
PERSPECTIVE ASUPRA
CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE ACTUALE

RODICA IAMANDI*

Abstract. The paper seeks to illustrate the complexity of the recent
economical and financial crisis by presenting several approaches of some
well-known American analists — Warren Buffett, George Soros and Paul
Volcker, following that in a separate article to present some approaches
from the European space.

Keywords: economical and financial crisis, credit crisis, recession,
reflexivity, globalization of financial markets, reform of the international
financial system, multipolar world.

De când a debutat prin criza creditelor în Statele Unite ale Americii, în 2008,
actuala crizã economico-financiarã a captat atenþia atât a economiºtilor, cât ºi a
decidenþilor politici. Devenitã obiect de studiu pentru specialiºti, criza a fost
abordatã din perspectiva identificãrii cauzelor, efectelor ºi a soluþiilor prin care
poate fi depãºitã. Interesul acordat fenomenului economic desemnat prin aceastã
sintagmã se explicã prin impactul asupra sistemului financiar global ºi al econo-
miilor în ansamblu.

Abordãri americane ale actualei crize economico-financiare

Analiza urmãtoare încearcã sã ilustreze complexitatea acestei ultime crize
financiar-economice prezentând puncte de vedere ale unor personalitãþi cunos-
cute de peste ocean, urmând ca un articol separat sã cuprindã abordãri provenite
din spaþiul european. Am încercat sã transpunem într-un limbaj accesibil in-
terpretãrile de specialitate. Prin alãturarea celor douã viziuni, din SUA ºi UE,
sperãm sã obþinem o imagine mai amplã asupra situaþiei economice globale.
America ºi restul lumii au fost cupinse de cea mai profundã ºi lungã rece-

siune din istoria postbelicã. Acest lucru este pentru Charles R. Morris, avocat ºi
fost bancher, autor a unsprezece cãrþi, un bun motiv de a reflecta asupra cariere-
lor lui Warren Buffett, George Soros ºi Paul Volcker în volumul Criza econo-
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micã ºi profeþii ei (apãrut în ediþia englezã în 2009)1. Buffett ºi Soros sunt printre
cei mai de succes investitori ai tuturor timpurilor, reuºind sã obþinã profit ºi în
vremuri bune ºi în vremuri rele. Volcker este un om al reglementãrilor, unul din-
tre cei mai importanþi funcþionari publici americani, a cãrui întreagã carierã a
fost marcatã de crize. Toþi trei au prevãzut aceastã crizã cu mult timp în urmã.
Depãºindu-i pe experþii americani în prognozã economicã, aceºti trei seniori

— Volcker are optzeci ºi unu de ani; Buffett ºi Soros au ambii ºaptezeci ºi opt
de ani — au înþeles ce se întâmplã (începând cu 2008) ºi au vorbit deschis despre
asta. Soros a început sã avertizeze în legãturã cu formarea unei „superbule“ încã
de la sfârºitul anilor 1990. Câþiva ani mai târziu, Buffett trãgea un semnal de
alarmã în privinþa exceselor ingineriei financiare. Îngrijorãrile lui Volcker datau
de mult timp, dar nu au fost fãcute publice atâta vreme cât la conducerea Re-
zervei Federale încã se afla Alan Greenspan, succesorul sãu în funcþie.
La o primã vedere, aceºtia sunt oameni foarte diferiþi. Stilurile de investiþii

ale lui Buffett ºi Soros sunt aproape diametral opuse. Buffett este prototipul
„cãutãtorului de valori superanalitic“. Efectueazã cercetãri în profunzime, face
achiziþii relativ rar ºi, de regulã, îºi menþine investiþiile timp de mai mulþi ani.
Soros este tipul „prãdãtorului global“, cu o „sensibilitate felinã“ la vibraþiile ce
trãdeazã discordanþe în fluxul economic. Investeºte ºi dezinvesteºte des ºi pe
toate pieþele — mãrfuri, valute, acþiuni, obligaþiuni, orice îi oferã câºtig.
Volcker nu a fost niciodatã un investitor de profesie, dar principalul sãu merit

constã în realizãrile macroeconomice remarcabile din ultimii treizeci de ani —
eradicarea inflaþiei care sufoca economia americanã la sfârºitul anilor 1970. De
altfel, creºterea economicã stabilã la nivel global din anii 1980 ºi 1990 s-a bazat
pe victoria lui Volcker împotriva inflaþiei.
Ceea ce au în comun, însã, este mai important decât diferenþele vizibile. Toþi

trei sunt modele a ceea ce romanii numeau „virtute“ — fermitate, consecvenþã
ºi respectarea principiilor.
Atât în cazul lui Buffett, cât ºi în cazul lui Volcker, prestigiul a fost atât de

mare încât simpla lor prezenþã alãturi de Barack Obama, când acesta ºi-a pre-
zentat planul de salvare a economiei, a fãcut ca o întreagã lume ajunsã la capãtul
puterilor sã rãsufle uºuratã. Soros a fost ºi el unul din primii susþinãtori ºi consi-
lier din culise al preºedintelui.
Pe parcursul carierelor lor active, toþi trei au vãzut SUA instaurate de douã

ori ca superputere mondialã ºi, tot de douã ori, le-au vãzut prãbuºindu-se de pe
piedestal în mijlocul unei extinderi internaþionale exagerate ºi al unui manage-
ment economic greºit. Marea inflaþie din 1965-1980 pusese capãt unei epoci în
care America domina aproape complet lumea dupã cel de-al doilea rãzboi mon-
dial. Pentru prima datã, din secolul al XIX-lea, America a devenit o naþiune cu
datorii, confruntatã cu o presiune concurenþialã acutã din partea unei Japonii ºi
a unei Germanii revitalizate. Triumful lui Volcker împotriva inflaþiei a relansat
America într-o poziþie asemãnãtoare vechii sale dominaþii, în vârful unui val de
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transformãri cu spectru larg în afaceri ºi tehnologie de comunicare, pânã la im-
plozia marii bule a activelor din 1995-2005. Transferurile masive de bogãþie
cãtre China, India ºi statele petroliere în dezvoltare, din cursul anilor în care s-a
format bula, au aruncat þara în cea mai adâncã prãpastie a datoriilor cunoscutã
vreodatã.
Trebuie precizat cã fiecare crizã s-a instalat dupã o decadã de consens aproa-

pe unanim între teoreticieni în legãturã cu regulile politice de gestionare a
economiei naþionale. „Consensul keynesian“ a constituit doctrina irefutabilã în
perioada care a precedat marea inflaþie, dupã cum marea bulã a activelor s-a
hrãnit din teoriile „noilor clasici“ promovate de ªcoala din Chicago. Experienþa
acestor rãsturnãri dramatice i-a fãcut pe Buffett, Soros ºi Volcker sã înþeleagã cã
„pieþele financiare se raporteazã la Piaþa idealizatã din teorii, tot aºa cum um-
brele din peºtera lui Platon se raporteazã la realitate“2.

Soluþia reglementãrilor financiare

George Soros este considerat adeptul convins al pieþelor libere ºi al comer-
þului liber, dar ºi al existenþei unor caracteristici speciale ale pieþelor financiare
care le fac deosebit de vulnerabile la formarea de „bule“. De aceea, produsele
care sunt utilizate în procese de producþie precum petrolul, au o limitã strictã a
valorii lor potenþiale. În schimb, evaluarea instrumentelor financiare este res-
trânsã doar la imaginaþia celor care alcãtuiesc piaþa (de altfel, termenul de „cre-
dit“ provine din latinescul „credinþã“). Astfel, dacã finanþiºtii cred cã activele
meritã finanþate, preþurile lor vor creºte, iar acestea pot fi utilizate ca garanþii
pentru a achiziþiona ºi mai mult capital într-un ciclu care se amplificã singur.
Încrederea tot mai mare duce la relaxarea standardelor de creditare ºi la un mai
mare grad de îndatorare, amplificând elanul de creºtere a preþurilor. În acest
sens, cercetãri recente au subliniat caracterul puternic „prociclic“ al pieþelor fi-
nanciare care fac parte din ceea ce Soros adoptã sub conceptul de reflexivitate.
Recenta crizã a creditelor reprezintã, dupã pãrerea lui Soros, sfârºitul unei

superbule de 60 de ani, legatã de crearea de credite. Consideraþiile sale pornesc
de la nivelul datoriei globale, în prezent de aproximativ patru ori mai mare decât
PIB-ul global, ºi de la valorile teoretice ale derivatelor restante, care sunt de cel
puþin douã ori mai mari decât datoria totalã (instrumentele financiare reprezintã
drepturi asupra unor bunuri reale, în timp ce derivatele sunt, de regulã, drepturi
asupra unor instrumente financiare). Raporturile în cazul Statelor Unite, care re-
prezintã o mare parte a datoriei mondiale, sunt ºi mai ridicate.
Soros indicã trei cauze ascunse ale dezvoltãrii sistemului de credite. Prima,

care dateazã din anii 1930, reprezintã angajamentul tacit al bãncilor centrale de
a absorbi creanþele irecuperabile ale bãncilor membre. Acel „transfer“ tacit cãtre
guvern constituie un risc moral clasic ce încurajeazã acordarea de împrumuturi
imprudente. Celelalte douã cauze de bazã dateazã dintr-o perioadã mai recentã.
Extinderea comerþului ºi globalizarea pieþelor financiare, precum ºi disponibi-
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litatea naþiunilor în curs de dezvoltare de a menþine rezerve foarte mari în dolari
au permis Statelor Unite sã opereze cu deficite de cont internaþional foarte mari.
De altfel, Soros considerã „ruºinos“ faptul cã cea mai bogatã naþiune din lume
este cea care a luat cele mai mari împrumuturi. A treia cauzã de bazã pe care o
menþioneazã Soros este faptul cã, începând din 1980, organele de reglementare
financiarã din SUA practic au abdicat.
Soros considerã cã nu mai existã cale de întoarcere odatã ce transferul tacit

al activelor irecuperabile cãtre guvern a fost acceptat: „sã recunoºtem: atunci
când sistemul financiar este pus în pericol, autoritãþile trebuie sã cedeze... [astfel
încât] instituþiile implicate în crearea de credite trebuie sã accepte faptul cã sunt
protejate de autoritãþi. Prin urmare, trebuie sã plãteascã un preþ pentru asta“3 —
ceea ce înseamnã un control mult mai strâns asupra îndatorãrii ºi calitãþii active-
lor ºi profiturilor ºi, de asemenea, bonusuri mai scãzute.
Recomandãrile lui Soros în privinþa reglementãrilor financiare interne ar

putea fi implementate fãrã prea multe legi noi. Soros propune sã se menþinã un
control strâns asupra gradului de îndatorare, în special în cazul bãncilor comer-
ciale, ºi sã se urmãreascã ca toate expunerile sã se regãsescã în bilanþ. În special,
sã nu se permitã bãncilor sã-ºi asume expuneri în baza unor instrumente pe care
managerii seniori nu le înþeleg, adicã instrumente care subsumeazã o mare parte
din inovaþiile financiare ale ultimilor câþiva zeci de ani. „Când spun asta vorbesc
împotriva propriilor mele interese ºi predilecþii personale. Sunt un om al pieþelor
ºi detest restricþiile birocratice. Încerc sã gãsesc mijloace de a le evita. De exem-
plu, limitez numãrul de fonduri pe care le consiliez pentru a nu fi nevoit sã mã
înregistrez la SEC (Comisia Valorilor Mobiliare din SUA). Dar eu cred sincer cã
pieþele financiare sunt inerent instabile; ºi recunosc ºi faptul cã reglementãrile
sunt inerent imperfecte: de aceea, în ultimã instanþã, stabilitatea depinde de un
joc de-a ºoarecele ºi pisica între pieþe ºi organele de reglementare. Datã fiind in-
capacitatea organelor de reglementare, o oarecare reuºitã constã în reducerea
spectrului ºi a vitezei de apariþie a inovaþiilor financiare“4.
Soros a pregãtit un set de propuneri detaliate menite sã accelereze revenirea

din actuala recesiune. Sunt cinci propuneri care se încadreazã în curentul activist
principal ºi care sunt formulate în lucrarea sa Criza creditelor din 2008 ºi impli-
caþiile ei, o actualizare a cãrþii sale anterioare Noua paradigmã a pieþelor finan-
ciare. Iatã cele cinci elemente ale programului sãu de reformã propus adminis-
traþiei Obama:

– stimulente fiscale;
– revizuirea sistemului ipotecar rezidenþial;
– recapitalizarea bãncilor;
– o nouã politicã în domeniul energiei;
– reforma sistemului financiar internaþional.
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Stimulentul. Programul de stimulare era deja în desfãºurare la data la care
Soros scria Criza creditelor din 2008. În mod evident Soros considerã cã exis-
tenþa în sine a unui stimulent este mai importantã decât detaliile sale. Dupã
pãrerea lui, niciun stimulent nu poate face mai mult decât sã tempereze scãderea
activitãþii economice, astfel încât o reluare mai rapidã a fluxurillor de numerar
ar însemna o mai rapidã restabilire a activitãþii economice.

Creditele ipotecare pentru locuinþe. Un element esenþial al reformei credite-
lor ipotecare pentru locuinþe ar fi, dupã Soros, impunerea obligaþiei ca iniþiatorul
sã îºi asume riscul pierderilor de credit. Modelul sãu favorit este sistemul danez,
în care iniþiatorii ipotecii pot securiza creditul ipotecar prin crearea de obliga-
þiuni ipotecare ºi se obligã sã înlocuiascã în fondul de garantare creditele ipote-
care care nu mai pot fi plãtite. Prin vânzarea obligaþiunilor, banca monetizeazã
viitorul flux de plãþi ale dobânzii ºi transferã cãtre cumpãrãtorul obligaþiunii
riscul ratei dobânzii, dar nu ºi riscul de credit. Sistemul danez este suficient de
bine pus la punct pentru a funcþiona fãrã probleme ºi fãrã susþinere din partea
guvernului. O caracteristicã interesantã este faptul cã un proprietar de locuinþã
poate stinge o ipotecã prin înlocuirea ei cu o obligaþiune ipotecarã echivalentã.
Soros propune ca prim pas în direcþia acestui sistem decizia ca Fannie Mae ºi
Freddie Mac sã adopte un contract ipotecar de tipul celui danez ºi sã îl utilizeze
atât pentru noile credite ipotecare, cât ºi pentru refinanþarea celor vechi, dupã
termeni uniformi ºi standardizaþi. În viziunea lui Soros, odatã ce piaþa creditelor
ipotecare private a fost restabilitã (ºi trecutã sub reglementãri corespunzãtoare),
Fannie ºi Freddie sau o agenþie guvernamentalã echivalentã s-ar retrage din rolul
de asigurator. În timp, nevoia de asigurare ar putea fi eliminatã în mai mulþi paºi,
dupã cum s-a întâmplat ºi în Danemarca. Dupã pãrerea lui Soros, guvernul ar
putea implementa acest program fãrã legislaþie.

Recapitalizarea bãncilor. Soros nu prezintã un plan la fel de detaliat pentru
acest element ca pentru cel vizând finanþele ipotecare. El considerã cã actuala
descreºtere economicã poate fi la fel de gravã ca Marea Crizã ºi crede cã
sistemul bancar are nevoie de o supraveghere ºi o reglementare considerabil mai
cuprinzãtoare. În acelaºi timp însã el sperã cã bãncile nu vor fi obligate sã îm-
brace „cãmaºa de forþã“ care le-a fost impusã dupã Marea Crizã. Soros considerã
cã orice entitate care are puterea de a crea credite trebuie supusã unor reglemen-
tãri. Marja variabilã, capitalul minim obligatoriu ºi directivele bãncii centrale
asupra canalizãrii creditelor sunt instrumente de politicã agreate în trecut ºi pe
care el ºi-ar dori sã le vadã reglementate. Toate instrumentele financiare trebuie
sã fie autorizate ºi supervizate pentru a exista garanþia cã sunt transparente ºi
sigure. Regulile privind indicele de îndatorare trebuie sã asigure marje de sigu-
ranþã confortabile. Instituþiile mamut, crescute exagerat, cu profituri mult prea
mari, care au dominat pieþele pe parcursul ultimilor zece ani, trebuie reduse în
dimensiuni, iar organele de reglementare trebuie sã colaboreze pentru a realiza
o trecere treptatã spre o supraveghere reglementatoare transfrontalierã. În viito-
rul apropiat, principala dificultate politicã va fi de „a contracara prãbuºirea cre-
ditului prin crearea de bani, ºtergerea datoriilor irecuperabile ºi recapitalizarea
bãncilor. Apoi, când ºi dacã acest proces reuºeºte, excesul de bani disponibili va

38 RODICA IAMANDI 5



trebui retras imediat ce creditele se pun în miºcare“ — ceea ce, spune el, va fi
extraordinar de dificil.

Politica în domeniul energiei. Soros cere atât impunerea unei taxe pe carbon
(sau a unui sistem cap and trade), cât ºi a unei taxe pe petrolul importat, pentru
a crea un prag minim pentru preþurile la energia bazatã pe carbon. Aceste mãsuri
de descurajare a surselor pe bazã de carbon ar merge mânã în mânã cu investiþii
substanþiale legate de conservare, surse regenerabile de energie ºi surse alterna-
tive.

Reforma financiarã internaþionalã. Soros este îngrijorat la gândul cã haosul
financiar care a pornit din Statele Unite va avea cel mai devastator efect asupra
economiilor „mãrginaºe“, a celor care abia au început sã se dezvolte. Instituþia
fondatã pentru crizele financiare de amploare mondialã, care este Fondul Mone-
tar Internaþional, este ea însãºi sãracã în fonduri, în mare parte din cauza aver-
siunii administraþiei Bush faþã de agenþiile internaþionale.
Soluþia formulatã de Soros implicã, în primul rând, o acþiune combinatã a

þãrilor mai bogate în demersul de donare a facilitãþile lor de drepturi speciale de
trageri (SDR) în scopul constituirii unui fond de rezervã din care sã se poatã ali-
menta þãrile mai sãrace ºi în scopul de a extinde fondurile de bani disponibile pe
plan internaþional.
În al doilea rând, se impune, dupã Soros, consolidarea actualei facilitãþi FMI

de Creditare pe Termen Scurt (STL), prin extinderea actualelor cote limite ºi prin
contribuþii monetare din partea þãrilor mai bogate.
În al treilea rând, Soros considerã necesar un set de acþiuni menite sã facili-

teze accesul þãrilor „mãrginale“ faþã de pieþele de capital, inclusiv garanþii din
partea þãrilor mai bogate pentru emisiunile lor de obligaþiuni, extinderea actua-
lelor linii de swap valutar ºi altele.
În fine, Soros considerã necesare acþiuni internaþionale urgente în direcþia

unificãrii reglementãrilor, coordonãrii politicilor macroeconomice ºi stabilizãrii
fluctuaþiilor de preþ ale mãrfurilor5.

Soluþia crizei între reglementare minimalã ºi decizie politicã

Într-un moment critic al campaniei prezidenþiale din 2008, când Barack
Obama se strãduia sã-ºi dovedeascã capacitatea de a gãsi soluþii în politica eco-
nomicã, atât Warren Buffett, cât ºi Paul Volcker au devenit persoane apropiate
viitoarei administraþii americane, influente în privinþa planurilor preliminare de
stimulare economicã. Într-un interviu PBS, Buffett a mãrturisit cã se situeazã pe
acelaºi punct de vedere cu cel asumat de administraþia preºedintelui Obama ºi cã
împãrtãºeºte optimismul sãu în privinþa resurselor „maºinãriei economice“ a
SUA.
Ieºirea din crizã a economiei americane trebuie fundamentatã, dupã Buffett,

pe viabilitatea sistemului economic american — „avem o maºinãrie economicã
grozavã“, iar „cele mai bune vremuri ale Americii sunt încã înaintea noastrã“ —
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exigenþã la care Obama adaugã, aºa cum subliniazã Buffett, necesitatea de „a
gãsi o metodã mai echitabilã de a distribui recompensele acestei maºinãrii
grozave“6.
În privinþa aplicãrii unor politici economice, Buffett atrage atenþia asupra

consecinþelor lor imprevizibile ºi asupra erorilor de apreciere ale economiºtilor
americani sub acest aspect. Mai precis, aplicarea unor politici economice la
scarã largã poate genera efecte ulterioare neprevãzute, între care îndeosebi un
nedorit potenþial pentru consecinþe inflaþioniste semnificative. Riscul ar fi „sã
pui în miºcare forþe“ care „vor fi foarte greu de oprit când va fi vorba de inflaþia
apãrutã inerent, ºi [sã] creezi un dezechilibru în guvern între venituri ºi chel-
tuieli, dezechilibru care e mult mai uºor de creat decât va fi de corectat ulterior,
dar acestea sunt probleme pe care meritã sã ni le asumãm — însã nimic nu vine
pe gratis“. Ca urmare, „o mai bunã reglementare“, „reguli mai bune“ menite sã
împiedice piaþa imobiliarã sã degenereze într-o bulã „de 22 trilioane de dolari“
sunt foarte greu de definit.
În opinia lui, nu regulile noi sau „mai multe reguli“ sunt soluþia, ci respec-

tarea reglementãrilor adoptate iniþial în sistemul de creditare în domeniul imobi-
liar, cu deosebire, ºi neintervenþia politicã care sã distrugã „punctul de echilibru“
în aceastã privinþã prin mãsuri sociale. „Ei bine, ai nevoie doar ca oricine îºi
cumpãrã o casã sã plãteascã un avans de 20% ºi sã te asiguri cã plãþile nu depã-
ºesc o treime din venitul sãu. Astfel nu am mai avea niciodatã o crizã majorã în
imobiliare... [Dar acum] tu ai o casã a ta ºi vii sã spui cã un om care are doar 5%
din avans sã nu-ºi ia casã. Aºa cã, zic eu, e foarte greu sã scoþi legi... În economie
e cam aºa: nu poþi sã faci doar un singur lucru, ºi unde se atinge punctul de
echilibru în asta va fi o chestiune politicã. Eu presupun cã nu se va face foarte
bine [procedându-se astfel], dar asta e în natura politicii“7.

Soluþia crizei ºi reforma financiarã prin reglementare.
Managementul stabilitãþii

Paul Volcker a petrecut opt ani ca preºedinte al consiliului de administraþie a
Rezervei Federale (Sistemul Federal de Rezerve al Statelor Unite). Acesta este
episodul central al carierei sale profesionale ºi este considerat una dintre cele
mai mari performanþe în serviciul public din istoria recentã.
Volcker ºi-a petrecut aproape întreaga viaþã profesionalã ocupându-se de

crize financiare — falimente bancare, dezechilibre globale, crahuri economice.
Crizele care i-au marcat cariera pot fi privite aproape toate ca parte a efectelor
reflexe ale prãbuºirii sistemului internaþional Bretton Woods, creat la sfârºitul
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial ºi a faptului cã nu fusese construit un sistem
solid care sã-l înlocuiascã. Volcker a fost „generalul strateg“ cãruia i-a revenit
sarcina de a se ocupa de politica monetarã internaþionalã a Statelor Unite în
perioada prãbuºirii sistemului Bretton Woods ºi care, la Rezerva Federalã, con-
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trola maºinãria monetarã în sine. Volcker s-a împotrivit puternic atitudinii de
reglementare relaxatã de tipul laissez-faire, adoptatã de Alan Greenspan, succe-
sorul sãu la Federal Rezerve. Dar, fiind un om din ºcoala veche, o reminiscenþã
a unei epoci în care nu se accepta sã-þi critici succesorul, nu s-a pronunþat public.
Cum economia continua sã meargã neobiºnuit de bine pânã la începutul anilor
1990 — „Marea Moderaþie“, cum este numitã uneori —, Greenspan a cãpãtat
reputaþia unui Guru sau Maestru, cum l-a numit Bob Woodward. În opinia mul-
tor comentatori americani, pentru adepþii lui Geenspan, ºi pentru Greenspan în-
suºi, aparenta situaþie bunã a economiei reprezenta confirmarea finalã a mãsuri-
lor sale antireglementare. Consecinþa faptului cã Greenspan a privit economia
doar prin prisma doctrinei dominate de ideea centralã a „reglementãrii relaxate“
a fost ignorarea simptomelor evidente încã din 2004 ºi care au culminat cu de-
clanºarea crizei. Greenspan a recunoascut, de altfel, în faþa unei comisii a Con-
gresului: „Aceia dintre noi care au urmãrit interesele instituþiilor de creditare
pentru a proteja capitalul acþionarilor, inclusiv eu, suntem ºocaþi ºi nu ne vine sã
credem“8.
Volcker a rupt în sfârºit tãcerea în aprilie 2008, în timpul unui discurs la Clu-

bul Economic din New York, când a comparat criza actualã cu criza manifestatã
la mijlocul anilor 1970: „Pânã la crizã [din anii 1970], þara fusese scutitã de orice
formã de crizã financiarã pentru mai bine de 40 de ani. Prin contrast, actuala
crizã financiarã reprezintã un punct maxim, în numãrãtoarea mea, a cel puþin
cinci defecþiuni grave de importanþã sistemicã din ultimii 25 de ani — în medie,
câte una la fiecare cinci ani. Avertizare suficientã a faptului cã ceva de la bazã e
greºit... E greu de demonstrat cã noul sistem a adus beneficii excepþionale eco-
nomiei în general. Creºterea economicã ºi productivitatea din ultimii 25 de ani
au fost comparabile cu cele din anii 1950 ºi 1960, dar, în acele perioade, prospe-
ritatea era împãrtãºitã pe scarã mai largã... Crizele financiare apar de regulã dupã
un proces autosusþinut de exuberanþã a pieþelor, marcatã de acordarea ºi luarea
de prea multe împrumuturi, care apar la rândul lor ca rãspuns la dezechilibre
economice ascunse... Statele Unite, per ansamblu, [au devenit] dependente de
cheltuieli ºi de consumul ce depãºesc capacitatea sa de a produce. Rezultatul a
fost o dispariþie practicã a economiilor personale, o creºtere rapidã a importurilor
ºi un deficit uriaº în balanþa comercialã... Dar în final... nicio scamatorie finan-
ciarã nu poate susþine pe termen lung ceea ce nu este sustenabil. Apare un punct
de rupere... Excesele ipotecãrii subprime au ieºit la ivealã, dubiile legate de va-
lorile financiare s-au rãspândit, iar economia a fost forþatã sã accepte ajustãri —
dureroase, dar necesare... Excesele pieþei sunt cu siguranþã penalizate prin pier-
deri uriaºe de bani ºi prestigiu. Plãcerile trecãtoare ale îndatorãrii extreme au fost
scoase la suprafaþã. Prin forþa circumstanþelor, comportamentul de cheltuire ºi
consum al naþiunii este aliniat la capacitatea noastrã de a produce. Nevoia unei
reforme în reglementare este recunoscutã peste tot.“9
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Volcker a continuat în noiembrie cu observaþii profund critice la adresa
politicii financiare nereglementate la un simpozion din Londra, ocazie cu care
ºi-a expus pãrerea încã o datã la un simpozion din New York, în februarie 2009.
„Ne aflãm în mijlocul unei crize economice masive... Vom auzi ecouri ale acestei
situaþii încã mult timp de acum încolo.“ ªi a respins ferm ideea cã menþinerea
unui control strâns asupra bãncilor, fondurilor speculative ºi a altor jucãtori ar
înãbuºi „inovaþia“. „Singura inovaþie care a contat pentru oamenii adevãraþi pe
parcursul ultimilor 20 sau 30 de ani“, a spus el, „a fost bancomatul“10.
În ianuarie, organizaþia Group of Thirty, care este prezidatã de Volcker, a dat

publicitãþii o propunere cât se poate de detaliatã pentru reforme financiare regu-
latoare11. Obiectivele noului cadru sunt sã realizeze o acoperire cât mai cuprin-
zãtoare ºi sã punã accentul pe organizaþii de importanþã sistemicã, indiferent de
tipul lor. Apare ºi un numãr de recomandãri detaliate legate de o mai mare trans-
parenþã, mai multã consecvenþã între instituþiile de acelaºi tip, intervenþii mai
bune în situaþii de crizã ºi instrumente îmbunãtãþite pentru managementul stabi-
litãþii. Volcker a considerat cã aproape toate aceste recomandãri ar putea fi im-
plementate fãrã legislaþie.

BIBLIOGRAFIE

Financial Reform: A Blueprint for Financial Stability, Washington, D.C. Group of Thirty, 2009; disponibil la
http://www.group30.org/pubs/pub_1460 htm;

Morris, Charles R., Criza economicã ºi profeþii ei, tradudere Graal Soft, Bucureºti, Litera Internaþional, 2010;
New York Times, 24 octombrie 2008;
PBS Nightly Business Report, 22 ianuarie 2009; transcriere disponibilã la http:// www.pbs.org/nbr/site/onair/

transcripts/090122t;
Soros, George, The New Paradigm for Financial Markets: The Credit Crisis of 2008 and What It Means, New

York, Public Affairs, 2008;
Soros, George, Open Society: Reforming Global Capitalism, New York, Public Affairs, 2000.

42 RODICA IAMANDI 9

————————
10 New York Times, 6 febrarie 2009.
11 Financial Reform: A Blueprint for Financial Stability, Washington, D.C. Group of Thirty, 2009.


