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Abstract. The advanced effects of financial innovations are following, 
generally, to economic increase. Their efficiency can be prove into direct causal 
relationship, measuring the increase indicators variations. Financial innovation 
is, in fact, a way of diversification of investment′s possibilities of financial 
resources in the real economy. We must submit at an important link of “causal 
chain”, financial globalization, that can be perceived as an filter that is located 
either in the upstream of results (when an amplification effect is taking place), 
or in their downstream, making difficult the efficiency judgements of  the used 
financial innovation (dilution effect). 
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Potrivit lui G. Dominique, în bătălia dintre naţiuni, contează nu atât 
diversele diviziuni sau ideologii, cât capacitatea de a atrage şi de a reţine 
investitorii. Capitalul este sinonim cu investiţia, cu creşterea, cu dezvoltarea. 
Această bogăţie s-a eliberat astăzi complet de sub puterea guvernelor. 

În masa eterogenă a capitalului aflat în circulaţie pe pieţele financiare 
globale se pot distinge trei componente majore, care joacă rol atât de sursă cât şi 
de destinaţie: flux financiar comercial, fluxul financiar investiţional-productiv şi 
flux financiar speculativ.  

Există o cauzalitate circulară între acestea. Intensificarea primelor două 
fluxuri duce la creşterea capitalului speculativ. Acesta beneficiază şi de o 
„creştere internă" datorită inovaţiilor de produse financiare. Inovaţia financiară 
poate rezulta fie prin combinarea unor modele investiţionale clasice, fie ca un exu-
dat complet nou (componenta creativă a unei strategii investiţionale), a cărei 
„omologare" o fac de regulă intermediarii financiari. 

Inovaţiile financiare, ca inovaţii de proces, alături de inovaţiile de produs 
(reprezentând diversificarea şi modernizarea produselor financiare existente pe 
pieţele de capital) constituie vectori ai liberalizării financiare. 

Efectele scontate ale inovaţiilor financiare urmăresc, în general, creşterea 
economică. Eficienţa acestora poate fi apreciată în relaţie cauzală directă, 
măsurând variaţiile indicatorilor de creştere respectivi. Inovaţia financiară este, 
de fapt, un mod de diversificare a posibilităţilor de plasament al resurselor 
financiare în economia reală. 
 Trebuie însă să ţinem cont şi de o verigă importantă a „lanţului cauzal", 
globalizarea financiară, care poate fi percepută ca un filtru poziţionat, fie în 
amontele rezultatelor (când se manifestă un efect de amplificare), fie în avalul 
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acestora, făcând greoaie judecăţile de eficienţă a inovaţiei financiare folosite 
(efect de diluare). 

Inovaţia financiară poate fi potenţată de un comportament „neprofesionist" 
(când se subevaluaează riscurile implicate) şi nestandardizat (avem în vedere con-
flictele de interese între actorii economici implicaţi). 

Natura asimetrică a creşterii interne depinde de gradul de dezvoltare a pieţe-
lor financiare. Efectul de ansamblu este reprezentat de estomparea, uneori ştergerea 
delimitărilor între cele trei componente, făcând aproape imposibilă calcularea şi 
direcţionarea necesarului de fonduri având ca destinaţie economia reală. 

Speculaţia, ca reziduu al înclinaţiei de rentabilizare pe termen scurt a capita-
lului pe pieţe tot mai eficiente, reprezintă sursa majoră de volatilitate a pieţelor de 
capital. 

Obiectivele tradiţionale de politică economică naţională, stabilitatea preţuri-
lor şi creşterea economică au fost „încâlcite" de existenţa speculaţiei financiare în 
ecuaţie. Mai mult, speculaţia financiară a fost cauza apariţiei unui obiectiv de 
politică economică suplimentar: obligaţia morală a guvernelor de a asigura 
coeziunea socială şi implicit păstrarea identităţii naţionale. 

Exercitarea suveranităţii statelor naţionale este intrinsec legată de controver-
sata problemă a controlului mişcărilor de capital ca instrument de politică econo-
mică. Discuţia asupra controlului fluxurilor de capital, pentru a fi consistentă, se 
raportează la mediul concret de acţiune. Acesta are o componenta internă, cadrul 
instituţional, care dimensionează sectorul public şi una externă, aşa numita „deschi-
dere funcţională", care se referă la libertatea de circulaţie a capitalului, forţei de 
muncă şi tehnologiei. 

Răspunsurile nu sunt simple. Pe de o parte, controlul asupra capitalului este 
necesar pentru a satisface şi proteja majoritatea - considerată adversă la risc - a 
investitorilor financiari. El îndeplineşte astfel o funcţie preventivă în 
combaterea unor fenomene de criză, generate de „contaminarea" pieţelor. Pe de 
altă parte, nu este delimitat efectiv setul de instituţii ale economiei de piaţă care 
ar asigura creşterea; nu există modele care duc la rezultate sigure. Există doar 
necesitatea obiectivă a unor astfel de instituţii de piaţă funcţionale. Problema 
instituţională este complicată şi de contextul financiar internaţional, care generează 
efectele de propagare, interdependenţele pieţelor, precum şi limitările şi restricţiile 
acestora. 

Dacă modul de configurare a cadrului financiar internaţional generează o 
viziune în dinamică a problematicii controlului mişcărilor de capital, analiza 
internă trebuie să urmărească şi ceea ce este cunoscut sub denumirea de 
„assignment problem, adică compararea rezultatelor obţinute prin controlul 
fluxurilor financiare cu cele obţinute prin aplicarea celorlalte instrumente de 
politică economică: politica monetară, politica fiscală, cursul de schimb şi tarifele 
comerciale. 

O altă observaţie ar fi că, instituirea controlului fluxurilor de capital îngus-
tează „deschiderea funcţională" a unei economii naţionale, reprezentând o 
restricţie aplicată mobilităţii depline a factorilor de producţie. 
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Realitatea globalizării financiare arată poziţia dominantă a pieţelor finan-
ciare şi a companiilor multinaţionale asupra economiilor naţionale. Unul din 
scenariile explicative ale acestei stări de fapt, arată că expansiunea accelerată a 
pieţelor globale a avut un fundament obiectiv. Tonul „marilor debitori" l-au dat 
guvernele ţărilor industrializate, care au introdus la mijlocul secolului XX „moda" 
deficitelor bugetare. Extinderea rapidă şi lichiditatea pieţelor de titluri 
guvernamentale au impus rolul şi destinaţia pieţelor unificate de capital: locul 
unde guvernele altor ţări decât cele industrializate, pot să se împrumute. 

Dar, se ştie că randamentul pieţelor financiare scade pe măsura „calmării" 
acestora, a eficientizării lor, aşa că pentru noii jucători - ţările în curs de 
dezvoltare - accesul la finanţare întârziat - circa 30 de ani (până în anii '80), a 
dus la efecte esenţial diferite de cele obţinute de creatorii acestor pieţe (ţările 
dezvoltate). 

Spre sfârşitul secolului XX, pe „scena" comună a pieţelor financiare, între 
ţările industrializate şi aşa numitele „pieţe emergente" se înregistrează fluxuri 
unidirecţionale. Astfel circa 214 mld dolari USA (sume nete) au fost plasate de 
fonduri de pensii şi de investiţii din ţările OECD, pe pieţele de acţiuni ale ţărilor în 
curs de dezvoltare. Cifra este interpretabilă ca semnificaţie, prin compararea cu cele 
50 mld $ cheltuite de SUA pentru criza din Mexic, sau cu cele 10 mld £ cheltuite în 
1993 de Banca Angliei pentru menţinerea lirei în ERM (Exchange Rate 
Mechanism). 

Deceniul nouă al secolului XX introduce un element suplimentar în ecuaţia 
împrumutului unidirecţional: excedentul financiar al ţărilor producătoare de 
petrol şi o zonă-ţintă: America Latină. Linia de acţiune bancară a vremii este 
dominată de motivaţia de câştig, de speculaţie pură. Prudenţialitatea bancară nu 
există, se ignoră politicile macroeconomice dezastruoase ale ţărilor finanţate. 
Creşterea economică a zonei-ţintă în anii următori a fost diluată de povara 
dobânzilor şi penalizărilor financiare la împrumuturile contractate anterior. 

După episodul crizei din Mexic (1994), FMI a introdus „ortodoxia econo-
mică convenţională" (expresie folosită de Diane Coyle) în rândul ţărilor în curs 
de dezvoltare, aspirante la finanţare. 

Supravegherea financiară a acestora a însemnat printre altele şi obligativitatea 
furnizării unor statistici detaliate şi regulate privind mersul economiilor în tranziţia 
către economia de piaţă. Aceste rapoarte au fost făcute publice. 

Evitarea unor noi crize financiare impune o demarcare a responsabilităţilor. 
Problema este controversată dar pot fi făcute unele aprecieri: 
 „Ancheta" unei crize financiare trebuie să înceapă de la guvernele 
ţărilor care au cunoscut criza, deoarece efectele negative au de multe ori drept 
cauză manieră de lucru defectuoasă; prin urmare, „rădăcinile răului" se află în 
sfera extraeconomică. La un prim nivel al „anchetei" se remarcă un numitor 
comun: insuficienta dezvoltare instituţională (sisteme financiare subdezvoltate 
şi/sau netransparente), potenţată de obicei de corupţie şi clientelism politic. Al 
doilea nivel vizează o incompatibilitate sistemică: conexiuni improprii între 
„setul de reguli de operare" statuat în activitatea investiţională pe pieţele 
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dezvoltate şi maniera de lucru proprie sistemelor financiare ale ţărilor destinatare 
de plasamente. Pentru aducerea în stare de compatibilitate, liberalizarea financiară 
trebuie însoţită de reformă financiară pe fondul îmbunătăţirii siguranţei sociale. 
Aceasta va duce la egalizarea randamentelor pieţelor situate în contexte diferite. 

Evident că şi pieţele au partea lor de „contribuţie". Rădăcinile crizei se află 
într-o anumită nepotrivire între forţele pieţelor şi politicile guvernelor, cele două 
aflându-se într-o competiţie permanentă pentru putere. 

Managementul crizelor financiare constă în arbitrajul celor două realităţi 
opozabile care guvernează pieţele naţionale: controlul fluxurilor de capital, care 
presupune un anumit grad de planificare economică pe de o parte, şi presiunea 
grupurilor de interese, pe de altă parte. Judecăţile sunt îngreunate de psihologia 
intervenientului obişnuit pe o piaţă de capital, ea însăşi factor de criză când se 
manifestă prin supraevaluarea titlurilor mobiliare. 

Aceste tendinţe sunt potenţate de faptul că orice „boom" economic este 
purtătorul unui mare potenţial inflaţionist. 

În fine, amplitudinea crizelor este un atribut al acestora, care ridică semne 
de întrebare şi pune în discuţie regimul de urgenţă al problematicii crizelor 
financiare. Se apreciază că impactul crizelor din deceniile IX şi X, asupra 
grupului de ţări ale OECD, a fost nesemnificativ şi că pierderile înregistrate de 
ţările aflate în focarul crizelor, ar echivala cu numai doi-trei ani de creştere 
economică. 

Mai mult, inovaţia şi intermedierea financiară facilitează circulaţia fără 
urme a unor capitaluri imense - inclusiv a „banilor negri" - cu efecte evidente 
asupra economiilor naţionale. 
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