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Rezumat. Criza economică este în prezent o realitate obişnuită în 

cele mai multe părţi ale lumii, fiind transpusă în şomaj în masă, colapsul 
sistemului social şi un număr impresionant de falimente. Lucrarea se 
concentrează asupra începutului recesiunii în sectorul imobiliar american, 
analizând repercusiunile informaţiei imperfecte şi hazardului moral ca 
factori principali ce contribuie la deteriorarea pieţei imobiliare şi 
accentuând de asemenea starea economică generală proastă. În acel 
context, informaţia asimetrică a servit intereselor băncilor şi altor 
speculatori instituţionali care s-au folosit de aceasta pentru a-şi creşte 
profitabilitatea prin manipularea pieţei. Aspectul central al lucrării 
subliniază contaminarea internaţională creată prin deghizarea activelor 
din domeniul imobiliar şi răspândirea acestora în economia globală prin 
tranzacţii cu parteneri de afaceri străini. 
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1. Introducere 

Una dintre condiţiile esenţiale pentru o piaţă competitivă este existenţa 
informaţiei perfecte. Toţi cumpărătorii şi vânzătorii trebuie să fie complet 
informaţi cu privire la caracteristicile bunurilor şi serviciilor, şi condiţiile pieţei. 
Motivul acestei premise este simplu: niciun agent economic nu va putea astfel 
să profite de un altul în această situaţie. Însă eşecurile pieţei există şi trebuie, de 
asemenea, să fie luate în considerare. 

Cel mai ades întâlnite tipuri de eşec al pieţei sunt bunurile publice şi 
externalităţi.(1). Un altul este legat de informaţia imperfectă disponibilă 
vânzătorilor sau cumpărătorilor, ducând la ineficienţă şi costuri suportate de 
indivizi şi societate ca întreg. Unele exemple sunt legate de piaţa muncii (atunci 
când angajatorul contractează un muncitor, acesta ştie mai puţin decât angajatul 
despre dorinţa lui de muncă, lucru ce poate duce la rezultate slabe şi pierderi la 
nivelul productivităţii, ca şi costuri adiţionale de milioane de dolari), de piaţa 
asigurărilor (neputând să disocieze corect între riscul crescut şi cel redus de 
asigurat, firmele de asigurări decid să taxeze cu preţuri mai mari  toţi asiguraţii, 
lăsând candidaţii cu risc redus în afara pieţei, iar cei cu risc crescut aleg să 
rămână) sau piaţa maşinilor uzate (Waldman, 2004, pp. 553- 554). 

Acest ultim exemplu este relevant în special în relaţie cu faimosul articol 
despre informaţia asimetrică, „Piaţa lămâilor: Incertitudinea asupra calităţii şi 
mecanismul pieţei”, scris de G. Akerlof în 1970. Argumentul care i-a adus 
premiul Nobel este legat e Jocul lămâilor(2). Doi jucători, un cumpărător şi un 
vânzător ai unei maşini uzate, trebuie să ia o decizie. Vânzătorul care oferă 
maşina ştie de la bun început dacă aceasta este o maşină bună sau nu, o 
„lămâie”; pe de altă parte, cumpărătorul nu ştie nimic despre calitatea maşinii 
uzate exceptând distribuţia probabilităţii. În acest caz, informaţia asimetrică 
împiedică piaţa să atingă eficienţa Pareto.  

Dar Jocul lămâilor este mai semnificativ deoarece prezintă o altă 
problemă asociată chestiunii informaţiei asimetrice: selecţia adversă. Conceptul 
se referă la situaţia probabilă în care agenţi economici puţin dezirabili, 
cumpărători sau vânzători, sunt dispuşi să îşi asume obligaţii comerciale 
deoarece informaţia este insuficientă pentru a determina calitatea reală a 
produsului tranzacţionat. În Jocul lămâilor, selecţia adversă este ilustrată luând 
în considerare din nou cumpărătorii care nu pot determina nivelul calităţii 
maşinii dorite. Prin urmare, există maşini uzate, având niveluri ale calităţii şi 
valori monetare diferite, încadrându-se într-o gamă de preţuri anume; să 
presupunem un preţ minim de 2.500 dolari şi 6.000 dolari, dar ele vor fi 
vândute la un preţ identic de 5.000 dolari. Astfel, unii cumpărători vor cumpăra 
o „lămâie”, cu o valoare reală de 2.500 dolari, în timp ce proprietarii maşinilor 
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de calitate ridicată nu vor avea niciun cumpărător, deoarece ei solicită preţuri 
mai ridicate. 

Desigur, problematica selecţiei adverse este cu mult mai complexă şi 
poate fi găsită şi pe alte pieţe, dincolo de exemplele de mai sus. Cu toate 
acestea, cel mai important este cum să se rezolve această problemă şi una  
dintre metodele eficiente este de a obţine mai multe informaţii. În acele situaţii 
în care consumatorii au insuficiente informaţii pentru a lua o decizie corectă, 
guvernul se implică şi încearcă soluţionarea selecţiei adverse prin includerea 
prezentării obligatorii către părţile neinformate. Astfel de cazuri se găsesc în 
SUA, unde Federal Trade Commission este autorizată să împiedice companiile 
de la utilizarea formelor de publicitate falsă sau înşelătoare, astfel încât 
produsele de calitate scăzută să fie puţin probabil achiziţionate de cumpărătorii 
neinformaţi. De asemenea, o dezvăluire singulară la nivelul creditelor 
neperformante a fost făcută de către băncile japoneze Shinkin in 1996 şi 1997(3), 
ţinând cont de faptul că băncile mai slabe evită divulgarea voluntară a acestui 
fel de informaţii. 

Alte  soluţii posibile decât cele contractuale, care vor fi analizate odată cu 
hazardul moral, sunt cele legate de modalităţile legale de a face calitatea maşinii 
contractabilă sau folosirea garanţiilor private care adaugă substanţă concretă la 
promisiunile legate de calitatea bunului. În plus, reputaţia este potrivită, în 
special când relaţia comercială dintre părţi implică un element de repetabilitate. 
Ultima modalitate de luat în calcul este cea a penalizărilor sub forma costurilor 
sociale, nu doar economice; Akerlof a prezentat în articolele sale din 1980 şi 1983 
interacţiunea dintre obiceiurile sociale şi piaţă (Rasmusen, 2007, pp. 265-266). 

2. Hazardul moral şi instituţiile de credit 

Aşa cum a fost menţionat anterior, informaţia asimetrică afectează 
alocarea resurselor şi eficienţa Pareto. Alături de problema selecţiei adverse, 
problema hazardului moral complică lucrurile şi mai mult. Acest concept 
implică existenţa unui contract între părţi, în acest caz una dintre ele având 
tendinţa de a-şi schimba comportamentul într-un mod costisitor pentru cealaltă 
parte (McCornnel, Brues, 1996, p. 612). Aplicaţiile acestuia sunt numeroase, 
cum ar fi cele de pe piaţa asigurărilor, pe piaţa muncii sau pe pieţele financiare.  

O zonă de interes aparte o reprezintă instituţiile de credit. În acest caz 
problema este dublă: există la nivelul relaţiei contractuale dintre bancă şi 
clienţii, dar şi al contractului dintre bancă şi angajaţii săi. 

Primul aspect se referă la legătura dintre instituţie şi clienţii acesteia de-a 
lungul procesului de creditare. Evoluţia asimetrică a informaţiei, cauzată de 
hazardul moral, poate cauza cerere în exces pentru împrumuturile bancare. Cei 
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care economisesc nu  vor avea fonduri disponibile suficiente pentru toţi cei care 
vor dori să împrumute la nivelul ratei de echilibru. O consecinţă previzibilă este 
ca banca să dea creditul unei persoane, refuzând o alta, bazându-se numai pe 
criterii arbitrare. Unii autori sugerează chiar faptul că Marea Depresiune (1930) 
în SUA a fost cauzată de selecţia adversă la nivelul creditării; urmată de 
numeroase falimente ale instituţiilor de credit, revenirea a fost şi mai dificilă, 
căci selecţia adversă făcea băncile reticente la oferirea de împrumuturi.   

O altă posibilitate este aceea ca debitorul să poată alege între diferite 
tipuri de investiţii cu grade de risc variate. Dacă creditorul nu poate 
supraveghea alegerile făcute, apare problema hazardului moral. Deoarece 
debitorul se confruntă cu rate ale dobânzii crescute el devine mai interesat de 
investiţiile cu grad mai mare de profitabilitate, dar în acelaşi timp cu un grad 
mai crescut de risc (Stiglitz, Walsh, 1981).  

Cea de-a doua parte se referă la relaţia contractuală dintre bancă şi 
angajaţii săi. Acest fapt este evidenţiat prin modelul contractului implicit aşa 
cum a fost el dezvoltat iniţial de Azariadis (1975), Baily (1974) şi Gordon 
(1974). El trimite la modul în care riscurile sunt împărţite între firmă şi angajaţi, 
şi nu aşa cum unii înţeleg prin termenul „implicit”, şi anume un aranjament 
informal (Bosworth, Dawkins et al., 1996, pp. 279-280). Principalul element de 
noutate este legat de contractele de muncă, văzute ca principalul instrument în 
schimburile pe termen lung ale serviciilor pe piaţa muncii. De asemenea, 
angajaţii sunt mult mai reticenţi la risc decât companiile, aşa încât, conform 
teoriei, organizaţia va absorbi cea mai mare parte a riscului şi va plăti salariile 
bazându-se pe variaţiile produsului marginal al muncii (Bosworth, Dawkins et 
al., 1996, pp. 289-290). 

Cu toate acestea, literatura economică a evoluat de atunci. Deoarece teoria 
contractului implicit şi informaţia asimetrică pot oferi de asemenea explicaţii 
pentru şomaj şi compensaţiile în caz de şomaj, interesul s-a mutat asupra firmei 
şi dacă aceasta este sau nu demnă de a fi crezută atunci când afirmă că spune 
adevărul. Probabil că cel mai normal lucru este să considerăm că nu o face; atât 
în timpul perioadelor grele, cât şi în cele de boom economic, o companie se 
foloseşte de argumente cum ar fi situaţia economică, dificultăţile întâlnite etc. 
astfel încât angajaţii să fie plătiţi mai puţin. Dar lucrurile nu stau întotdeauna 
aşa. Dacă o companie poate păstra nivelul profitului la fel de înalt ca şi atunci 
când s-ar raporta la o altă stare a lucrurilor, această condiţie devine adiţională, 
dar nu suficientă pentru un contract fezabil (Bosworth, Dawkins et al., 1996, 
pp. 286-287).   

De asemenea, informaţia asimetrică afectează părţile unui contract de 
muncă deoarece fiecare parte semnatară deţine informaţii private care nu sunt 
accesibile celeilalte. Aşadar, dacă teoria prezentată anterior este utilizată pentru 
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a face previziuni, ar trebui să se ţină cont de faptul că structura informaţională 
ce se găseşte la baza acestui model este foarte sensibilă. Totuşi, conform 
econometricii, premisele, atât hazardul moral, cât şi implicaţiile problemei 
principal-agent(4), pot fi determinate matematic şi testate (Stancu, 2001, pp. 90-91). 
Rezultatul conţine date utile pentru teoria contractelor şi pentru crearea unui 
cadru solid în contractele optime în mediul de afaceri nesigur.  

3. Rolul politicii de creditare în criza imobiliară 

Piaţa imobiliară din SUA nu a fost considerată o investiţie care să merite 
cea mai mare parte a secolului trecut. Motivele pentru această părere erau 
numeroase: pe de-o parte, necesita sume mari de bani raportat la venitul unei 
persoane aparţinând clasei de mijloc; pe de altă parte, era lipsită de lichiditate şi 
oferea profituri mici care nu stârneau interesul investitorilor mari. Pentru aceste 
cauze, investitorii importanţi şi speculatorii nu i-au acordat importanţă, iar în 
absenţa influxurilor monetare, preţurile caselor au fost relativ stabile, ţinând 
cont de schimbările sociale majore determinate de evenimente cum ar fi Marea 
Depresiune şi perioade de criză ale activităţii economice. Cu alte cuvinte, 
cumpărarea unei case era acelaşi lucru cu achiziţionarea unui cămin.  

Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat spre sfârşitul anilor 1990 când, în 
urma unei perioade slabe economice, preţurile au urcat spectaculos. Acestea au 
continuat să crească decada următoare până când totul s-a prăbuşit. Cauzele care au 
determinat această transformare surprinzătoare vor fi analizate în continuare.  

 
a) Interferenţe politice  
Prima piesă a acestui puzzle complicat este crearea Federal National 

Mortgage Association, cunoscută neoficial şi sub numele Fannie Mae, în 1938. 
Scopul acesteia a fost să creeze o piaţă secundară puternică pentru ipoteci prin 
achiziţionarea ipotecilor asigurate federal de la instituţiile de credit, astfel 
eliberând bani pentru a putea acorda mai multe credite.  

Aceste practici au continuat următoarele decenii până când compania a 
trecut de la a fi proprietate publică la cea privată în 1968, când a fost 
transformată într-o societate pe acţiuni. Ceea ce s-a întâmplat de fapt a fost 
divizarea instituţiei în două companii, una susţinută guvernamental, 
Government National Mortgage Association (GNMA)(5) şi care păstra restricţia 
achiziţionării ipotecilor asigurate federal, şi cea de-a doua companie, Ginnie 
Mae(6), care opera pe piaţă fără restricţia menţionată. În aceeaşi perioadă 
Federal Home Loan Mortgage Corporation a fost fondată ca şi companie 
sponsorizată de guvern, având acelaşi act constitutiv ca şi Fannie Mae.  
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Sursa:  Shiller, J. (2005, 2009),  Irrational Exuberance, 2nd edition, Princeton University 

Press, 2005, 2009, Broadway Books 2006, Subprime Solution, 2008,  updatată de autor. 
 

Figura 1 
 
Fannie Mae şi Freddie Mac, deşi funcţionau în continuare ca entităţi 

private, erau încă legate de sectorul public datorită actelor constitutive şi, prin 
urmare, supuse influenţei politice. Acest lucru a fost şi mai clar odată cu  
Federal Housing and Enterprises Act în 1992, care solicita ca cele două 
companii să pună deoparte fonduri destinate caselor la preţuri accesibile. 
Revizuirile consecutive făcute prin Community Reinvestment Act (1992)(7)  au 
făcut ca fondurile să fie redirecţionate de la obiectivul iniţial al companiei către 
achiziţionarea de împrumuturi ipotecare CRA, dedicându-şi toate eforturile în 
direcţia familiilor cu venituri mici şi mijlocii, care în mod normal nu s-ar fi 
calificat în vederea obţinerii unui credit; cu alte cuvinte, sprijinul 
guvernamental a fost adus să susţină piaţa de subprime.  

În 1999, în urma presiunilor politice, Fannie Mae a redus condiţiile 
necesare calificării pentru un credit ipotecar, având ca obiectiv cert constituirea 
a jumătate din portofoliul Fannie Mae şi Frredie Mac din împrumuturi acordate 
familiilor cu venituri mici şi medii. În noiembrie 1997, pentru prima dată în 
istoria sa, Fannie Mae a ajutat un creditor privat să îşi „reambaleze” creditele 
CRA ca obligaţiuni de vânzare  pe piaţă, toate acestea fiind garantate în plată de 
către Fannie Mae.  Acest lucru a fost o consecinţă a implicării factorului politic; 
în timp ce gradul de împroprietărire cu case ajunsese la 70% în 1990, 
politicienii americani au considerat „societatea proprietăţii” ca fiind fundaţia 
politicii economice, astfel era vital ca şi restul de 30% din populaţie să obţină 
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case. Un proces în doi paşi a fost iniţiat; mai întâi, indivizilor le era permis să 
achiziţioneze case fără bani lichizi, ci doar împrumutându-se pe seama 
capitalului reprezentat de casă; în al doilea rând, produse financiare inovative, 
permiţând companiilor bancare să facă să dispară active de pe bilanţul contabil 
(Sharma, 2009, pp. 177-178).  

Deşi aceste decizii poate au fost luate cu intenţii nobile, ele au avut un 
efect scăzut în privinţa ajutării cuiva, în afara politicienilor, în vederea 
realegerii prin sprijinirea imaginii publice. Ceea ce s-a întâmplat în realitate a 
fost asumarea de către cele două companii a unei părţi mai mari din riscuri, 
reducând riscul aferent creditorilor de pe piaţa primară, lucru ce a dus la 
coborârea ratelor, creşterea preţurilor şi promovarea creditării acaparatoare. 

 
b) Practici acaparatoare 
O strategie comună este profitarea de lipsa de cunoştinţe a debitorului, din 

cauza informaţiei asimetrice şi a hazardului moral creat, forţându-l pe acesta să 
accepte o rată a dobânzii mai mare decât în mod normal, prin lipsirea de 
informaţii legate de drepturile sale (efectele informaţiei asimetrice) sau 
aducându-l într-o situaţie în care debitorul se vede obligat să renunţe la 
obţinerea creditului. 

Prin susţinerea ipotecilor subprime oferite prin intermediul imaginii 
guvernului şi banii obţinuţi astfel ulterior, politicienii au creat o situaţie care 
este prielnică dezvoltării creditării acaparatoare. Acest sistem, cunoscut şi ca 
„modelul creării, securizării şi deservirii”, a început cu o agenţie de credit, un 
broker specializat în ipoteci sau o altă instituţie similară care profită de clienţii 
săi, ca apoi să primească sprijin sub diferite forme din partea unei bănci, fie ca 
scrisori de credit, credite pe capitalul circulant sau garanţii ale împrumuturilor 
(Sharma, 2009, pp. 177-178). În schimb, organizaţia bancară, cum ar fi Bears 
Sterns, Lehman Brothers, Merrill Lynch sau Goldman Sachs, cu ajutorul lui 
Fannie Mae şi Freddie Mac securizau aceste credite, mai exact grupurile de 
credite sub forma pachetelor ce erau apoi vândute investitorilor străini. Prin 
urmare, îşi asigurau şi mai multe fonduri pentru brokeri iniţiali. 

Deşi erau cu siguranţă numeroşi brokeri specializaţi pe ipoteci şi care 
observau practicile business normale, legătura dintre împrumuturile CRA şi 
practicile acaparatoare exista cu siguranţă şi a fost dovedită în această ipostază, 
dar exista şi precedentul anterior al economisirii şi boom-ului creditelor, urmate 
de criza din anii 1980 (Engel, McCoy, 2002). 

Primul exemplu pentru acest tip de practică comercială este cel al 
Ameriquest. Această companie a început activitatea ca bancă în 1979 şi s-a 
transformat într-un creditor pur ipotecar în 1994. Istoria companiei în domeniul 
practicilor acaparatoare a început în 1996 când, în vederea soluţionării unui 
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proces în care erau acuzaţi de astfel de practici împotriva vârstnicilor, femeilor 
şi minorităţilor, a consimţit la crearea unui fond de trei milioane de dolari 
pentru asigurarea pregătirii profesionale a angajaţilor. Compania a fost cercetată 
din nou când dovezi legate de practicile comune de a informa greşit sau de a 
minţi debitorul, falsificarea semnăturilor şi a documentelor au ieşit la iveală, 
toate acestea fiind făcute pentru a se putea aproba creditul (Hudson, Reckard, 
2005, p. 5). 

Luând toate acestea în considerare, sunt puţine îndoieli legate de faptul că 
începând de la deciziile politice luate la vârf, continuând cu cei care luau decizii 
în cadrul instituţiilor de credit, toţi pot fi acuzaţi de producerea hazardului 
moral, ignorarea semnelor evidente şi concentrarea asupra propriilor câştiguri. 

 
c) Investiţii iraţionale 
Imaginea nu are cum să fie completă fără perspectiva evoluţiei pieţei 

imobiliare din punct de vedere investiţional. La început s-a spus că lipsesc 
elementele necesare pentru a fi o investiţie; dar acest lucru s-a schimbat în 
1997, când au avut loc două evenimente importante. 

În primul rând, a devenit mai uşor să se finanţeze un credit subprime ca 
urmare a modificărilor din regulamente care au permis ca Fannie Mae şi 
Freddie Mac să cumpere împrumuturi CRA. 

Aceasta a distribuit riscurile, a micşorat ratele, a atras atenţia asupra pieţei 
şi a devenit mai uşor să se intre pe piaţă la un venit mai mic. Ca urmare a 
acestor activităţi de pe piaţă preţurile au fost împinse şi mai sus, oferind astfel 
un profit decent pentru investiţie. 

În al doilea rând, ca urmare a aprobării Tax Payer Relief Act din 1997, 
regulile au devenit mai îngăduitoare; astfel veniturile din imobiliare sub 
500.000 de dolari pentru cupluri, respectiv 250.000 de dolari pentru 
necăsătoriţi, sunt neimpozabile. Datorită acestor scutiri investiţia într-o a doua 
casă sau alte proprietăţi devenea viabilă.  

Prin urmare, preţurile caselor au început să crească. În acelaşi timp, bursa 
a fost lovită de căderea dotcom-urilor din 2000. Asemeni unei profeţii care se 
confirma singură, pe măsură ce creşteau preţurile, din ce în ce mai mulţi 
indivizi îşi pierdeau interesul pentru acţiuni şi investeau în imobiliare. În 2001 
dobânda cheie a fost coborâtă de la 6,5% la 1,75% într-un singur an; deodată 
era mult mai uşor să cumperi o a doua casă, să te muţi într-una nouă sau să o 
refinanţezi pe cea veche(8). Efectul a însemnat creşterea numărului indivizilor 
activi de pe piaţa prin includerea nou-veniţilor, dar şi a celor care voiau să 
achiziţioneze a doua casă. Prin urmare, cererea agregată a crescut împingând 
astfel preţurile şi mai sus, dând naştere unui cerc vicios.  
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Dar aceasta este numai o jumătate a imaginii, cealaltă prezintă Fannie 
Mae şi Freddie Mac, cele mai mari companii de pe piaţa ipotecilor din SUA, 
împreună însumând peste 60%, transformând aceste ipoteci şi vânzându-le mai 
departe pe piaţa internaţională sub forma obligaţiunilor cotate AAA. Acestea au 
fost folosite mai departe pentru a crea diverse produse financiare derivate, 
produse precum CDO, ABS sau MBS, care au fost apoi cumpărate de fonduri 
mutuale, fonduri de pensii sau bănci ca active cu profit mare şi risc mic. Astfel 
a fost creat un „produs miraculos” cu risc mic şi profit mare. 

Dar politica de creditare sau instituţiile bancare pot fi oare acuzate pentru 
criza imobiliară? În analiza crizei subprime, politica de creditare poate 
reprezenta un punct de start alături de banca centrală. În cazul SUA, Rezerva 
Federală, fondată în 1913 de către Congres, a avut din ce în ce mai multe 
atribuţii în ceea ce priveşte sectorul bancar. 

În afară de controlarea politicii monetare, astfel influenţând şi condiţiile 
de creditare, se ocupă şi cu supervizarea şi reglementarea instituţiilor bancare, 
securizând astfel rezistenţa sistemului financiar şi bancar al ţarii şi protejând 
drepturile consumatorilor(9) (Board of Governors of the Federeal Reserve 
System, 2005, pp. 1-2). O parte din aceste atribuţii sunt îndeplinite de o reţea de 
douăsprezece bănci federale împreună cu ramurile lor (douăzeci şi cinci din 
2004), inclusiv supervizarea şi regelemntarea băncilor membre şi având rolul de 
bancheri pentru Trezoreria SUA; ele sunt supervizate de Consiliul Guvernator, 
precum şi de Comitetul Federal pentru o Piaţa Liberă (Federal Open Market 
Committee), compus din şapte membri ai Consiliului Guvernator şi cinci din cei 
doisprezece preşedinţi ai Băncii de Rezerve (Reserve Bank) (10).   

Băncile comerciale sunt împărţite după două criterii: ramura guvernului 
care le controlează şi dacă sunt sau nu membre ale Sistemului Federal de 
Rezerve. Cele înfiinţate prin guvernul federal, prin Biroul Controlorului (Office 
of the Controller) din cadrul departamentului  Trezoreriei sunt bănci naţionale; 
prin lege, ele sunt membre ale sistemului federal de rezerve. Cele înfiinţate de 
state se împart în bănci membre ale sistemului federal de rezerve şi cele nemembre 
(Board of Governours of the Federal Reserve System, 2005, pp. 11-12)(11).  

Băncile membre ale sistemului federal trebuie să subscrie 6% din acţiuni 
către Banca Federală de Rezervă din care jumătate trebuie plătite, iar cealaltă 
jumătate este plătită la cererea Consiliului Guvernator. Această rezervă este 
obligatorie, şi nu poate fi vândută sau oferită drept garanţie pentru împrumuturi. 
Băncile primesc 6% dobândă anuală.(12).  
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Componenta Organism supervizor 

Holdinguri bancare (inclusive holdinguri 
financiare) 

FR 

Filiale nonbancare ale companiilor deţinătoare de 
banci 

FR/Functional regulator(1) 

Bănci naţionale OCC 
Bănci statale 
           -membre 
           -nonmembre 

 
FR 
FDIC 

Companii de economii OTS 
Bănci de economii OTS/FDIC/FR 
Asociaţii de economii şi împrumuturi OTS 
Bănci autorizate să efectueze operaţiuni 
internaţionale 

FR 

Bănci  
straine(2) 
Agenţii(3) 
-licenţiate la nivel de stat 
-licenţiate la nivel federal 
Reprezentanţe 

 
 
FR/FDIC 
OCC/FR/FDIC 
FR 

 
Notă: FR= The Federal Reserve; OCC= Office of the controller of the Currency; FDIC= Federal 
Deposit Insurance Corporation; OTS= Office of Thrift Supervisor 
 
(1) Filiale nonbancare implicate în operaţiuni cu titluri de valoare, bunuri sau asigurări sunt supervizate 
şi controlate de organismul corespunzător. Astfel de filiale reglementate la nivel funcţional includ un 
broker, un dealer, un consilier de investiţii sau companii de investiţii înregistrate şi supervizate de SEC 
(sau, în cazul consilierilor de investiţii, înregistraţi în orice stat); o companie de asigurări sau un agent 
de asigurări este supravegheat de administratorul statal corespunzator; o filială implicată în operaţiuni 
cu bunuri este controlată de Comodity Futures Trading Comission. 
(2) Se aplică direct operaţiunilor din Statele Unite. Bancile străine pot avea operaţiuni indirecte în SUA, 
prin intermediul participaţiilor în organizaţii bancare din SUA. 
(3) FDIC are responsabilitatea agenţiilor asigurate 

 
Figura 2. Supraveghetorul federal al componentelor corporative  

şi organizaţiilor bancare din SUA 
 
Jurisdicţia supervizării activităţii băncilor domestice este determinată  

raportat la instituţia care i-a autorizat activitatea. Astfel, Rezerva Federală 
împarte responsabilităţile de supervizare şi reglementare cu Biroul 
Controlorului de Monedă (Office of the Controller of the Currency, OCC), cu 
Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) şi Office of Thrift Supervision 
(OTS) la nivel federal, şi diversele departamente bancare la nivelul statelor. 
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În orice caz, toate aceste instituţii se concentrează pe un singur obiectiv 
comun, să determine nivelul siguranţei şi rezistenţei organizaţiilor bancare. 
Această evaluare include o verificare a sistemelor de management al riscului, a 
condiţiilor financiare şi respectarea legilor şi reglementărilor bancare. 
Instrumentele folosite sunt: verificări periodice la sediul companiei, cel puţin o 
dată pe an, precum şi inspecţii şi supravegheri. În plus, are loc o inspecţie 
anuală a marilor companii de holding bancar (având o valoare consolidată de 
peste un miliard de dolari) şi a companiilor mai mici, dar care deţin multe active 
nonbancare. În acest din urma caz sunt folosite informaţii financiare ale 
subsidiarelor pentru a evita munca redundantă. 

A doua componentă a activităţii de supervizare este reprezentată de 
ratingurile obţinute ca urmare a supervizării (CAMELS)(13), bazate pe raportul 
confidenţial realizat în urma inspecţiei la sediu. Această unealtă este folositoare 
în găsirea acelor bănci care pot crea probleme şi în procesul comunicării 
rezultatelor evaluării. Rezerva Federală mai are un rating, RFI/C(D), care 
analizează managementul riscului, condiţiile financiare şi impactul potenţial al 
companiei-mamă şi al subsidiarelor nedepozitare asupra instituţiilor depozitare 
afiliate şi asupra ratingului CAMELS.  

La fel de importante ca şi elementele anterioare, rapoartele financiare ale 
instituţiilor bancare, rapoartele consolidate de venit, rapoartele financiare 
consolidate ale companiilor de holding bancar oferă informaţii foarte 
importante, care sunt folosite mai departe pentru monitorizarea instituţiei. Cu 
ajutorul sistemului System to Estimate Examinations Rating (SEER) se 
estimează statistic ratingul instituţiei. 

Dar, fără disciplina pieţei, nu pot exista îmbunătăţiri ale metodelor 
contabile. Câţiva paşi importanţi în direcţia încurajării acestui lucru sunt 
Federal Deposit Insurance Corporation Improvement Act, care se concentrează 
pe importanţa auditului, contabilităţii şi controlul standardelor aplicate de către 
instituţiile financiare, şi Sarbanes-Oxley Act din 2002, care încearcă să crească 
acurateţea datelor divulgate de companii şi să reducă frauda. 

Dar schimbările sunt inevitabile la nivel structural, astfel încât Gramm-
Leach-Bliley Act a fost promulgat în 1999. El permite băncilor, companiilor de 
asigurări şi brokerilor să se asocieze într-un holding, prin respectarea anumitor 
cerinţe. În această situaţie, Rezerva Federală împarte activitatea de 
supraveghere cu alte autorităţi, în funcţie de companiile asociate (Board of 
Governors of the Federal Reserve System, 2005, pp. 64-65). 

Ultima parte a activităţii de supraveghere este legată de operaţiunile 
internaţionale ale organizaţiilor bancare americane (autorizarea înfiinţării unor 
ramuri străine, investiţii străine, regularizarea activităţii, stabilirea politicii de 
supraveghere şi practicile legate de împrumuturile externe) şi activitatea 
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organizaţiilor bancare străine pe teritoriul SUA. Înainte de 1978 băncile străine 
nu erau supravegheate; International Banking Act din 1978 a creat o structură 
federală care să reglementeze activităţile băncilor străine care au ramuri sau 
agenţii în SUA. Conform IBA, ele au aceleaşi drepturi ca şi băncile americane 
şi trebuie să respecte aceleaşi reguli(14). În 1991 o altă lege a fost aplicată, 
Foreign Bank Supervision Enhancement Act (FBSEA), care a crescut 
autoritatea Rezervei Federale asupra operaţiunilor companiilor bancare străine 
din SUA. Aceasta însemnă că o bancă străină trebuia să obţină acordul Rezervei 
Federale pentru a deschide agenţii sau pentru împrumuturi comerciale destinate 
subsidiarelor. În plus, trebuie să fie examinate la sediu cel puţin o dată pe an sau 
la fiecare 18 luni, în funcţie de anumite criterii, şi, fără excepţie, trebuie să 
obţină aprobarea dacă vor să achiziţioneze mai mult de 5% dintr-o bancă sau o 
companie de holding bancar. 

În concluzie, în ciuda îmbunătăţirilor legislative, anumite date critice cum 
ar fi bonitatea, cerinţele de venit, siguranţa locului de munca, au fost lăsate de-o 
parte în evaluarea celor care voiau să se împrumute, permiţându-le să îşi asume 
riscuri considerabile, promiţând să plătească mai mult decât ar fi în stare în mod 
normal. Plecând de la supoziţia că preţurile caselor vor creşte constant şi că 
nivelul de lichiditate de pe piaţă ar permite oricând vânzarea ipotecilor nedorite 
cu profit, împrumuturile erau oferite uşor. În plus, portofoliile erau greu de 
analizat, chiar imposibil pentru cineva fără cunoştinţe economice solide, să 
evalueze structura activelor bancare. 

Încă o dată, problemele legate de informaţia asimetrică şi selecţia adversă 
complicau lucrurile. Neavând destule informaţii să determine valoarea 
adevărată a caselor vândute, preţurile nu mai reflectau realitatea, iar riscurile 
erau subevaluate.    

4. Critici şi dovezi empirice 

Încrederea şi onestitatea sunt elemente centrale ale mediului de afaceri. 
Este esenţială o credinţă comună că cealaltă parte va respecta atât contractul, cât 
şi principiile sale nescrise, acestea fiind evidenţiate prin nenumărate repetări şi 
prin stabilirea de cutume. Însă, când nivelul atenţiei scade, hazardul moral poate 
lovi în inima sistemului economic destabilizându-l ca întreg. 

Prăbuşirea pieţei imobiliare poate fi atribuită mai multor factori: 
1) Nivelul scăzut al dobânzilor a stimulat o cerere agresivă (focatorul 

politic a avut un rol important, atât Partidul Democrat, cât şi cel Republican au 
susţinut politici economice plecând de la ideea creşterii numărului de 
proprietari de case); 
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2) Nivelul ridicat al dobânzilor companiilor şi cetăţenilor americani (ca 
rezultat al inovării şi creării unor produse financiare noi, informaţia asimetrică, 
cumpărătorii acelor instrumente dispunând de mai puţină informaţie decât 
vânzătorii, a dus la selecţie adversă, amplificând rezultatul negativ); 

3) „Euphoria creditelor”, atât a creditorilor, cât şi a debitorilor în SUA 
(datorită legislaţiei slabe care nu a ţinut pasul cu metodele de evaluare a riscului 
sau de evaluare a bonităţii clienţilor); 

4) Bonusurile de profitabilitate pentru managementul de vârf din cadrul 
băncilor, fondurilor mutuale sau de investiţii (ca urmare a obiectivelor diferite, 
în acest caz problema principală fiind crearea unui cerc vicios: riscurile mai 
mari asumate de companii au dus la mărirea profitabilităţii imediate şi astfel a 
bonusurilor; prin  urmare managerii erau dispuşi să rişte şi mai mult pentru a 
îmbunătăţi rezultatele pe termen scurt, sacrificând astfel sustenabilitatea pe 
termen lung). 

Dintre toate aceste cauze ultima este şi cea mai alarmantă. Respectând 
filosofia de bază, sistemul a funcţionat decenii. Dar, atunci când a crescut prea 
mult motivaţia obţinerii unor rezultate mari pe termen scurt, fie sub forma 
bonusurilor sau a voturilor, orice precauţie a fost ignorată. Hazardul moral a 
influenţat luarea deciziilor şi deodată aparenţele au fost mai importante decât 
realitatea. 

Astfel, atât comunitatea de afaceri, cât şi cetăţenii obişnuiţi au urmat 
tendinţa generală şi, la fel ca riscul, vina este împărţită de mai mulţi. În primul 
rând cei care s-au împrumutat şi au cumpărat o locuinţă, chiar dacă erau 
conştienţi că sunt la limită. Apoi legiuitorii, care au ales să ignore consideraţiile 
economice şi au folosit imaginea guvernului ca să susţină o piaţă volatilă creând 
iluzia stabilităţii. 

Atitudinea autorităţilor este cea mai alarmantă. Oamenii despre care se 
presupune că ştiu şi că pot să atragă atenţia, evitând practicile dubioase, au ales 
să facă exact opusul. Au închis ochii la probleme şi au periclitat totul gândindu-se 
la bonusul de sfârşit de an care le-ar permite să se retragă. Din cauza acestor 
practici, o umbră de îndoială a fost aruncată asupra integrităţii profesionale şi 
etice a tuturor liderilor financiari ai lumii. Aceasta este cu atât mai important 
considerând că, în prezent, ei sunt aceiaşi oameni care ar trebui să rezolve 
problema. 
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 Note 

 
(1) A se vedea R. McCornnel, S. L. Brues, Economics. Principles, Problems and Policies, 

McGraw- Hill, Inc. Publishing House, thirteenth edition, 1996,  pp. 595-610. 
(2) Forma extinsă a jocului „Modelul Lămâilor” poate fi găsită în Don E. Waldman, 

Microeconomics,  Editura Pearson Education, 2004, pp. 554-558. 
(3) Mai multe informaţii despre importanţa rolului divulgării în sistemul financiar modern şi în 

reducerea efectelor informaţiei asimetrice pot fi găsite în Mark M. Spiegel, Nobuyoshi 
Yamori, Determinants of voluntary bank disclosure: evidence from Japanese Shinkin banks, 
CESIFO working paper no. 1135, February 2004  

 http://www.cesifo.de/pls/guestci/download/CESifo+Working+Papers+2004/CESifo+Worki
ng+Papers+February+2004/cesifo1_wp1135.pdf). 

(4) Problema mandant-mandatar se ocupă cu relaţia contractuală în care una dintre părţi, 
cunoscută sub numele de mandant, contractează o doua parte, mandatarul, să îndeplinească 
o sarcină în numele său. Problema apare atunci când interesele mandatarului sunt diferite de 
cele ale mandantului, în acest caz acţiunile mandatarului fiind necunoscute (McEachern, 
2009, pp. 321-322). 

(5) Government National Mortgage Association, cunoscută cu numele „Ginnie Mae”. Este un 
instrument corporativ deţinut în întregime de SUA prin Departament of Housing and Urban 
Development, a fost creată în 10 februarie 1983 de către Federal Housing Administrator prin 
Titlul III al National Housing Act. La început cunoscută sub numele „National Mortgage 
Association of Washington” şi-a schimbat numele în acelaşi an în „Federal National 
Mortgage Association” („Fannie Mae”). Începând de la 1 septembrie 1968, Fannie Mae a 
fost împărţită în două organizaţii, Ginnie Mae şi Fannie Mae. În acelaşi timp funcţiile 
Fannie Mae au fost împărţite, astfel Fannie Mae a păstrat operaţiunile pe piaţă secundară, iar 
Ginnie Mae a devenit responsabilă cu ajutoarele speciale, managementul şi funcţiile de 
lichidare. Vezi Secţiunea 302 al Charter Act (http://www.ginniemae.gov/guide/statutes.pdf). 

(6) Fannie Mae este o companie susţinută de guvern (GSE), însărcinată de guvern cu misiunea 
de a susţine lichiditatea, stabilitatea şi disponibilitatea pe pieţele imobiliară şi ipotecară din 
SUA. Fannie Mae a fost creată ca o agenţie federală în 1938, iar in 1968 a fost transformată 
de Congres într-o companie privată pe acţiuni cu trei linii de afaceri: Familii Singure, 
Familii Multiple, Pieţe de Capital - oferind servicii şi produse creditorilor precum şi o serie 
de alte produse companiilor de pe piaţa imobiliară  

 (http://www.fanniemae.com/kb/index?page=home&c=aboutus). 
(7) The Community Reinvestment Act (CRA), aprobat de Congres în 1977 (12U.S.C. 2901) şi 

implementat de Regulations părţile 25, 228, 345 si 563e, are ca scop încurajarea instituţiilor 
bancare pentru îndeplinirea cerinţelor de creditare ale persoanelor din comunităţile în care 
lucrează (http://www.ffiec.gov/CRA/). 

(8) Pentru mai multe informaţii vezi  Open Market Operations Archive, Intended federal funds 
rate, Change and Level  

 (http://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket_archive.htm). 
(9) Mai multe informaţii despre scopul şi funcţiile Federal Reserve System pot fi găsite în „The 

Federal Reserve System: Purposes & Functions”, ediţia a 9-a, iunie 2005, Board of 
Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C. 
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(10) Preşedintele Federal Reserve Bank din New York este un membru permanent, ceilalţi 
preşedinţi au mandate de un an pe care îndeplinesc prin rotaţie. Locurile în rotaţie sunt 
ocupate din următoarele grupuri de bănci: Boston, Philadelphia şi Richmond; Cleveland şi 
Chicago; Atlanta, St. Louis, şi Dallas; Minneapolis, Kansas City şi San Francisco. Este ales 
un înlocuitor pentru fiecare preşedinte al Reserve Bank. Acest înlocuitor, care poate fi 
preşedinte sau vicepreşedinte al unei Reserve Bank, poate să ţină locul preşedintelui relevant 
dacă acesta este absent (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2005: pp. 11-12). 

(11) În martie 2004, din cele 7.700 de bănci comerciale aproximativ 2.900 erau membre ale 
Federal Reserve System- aproximativ 2.000 de bănci naţionale şi 900 de bănci statale 
(Board of Governors of the Federal Reserve System, 2005, p. 12). 

(12) Acţiunile Federal Reserve Banks nu pot fi cumpărate de indivizi sau alte entităţi diferite de 
băncile membre (Board of Governors of the Federal Reserve System, 2005, p. 12). 

(13) CAMELS este un acronym pentru cele şase componente ale sistemului de rating: capital 
adecvat, calitatea activelor, management şi administraţie, venituri, lichiditate, şi sensitivitate 
la riscurile de piaţă. 

(14) IBA a implementat o politică de „tratament naţional” pentru băncile străine care operează în 
SUA. 
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