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Nevoia de reglementare

Activitatea bancarã este o activitate concretã care
implicã întâlnirea dintre cererea tot mai largã ºi mai
diversificatã de servicii bancare pe care atât persoanele
fizice, cât ºi cele juridice o simt ºi oferta la fel de largã
ºi diversificatã pe care instituþiile de credit înþeleg sã o
punã la dispoziþia clientelei.

Gama de servicii oferite cuprinde atât pe cele acordate
de cãtre instituþiile de credit, persoane juridice române
ºi sucursalele din România ale instituþiilor de credit,
persoane juridice strãine, cât ºi de numeroase instituþii
de credit intrate pe piaþa autohtonã pe baza
paºaportului european. Diversitatea de oferte nu poate
fi decât beneficã într-o þarã care timp de decenii nu a
avut prilejul sã o afle, iar consumatorul român nu putea
avea acces decât la oferta limitatã a unicei instituþii
îndrituite sã serveascã persoanele fizice din România.
Pornind de la punctul zero pe care l-a reprezentat piaþa
bancarã din România de la începutul anului 1990,
situaþia actualã a sistemului bancar nu constituie doar
o surprizã plãcutã, ci mult mai mult, accesul la
multiplele oferte pe care astãzi componentele
sistemului le pune la dispoziþie clientelei.

O astfel de perspectivã trebuie sã mulþumeascã, în egalã
mãsurã, ambele pãrþi. Ea nu se poate limita, pe de o
parte, la entuziasmul clientelei în faþa ofertei prin care
aceasta poate avea acces rapid la obþinerea de credite,
poate, uneori, cu foarte mare uºurinþã (chiar numai pe
baza actului de identitate), iar pe de altã parte, la un
entuziasm similar al managementului bãncilor, în faþa
dorinþei creºterii în mod susþinut a profitului.
Indiscutabil, entuziasmul ambelor pãrþi este justificat.
Ce poate fi mai mulþumitor pentru o persoanã, potenþial
client, decât obþinerea cât mai rapidã ºi cu un minimum
de documentaþie solicitatã de credite care sã-i satisfacã
diverse necesitãþi? ªi reciproc, ce poate fi mai
mulþumitor pentru conducerea unei bãnci decât
obþinerea unui profit care sa satisfacã acþionariatul, care
urmeazã sã aprecieze managementul instituþiei,
creºterea continuã a reþelei acesteia ºi, implicit, a cotei
de piaþã?

O asemenea perspectivã ar putea pãrea idilicã, dar se
poate demonstra ºi realizabilã, ba chiar cât se poate de
concretã pe piaþa româneascã. Totuºi, un vechi proverb
românesc spune cã „socoteala de acasã nu se potriveºte
cu cea din târg”. Iar realitatea nu a fãcut decât sã
demonstreze cã proverbul ºi în acest caz este foarte
adevãrat.

Astfel, clienþii care s-au bucurat de luarea unor credite
în anumite condiþii, au putut constata ulterior cã
realitatea s-a schimbat, atât obiectiv, cât ºi subiectiv,
trebuind sã înveþe lecþia cursului valutar pe care doar
piaþa îl regleazã ºi aici este vorba nu numai de piaþa
internã, cât ºi de situaþia economicã internaþionalã, pe
care voinþa actorilor de pe  piaþa internã, de cele mai
multe ori, nu au cum sã o influenþeze ºi, cu atât mai
mult, sã o þinã sub control. Determinate de necesitãþile
lor proprii, instituþiile de credit îºi modificã politica de
dobânzi ºi de comisioane cu urmãri vizibile ºi pentru
client. Cum viaþa nu se aflã în tipare, nici viitoarea
situaþie materialã, socialã, familialã etc. a clientului în
cauzã nu poate fi prevãzutã, cu atât mai mult þinând
seama de perioada lungã pentru care se acordã un
credit.

Trebuie înþeleasã relaþia dintre instituþia de credit ºi
client ca fiind foarte strânsã – este un lanþ care îi leagã
– ºi în consecinþã, orice modificare în existenþa unuia
produce consecinþe – pozitive sau negative – în
existenþa celuilalt. Iatã de ce pãrþile trebuie sã coopereze
ºi fiecare sã vadã în celãlalt un partener, pe care sã-l
înþeleagã ºi sã-l respecte. Banca creditoare poate fi
surprinsã în planurile sale, când clienþii au cunoscut
modificãri în situaþia proprie, ceea ce determinã
imposibilitatea onorãrii la termen ori în condiþiile
stabilite a ratelor exigibile. În mod similar, situaþia bãncii
poate marca raportul acesteia cu clienþii sãi. De aceea,
fiecãruia trebuie sã-i pese de situaþia ºi evoluþia
celuilalt.

Pe lângã buna-credinþã a pãrþilor mai trebuie sã existe
ceva: un act la care sã se raporteze fiecare parte atunci
când trebuie sã aprecieze relaþia cu partenerul. Orice
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act ºi, cu atât mai mult un act reglementator poate
apãrea ca o încorsetare a pãrþilor, care nu pot avea
decât drepturile înscrise în actul respectiv ºi sunt þinute
de obligaþiile prevãzute în acesta. Încorsetarea aparentã
este, însã, o regulã care, odatã respectatã, guverneazã
raporturile dintre pãrþi, ceea ce le face mai conºtiente
de urmãri. Nu se poate spune cã este vorba de o limitare
a libertãþii pãrþilor, pentru cã ele au avut libertatea de
a acþiona în cadrul negocierii, ci este vorba de o
cunoaºtere a unor coordonate în care fiecare poate ºi
trebuie sã se manifeste. Acest act este contractul încheiat
de pãrþi, care instituie drepturile ºi obligaþiile bilaterale,
cu efectele fireºti rezultate din clauzele actului. La
încheierea contractului, trebuie cunoscute, bineînþeles,
ºi temeiurile legale care îl guverneazã, respectiv la ce se
raporteazã pãrþile. Or, aceste temeiuri se aflã fie într-un
act general valabil cum este o reglementare emisã de
o autoritate, fie într-un act valabil în relaþiile specifice
ale respectivei instituþii de credit cu clienþii sãi, care
este reglementarea proprie a acestei instituþii, fie într-o
utilã conlucrare a ambelor tipuri de acte.

Pornind de la asemenea considerente se poate ajunge
la înþelegerea necesitãþii reglementãrii. În primul rând,
aceasta trebuie sã existe, cãci în lipsa unei reglementãri
relaþiile dintre pãrþi devin aleatorii, cu efecte impre-
vizibile pentru acestea. Reglementarea asigurã ordine
în aceste relaþii ºi coerenþã în tratarea lor. Reglemen-
tarea dã certitudine pãrþilor cã drepturile le sunt statuate
ºi apãrate în orice situaþie ar apãrea pe parcursul
realizãrii raportului lor juridic. Reglementarea este, în
acelaºi timp, instrumentul utilizat de terþul cu rol de a
asigura soluþionarea neînþelegerilor dintre pãrþi, deoa-
rece aceasta constituie pentru el mãsura de apreciere a
felului în care se aduce la îndeplinire raportul dintre
pãrþi, cât ºi a modului de respectare a obligaþiilor
fiecãreia dintre pãrþi.

În acest context se poate ajunge la concluzia cã în lipsa
unei reglementãri ºi, mai ales, a uneia adecvate scopului
urmãrit de pãrþi, raportul juridic rãmâne fãrã un
fundament care sã-i asigure finalitatea. Astfel, se poate
concluziona cã, pentru ca pãrþile sã poatã da concreteþe
relaþiei dintre ele, ele au nevoie de reglementare.

Într-adevãr, în relaþia bancã-client, ambele pãrþi se
raporteazã la reglementare ºi pe baza acesteia îºi invocã
drepturile în perspectiva realizãrii lor. Solicitarea uneia
se bazeazã pe reglementare, iar rãspunsul celeilalte se
va adecva în raport de aceeaºi reglementare.

Când pãrþile apeleazã la un arbitraj, cel care îl va
realiza va avea nevoie de aceeaºi reglementare pentru
a-ºi susþine verdictul.

Autoritatea de supraveghere prudenþialã poate aprecia
calitatea raportului dintre pãrþi tot în raport de regle-
mentare. Iatã de ce este necesarã reglementarea. Impor-
tanþa ei constã tocmai în certitudinea pe care o oferã
în relaþiile social-economice pe care le reglementeazã.

Dintr-o asemenea perspectivã se explicã atât rolul
autoritãþii de reglementare în domeniul bancar, cât ºi
funcþia de reglementare de la nivelul fiecãrei instituþii
de credit, iar clientul acesteia va solicita reglementarea
spre a o consulta înaintea încheierii raportului juridic.
Toþi apeleazã la reglementare fãrã de care s-ar crea
dezordinea, lipsa de încredere între pãrþi ºi blocarea
relaþiilor sociale. Conºtientizarea acestei nevoi de
reglementare oferã tuturor încredere în raporturile în
care se implicã. Nevoia de reglementare devine o
cerinþã a calitãþii actelor care se realizeazã într-un
sistem organizat, cum este sistemul bancar.
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