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INOVAŢII FINANCIARE: COŞMARUL REGULATORILOR
Spre mai multe reglementări sau una mai bună?
ISTVÁN MAGAS∗

Abstract
Piaţa financiară s-a schimbat într-un mod semnificativ după prăbuşirea Lehman atât în Statele Unite cât şi
în Uniunea Europeană, având astfel mai multe reglementări şi mai stricte. În viitorul apropiat nu va exista o
restabilire economică la nivel mondial, în ciuda recuperării piaţei financiare. Singuri, consultanţii financiari
mai alerţi nu pot face minuni în rezultatele cifrelor lente, dar pot aduce mai multă stabilitate şi o asigurare în
vederea evitării viitoarelor colapsuri.
Articolul discută necesitatea mai multor şi mai bune reglementări pentru a preveni economia mondială de
alte evenimente financiare catastrofice. Cel mai impunător argument este acela că nu mai există aşa numită
activitate bancară, astfel supervizarea internaţională a devenit o necesitate. Puterea copleşitoare a băncii
multinaţionale necesită supravegheri multinaţionale. Totuşi, există pericolul ca reglementarea accelerată să
devină exagerată, în timp ce nu conservă stimulentul potrivit pentru a crea şi a uşura creditele în condiţiile
generale de creştere lentă şi să lase fondurile să curgă global unde sunt cel mai dorite. Scopul principal al
reglementării globale ar trebui să nu fie doar băncile globale ci, mai degrabă, entităţile cheie care per
ansamblu economisesc respectiv entităţile care per ansamblu se împrumută din ciclul naţional de afaceri.
Crearea unor noi reguli cum ar fi Basel-3 este primul pas în această direcţie. Lumea chiar are nevoie de o mai
bună supraveghere financiară globală, care nu este neapărat mai multă, dar în orice caz, mai bună.
Criza Lehman - piaţa financiară - regulatori financiari - capital mobil internaţional - bănci globale utilizarea derivatelor - securităţi – credit – evaluare – Basel-3 - LCR (liquidity coverage ratio - indicator de
lichiditate) EFA (European Financial Authority - Autoritatea Financiară Europeană)
*

I. Introducere
Care sunt beneficiile clare ale globalizării financiare? Sunt multe. Precum au descris mulţi autori
importanţi care au fost consacraţi în literatura financiară internaţională, Fisher (2011), Froot-Rogoff (1995),
Krugman–Obstfeld (2000), Pugel (2002), o mai bună distribuţie internaţională a fondurilor excesive între
entităţile care per ansamblu economisesc şi entităţile care per ansamblu se împrumută, ambele private sau
publice, câştigurile bunăstăriilor măsurabile sunt produse datorită echilibrului inferior a dobânzii ratelor.
Pieţele mai mari, mai mulţi clienţi înseamnă rezerve inferioare şi volume mai mari, ca şi în cazul unei mari
instituţii bancare domestice. Micile economii deschise pot beneficia o mare parte din liberalizarea financiară,
deşi, noi tipuri de preocupări răsar cu privire la macro-stabilitate şi menţinerea fluxului de fonduri atât pe
pieţele sectorului public cât şi pe cel privat, Magas (2012). Cel mai evident avantaj al globalizarii financiare
pentru ţările în nevoie urgentă de finanţare proaspătă este asociat cu disponibilitatea mai multor fonduri
private, adevărat, nu neapărat la un preţ mai bun, şi cu faptul că fondurile pot sosi mult mai rapid decât din
surse suverane relaţionate cu statul sau instituţii financiare globale, cum ar fi FMI sau Banca Mondială.
Adevărat, poate fi vorba despre a plăti un preţ excesiv pentru a obţine viteza. În acelaşi timp, viteza poate
amortiza frumos.
Banking-ul transfrontalier oferă noi oportunităţi şi noi tipuri de riscuri, desigur, a determina riscurile
globale abia mânuite şi a ţinti o balanţă bună este orice dar nu o treabă uşoară. Totuşi, băncile globale au
reuşit să îşi extindă afacerile lor rapid şi au creat un mediu complet nou pentru regulatori.
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Cu răspândirea tehnologiei moderne pentru a strânge, stoca şi genera informaţii despre produsele
financiare netangibile dar ingenioase (derivate), care nu are valoare de piaţă tradiţională, una care poate fi
măsurată cu uşurinţă faţă de utilitatea ei (cântărind profitabilitatea faţă de riscurile sale), există o nouă lume
şi într-adevăr o nouă divizune formată a muncii, pe care nici Adam Smith nici succesorii lui nu au putut
prevedea. Piaţa inovaţiilor financiare pentru aceste produse derivate este într-o creştere rapidă, ambele în
schimburi de opţiuni şi caracteristici, dar şi în vânzările private, care tind să fie mult mai complexe şi mai
lucrative, cel puţin pentru un timp. În această lume nouă, arta (nu ştiinţa) de a evalua acţiuni poate deveni din
ce în ce mai greu datorită schimbărilor în natura a economiei, creând posibilităţi mai mari pentru formarea
bulelor speculative. Când vracurile bunurilor ale unei companii erau fizice şi pieţele sale erau relativ stabile,
evaluarea era mult mai directă.
Proporţiile a unei mărci active ale unei firme, care sunt acum în creştere, idei, capitalul uman – sunt
intangibile şi deseori greu de identificat, dar mai de evaluat. Ele sunt, de asemenea, mai puţin robuste decât
activele fizice, cum ar fi o fabrică.1 Această nouă dezvoltare complexă a pieţei, foarte inovativă şi parţial
relaţionată cu domeniul IT, a crescut dificultăţile de risc şi valoare a activelor, în special în contextul global.
Totuşi, atâta timp cât riscul a rămas concentrat în interiorul unei ţări şi în mare măsură în băncile sale,
regulatorii săi financiari ar fi trebuit să observe mai atent. Problema cu stocul global de capital din prezent
este defapt faptul că regulatorii sunt incompetenţi. Sistemul financiar global are nevoie de un regulator
global ? Noi sugerăm că da.
II. Spre mai multe sau doar o mai bună reglementare. Este modelul american de copiat?
Este modelul american de copiat? Nu neapărat, dar oferă mai multă înţelepciune şi experienţă a pieţei.
Cine regulează Citigroup, instituţia financiară cea mai diversificată şi cea mai mare din lume? Cu
operaţiunile sale de peste 100 de ţări, vânzând aproape toate produsele financiare care au fost inventate
vreodată, probabil majoritatea regulatorilor financiari din lume simt că Citi, la un anumit nivel, este
problema sa. America singură are Rezerva Federală, Comisia de Valori Mobiliare şi Burse, CFTC, Bursa (de
valori) New York , 50 de comisari de asigurare şi mulţi alţii. Totuşi, într-un anumit sens, nimeni nu reglează
cu adevărat Citi: este o firmă globală într-o lume a consultanţilor naţionali şi câteodată sectorială. Acelaşi
lucru este valabil şi pentru AIG, General Electric Capital, UBS, Deutsche Bank şi multe altele.
Ar putea fi asta un lucru bun? A devenit o modă de a gândi despre regulatori precum afirmă Shakespeare
“omizile din republică, creaturi care, departe de a oferi valoare, stau în calea pieţei”. În mod natural, nu toată
lumea împărtăşeşte această opinie. Totuşi, pare clar faptul că mult din dinamismul din Global Finance din
ultimele trei decenii a fost din cauza unor puţine reglementări privind circulaţia capitalului, mai ales peste
graniţe, şi a cea ce se poate face cu ea. Pentru majoritatea părţilor, banii sunt liberi să curgă oriunde o
oportunitate îşi face apariţia, şi în general şi-a făcut-o, lăsând pe toată lumea într-o mai bună situaţie decât cu
reglementări mai grele.
Lăsând capitalul liber să se mişte pe unde ar putea beneficia de cel mai mare câştig arată o reglementare
supra-costisitoare sau deplasată: banii s-au dus pur şi simplu altundeva. De exemplu, deoarece Japonia a
interzis folosirea derivatelor, opţiuni în securitatea japoneză erau negociate în acomodarea Singapore. În
timp ce Japonia a uşurat aceste restricţii, unele afaceri extrateritoriale s-au transferat la Tokyo. În general,
concurenţa pentru capital a încurajat ţările pentru a-şi îmbunătăţi reglementările pentru a recurge la capitalul
mobil – deşi unele, precum Malaysia,, au rezistat acestei presiuni, şi au continuat să impună controale asupra
fluxului de capital transfrontaliere.
Tulburător, nu a existat nici o cursă dincolo de limitele admise în reglementare. În spatele fiecărei mari
pieţe există o bună reglementare – ori de către o agenţie guvernamentală ori de către participanţii pieţei.
Capitalul mobil internaţional a avut tendinţa de a recompensa reglementarea care protejează investitorii şi
minimizează privilegile pentru membrii din cadrul pieţei. În linii mari, aceasta a condus la o convergenţă a
reglementării în jurul standardelor internaţionale comune, dar acest proces nu este nici pe departe complet, în
special pentru produsele de investiţie vândute la investitori privaţi. Ziua în care o societate globală va putea
vinde acelaşi stoc simplu la indicele de piaţă a fondului oriunde pe lume va ajunge după un drum foarte lung.
America rămâne reticientă în a permite schimburilor securităţii a Europei să-şi aplice comerţul său via ecrane
în America. Deşi, tehnic vorbind acum acest lucru este uşor de realizat, este defap „o postură revoltător
protecţionistă”, precum este văzut de către regulatorii europeni.
1

Precum a arătat Enron, o reputaţie pentru un caracter demn de încredere, şi pentru ca evaluarea pieţei să rezulte din
aceasta, ea se poate nărui într-o clipă. Societăţile virtuale au împins această provocare pentru evaluare la extremă,
deseori aşteptând ca investitorii să pună preţ asupra profitului care nu va fi la îndemână pentru mulţi ani, şi care ar fi
derivate din modele de afaceri şi active intangibile precum mărci care nu au fost încă create.
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Dat fiind dificultăţile politice, idea unui singur regulator global nu se află pe nici o agendă serioasă. Asta
poate însemna la fel de bine faptul că: competiţia dintre regulatori are câteva beneficii. Cea ce este la ordinea
de zi, cel puţin la regulatorii din ţările deschise pentru capitalul internaţional, este de a asigura faptul că
informaţiile bune despre piaţa globală a statului şi despre operaţiile globale a firmelor sunt disponibile.
FSA, de exemplu, este capabilă să reglementeze doar activităţi britanice ale lui Citi, dar va avea o mult
mai bună şansă să o facă bine dacă va şti destule despre starea firmei la nivel mondial. Informaţiile curg deja
mult mai liber între regulatorii naţionali diferiţi. Instituţiile multinaţionale precum Fondul Monetar
Internaţional, Banca pentru Decontări Internaţionale şi Forumul Financiar despre Stabilitate, toate joacă un
rol util în aceasta, dar ceea ce contează cel mai mult este comunicarea bilaterală între regulatorii naţionali –
şi sistemul financiar globa, carel nu este nicăieri atât de transparentă la regulatorii naţional precum ar trebui
să fie.
Unul dintre motive este că nu există nici un consens global asupra căruia ar trebui să reglementeze. De
exemplu, în Marea Britanie reasiguratorii sunt reglementaţi de către FSA, dar în pieţele lor de acasă Munich
Re şi Swiss Re, companiile de reasigurare cele mai mari de pe lume, nu sunt în general reglamentate. Firmele
nonfinanciare cu operaţiuni financiare mari nu se potrivesc niciunde în cadrul de reglementare curent al
reglementării. Enron, care a fost descris plauzabil ca o bancă de investiţii sau ca un fond de acoperire cu o
afacere energetică de partea sa, nu a fost reglementată în America. În Marea Britanică, firma în sine nu a fost
reglementată, dar filialele sale financiare erau monitorizate de către FSA. Există mari semne de întrebare
asupra cui reglementează numărul în creştere a firmelor care se transformă acum în monştrii financiari,
modelaţi de către GE cu operaţiile sale enorme GE Capital. Fondurile de acoperire şi alte instituţii extrem
derivate de compensare sunt reglementate uşor în majoritatea ţărilor, dar deloc în America. O propunere de
către grupul de lucru prezidenţial pentru o reglementare mai strictă a fondurilor de acoperire, îndemnat de
către prăbuşirea Managementul Capital pe Termen Lung, era blocat pe neaşteptate în acel moment pentru
multe luni în Congres. Acum, fondurile de acoperire nu mai sunt excepţii.
A doua problemă, cel puţin în ochii străinilor, era şi încă este faptul că America are prea mulţi regulatori
diferiţi. Pe când Regatul Unit şi-a fuzionat numeroşii regulatori financiari într-o singură autoritate, şi multe
alte ţări se mişcă în aceeaşi direcţie, America continuă cu regulatorii excesivi de diferiţi pentru părţi diferite
ale industriei serviciilor financiare. Se pare a fi îndoielnic faptul că oricare dintre acelea au o bună vedere
generală asupra a ce se întâmplă în sistemul financiar din America ca un întreg – deşi Fed pretinde că
primeşte toate informaţiile necesare, într-un fel sau altul. În timpul administraţiei Clinton, reglementarea a
avut loc adesea pe terenul de golf între Mr. Greenspan, Arthur Levitt, preşedintele SEC, şi Robert Rubin,
secretarul de trezorerie. Acum se fac mai multe aranjamente oficiale. Cu toate acestea, regulatorii străini
individuali ar găsi mai uşor să rezolve problemele transfrontaliere cu un singur corespondent american.
Unele regulatoare americane îşi apără sistemul multiplu, în ciuda duplicatului considerabil pe care o
presupune, în principal pe motivul că, competiţia reglementară le menţine dornice şi sărace. Desigur,
superioritatea regulatorului individual şi consolidar trebuie încă dovedită. Conform unui raport CSFI (2010)
de către Centrul pentru Studiul Inovaţiei Financiare “există un spirit persuasiv de nemulţumire în oraşul cu
ESA: oamenii îl consideră birocratic, intrusiv şi insensibil”. Totuşi, divizia curentă a muncii printre
regulatorii diferiţi ai Americii este greu de justificat.
De ce, de exemplu, ar trebui să supravegheze comerţul SEC despre schimbul burselor şi comerţul CFTC
schimburile viitoare, când în esenţă necesităţile reglementării a tuturor schimburilor sunt aceleaşi? Şi de ce
asigurarea este regulată nu federal ci la nivel de stat, în majoritate de comisari de asigurare aleşi?
Nimeni nu crede că asta ar avea vreun sens, dar sistemul supravieţuieşte deoarece fiecare organism de
reglementare are suporterii săi în Congres. În unele privinţe, un sistem de reglementare ineficient se
potriveşte cu firme puternice. Legile Glass-Steagall, care a păstrat separat băncile, investiţiile bancare şi
asiguratorii, a supravieţuit o duzină de încercări în Congres pentru a le restitui – până în 1998, când
Travelers, un asigurator, a fuzionat cu Citibank, care şi-a sfârşit imediat activitatea de lobby expensivă
împotriva abolirii. Imediat după aceasta s-au şi dus. Mulţi din senatul SUA au crezut, în special după
prăbuşirea Enron, că un regulator individual pe lângă FSA ar fi bune pentru pieţele de capital ale Americii,
dar pentru a avea loc o schimbare majoră, va fi nevoie de o criză mai mare decât Enron.
S-a şi întâmplat, nu cu multă întârziere, criza Lehman în 2008 şi şi-a făcut treaba, la fel şi Actul Financiar
Dodd-Frank, care a reformat întregul sistem SUA pentru satisfacerea a aproape tuturor jucătorilor, desigur,
procedeul e mai lung şi este încorporat în 250 de pagini din noua legislaţie.
Până acum sistemul de reglementare împovărător al Americii nu pare să fi întârziat dezvoltarea pieţelor
sale, dar pe un termen mai lung poate să se dovedească a fi costisitor, în particular dacă – şi un “dacă” mare
– Uniunea Europeană reuşeşte să integreze în totalitate pieţele sale capitale şi să introducă reglementări
corespunzătoare. America s-a lăudat de mult de avea pieţele de capital cele mai eficiente din lume, şi până la
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această dată în mare a fost adevărat. Dar sistemul greoi al regulatorilor multiplii ar putea deveni un
dezavantaj competitiv, Europa ar trebui să dezvolte o cursă de şoareci a reglementării mai bune şi mai puţin
costisitoare. Întradevăr, este posibil ca presiunea de la UE va ajuta să consolideze reglementarea Americii. În
cadrul directivelor viitoare UE, orice operaţie financiară conglomerată din cadrul Uniunii va avea de ales un
regulator principal UE care va fi responsabil pentru supervizarea globală a firmei. În practică, regulatorul
European pentru marile firme Americane, precum Goldman şi Citi, probabil va delega prin solicitarea
firmelor de a nominaliza unul dintre regulatorii Americani ca şi “regulatorul coordinator”, care ar deveni
pentru firmă un regulator naţional individual de facto.
Chiar dacă infrastructura pentru reglementarea globală eficientă ar fi la locul ei, totuşi ar mai rămâne
provocări uriaşe. Unele dintre ele sunt pe plan intelectual. “Câte eşecuri ar trebui să-şi permită sistemul de
reglementare?” o întrebare des auzită. A furniza un răspuns nu este simplu, ar trebui să fie peste zero, şi mai
puţin ca să nu cauzeze prăbuşire largă de sistem. Alţii din activitatea de reglementare consideră că idealul ar
tebui să fie “un firicel cu puţine probleme, ca să-i ţină pe oameni conştienţi de riscuri”. Ar putea fi un tribut
pentru reglementarea Americii faptul că lui Enron îi era permis să falimenteze, şi din fericire aceasta nu pare
a fi creat consecinţe la nivel larg al sistemului. Criza Lehman a luat sfârşit cu un alt scenariu. Unele ţări ar fi
încercat să organizeze o salvare, într-adevăr, şi FED-ul are o reputaţie pentru încercarea sa de a menţine vii
unele firme care ar fi trebuit lăsate să moară. A înţelege dacă nivelul de risc devine prea înalt a devenit mai
greu acum că atâtea riscuri au fost transferate din sistemul bancar. Mulţi îşi fac griji, că atât regulatorii cât şi
firmele sunt mai buni în a judeca riscul relativ al instrumentelor diferite, instituţiilor şi partenerilor
contractuali, decât riscul total din sistem. Suntem de acord că acest argument cântăreşte mult.
Problema a fost adusă în faţă de către bulele speculative tehnologice, şi de frica, renăscută recent, a unei
bule de echitate americane mai mari. Oare regulatorii ştiu când se formează o bulă şi sistemul financiar
devine periculos de instabil? Probabil nu cu certitudinea pentru a-şi baza politica. Ceea ce este mai clar este
faptul că riscul agregat este în reflux şi curge cu ciclul economic, ofiţerii de credit tind să împrumute prea
mult în vremuri bune, înfierbântând economia, apoi reducând prea mult într-o recesiune, înrăutăţind
lucrurile. O modalitate de a trece peste asta ar fi de a cere băncilor să pună de o parte capital mai mare în
timpul prosperităţii economice decât în perioada recesiunii, de a realiza asumarea riscului mai puţin prociclice. Cât ar trebui să pună deoparte pentru capitalul firmelor împotriva riscurilor care se sfârşesc rău este
decizia cea mai complicată pe care trebuie s-o aducă regulatorii internaţionali. Din 1988, băncile mari s-au
supus regimului capital Basel, care leagă cantitatea de capital pe care trebuie s-o deţină în rezerve pentru
riscul împrumuturilor pe care le fac. Cu toate acestea, categoriile de risc sunt destul de nediferenţiate: băncile
trebuie să pună de o parte atât capital faţă de un împrumut la Microsoft pe cum şi faţă de o societate virtuală,
sau atât faţă de împrumutul făcut de la Brazilia, cât şi de la Coreea de Sud. Băncile au descoperit şi
modalităţi de a folosi derivatele şi alte securităţi pentru a permite împrumuturi relativ riscante de a se califica
ca un risc scăzut, tratament de capital scăzut. Regulatorilor le este teamă că o mare parte din creşterea
folosinţei derivatelor şi securitizărilor de către bănci poate rezista unei evaziuni ale controlului reglementar.
Putem adăuga că această frică este mai mult decât justificată.
III. Este Basel-3 soluţia?
Basel-3, o versiune mult mai sofisticată a regulilor capitalului bazat pe risc este acum în curs de
dezvoltare. Este menit să fie aplicat nu numai la băncile mari ci tuturor băncilor din întreaga lume şi la toate
societăţile de investire din UE. Nu de mult se discută şi despre un Basel de asigurare. Dar Basel-3 a cunoscut
opoziţii considerabile, parţial datorită faptului că este prea complicat, parţial pentru că unele ţări sunt în
dezacord în privinţa a cât capital ar trebui pus de o parte împotriva unor tipuri de împrumut. Germania vrea o
cerinţă de capital mai scăzută pentru împrumuturi la micile întreprinderi, de exemplu, deoarece
împrumuturile sunt sursele lor tradiţionale de finanţare. Lansarea unui nou regim, planificat iniţial pe 2012, a
fost deja amânat până în 2014, şi chiar asta s-ar putea dovedi a fi chiar optimist. Între timp, băncile operează
cu un regim de capital care nu funcţionează precum intenţionat, dar ar putea legăna regulatorii într-un fals
sentiment de securitate.
În determinarea capitalului reglementat, Basel-3 ar da un rol mai important către agenţiile de rating de
credit cum ar fi Moody şi Standard & Poor. Cât de bun este rating-ul lor este subiectul a multor dezbateri. În
faţa riscului suveran, asta a fost confirmată prin depunctările recente ale datoriei proprii ale guvernului
S.U.A., sau a depunctărilor plutitoare a multor datorii suverane precum Franţa sau Belgia. Ca o alternativă,
băncile vor fi încurajate să-şi folosească propriile rating-uri de credit in-house. Dar regulatorii tot nu au
încredere încă în folosirea modelelor cantitative de riscuri de credite pentru a seta capitalul reglementat. Au
nevoie de mai bune tehnici şi mai bune date, în special în Europa. Multe dintre băncile mari folosesc deja
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modele cantitative pentru a stabili cât capital au nevoie pentru a pune de o parte împotriva portofoliilor de
titluri negociabile. Aceste “modele de valori la risc – (VAR) măsoară în mod tipic cât ar putea pierde cel mai
mult firma într-o zi, judecând după performanţele trecute, dar acestea tind să subestimeze frecvenţa cu care
apar zilele proaste. Au fost o mulţime de furtuni “perfecte” pe piaţă în ultimul deceniu, timp în care calculele
VAR s-au dovedit a fi zadarnice în predicţia pierderilor. Portofoliile de testarea stresului împotriva furtunilor
perfecte imaginare remediază unele dintre slăbiciuni. Dar modelarea riscului de credit în acest fel este mult
mai greu, deoarece datele despre performanţele creditelor anterioare sunt rare.
Un alt sistem bazat pe piaţa de reglementare a primit de asemenea o anumită atenţie. Dacă băncile emit
datorii subordonate de scurtă durată care sunt comercializate zilnic şi care trebuie refinanţate regulat şi pot
rămâne în afaceri numai atât timp cât datoria lor le este refinanţată, atunci piaţa va reglementa banca.
Creditorul nu va finanţa o bancă despre care ei cred că este în risc de lipsă. Dar singura ţară care a încercat-o
până acum a fost Argentina, unde stoarcerea guvernamentală a sistemului bancar, după datoria sa implicită, a
distrus intriga. Regulatorii sunt doar prea conştienţi de faptul că complexitatea pură a sistemului financiar
impune limite practice despre cea ce pot face. Din ce în ce mai mult, ei trebuie să se bazeze pe sectoarele
private pentru a-i asista în sarcina lor de reglementare. Ei pur şi simplu nu au capacitatea de a afla care sunt
riscurile asumate în interiorul unei bănci mari internaţionale numai dacă li se spune. Consolidarea în sectorul
bancar poate creşte riscul sistemului financiar în alte feluri.2 Noua dilemă globală, şi cu aceasta pericolul real
că riscul iniţial asumat de către pieţele de capital, îşi vor găsi eventual drumul înapoi în sistemul bancar.
Multe dintre riscurile de transfer asumate aparent poate fi un şiretlic de contabilitate, desemnat pentru a
escapa cerinţele de capital reglementat fără ca să împrăştie cu adevărat riscul. Şi dacă asiguratorii sunt
incapabili de a-şi îndeplini angajamentele şi dau faliment, băncile se pot trezi fără fondurile de rezervă.
Putem presupune cu siguranţă că multe dintre riscurile nedorite şi asumate de către sectorul bancar pot
ajunge pe mâna unor investitori mai puţini sofisticaţi, incluzând unii indivizi care sunt acum vizaţi de către
firmele serviciilor financiare. Ei pot lua acest risc involuntar. Nimeni nu ştie cum ar reacţiona acei indivizi
dacă ar afla sau cum ar afecta asta economia în ansamblu. S-ar putea simţi mai săraci şi mai puţin înclinaţi
spre a cheltui, ceea ce ar putea compromite un fel de pagubă asupra economiei şi asupra fricii sistemului
bancar.
Există o ameninţare reală care s-ar putea accelera prin multiplicarea inversă. Totuşi, atâta timp cât riscul a
rămas concentrat în interiorul unei ţări şi în mare măsură în băncile sale, regulatorii săi financiari ar fi trebuit
să fie capabili să le observe cu atenţie. Problema cu stocul global din prezent este aceea că regulatorii pot fi
în afara adâncimii, din afara jurisdicţiei lor naţionale. În acest sens, există o necesitate evidentă pentru o
reglementare globală. În acelaşi timp, pare clar faptul că mult din dinamismul finanţei globale din ultimele
trei decenii a fost din cauza unor puţine reglementări privind circulaţia capitalui, mai ales peste graniţe, şi a
ceea ce se poate face cu ea. Pentru majoritatea părţilor, banii sunt liberi să curgă oriunde o oportunitate îşi
face apariţia, şi în general şi-a făcut-o, lăsând pe toată lumea într-o mai bună situaţie decât cu reglementări
mai grele. S-ar putea adăuga, în general, că este un comportament normal.3
IV. Concluzii
Ar trebui să ne reformulăm punctele cruciale.
2

Consolidarea a redus numărul participanţilor de pe marile pieţe. În 1995, 20 de bănci din Statele Unite reprezentau
75% din tranzacţiile valutare; în 2001, numărul a scăzut la 13. Ceea ce este sigur este faptul că firmele financiare, mai
ales pe Wall Street şi în London, derivatele au angajat o armată de matematicieni şi fizicieni pentru a lucra ca şi
"inginerii financiari", creând noi derivate complexe pentru a masca riscul din jurul sistemului financiar. Derivatele de
credit au deja o valoare nominală de aproape 1 trilion de $, de la 100 de miliarde de $ de acum 5 ani. Au fost prognozate
de a atinge 3 trilioane de $ în 2011. Valoarea nominală a derivatelor over the counter depăşesc acum 100 trilioane de $,
60% care este tratat de către cinci dealeri, incluzând doi giganţi, J. P. Morgan şi Citigroup. Derivatele şi alte
instrumente ale ingineriei financiare pot fi folosite pentru a adminsitra mai bine riscul prin acoperirea poziţiilor şi prin
transferarea riscurilor nedorite unei terţe părţi, este ceea ce spun băncile că le utilizează în majoritatea cazurilor. Cu
toate acestea, acele instrumente pot fi de asemenea folosite pentru a mări riscul, probabil cu o mare marjă, şi există o
ameninţare in creştere că aceasta se va întâmpla accidental.
3
În acest context, trebuie să menţionăm cum vede un om al ştinţelor naturale lumea pieţei financiare moderne şi pune
întrebarea auzită atât de des: „De ce atâta lume se agaţă atât de tare de noţiunea pieţelor eficiente ?” Emanuel Derman
of Goldman Sachs aduce această noţiune în perspectivă, el fiind unul dintre numeroşii fizicieni care lucrează în
domeniul investiţiei bancare. În finanţe, zice el, te joci împotriva oamenilor, care valorează activele pe baza
sentimentelor lor despre viitor. “Aceste sentimente sunt efemere, sau în cel mai bun caz instabile”. Ce mod simplu de a
înfăţişa realitatea, citat de către U.S. Weekly Analyst, Goldman Sachs, 24 Martie, 2002.
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În spatele fiecărei pieţe considerabile există o bună reglementare – fie că este vorba despre un organ
guvernamental sau organizat de către participanţii pieţei. Urmărind crizele financiare severe atât din S.U.A.
cât şi din Europa în ultimii patru ani, a devenit clar de a adresa necesitatea pentru o schimbare mai bună a
mediului de reglementare internaţională. Capitalul mobil internaţional a avut tendinţa de a recompensa
reglementarea care protejează investitorii şi minimizează privilegiile pentru membrii din cadrul pieţei. În
linii mari, aceasta a condus la o convergenţă a reglementării în jurul standardelor internaţionale comune, dar
acest proces nu este nici pe departe complet, în special pentru produsele de investiţie vândute la investitorii
privaţi.
Ziua în care o societate globală va putea vinde acelaşi stoc simplu la indicele de piaţă a fondului oriunde
pe lume va avea un drum lung până la îndeplinire. Piaţa datoriilor suverane a experimentat reculuri majore
datorită agenţiilor de rating conducătoare, datorită înregistrării necorespunzătoare de a realiza ceva bine şi de
a trimite semnale corespunzătoare de piaţă către firme şi indivizii cu bani economisiţi, celor care sunt şi nu
sunt un risc bun pe viitor.
Dat fiind dificultăţile politice, ideea unui singur regulator global nu se află pe nici o agendă serioasă, nici
în agenda G-20, nici în UE. Asta poate fi la fel de bine faptul că: competiţia dintre regulatori are câteva
beneficii. Cea ce este la ordinea de zi, cel puţin la regulatorii din ţările deschise pentru capitalul internaţional,
este de a asigura faptul că informaţiile bune despre piaţa globală a statului şi despre operaţiile globale a
firmelor, sunt disponibile.
A înţelege dacă nivelul de risc devine prea înalt a devenit mai greu acum că atâtea riscuri au fost
transferate din sistemul bancar. Problema a fost adusă în faţă de către bulele speculative tehnologice, şi de
frica, renăscută recent, a unei bule de echitate americane mai mari. Oare regulatorii ştiu când se formează o
bulă şi sistemul financiar devine periculos de instabil? Putem repeta: probabil nu cu certitudinea pentru a-şi
baza politica. Ceea ce este mai clar este faptul că riscul agregat este în schimbare şi curge cu ciclul
economic.
O altă lecţie veche de repetat: este aceea că ofiţerii de credit tind să împrumute prea mult în vremuri bune,
înfierbântând economia, apoi reducând prea mult într-o recesiune, înrăutăţind lucrurile. O modalitate de a
trece peste asta ar fi de a cere băncilor să pună de o parte capital mai mare în timpul prosperităţii economice
decât în perioada recesiunii, de a realiza asumarea riscului mai puţin pro-ciclice, aceasta a fost ajutată de
către termenii amelioraţi recent – definit de către Basel-3 – asupra LCR, indicatorul de lichiditate solicitat de
către bănci în operaţiunile lor zilnice. Dacă aceasta ar fi fost solicitată internaţional, ar fi tot mai bine.
Iniţiative în acest sens ar trebui să vină din partea regulatorilor din cadrul celor mai mari jucători cheie de pe
piaţa Americii. La fel este şi pentru Europa şi pentru noile sale instituţii, EFA, Autoritatea Financiară
Europeană. Avem nevoie de mai bune reguli nu numai de mai multe. Economiile deschise mari si mici,
sectoarele private şi publice vor beneficia cu siguranţă pe seama lor.
*
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