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Cadrul general (1/2)

• Date biografice

• Naționalitatea: americană

• Născut: 12 Septembrie 1945, East Orange, New Jersey, SUA 

• Specializarea profesională: economist

• Expertiză: economie comportamentală, cu precădere finanțe comportamentale

• Rezultate remarcabile:

• contribuții:

• efectul de înzestrare

• aversiunea față de pierdere

• inerția față de statu quo 

• absența auto-controlului

• activități

• constituirea Echipei de intuiții comportamentale (în cadrul cabinetului britanic)

• fondarea firmei de management al activelor, Fuller & Thaler Asset Management, care consiliază investitorii pe 
baza descoperirilor sale din domeniul finanțelor comportamentale

• președinte al Asociației Economice Americane

• Motivarea Comitetului Nobel:

• for "incorporat[ing] psychologically realistic assumptions into analyses of economic decision-making. By exploring the 
consequences of limited rationality, social preferences, and lack of self-control, he has shown how these human traits 
systematically affect individual decisions as well as market outcomes.”
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Cadrul general (2/2)

• Date bibliografice

• Lucrările recenzate: 

• Nudge. Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness (Yale University Press, 2008). Co-autor: Cass R. 
Sunstein

• NB: o ediție adăugită în 2009, Penguin, New York

• tradusă în limba română: Nudge. Cartea ghionturilor pentru decizii mai bune legate de sănătate, bogăție și fericire, 
Editura Publica, 2016 (traducător: Smaranda Nistor)

• Misbehaving. The Making of Behavioural Economics (W. W. Norton & Company, 2015)

• tradusă în limba română: Comportament inadecvat. Nașterea economiei comportamentale, Editura Publica, 2015 
(traducător: Paul Slayer Grigoriu)

• Alte lucrări (articole):

• (1992) The Winner's Curse: Paradoxes and Anomalies of Economic Life, Princeton University Press, Princeton

• (1993) Advances in Behavioral Finance, Russell Sage Foundation, New York

• (1994) Quasi Rational Economics, Russell Sage Foundation, New York

• (2005) Advances in Behavioral Finance, Volume II, Princeton University Press, Princeton
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Metodologia de recenzare

• Recenzarea lucrărilor va urma, în general, următoarea metodologie:

- vor fi prezentate și examinate ideile de bază conținute în cele două lucrări (multe idei se repetă)

 esența ideii

 aplicații deja efectuate

- NB: precizări diverse ale autorului

- [C] elemente de comentariu/precizare/evaluare/critică a ideilor autorului – făcute de recenzent

- [A] alte comentarii ale recenzentului, în marja ideilor discutate de autor
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Structura lucrărilor recenzate (1/4)

(1) Nudge. Cartea ghionturilor pentru decizii mai bune legate de sănătate, bogăție și fericire
• INTRODUCERE 

• Cantina
• Paternalismul libertarian
• Oameni și Econ-oameni și de ce ghionturile pentru să ajute
• O falsă premisă și două concepții greșite
• Ce poate face arhitectura alegerii
• O nouă cale

• PARTEA I – OAMENI ȘI ECON-OAMENI
• Preferință și eroare
• Rezistența la tentație
• Spiritul de turmă
• Când avem nevoie de un ghiont?
• Arhitectura alegerii

• PARTEA II – BANII
• Economism mai mult mâine
• Investitorul naiv
• Piețele de credit
• Privatizarea sistemului de asigurări sociale – în stil „bufet suedez”

• PARTEA III – SOCIETATEA
• Medicamentele pe rețetă – Partea „D” de la Descurajant
• Cum facem să crească donarea de organe
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Structura lucrărilor recenzate (2/4)

• Cum facem să crească donarea de organe
• Să salvăm planeta
• Privatizarea căsătoriei

• PARTEA IV – ANEXE ȘI OBIECȚII
• O uzină de ghionturi
• Obiecții
• Adevărata a treia cale
• Post-scriptum despre criza financiară din 2008

(2) Comportament inadecvat. Nașterea economiei comportamentale
• NUANȚELE ADEVĂRULUI ECONOMIC
• PREFAȚĂ
• ÎNCEPUTURILE (1970-1978)

• Factori aparent irelevanți
• Efectul înzestrării
• Lista
• Teoria valorii
• California visează
• Stroiul

• CONTABILITATEA MENTALĂ (1979-1985)
• Afaceri și țepe
• Costuri irecuperabile
• Găleți și buget
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Structura lucrărilor recenzate (3/4)

• La masa de poker
• AUTOCONTROLUL (1975-1988)

• Voința? Nici o problemă
• Planificatorul și făptuitorul
• INTERLUDIU

• Comportamentul inadecvat în lumea reală
• LA LUCRU CU DANNY (1984-1985)

• Ce pare corect?
• Jocuri de corectitudine
• Căni

• DEVIN ECONOMIST PROFESIONIST (1986-1994)
• Începe dezbaterea
• Anomalii
• Formarea unei echipe
• Încadrarea îngustă pe Upper East Side

• FINANȚE (1983-2003)
• Concursul de frumusețe
• Piața acțiunilor exagerează?
• Reacție la exagerare
• Prețul nu e corect
• Bătălia fondurilor închise de investiții
• Musculițe, aisberguri, și prețuri negative la acțiuni
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Structura lucrărilor recenzate (4/4)

• BUN VENIT LA CHICAGO (1995-PREZENT)
• Dreptul
• Birourile
• Fotbal
• Jocuri televizate

• DE AJUTOR (2004-PREZENT)
• Economisește mai mult mâine
• Ieșirea în public
• Ghionturi în Marea Britanie
• Concluzii
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Structura prezentării

• Poziția generală a lui Richard Thaler (3 slide-uri)

• Concepte importante (7 slide-uri)

• Poziția recenzentului (2 slide-uri)
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Poziția generală (1/3)

• Richard H. Thaler este un reprezentant foarte decis al economiei comportamentale

• [C] întrucât orice teorie economică (ba, mai mult, orice teorie socială) este comportamentală, adică este despre 
comportamentul uman, poate ar trebui ca denumirea să fie, aici, economie idiosincratică sau economie euristică

• nu neagă în totalitate teoria economică deductivă bazată pe axiomatizare (cum este, de exemplu, modelul economic 
neoclasic în jurul conceptului de homo œconomicus )

• cere, însă, relaxarea condițiilor prea tari impuse comportamentului real al indivizilor

• consideră că oamenii se comportă diferit atunci când vorbesc despre alegeri economice față de cazul în care 
acționează efectiv în realizarea acestor alegeri

• în acest sens, autorul este fidel economiei comportamentale care deduce cauzele din efecte (spre deosebire de modelul 
neoclasic care deduce efectele din cauze)

• riscul, din perspectiva teoriei cunoașterii, este inductivismul exclusiv al acestei teorii economice (NB: cum se știe, inducția este 
pasibilă de fals; și deducția este pasibilă de fals, dar aceasta este testabilă, pe când inducția este tautologică; testarea 
concluziilor inductive  va corobora 100% ipotezele care se referă la factualele care au generat tocmai acele ipoteze)

• [C] această poziție este, din punct de vedere logic, auto-referențială (ba chiar, la limită poate fi complet tautologică, așa cum s-
a menționat anterior) ceea ce subminează mult din pretențiile de științificitate pe care și le arogă economia comportamentală

• consideră că există o orbire în realizarea alegerilor, generată de teorie

• pe lume există doar econi, adică mașini de optimizat, în condiții de cunoaștere exhaustivă și de capacitate de calcul nelimitată

• econ-ii își urmăresc exclusiv interesul individual, luarea în considerare a celorlalți indivizi se face exclusiv din perspectiva 
acestora de a constitui intrări, ieșiri, sau restricții pentru propriile decizii/acțiuni

• nu există contagiuni sau alte influențe ale celorlalți în afara modelelor de raționalitate acceptate

22.03.2017 Seminarul LMCE-NGR: Richard H. Thaler - Laureat Nobel pentru economie 2017 (Emil Dinga) 11



Poziția generală (2/3)

• modelul standard (neoclasic) este nerealist, nu se referă la oamenii reali, cu comportamente reale, ci la econi – idealizări 
intelectuale ale oamenilor reali, care se comportă ca homo œeconomicus

• deși modelul neoclasic a fost ajustat (ex.: raționalitatea limitată – Herbert Simon) el rămâne o construcție artificioasă

• econ-ii  ignoră FAI – factori aparent irelevanți – care, în viziunea lui Thaler, sunt mult mai relevanți pentru 
comportamentul de alegere decât cei bazați pe calculul rațional instantaneu, exhaustiv și fără erori

• în esență, econ-ii ignoră dimensiunea psihologică (și cu atât mai mult pe cea psihanalitică) a oamenilor reali

• modelul economic neoclasic se caracterizează printr-o premisă și două concepții – toate eronate:

• premisa eronată: oamenii fac alegeri care sunt cele mai bune pentru ei (oricum, mai bune decât cele pe care altcineva ar putea să li 
le ofere)

• dar, observă Thaler, cât de bine aleg oamenii este o întrebare empirică, nu teoretică

• concepția greșită 1: este posibilă evitarea influențării deciziilor oamenilor

• în realitate, nu este așa: există întotdeauna ghionturi neintenționate, atât cu origine privată, cât și cu origine publică

• concepția greșită 2: paternalismul implică întotdeauna coerciția (adică norme imperative: obligații, interdicții)

• în realitate, nu este așa: pot exista sugestii, fie transparente, fie la nivel subliminal, care nu sunt ordine sau comenzi

• oamenii reali – numiți de Thaler pur și simplu oameni, în opoziție cu econ-ii – fac două erori care îi „scoate” din rândul 
econ-ilor:

• eroarea planificării: optimismul nerealist în privința realizării unui proiect

• subiectivismul statu-quo-ului: adică inerția sau opțiunea implicită, după caz

• econ-ii fac erori de alegere în mod ne-sistematic și ne-predictibil, pe când oamenii fac erori de alegere în mod sistematic și 
predictibil
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Poziția generală (3/3)

• oamenii au un sistem dual de gândire: 

• sistemul automat (făptuitorul): inconștient, rapid, euristic

• numit de Kahneman și Tversky: sistemul 1

• sistemul reflexiv (planificatorul): conștient, lent, rațional (bazat pe calcul inferențial, logic)

• numit de Kahneman și Tversky: sistemul 2

• premisele fundamentale ale modelului neoclasic nu se verifică:

• comportamentul de optimizare (extremizare în condiții restrictive)

• existența convingerilor raționale, imparțiale și posibil de generalizat

• irelevanța costurilor trecute (sunk costs) în decizie (alegere)

• oamenii se poartă între ei ca parteneri condiționali:

• buni cu cei buni (sau percepuți ca buni), și răi cu cei răi (sau percepuți ca răi)

• [C] nici vorbă de asimetria diametrală recomandată de noul testament creștin, de altruism etc.

• oamenii iau decizii pe baza a cinci prejudecăți:

• sunt prea încrezători: cred că au o capacitate de discernere între alternative mai mare decât au în realitate

• oamenii dau prognosticuri prea extreme: evaluările se situează adesea la extreme

• blestemul învingătorului: câștigătorul unei licitații supraevaluează valoarea obiectului dobândit ([C] vezi evaluarea calității 
„necesar” bune a spectacolului la care biletul e foarte scump)

• efectul falsului consens: cel care are o preferință crede că majoritatea celorlalți are aceeași preferință

• prejudecata prezentului: valoarea unui obiect este supraevaluată la momentul prezent
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Concepte importante (1/7)

• paternalismul libertarian: crearea condițiilor (de către instituții publice sau private) pentru ca oamenii să aleagă ceea ce 
este mai bine pentru ei, dar fără a li se îngrădi libertatea de alegere
• regula de aur a paternalismului libertarian: să vii cu ghionturi care au cea mai mare șansă să ajute și cea mai mică șansă să dăuneze 

([C] nu e corectă, trebuie specificată explicit absența afectării libertății de alegere, altfel e coerciție)

• are caracter asimetric: maximizarea ajutorului dat celor mai puțin sofisticați (prezumați că au nevoie de ajutor) în condițiile 
minimizării costurilor pentru cei mai sofisticați (prezumați că nu au nevoie de ajutor)

• ghiont: aspect de arhitectură a alegerii care modifică, de o manieră previzibilă, comportamentul oamenilor, fără a 
interzice opțiuni și fără a schimba în mod semnificativ stimulentele economice
• ghiontul trebui să fie ușor și ieftin (la limită, gratuit) de evitat, altfel se transformă în îmbrânceală (coerciție)

• sunt utile când sunt întrunite trei condiții ale alegerii: a) sunt dificile; b) sunt rare; c) nu există feed-back imediat al alegerii

• NB: feed-back primesc doar alegerile selectate, nu și cele ne-selectate (respinse)

• [C] aici apare, desigur, problema pragurilor: până la ce prag stimulentul este un simplu ghiont, apoi devine coerciție? Economia 
comportamentală nu teoretizează această problemă, deși e fundamentală

• arhitectura alegerii: „aranjarea” oportunităților de alegere liberă așa încât să se asigure compatibilitatea dintre stimul 
(ghiont) și reacție
• există șase principii ale arhitecturii alegerii:

(1) greșelile sunt de așteptat

(2) opțiunile implicite: îndrumă pe calea minimei rezistențe ([C]: aceasta este o problema fundamentală: cine știe ce este 
bine pentru oameni, pentru a proiecta ghiontul? sau, altfel: cine cunoaște preferințele individuale ale celorlalți?)

• [C]: problemă care trebuie rezolvată aici: calea minimei rezistențe e un simptom că oamenii fac ceea ce e bine pentru ei 
sau dimpotrivă?

(3) feedback-ul: un semnal că s-a produs ceea ce s-a intenționat (ex.: imaginea care apare la aparatul foto digital)

• dacă feedback-ul este prea frecvent ([C]: când e prea frecvent?) el nu mai este luat în considerare, deci devine inutil
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Concepte importante (2/7)

• (4) identificarea: asigurarea concordanței dintre dorință și obiectul alegerii care trebuie să satisfacă acea dorință (ex.: 
sortimente de înghețată)

• ar trebui ca informațiile puse la dispoziție să fie de tipul celor care pot fi procesate de oameni (familiaritate și, mai 
ales, legătură cu scopul alegerii)

• (5) structurarea alegerilor complexe: elaborarea unei strategii de alegere (NB: gen funcție-scor, la limită)

• strategie compensatorie: un criteriu de alegere mai slab poate fi compensat de unul mai bun

• este precedată de eliminarea opțiunilor luând fiecare atribut și văzând dacă este verificat de diferite opțiuni 
(Tversky)

• [C] : apare o problemă cu soluția asta: în ce ordine se aplică atributele eliminatorii? Deci trebuie 
stabilită o ordine aici, dar cum? Ne trebuie criterii de ierarhizare a ordinii…

• (6) stimulentele: 

• există patru întrebări pe baza cărora se construiește arhitectura alegerii:

• cine folosește produsul

• cine îl alege

• cine îl plătește

• cine profită de pe urma lui

• trebuie să se facă în așa fel încât stimulentul să fie observat (de regulă, nu este)
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Concepte importante (3/7)

• contabilitatea mentală: contabilitatea pe care indivizii o țin mental, ignorând „regulile stabilite”

• este o modalitate internă de auto-control (conturile bancare separate sunt o modalitate externă de auto-control)

• denumirea a fost dată de Kahneman și Tversky; inițial se numea contabilitate psihologică sau chiar psihologia evenimentelor 
casnice

• banii nu mai sunt considerați fungibili (banii din „borcanul pentru Crăciun” nu pot fi folosiți pentru mâncare)

• distinge între utilitatea achiziției (diferența dintre prețul plătit și costul de oportunitate) și utilitatea tranzacției (diferența 
dintre prețul plătit și prețul așteptat)

• ia în calcul costurile irecuperabile (ceea ce econ-ii nu fac) ([C] aici avem un exemplu clar de i-raționalitate, dar care se 
întâlnește în comportamentul real)

• totuși, efectul costurilor irecuperabile scade în timp (NB: se pare, după o curbă exponențială)

• aversiunea la risc: la pierderi oamenii au preferință față de risc, la câștiguri au aversiune față de risc

• oamenii apreciază că, în cazul câștigului, „joacă” din banii „casei” (NB: crizele financiare au la bază jocul cu banii „casei”)

• [C] de fapt, aici avem un comportament asimetric (vezi teoria prospectului a lui Kahneman și Tversky): preferința față de risc 
la o miză dată este mai mare decât aversiunea față de risc la aceeași miză

• NB: se pare că teoria prospectului nu funcționează atunci când nu sunt șanse de a „reveni pe zero” în cazul pierderii

• preferința pentru statu-quo (efectul de inerție): oamenii preferă ca situația cu care sunt obișnuiți să nu se schimbe

• dispariția unei reduceri de preț este preferabilă apariției unei scumpiri

• acordarea unui bonus la prețul mare este preferabilă măririi prețului mic
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Concepte importante (4/7)

• disponibilitatea: alegerea este influențată de disponibilitatea situațiilor care ajută evaluarea

• (a) accesibilitatea situațiilor; (b) proeminența situațiilor (relevanța, frecvența); (c) apropierea în timp (amintirea) situațiilor

• iluzia cognitivă: confundarea situațiilor aleatorii cu tipare cauzale în efectuarea alegerilor

• reprezentativitatea: încadrarea categorială în efectuarea alegerilor sau în evaluarea situațiilor

• incoerența dinamică: schimbarea, contradictorie în timp, a preferințelor: 𝑨𝒕 ≻ 𝑩𝒕 ⋀ 𝑩𝒕+𝟏 ≻ 𝑨𝒕+𝟏
• se explică prin: (a) tentație: preferăm un lucru mai mult când suntem în stare stimulată decât când suntem în stare 

indiferentă; (b) absența analizei (sistemul 2 – planificatorul – nu are capacitatea, de exemplu timp, să examineze)

• efectul de anonimat: scăderea conformității (a spiritului de turmă) atunci când subiectul nu este observat

• efectul de reflector: este efectul invers al efectului de anonimat: oamenii își măresc conformarea atunci când sunt 
observați (efectul de turmă)

• ca urmare a presiunii inter pares, se produce un conservatorism colectiv (uneori chiar la nivel inter-generațional) – ex.: 
moda)

• efectul de bumerang: oamenii își schimbă comportamentul spre medie dacă li se arată că se comportă mai bine 
decât media

• [C] Kahneman și Tversky arătaseră deja că sancțiunea sau premierea pentru comportamentul sub medie sau peste nu are 
nici un impact asupra schimbării comportamentului: comportamentul gravitează de la sine spre medie din orice direcție

• efectul de înzestrare: oamenii au aversiune față de risc atunci când dețin un activ, chiar dacă ar obține un avantaj 
evident din ignorarea faptului deținerii acelui activ (ex.: chiar dacă schimbul este mai avantajos, el nu se face)

• costul de oportunitate care nu implică scoaterea banilor din buzunar pare mai mic

• NB: în terminologia lui Kahneman și Tversky este efectul de încadrare
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Concepte importante (5/7)

• efectul de amorsare: răspunsul la o întrebare face ca comportamentul ulterior să se alinieze răspunsului care a fost 
deja dat la o altă întrebare corelată

• [C]: este un efect analog efectului Heisenberg: orice măsurare modifică sistemul (aici în direcția în care sistemul „dorește” să 
i se constate măsurarea)

• NB: totuși,  este dificil să se evalueze contrafactualul, deci acest efect nu e prea sigur

• efectul de canal: un ghiont suplimentar pentru ca subiecții să facă ceea ce ar părea că au de gând

• este o variantă a efectului de amorsare

• efectul de ancorare: alegerea se face în raport cu ceea ce știm deja (ex., din experiență)

• ex.: se introduce în stimul un benchmark cantitativ sau calitativ

• propensiunea spre conformare: o variantă a efectului de reflector (dar cu „pretenții” de generalizare)

• prejudecata retrospectivă: amintirea a ceva nereal care condiționează alegerea

• evaluarea deciziei trecute prin prisma rezultatul generat de acea decizie

• NB: trebuie ținut seama de faptul că există prejudecăți predictibile

• prejudecata confirmării: oamenii au tendința de căuta situații (și a face alegeri) care să fie confirmări, nu infirmări

• [C]: posibil ca falsificaționismul să fi fost introdus cu speranța (inconștientă) de a înfrânge această prejudecată în domeniul 
cunoașterii științifice

• încadrarea îngustă: se produce atunci când se analizează fiecare decizie în mod independent, deși toate deciziile ar 
trebui analizate ca făcând parte dintr-un portofoliu

• [C]: discutată pe larg de Kanheman și Tversky în lucrarea Gândire lentă, gândire rapidă (discutată la Seminarul Roegen)
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Concepte importante (6/7)

• variația în timp a utilității așteptate 

• [C]: concept introdus și teoretizat de Nicolaus Bernoulli

• utilitatea așteptată scade cu trecerea timpului (NB: rezultat stabilit de Paul Samuelson)

• dacă scăderea este exponențială, nu se mai produce inconsistența temporală a alegerii, dar dacă scăderea este 
hiperbolică sau cvasi-hiperbolică, atunci inconsistența temporală a alegerii se menține

• NB: se pare că animalele „fac alegeri” inter-temporale după o funcție hiperbolică

• regresia spre medie: orice fenomen înregistrează oscilații care regresează, în mod necesar, spre medie

• cauza: alegem în funcție de ce anticipăm că vor alege ceilalți

• acest rezultat a fost sugerat de Keynes, care a numit „descoperirile” economiei comportamentale spirite animale (vezi 
și lucrarea lui Akerloff și Shiller: Spirite animale. Despre felul în care psihologia umană influențează economia și ce 
înseamnă asta pentru capitalismul global, Editura Publica, 2010)

• consecință: și comportamentul de alegere înregistrează o regresie spre medie ([C]: deci și predicția ar trebui să facă la fel)

• regula de aur a predicției: predicția unui lucru nu poate varia considerabil mai mult decât lucrul la care se referă

• este un criteriu de a stabili dacă prețurile a ceva sunt corecte sau greșite

• NB: ipoteza pieței eficiente (Fama – unul dintre „stâlpii” modelului neoclasic) „decretează” că prețurile sunt corecte 
(oscilațiile lor, generate de comportamentul unora, sunt corectate de comportamentul celorlalți)

• oferta necinstită: dacă ți se face o ofertă necinstită, o refuzi, chiar dacă această decizie îți aduce costuri

• econii nu ar face niciodată așa ceva
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Concepte importante (7/7)

• efectul de înlănțuire: efectul care este condiționat (influențat, ancorat, încadrat etc. ) de alte efecte, anterioare

• la fel se întâmplă și cu judecățile, și chiar cu raționamentele

• există cinci prejudecăți în luarea deciziilor (NB: au fost deja prezentate la poziționarea generală a autorului – slide-ul 3/3):

• oamenii sunt prea încrezători: cred că au o capacitate de discernere între alternative mai mare decât au în realitate

• oamenii dau prognosticuri prea extreme: evaluările se situează adesea la extreme

• blestemul învingătorului: câștigătorul unei licitații supraevaluează valoarea obiectului dobândit ([C]: vezi evaluarea 
calității spectacolului la care biletul e foarte scump)

• efectul falsului consens: cel care are o preferință crede că majoritatea celorlalți are aceeași preferință

• prejudecata prezentului: valoarea unui obiect este supraevaluată la momentul prezent

• efectul de plafon: 

• [C]: denumirea aceasta nu a dat-o Thaler, ci eu, dar exprimă conținutul conceptului discutat de Thaler

• este o versiune a efectului de încadrare, dar este generat intern, nu impus/sugerat extern

• conținut: odată ce ți-ai fixat un plafon (salariu lunar, încasări pe zi din taximetrie, economisire anuală etc.) nici un ghiont nu 
mai are efect, deoarece plafoanele nu vor fi depășite

• opțiunile prestabilite: unul dintre cele mai operaționale și mai subtile (adică mai conforme cu paternalismul 
libertarian) ghionturi

• se bazează pe inerția comportamentului (eventual chiar pe lenea subiecților de a examina opțiunile și a alege)
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Poziția recenzentului (1/2)

Constatări: 

• ambele poziții polare procedează prin generalizări insuficient fundamentate:

• modelul neoclasic: generalizare prin ipoteze de tip deductiv

• behaviorismul: prin generalizare bazată pe inducție

• în timp ce modelul neoclasic are o teorie (desigur, discutabilă), behaviorismul nu numai că nu propune o teorie dar, 
se pare, nici nu va putea propune una (din cauza dominanței inducției)

• ex.: unele efecte identificate de behaviorism sunt specii ale altor efecte, dar aceste evaluări de natură conceptuală și logică
nu sunt efectuate

• efectul de reflector vs. propensiunea spre conformare; efectul de amorsare vs. efectul de ancorare

• poate ar trebui ca, la nivelul prim-ministrului (sau în cadrul Secretariatului General al Guvernului, sau în cadrul 
Administrației prezidențiale, sau în cadrul Băncii Naționale a României), să se organizeze un grup de lucru numit 
Consiliu de arhitectură a alegerii libere – CAAL

• scop: identificarea „ghionturilor” de natură instituțională (cu precădere în politica fiscală, respectiv politica monetară) care 
ar putea implementa paternalismul libertarian

• pare că, implicit (sau inconștient) Thaler introduce un model de decizie cu trei actori: pe lângă planificator și 
făptuitor, introduce și un ghiontitor (oarecum, se revine la modelul lui Freud: Id, Ego, Super-ego)

• întrucât comportamentul poate fi stimulat prin reguli (care să dea ghionturile adecvate) behaviorismul face pași 
importanți spre instituționalism (ex.: propensiunea spre conformare)

• deci, s-ar putea încerca o sinteză behaviorism – instituționalism, care s-ar putea numi: ebism (economical-behavioural-
institutionalism)
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Poziția recenzentului (2/2)

Trei întrebări care pot fi puse în contextul discutării economiei comportamentale:

• oare limitarea oportunităților de alegere nu este compatibilă cu libertatea? De ex., în cazul în care evaluarea 
efectelor alegerii este foarte dificilă sau chiar incomprehensibilă

• cu cât sunt mai multe oportunități de alegere, cu atât oamenii au mai multă nevoie de consultanță, deci cu atât mai mult 
scade libertatea de alegere

• oare teoria ghionturilor nu este o specie de realitate virtuală? Adică nu se creează imaginea unei realități care nu 
există?

• deci teoria ghionturilor nu ar trebui generalizată într-o teorie a realității virtuale?

• oare există un conservatorism structural în psihologia umană, eventual moștenit prin instinctul de supraviețuire?
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ATENȚIE !
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