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Моральний ризик як основа виникнення фінансової кризи
Моральні ризики є типовою проблемою сучасної економічної системи, якщо розглядати їх центральну роль у подіях, що
призвели до (фінансової) кризи 2008 року. Таким чином, необхідно краще оцінити їх характер та роль, а майбутні реформи
мають бути розроблені якісно для запобігання виникненню подібних криз, дефолту, банкрутства у перспективі. В цьому
аспекті, у статті описано роль моральних ризиків у нещодавній фінансовій кризі, від банкрутства корпорації Enron до
банкрутства банку Lehman, шляхом виведення з кризи корпорацій AIG, Bearn Stern, Citigroup, з коментарем окремих норм,
що містяться у законі Сарбейнса-Окслі, виданого урядом США у 2002 році. Далі, у статті описано нещодавню кризу
чотирьох італійських банків та реструктуризацію боргових зобов’язань, запроваджену для європейських банків. Наостанок,
автори зосереджують увагу на так званій проблемі безпосереднього бенефіціара, обговорюючи переваги та недоліки
конкретних фінансових інструментів (наприклад, кредитних деривативів), з технічної точки зору за допомогою аналітичного
підходу.
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Франческо Бусато, Куоно Массимо Колетта
Моральный риск как основа возникновения финансового кризиса
Моральные риски являются типичной проблемой современной экономической системы, если рассматривать их центральную
роль в событиях, которые привели к (финансовом) кризисе 2008 года. Таким образом, необходимо лучше оценить их
характер и роль, а будущие реформы должны быть разработаны качественно для предотвращения возникновения подобных
кризисов, дефолта, банкротства в перспективе. В этом аспекте, в статье описано роль морального ущерба в недавнем
финансовом кризисе, от банкротства корпорации Enron к банкротству банка Lehman путем вывода из кризиса корпораций
AIG, Bearn Stern, Citigroup, с комментарием отдельных норм, содержащихся в законе Сарбейнса-Оксли, выданного
правительством США в 2002 году. Далее, в статье описано недавний кризис четырех итальянских банков и
реструктуризацию долговых обязательств, введенную для европейских банков. Напоследок, авторы сосредоточивают
внимание на так называемой проблеме непосредственного бенефициара, обсуждая преимущества и недостатки конкретных
финансовых инструментов (например, кредитных деривативов), с технической точки зрения с помощью аналитического
подхода.
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