de la câteva premise de bază.

Premisa fundamentală a teoriei economice este că oamenii 
aleg prin optimizare. Dintre toate bunurile și serviciile pe care 
le poate cumpăra, o familie le alege pe cele mai bune pe care 
și le permite. Mai mult, se presupune că determinările în baza 
cărora fac Econii alegeri sunt imparţiale. Adică alegem în baza 
a ceea ce economiștii numesc „așteptări raţionale“. Dacă cei 
care pornesc noi afaceri cred în medie că șansa lor de reușită 
este de 75%, aceasta ar trebui să fie o estimare corectă a numă-
rului celor care chiar reușesc. Econii nu sunt foarte încrezători.

Această premisă a optimizării constrânse, adică a alegerii 
celui mai bun lucru, dintr-un buget limitat, este combinată cu 
celălalt mare cal de bătaie al teoriei economice, echilibrul. Pe 
pieţe competitive, unde preţurile sunt libere să crească și să 
scadă, preţurile fluctuează în asemenea mod încât oferta este 
egală cu cererea. Pentru a simplifica oarecum, putem spune că 
Optimizare + Echilibru = Economie. Este o combinaţie puter-
nică, cu care celelalte știinţe sociale nu se pot măsura.
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Există însă o problemă: premisele pe care se fundamen-
tează teoria economică sunt viciate. În primul rând, proble-
mele de optimizare cu care se confruntă oamenii de rând sunt 
adesea prea greu de rezolvat pentru ei, mult prea greu. Chiar 
și o vizită la un magazin alimentar de dimensiuni decente îi 
oferă cumpărătorului milioane de combinaţii de produse care 
se încadrează în bugetul familiei. Familia chiar alege varianta 
cea mai bună? Şi, bineînţeles, suntem confruntaţi cu proble-
me mult mai mari decât o vizită la magazin, cum ar fi alege-
rea unei cariere, a unei ipoteci sau a unui soţ. Dată fiind rata 
de eșecuri din toate aceste domenii, ne-ar fi greu să susţinem 
punctul de vedere conform căruia toate aceste alegeri sunt 
optime.

În al doilea rând, convingerile în baza cărora oamenii fac 
alegeri nu sunt imparţiale. Poate că încrederea debordantă nu 
apare în dicţionarele economice, dar este o trăsătură bine 
înrădăcinată în firea omului și mai există și nenumărate alte 
prejudecăţi care au fost studiate îndeaproape de psihologi.

În al treilea rând, există mulţi factori de care modelul opti-
mizării nu ţine seama, cum ilustrează povestea mea despre 
examenele cu 137 de puncte. Într-o lume a Econilor, există o 
listă lungă de lucruri aparent irelevante. Niciun Econ nu ar 
cumpăra o porţie mare din felul de mâncare de marţi, pentru 
că se întâmplă să-i fie foame când merge duminica la cumpă-
rături. Foamea de duminică ar trebui să fie irelevantă în alege-
rea porţiei de mâncare pentru marţi. Un Econ nu ar termina 
porţia aceasta imensă marţi, chiar dacă nu-i mai este foame, 
doar pentru că a plătit-o și urăște risipa. Pentru un Econ, preţul 
pe care l-a plătit pentru un produs în trecut nu este relevant 
când hotărăște cât din acel produs să mănânce acum. De 
asemenea, un Econ nu s-ar aștepta să primească un cadou în 
ziua aniversării căsătoriei sau a nașterii. Ce diferenţă poate fi 
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între o dată și alta? De fapt, Econii ar rămâne perplecși în faţa 
ideii înseși de cadou. Un Econ ar ști că banii lichizi constituie 
cel mai bun cadou din lume; îi permit primitorului să-și cum-
pere ceea ce este optim. Dar, dacă nu cumva sunteţi căsătorit 
cu un economist, nu vă recomand să dăruiţi bani lichizi la 
următoarea aniversare. Şi, dacă stau să mă gândesc, nu e o idee 
prea strălucită nici măcar când consortul e economist.

Ştiţi, la fel cum știu și eu, că nu trăim într-o lume de Econi. 
Trăim într-o lume de Oameni. Şi cum cei mai mulţi economiști 
sunt și ei Oameni, știu și ei că nu trăiesc într-o lume de Econi. 
Adam Smith, părintele gândirii economice moderne, a conști-
entizat în mod explicit acest lucru. Înainte de a-și scrie princi-
pala operă, Avuţia naţiunilor, a scris o altă carte pe tema 
„patimilor“ omenești, un cuvânt care nu apare în niciun manu-
al de economie. Econii nu au patimi; sunt optimizatori cu sânge 
rece. Gândiţi-vă la Mr. Spock din Star Trek.

Cu toate acestea, modelul de comportament economic 
bazat pe o populaţie ce constă doar din Econi a înflorit și a dus 
economia pe culmile de influenţă pe care se află astăzi. De-a 
lungul anilor, criticile au fost înlăturate prin scuze jalnice și 
explicaţii alternative neverosimile, fără susţinere empirică. 
Dar, una câte una, aceste critici au generat o serie de studii care 
au ridicat progresiv ștacheta. E ușor să nu ţii seama de o poves-
te despre un examen. E mai greu să nu ţii seama de studii care 
dovedesc alegeri greșite în domenii cu implicaţii mai adânci, 
cum ar fi economiile pentru pensie, alegerea unei ipoteci sau 
investiţia pe piaţa acţiunilor. Şi e imposibil să nu ţii seama de 
seria de perioade de avânt, bule și crahuri pe care o putem 
observa pe pieţele financiare începând cu 19 octombrie 1987, o 
zi când preţurile acţiunilor au scăzut cu peste 20% în toată 
lumea, în lipsa oricăror vești cu adevărat proaste. Au urmat o 
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bulă și un crah al acţiunilor tehnologice, care s-au transformat 
rapid într-o bulă a preţurilor locuinţelor care, la rândul ei, când 
s-a spart, a provocat o criză financiară globală.

Este timpul să încetăm cu scuzele. Avem nevoie de o abor-
dare mai amplă în cercetarea economică, una care să ţină 
seama de existenţa și relevanţa Oamenilor. Vestea bună e că 
nu trebuie să aruncăm la gunoi tot ce știm despre funcţionarea 
economiilor și a pieţelor. Nu trebuie să renunţăm la teoriile 
bazate pe presupunerea că suntem toţi Econi. Acestea rămân 
utile ca puncte de pornire pentru modele mai realiste. Şi în 
anumite cazuri speciale, ca atunci când problemele pe care 
trebuie să le rezolve oamenii sunt simple sau când cei implicaţi 
în economie au aptitudini specializate relevante, modelele 
Econilor pot furniza o bună aproximaţie a ceea ce se întâmplă 
în lumea reală. Dar, după cum vom vedea, asemenea situaţii 
sunt mai degrabă excepţia decât regula.

Mai mult, o bună parte a activităţii economiștilor constă 
în a strânge și a analiza date despre cum funcţionează pieţele, 
o muncă făcută de obicei cu mare grijă și experienţă statisti-
că și, lucru important, cea mai mare parte a acestei cercetări 
nu depinde de presupunerea că oamenii optimizează. Două 
instrumente de cercetare apărute în ultimii douăzeci și cinci de 
ani au îmbogăţit considerabil repertoriul prin care economiștii 
învaţă despre lume. Primul este întrebuinţarea experimentelor 
studiilor randomizate și controlate, utilizate de multă vreme în 
alte domenii știinţifice, cum ar fi medicina. Studiul tipic anali-
zează ce se întâmplă când unii oameni primesc un „tratament“ 
de interes. A doua abordare constă fie în a întrebuinţa experi-
mente naturale (ca atunci când unii oameni sunt integraţi 
într-un program, iar alţii, nu), fie în tehnici de econometrie 
inteligentă care reușesc să identifice impactul tratamentelor, 
chiar dacă nimeni nu a creat în mod deliberat o situaţie în 
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acest scop. Aceste noi instrumente au dat naștere unor studii 
privind o gamă diversă de aspecte importante pentru socie-
tate. Tratamentele studiate includ o învăţare intensificată, 
predarea într-o clasă mai mică sau cu un profesor mai bun, 
acordarea de servicii consultative de management, ajutor 
pentru găsirea unui loc de muncă, condamnarea la închisoa-
re, mutarea într-un cartier mai sărac, asigurarea de sănătate 
de la Medicaid și așa mai departe. Aceste studii arată că se 
pot învăţa multe lucruri despre lume fără a se impune modele 
de optimizare și, în anumite cazuri, produc probe evidente în 
baza cărora pot fi testate asemenea modele pentru a se vedea 
dacă se potrivesc cu reacţiile omenești reale.

Pentru o bună parte a teoriei economice, presupunerea că 
toţi agenţii sunt optimizatori nu este de primă importanţă, 
chiar dacă cei studiaţi nu sunt experţi. De pildă, predicţia că 
agricultorii folosesc mai multe îngrășăminte dacă preţul cade 
este suficient de sigură, chiar dacă mulţi agricultori își schim-
bă după mult timp practicile, ca reacţie faţă de condiţiile pie-
ţei. Predicţia este sigură pentru că este imprecisă: se prezice 
doar direcţia efectului. Este echivalentă cu o predicţie care 
spune că, atunci când merele cad din pom, cad mai degrabă 
în jos decât în sus. Predicţia este corectă, dar nu este tocmai 
legea gravitaţiei.

Economiștii au probleme când fac o predicţie foarte spe-
cifică ce depinde în mod explicit de premisa că toată lumea e 
sofisticată din punct de vedere economic. Să ne întoarcem la 
exemplul cu agricultorii. Să spunem că oamenii de știinţă ar 
afla că agricultorilor le-ar fi mai bine dacă ar folosi mai multe 
sau mai puţine îngrășăminte decât este obiceiul. Dacă se pre-
supune că toată lumea înţelege corect lucrurile atât timp cât 
are informaţia corectă, atunci nu există nicio politică mai 
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potrivită decât de a face această informaţie publică. Publică 
concluziile, pune-le la dispoziţia agricultorilor și lasă magia 
pieţelor să se ocupe de restul.

Cu excepţia cazului în care toţi agricultorii sunt Econi, 
aceasta este o idee proastă. Poate companiile multinaţionale 
de produse alimentare vor adopta repede concluziile ultimelor 
studii, dar oare la fel vor face și agricultorii ţărani din India sau 
Africa?

La fel, dacă crezi că toată lumea va economisi suma corectă 
pentru pensie, cum ar face orice Econ, și din această analiză 
tragi concluzia că nu există niciun motiv pentru a-i ajuta pe 
oameni să economisească (prin crearea unui plan de pensii, să 
spunem), ratezi șansa de a-i ajuta pe mulţi oameni. Şi dacă ești 
de părere că bulele financiare sunt teoretic imposibile și ești 
bancher al băncii centrale, poţi comite greșeli serioase – cum 
a recunoscut, spre cinstea lui, Alan Greenspan că a făcut.

Nu trebuie să ne oprim din a inventa modele abstracte care 
descriu comportamentul unor Econi imaginari. În schimb, tre-
buie să nu mai presupunem că acele modele sunt descrieri 
precise ale comportamentelor și să nu mai fundamentăm deci-
ziile politice pe asemenea analize viciate. Şi trebuie să înce-
pem să acordăm atenţie acelor așa-ziși factori aparent 
irelevanţi, cărora le voi spune pe scurt FAI.

Este greu să faci pe cineva să se răzgândească în privinţa 
lucrurilor pe care le mănâncă la micul dejun, cu atât mai mult 
în privinţa problemelor la care a lucrat toată viaţa. De-a lungul 
multor ani, nenumărați economiști s-au opus din răsputeri 
tendinţei de a-și fundamenta modelele pe o caracterizare mai 
exactă a comportamentului omenesc. Dar datorită unui influx 
de tineri economiști creativi, dispuși să-și asume riscuri și s-o 
rupă cu modul tradiţional de a face economie, visul unei teorii 
economice îmbogăţite s-a împlinit. Domeniul a ajuns să fie 



32      Comportament inadecvat  Factori aparent irelevanţi

cunoscut sub numele de „economie comportamentală“. Nu 
este o altă disciplină: este tot economie, dar o economie cu 
doze puternice de psihologie bună și alte știinţe sociale.

Motivul iniţial pentru care oamenii au fost implicaţi în teo-
ria economică a fost pentru o mai bună acurateţe a predicţiilor 
făcute cu aceste teorii. Dar mai există un avantaj din include-
rea oamenilor reali în combinaţie. Economia comporta-
mentală este mai interesantă și mai distractivă decât economia 
obișnuită. Nu este o știinţă mohorâtă.

Economia comportamentală este în momentul de faţă o 
ramură în creștere a economiei, iar cei care se ocupă de ea se 
află în cele mai multe universităţi de vârf din lume. Şi în ulti-
mul timp, economiștii și oamenii de știinţă comportamentali, 
în general, au devenit o mică parte a sistemului care elaborea-
ză politici. În 2010, guvernul Marii Britanii a pus bazele unei 
Echipe de Perspective Comportamentale, iar acum și alte ţări 
din lume se alătură mișcării și creează echipe speciale pentru 
a încorpora descoperirile altor știinţe sociale în elaborarea 
politicilor publice. Companiile vin și ele din urmă, întrucât au 
înţeles că o înţelegere aprofundată a comportamentelor ome-
nești este la fel de importantă pentru o afacere de succes ca 
înţelegerea situaţiilor financiare sau a managementului ope-
raţional. În fond, companiile sunt conduse de Oameni, iar 
angajaţii și clienţii lor sunt și ei Oameni.

Cartea de faţă povestește cum s-au întâmplat aceste lucruri, 
cel puţin cum le-am văzut eu. Deși nu am realizat toată munca 
de cercetare – după cum știţi, sunt prea leneș pentru asta –, am 
fost prin preajmă de la început și am făcut parte din mișcarea 
care a creat acest domeniu. După cum spunea Amos, vor fi 
multe povești, dar principalul meu scop este să spun cum s-au 
întâmplat toate și să explic câteva dintre lucrurile pe care 
le-am învăţat pe parcurs. Cum era de așteptat, au existat multe 
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dispute cu tradiţionaliștii care susţineau modul obișnuit de a 
face economie. Aceste dispute nu au fost întotdeauna distrac-
tive, dar, precum o experienţă neplăcută de călătorie, se 
transformă ulterior în povești interesante, iar necesitatea de a 
duce aceste bătălii a consolidat domeniul.

Ca orice poveste, nici aceasta nu urmează o progresie lini-
ară cu idei ce derivă natural una din cealaltă. Multe idei au 
apărut în momente diferite și cu viteze diferite. În consecinţă, 
structura organizatorică a acestei cărţi este în același timp cro-
nologică și tematică. Iată o scurtă privire de ansamblu: înce-
pem cu începutul, cu vremea când tocmai absolvisem și 
alcătuiam o listă de exemple de comportamente ciudate care 
păreau să nu se potrivească cu modelele pe care le învăţam la 
cursuri. Prima secţiune a cărţii este dedicată acestor primi ani 
din deșert și descrie câteva dintre provocările lansate de 
numeroșii oameni care puneau sub semnul întrebării valoarea 
acestui demers. Apoi trecem la o serie de subiecte care mi-au 
ocupat cea mai mare parte a atenţiei în primii cincisprezece 
ani ai carierei mele în cercetare: contabilitatea mentală, auto-
controlul, corectitudinea și finanţele. Obiectivul meu este să 
explic ce am învăţat eu și colegii mei pe parcurs, astfel încât să 
puteţi folosi și voi aceste observaţii pentru a dobândi o mai 
bună înţelegere a semenilor voștri. Dar pot apărea și multe 
lecţii utile despre cum să schimbi gândirea oamenilor, mai ales 
dacă au investit foarte mult în menţinerea statu-quoului. Mai 
târziu ne ocupăm de cercetările mai noi, de la comportamentul 
taximetriștilor din New York până la selecţionarea jucătorilor 
din Liga Naţională de Fotbal (NFL) și până la comportamentul 
participanţilor la jocurile televizate cu recompense mari. În 
cele din urmă ajungem la Londra, pe Downing Street 10, unde 
apare un nou set de provocări și oportunităţi interesante.



34      Comportament inadecvat  Factori aparent irelevanţi

Singurul meu sfat în privinţa lecturii acestei cărţi este să vă 
opriţi din citit când nu vi se mai pare amuzantă. Orice alt com-
portament ar fi, ei, bine, inadecvat.
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2 Efectul  
înzestrării

Am început să am gânduri deviante despre teoria economică pe când 
eram student la secţia economică a Universităţii Rochester, în nordul 
statului New York� Deşi aveam îndoieli în privinţa unora dintre lucrurile 
prezentate la cursuri, nu eram niciodată sigur dacă problema ţinea de 
teorie sau de înţelegerea mea incompletă� Nu eram nici pe departe un 
student de vârf� În articolul lui Roger Lowenstein din New York Times 
Magazine despre care am pomenit în prefaţă, îndrumătorul meu de 
licenţă, Sherwin Rosen, a făcut următoarea apreciere a carierei mele 
studenţeşti: „Nu aveam mari aşteptări de la el“�

Lucrarea mea de licenţă era pe o temă ce sună incitant, 
„Valoarea unei vieţi“, dar abordarea era cât se poate de comu-
nă. Din punct de vedere conceptual, abordarea corectă a aces-
tei probleme a fost exprimată de economistul Thomas 
Schelling în minunatul său eseu „Viaţa pe care o salvezi ar 
putea fi a ta“. De multe ori de-a lungul anilor, domeniul meu 
de interes s-a intersectat cu al lui Schelling, unul dintre primii 
susţinători și creatori ai ceea ce se numește astăzi economie 
comportamentală. Iată un pasaj celebru din eseul lui:

Dacă o fetiţă de şase ani cu părul şaten are nevoie de mii de 
dolari pentru o operaţie care să‑i prelungească viaţa până la Crăciun, 
oficiul poştal va fi îngropat în mici contribuţii băneşti pentru salvarea 
ei. Dar dacă se anunţă că, fără impozitul pe vânzări, spitalele din 
Massachusetts se vor deteriora şi vor provoca o creştere vag 
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perceptibilă a numărului de morţi care puteau fi evitate, nu se vor 
găsi mulţi care să verse o lacrimă sau să umble la portofel.

Schelling scrie cum vorbește: cu un zâmbet pieziș și o 
sclipire neastâmpărată în ochi. Vrea să te facă să te simţi un 
pic prost.* Spitalele reprezintă conceptul pe care Schelling îl 
numește „viaţă statistică“, spre deosebire de fetiţă, care repre-
zintă o „viaţă identificată“. Din când în când întâlnim în viaţa 
reală exemple de vieţi identificate în pericol, cum ar fi salvarea 
pasionantă a unor mineri prinși în subteran. După cum scrie 
Schelling, rar permitem ca o viaţă identificată să se stingă doar 
pentru că lipsesc banii. Dar bineînţeles că zilnic mor mii de 
oameni „neidentificaţi“ din cauza absenţei unor lucruri sim-
ple, cum ar fi plasele pentru ţânţari, vaccinurile sau apa curată.

Spre deosebire de fetiţa bolnavă, o decizie tipică de politică 
publică internă e abstractă. Îi lipsește impactul emoţional. Să 
presupunem că tocmai construim o autostradă și inginerii de 
securitate ne spun că, dacă facem banda din mijloc mai lată cu 
un metru, ne va consta mai mult cu 42 de milioane de dolari și 
va preveni 1,4 accidente mortale pe an timp de treizeci de ani. 
Să facem acest lucru? Sigur, nu cunoaștem identitatea acelor 
victime. Sunt „doar“ vieţi statistice. Dar pentru a hotărî cât de 
lată să facem acea bandă mediană, avem nevoie de o valoare 
pe care să o atașăm acelor vieţi prelungite sau, cu o exprima-
re mai puternică, „salvate“ de cheltuiala respectivă. Şi într-o 
lume de Econi, societatea nu ar plăti mai mult ca să salveze o 
viaţă identificată decât douăzeci de vieţi statistice.

* Un exerciţiu de gândire tipic pentru Schelling: să presupunem că ar exista un tratament 
medical cu beneficii modeste pentru sănătate, dar extrem de dureros� În schimb, tratamentul 
ar fi administrat împreună cu un medicament care nu înlătură durerea, dar şterge orice 
amintire despre ce s‑a întâmplat� Ai fi dispus să urmezi acest tratament?
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După cum scria Schelling, întrebarea corectă este cât ar fi 
dispuși să plătească utilizatorii acelei autostrăzi (și poate și 
prietenii și rudele lor) ca să facă fiecare călătorie un picuţ mai 
sigură. Schelling pusese întrebarea corectă, dar nimeni nu 
găsise un răspuns. Pentru a dezlega problema era nevoie de o 
situaţie în care oamenii să facă alegeri care să implice un 
schimb între bani și pericolul de moarte. De aici poţi vedea cât 
sunt dispuși să plătească pentru siguranţă. Dar unde să observi 
asemenea alegeri?

Economistul Richard Zeckhauser, un student al lui 
Schelling, scrie că ruleta rusească oferă un mod de a analiza 
problema. Iată o adaptare a exemplului său. Să spunem că lui 
Aidan i se cere să joace o rundă de ruletă rusească cu o mitra-
lieră cu multe camere, să spunem 1 000, dintre care patru, 
alese la întâmplare, au în ele gloanţe. Aidan trebuie să apese 
o dată pe trăgaci. (Din fericire, arma e setată să tragă o singu-
ră dată.) Cât ar fi dispus Aidan să plătească pentru a scoate 
un glonţ?* Deși formularea lui Zeckhauser cu ruleta rusească 
pune problema într-un mod elegant, nu ne ajută să obţinem 
cifre. Realizarea de experimente în care subiecţii își ţin arme 
încărcate la tâmplă nu e o metodă practică pentru obţinerea 
de date.

În timp ce cugetam la aceste probleme, mi-a venit o idee. 
Să presupunem că pot face rost de date privind procentul mor-
ţilor în diferite profesii, unele periculoase, ca mineritul, 
exploatarea forestieră și spălarea geamurilor la zgârie-nori, și 
altele mai sigure, precum agricultura, meseria de vânzător sau 

* Întrebarea care îl interesa pe Zeckhauser era: în ce măsură depinde disponibilitatea lui 
Aidan de a plăti de numărul gloanţelor din armă? Dacă toate camerele sunt pline, Aidan ar 
trebui să plătească toţi banii pe care îi are (şi poate să‑i împrumute) ca să scoată chiar şi un 
singur glonţ� Dar dacă pe ţeavă sunt doar două gloanţe? Cât va plăti pentru a scoate unul dintre 
ele? Mai mult sau mai puţin decât ar plăti ca să scoată ultimul glonţ?
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