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Obiectivele disciplinei 
Obiectivul general al 

disciplinei  

• Asimilarea de cunoştinţe teoretice şi practice referitoare la principalele 

instituţii financiar-bancare existente la nivel internaţional, sub aspectul 

organizării şi funcţionării, obiectivelor şi funcţiilor acestora, a modului de 

constituire a resurselor, a instrumentelor de finanţare utilizate şi de con-

siliere/asistenţă tehnică acordată beneficiarilor. Totodată, disciplina urmă-

reşte diseminarea informaţiilor necesare înţelegerii importanţei şi rolului tot 

mai însemnat al instituţiilor financiare-bancare internaţionale în contextul 

proceselor integratoare generate de globalizarea activităţii economice con-

temporane. 

Obiectivele specifice  • Obţinerea cunoştinţelor necesare pentru înţelegerea rolului global al ins-

tituţiilor financiar-bancare internaţionale în finanţarea activităţilor economice. 

• Dezvoltarea capacităţii masteranzilor de înţelegere a modului în care se 

desfăşoară activitatea unei instituţii financiar-bancare internaţionale. 

• Formarea abilităţilor necesare pentru ca aceştia să judece în cunoştinţă de 

cauză avantajele şi dezavantajele apelării României la sursele de finanţare 

externă, inclusiv în contextul constrângerilor contractuale pe care beneficia-

rul va trebui să le respecte.  

Competenţele specifice acumulate  
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C1.1 Identificarea si definirea conceptelor și teoriilor la nivel micro și macroeconomic  

C5.3 Aplicarea metodelor și tehnicilor de comunicare economică la un domeniu de afaceri 
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 CT1 Aplicarea normelor și valorilor de etică profesională pentru luarea deciziilor și reali-

zarea independentă sau în grup a unor sarcini/obiective complexe de la locul de muncă  

CT2 Planificarea și organizarea resurselor umane în cadrul unui grup sau al unei orga-

nizații, în condiții de conștientizare a responsabilității pentru rezultatele profesionale  

CT3 Asumarea nevoii de formare continuă pentru a crea premisele de progres în carieră și 

adaptare a propriilor competențe profesionale și manageriale la dinamica mediului economic  
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Cap I. Evoluţia sistemului monetar internaţional 

 

1.1. Forme timpurii ale activităţii financiare globale 

 

 Comerţul transfrontalier a necesitat, din cele mai vechi timpuri, o anumită formă de 

valută acceptată. Iniţial, aceasta constă, de obicei, în metale preţioase precum aurul. Fluxurile 

transcontinentale de aur şi argint pot fi întâlnite încă din secolul al XII-lea1, iar dezvoltarea 

comerţului intercontinental din acea perioada a creat relaţii financiare intermitente între 

comercianţi.  

 Sistemul organizat al finanţelor internaţionale datează, în principal, din secolul al XlV-

lea, când unele bănci comerciale florentine, precum renumita companie Peruzzi, au dezvoltat 

legături multinaţionale - operaţiuni „externe" sau acorduri reciproce cu bănci străine2. 

Dezvoltarea finanţelor internaţionale în acest interval a fost stimulată de doua evoluţii 

principale. 

         În primul rând, reţelele comerciale din ce în ce mai vaste au sporit cererea de servicii 

financiare transfrontaliere, din nevoia de a reduce costurile şi pericolele implicate de 

transportul banilor.  

         În al doilea rând, dificultăţile pe care unele state, cum ar fi cele cu ambiţii militariste sau 

monarhiile europene, le întâmpinau în colectarea de fonduri, în special pentru războaie 

costisitoare, au creat presiuni şi oportunităţi deosebite pentru un sistem organizat al 

finanţelor..       

 În consecinţă, principalul centru financiar al Europei s-a mutat din oraşele-state 

italiene la Anvers, oglindind modificarea în arhitectura geografică a comerţului european. O 

dată cu dezvoltarea economiei olandeze şi a celei britanice, în secolele al XVII-lea şi al 

XVIII-lea, activitatea financiară internaţională s-a transferat în noile centre din Amsterdam şi 

Londra. Deşi iniţial aceste reţele ale sistemului internaţional al finanţelor erau limitate doar la 

Europa, ele s-au extins în afara ei o dată cu imperiile europene şi companiile lor comerciale. 

  În secolul al XVIII-lea, creşterea cererii de servicii financiare internaţionale a condus 

la dezvoltarea unor pieţe mai mature în Amsterdam şi Londra, care deserveau comerţul nord-

 
1 Watson, A., Back to Gold and Silver, Economic History Review, 20, 1967 
2 Abulafia, D, The Impact of Italian Banking în the Late Middle Ages and the Renaissance 1300 – 1500, preluat 

din A. Teichova (coord.), Banking, Trade and Industry, Cambridge, Cambridge University Press, 1997 
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european şi ofereau, în acelaşi timp, finanţări interne. Deşi comunicarea între aceste noduri 

principale ale activităţii financiare se desfăşura pe parcursul unei săptămâni, tranzacţiile, 

datorită intensităţii lor, se constituiau într-o piaţă financiară europeană integrată, definită în 

baza convergenţei preţurilor şi a randamentelor activelor financiare. Dezvoltarea comerţului a 

făcut ca pieţele din Amsterdam să devină din ce în ce mai lichide: cererea internă de fonduri 

nu a reuşit să ţină pasul cu oferta în creştere, pe măsură ce industria olandeză traversa un 

declin relativ. Pe parcursul secolului al XVIII-lea, operatorii de pe pieţele din Amsterdam s-au 

înmulţit, devenind principalii creditori pentru alte ţări europene.  

 

1.1.1. Perioada clasică a etalonului aur  

 

           Revoluţia industrială din Marea Britanie şi ascensiunea acesteia spre o poziţie 

dominantă în comerţul mondial au ajutat Londra să atingă şi să-şi consolideze un loc principal 

în sistemul financiar internaţional. La sfârşitul secolului al XlX-lea, Londra devenise prima 

piaţă financiară internaţională, iar băncile englezeşti îşi extindeau şi îşi dezvoltau activităţile 

la nivel internaţional.  

          Din 1870 până la izbucnirea primului război mondial, fluxurile financiare 

transfrontaliere au devenit vizibil mai extensive şi mai intensive. Dezvoltarea infrastructurilor 

de comunicaţii a dus la o angrenare profundă a pieţelor financiare interne în reţelele financiare 

internaţionale.  Guvernele impuneau tot mai puţine restricţii asupra fluxurilor financiare 

internaţionale, în timp ce cursurile principalelor valute erau reglementate prin funcţionarea 

sistemului global al Etalonului- Aur. Aşa cum afirma Sir Ernest Barker în 1915, „mijloacele 

de comunicare îmbunătăţite şi în mod deosebit telegraful au creat un sistem unic de credit 

pentru întreaga lume". Se spune că această perioadă este prima în care a existat un sistem 

financiar cu adevărat global.  

 Întrucât împrumuturile se realizau în mare parte prin emisiuni de obligaţiuni 

guvernamentale, pieţele europene pentru obligaţiuni internaţionale (în special Londra) au 

dobândit o dimensiune globală mai accentuată. Odată cu emiterea şi tranzacţionarea 

obligaţiunilor guvernamentale, cererea şi oferta pentru aceste instrumente financiare s-au 

conturat tot mai frecvent pe o piaţă globală. Piaţa mondială a obligaţiunilor era, în esenţă, 

privată, guvernele impunând puţine restricţii sau liberalizând integral tranzacţiile. Pe de altă 

parte, guvernele interveneau rareori pentru a-i susţine pe creditori, atunci când ţările debitoare 

îşi reeşalonau datoriile sau nu respectau condiţiile de rambursare . 
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 Din 1870 până în 1914, Londra şi-a menţinut poziţia de principal centru financiar, 

fiind urmată de Paris, astfel încât valoarea titlurilor externe afişate pe pieţele Londrei şi 

Parisului depăşea în mod constant valoarea titlurilor interne. Berlin şi Amsterdam erau 

următoarele centre financiare ca mărime din Europa, cu toate că şi New York dobândise o 

importantă creştere înainte de Primul Război Mondial. Aşa cum exista o ierarhie evidentă a 

centrelor financiare, la fel şi distribuţia fluxurilor de capital era inegală;deşi investiţiile străine 

aveau o dimensiune intercontinentală, ele erau concentrate într-un număr relativ redus de ţări.  

 Dacă sistemul financiar global era puternic stratificat, pe parcursul acestei perioade el 

a devenit, de asemenea, din ce în ce mai organizat.  Activitatea bancară internaţională s-a 

extins şi s-a instituţionalizat considerabil, Marea Britanie reprezentând un caz cu totul special. 

În anul 1860, băncile britanice aveau deja peste o sută de filiale în străinătate, în 1890 peste 

700 şi în 1914 aproape 1.400. Mai mult, băncile occidentale au abordat pieţe mai îndepărtate 

cum ar fi China. Dezvoltarea interconectării financiare globale a fost facilitată şi de instalarea 

cablurilor telegrafice intercontinentale care făceau legătura între principalele pieţe financiare.  

 

 1.1.2. Banii internaţionali: funcţionarea sistemului clasic al Etalonului-Aur  

 

 În a doua jumătate a secolului al XlX-lea, cursurile principalelor valute erau fixe în 

raport cu preţul aurului, constituind baza unui sistem al cursurilor de schimb fixe: Etalonul-

Aur clasic. După Conferinţa Monetară Internaţională preliminară de la Paris (1867), Etalonul-

Aur a fost instaurat formal în 1878. Iniţial, participarea era limitată la principalele economii 

din Europa, America de Nord şi Asia-Australia; abia la începutul secolului XX, a fost extinsă 

la majoritatea ţărilor europene şi latino-americane, Japonia şi principalele teritorii coloniale, 

deşi câteva dintre economiile mai puţin dezvoltate au renunţat ulterior şi şi-au devalorizat 

monedele naţionale.  

 Apartenenţa la sistemul Etalonului-Aur impunea ca ţările să-şi convertească moneda în 

aur la cerere şi să nu restricţioneze fluxurile internaţionale de aur. 

 Etalonul-Aur clasic este adesea prezentat ca un sistem ce întruchipează atât pieţele 

financiare integrate global, fără egal până atunci sau de atunci încolo, cât şi mecanismele de 

ajustare automată ce presupuneau ca economiile naţionale trebuiau să se adapteze la disciplina 

financiară globala. Relatări cu un caracter critic mai pronunţat susţin că e posibil ca ajustarea 

sa nu se fi produs în mod automat. Deşi deschiderea economiilor naţionale însemna ca 

autorităţile financiare trebuiau sa-şi adapteze politica internă, în special dobânzile, la 



 

 

7 

 

condiţiile mondiale, astfel încât să asigure compatibilitatea cu Etalonul-Aur, ele trebuiau să 

acţioneze, în cuvintele lui Keynes, „după regulile jocului". 

  Dată fiind poziţia hegemonică a Marii Britanii în economia mondială şi rolul lirei 

sterline ca principală valută internaţională, Banca Angliei a avut un rol esenţial în 

administrarea Etalonului-Aur. Funcţionarea Etalonului-Aur era mai degrabă dirijată de la 

Londra, în loc sa fie un sistem autoorganizat de ajustare globală. Banca Angliei a administrat 

în mod activ perturbările majore ale sistemului, luând adesea iniţiativa unor intervenţii 

colective întreprinse împreună cu alte bănci centrale importante şi coordonând politicile 

financiare pentru realizarea şi menţinerea stabilităţii. Politicile interne de ajustare au fost 

astfel mai curând proiectate decât automate.  

 Într-adevăr, masa monetară şi nivelurile preţurilor adesea nu au fluctuat în concordanţă 

cu circulaţia internaţională a aurului sau cu echilibrul dinamic al balanţei de plaţi, din moment 

ce autorităţile monetare ale principalelor economii ajustau frecvent masa monetară în direcţia 

exact opusă. Acest lucru confirmă faptul ca politicile şi condiţiile monetare naţionale erau 

determinate în aceeaşi măsura de pieţele financiare interne, precum şi de cele internaţionale, 

astfel încât autorităţile monetare naţionale au păstrat o mult mai mare autonomie în privinţa 

politicii macroeconomice decât o sugerează relatările convenţionale despre Etalonul-Aur.  

         Cu toate acestea, decalajele între ratele dobânzilor din principalele ţari s-au diminuat 

puternic de-a lungul perioadei, pe măsura ce pieţele financiare au devenit mai integrate, fără 

însă ca ratele dobânzilor să se egalizeze. S-au menţinut diferenţe, în ciuda sistemului 

Etalonului-Aur şi a fluxului liber al capitalurilor. 

           Aplicarea şi succesul Etalonului-Aur în forma sa clasică au avut la bază condiţii 

specifice din punct de vedere istoric. Având în vedere absenţa sau caracterul limitat al 

instituţiilor democratice, guvernele puteau ignora în mare măsura consecinţele sociale şi 

economice interne ale ajustărilor monetare, în special ale celor deflaţioniste. Mai mult, dorinţa 

investitorilor din ţările cu excedent de a împrumuta ţările cu deficit însemna că, atât timp cât 

deficitele de cont curent erau acoperite de fluxuri financiare pe termen lung din ţările cu 

excedent, aveau să existe puţine presiuni de ajustare. Caracterul contraciclic al fluxurilor 

internaţionale de capital a tins să prevină izbucnirea crizelor de proporţii: în perioadele de 

creştere ale principalelor economii, cererea internă ridicată de fonduri pentru investiţii a redus 

investiţiile externe şi a mărit ratele dobânzilor, dar acest lucru a fost parţial compensat de 

nivelurile comerciale în creştere, care au sporit cererea pentru exporturile ţărilor debitoare. 

Descreşterile economiilor principale au însemnat o creştere mai lentă a cererii pentru 

exporturile ţărilor debitoare, dar au mărit, pe de altă parte, oferta de investiţii străine în acele 
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ţări şi au redus dobânzile. Şi nivelurile ridicate de migraţie internaţională au ameliorat 

impactul fluctuaţiilor preţurilor şi producţiei asupra şomajului intern. În plus, multe ţări au 

adoptat politici comerciale protecţioniste care, deşi poate că nu vizau explicit balanţa de plăţi, 

au reprezentat un mijloc de atenuare a costurilor interne presupuse de ajustările respective.  

1.2. Anii interbelici - dezordinea monetară globală 

 

        “Lămpile s-au stins în întreaga Europă” a spus un înalt funcţionar al Foreign Office-ului 

britanic în momentul izbucnirii primului război mondial. Omenirea întreagă trecea printr-un 

moment dintre cele mai grave ale existenţei sale. Economiile statelor se prăbuşesc una asupra 

celeilalte. Creşterea gradului de neîncredere, multiplicarea crizelor economice la nivel 

mondial, accelerarea cursei înarmărilor şi creşterea efectivelor militare au creat în Europa o 

psihoză beligerantei conflictuale.  

 După fiecare conflict major, de regulă, învingătorii au impus lumii o formulă de 

organizare a păcii, care la rândul ei a determinat o arhitectură nouă a graniţelor şi a generat o 

suită de instituţii politice, politico – economice şi politico – militare.  

 Încă înainte ca războiul să înceteze pe teatrele de operaţiuni militare, preşedintele 

american Wilson a anunţat lumii intenţia SUA de a propune o nouă structură de securitate, 

pentru a evita ca o alianţă să se ridice împotriva alteia. America dispreţuia conceptul de 

echilibru de forţe şi considera imorală practica aşa-numitului Realpolitik. Principiile ei pentru 

noua ordine mondială erau pentru prima dată: democraţia, securitatea colectiva şi 

autodeterminarea. SUA propunea prin urmare: asocierea tuturor naţiunilor, fără nici o 

discriminare, recunoaşterea şi impunerea dreptului internaţional, instituirea unei forţe 

colective, care să nu mai fie în serviciul ambiţiilor politice sau al egoismelor în complot.  

         Gh. I. Brătianu ajungea la concluzia că principiile şi normele care erau acceptate pentru 

comportamentul statelor în relaţiile internaţionale au cunoscut o adevărată turnura. 

 Elaborarea Pactului şi  disputele în jurul modului de organizare şi funcţionare a 

Societăţii Naţiunilor în anii 1919-1923 au fost urmate de intrarea în scena vieţii politice 

internaţionale a Ligii Naţiunilor, în care lumea şi mai ales ţările mici şi mijlocii şi-au pus mari 

speranţe. Între anii 1924-1929, au fost adoptate măsuri colective pentru reconstrucţia 

economico-financiară a multor ţări. Sub egida noului organism cu vocaţie universală s-a 

deschis la 4 mai 1927 Conferinţa Economică Internaţională la care au participat reprezentanţii 

a 50 de state, propunând un amplu program de colaborare economică între ţări. Însă, 

contradicţiile existente la nivelul sistemului relaţiilor internaţionale din anii postbelici ca şi 
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viziunea diferită asupra arhitecturii de securitate a principalilor actori au dus la declinul Ligii 

Naţiunilor.  

 Problemele dificile legate de refacerea şi readaptarea economiilor naţionale la 

realităţile postbelice, în care Europa a pierdut monopolul economic deţinut anterior asupra 

întregii lumi şi în care multe din noile state apărute s-au transformat din clienţi în concurenţi, 

au dus la confruntări în plan economic, confirmând parcă aserţiunea că popoarele “aleargă 

zadarnic după un echilbru care niciodată nu este ajuns”3.  

 Avansul economiei europene luată ca întreg a fost întârziat cu 8 ani, aceasta 

însemnând că volumul producţiei din 1929 a totalizat ceea ce s-ar fi realizat în 1921 dacă n-ar 

fi fost războiul şi dacă ritmul de creştere anterior anului 1914 s-ar fi menţinut.  Refacerea şi 

reconstrucţia economiilor naţionale în principalele state europene au necesitat rezolvarea mai 

multor probleme dintre care cele mai importante erau cele referitoare la alegerea modelului 

optim de dezvoltare economică şi refacerea fluxurilor comercial-financiare intra şi 

extraeuropene din perioada interbelică.  

 Dezvoltarea economică a lumii în primul deceniu postbelic a fost brusc stopată de 

criza economică declanşată de marele Crah Financiar de pe Wall Street (Anexa nr.1), având 

un impact şi consecinţe nemaintâlnite până atunci în economia mondială. Cauzele crizei au 

fost multiple şi variate; dezbaterea teoretică a celei mai mari crize a capitalismului modern 

încă nu s-a încheiat. Cel mai adesea criza a fost explicată prin dislocarea comerţului mondial 

şi a economiilor naţionale în timpul primei mari conflagraţii mondiale. Alţi specialişti au 

explicat criza printr-un accident de parcurs al liberalismului sau prin excesul de raţionalizare 

economică, îndeosebi în SUA şi Germania, unde maximul de organizare a producţiei şi a 

muncii a fost însoţit de maximul de şomaj4.  

 Pierre Milza şi Serge Berstein considera că trei factori destabilizatori şi-au pus 

amprenta hotărâtoare asupra declanşării crizei5:  

 • un consum înfrânat de permanenţa comportamentului de austeritate şi economisire, 

moşteniri ale unei civilizaţii rurale ce privea cu suspiciune şi chiar cu ostilitate facilităţile de 

satisfacţii materiale oferite de producţia industrială de masă;  

            • efortul de investiţii din anii ’20 a fost însoţit de riscuri şi dezechilibre ca şi ample 

derapaje financiare;  

 
3 Saizu I., Tacu Al., Europa economica interbelica, Institutul European, Iasi, 1997 
4 Hlihor C., Istoria secolului XX, SNSPA, 2000 
5 Milza P., Berstein S., Istoria secolului XX. Sfârşitul lumii europene, Bucuresti, 1998 
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 • abuzul de credite de consum şi de speculaţii bursiere care s-a practicat în SUA în anii 

primului deceniu interbelic, dar şi criza de suprainvestiţii speculative în sectoarele pilot ale 

economiei.  

           Criza a atins iniţial economia germană mai fragilă, dar mai ales puternic dependentă de 

creditul american. În primăvara anului 1931, falimentul băncii Kredit Anstalt din Viena a 

antrenat prăbuşirea întregului sistem bancar austriac. Prin contaminare, băncile germane, 

puternic implicate în economia austriacă, au intrat la rândul lor în criză. Cancelarul german 

Bruning a decretat închiderea tuturor băncilor şi izolarea mărcii de lumea exterioară. Dar 

Germania va contamina sistemul bancar englez, iar odată cu Londra, principalul releu 

financiar cu SUA, şi restul lumii a fost atins.  

          În acest context, guvernul britanic a fost obligat să abandoneze convertibilitatea lirei în 

aur în septembrie 1931. Această decizie va afecta grav Banca Franţei şi Banca Japoniei care 

deţineau depozite în lire în calitate de moneda de schimb. Ţările subdezvoltate şi în curs de 

dezvoltare au fost cele mai afectate, deoarece comerţul lor depindea de comerţul cu produse 

agricole şi materii prime.  

 În cinci ani, din 1929 şi până în 1933, marea depresiune a distrus cei trei piloni ai 

economiei mondiale:  

 • producţia – coroborată cu nivele extrem de ridicate ale şomajului; pierderea 

întâietăţii în viaţa economică a lumii de către bătrânul continent european;  

 • fluxurile internaţionale de mărfuri şi capital – adoptarea de măsuri protecţioniste 

pentru protejarea industriilor naţionale a condus la prăbuşirea comerţului cu 60%, între 1929 - 

1932;  

 • sistemul monetar internaţional – ţările aflate sub presiunea cotei aurului, care fusese 

reintrodusă după primul război mondial, cu rate de schimb ce s-au dovedit a fi nerealiste, s-au 

întrecut în graba lor de a-şi devaloriza monedele, dând naştere devalorizărilor competitive 

(dumpingul valutar). Deflaţia, acolo unde a fost aplicată, nu numai că nu a reuşit să producă 

efecte pozitive, ci a adâncit depresiunea economică deja generată de insuficienţa monedei şi a 

creditului.  

            În concepţia preşedintelui american Fr. D. Roosevelt, fenomenele de criză nu puteau fi 

înlăturate decât prin stoparea scăderii preţurilor şi creşterea profiturilor, astfel încât după 

lansarea ideii New Deal-ului la Convenţia Democrată de la Chicago (2 iulie 1932), a iniţiat 

prima măsură de abandonare a etalonului aur la 19 aprilie 19336. Convertibilitatea dolarului în 

 
6 Nurske R., International Currency Experience: Lessons of the Interwar Period, Princeton, League of Nations, 

1944 
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aur a fost, aşadar, suspendată şi s-a recurs la devalorizarea aurului cu până la 50%. Apoi, a 

urmat controlul preţurilor, al creditului, al puterii de cumpărare, remonetizarea parţială a 

capitalului etc. 

          Soluţionarea marii crize n-a adus cu sine şi restabilirea factorilor care au contribuit la 

declanşarea acesteia, la extinderea cooperării internaţionale şi la o conlucrare normală a 

economiilor naţionale. Devenise practic imposibilă împiedicarea creşterii protecţionismului şi 

disoluţia sistemului cooperării internaţionale.  

         În opinia istoricilor Pierre Milza şi Serge Berstein se confruntă, în plan economic, din ce 

în ce mai fatis, două principale grupe de ţări:  

 • “ţările bogate” – SUA, Marea Britanie, Franţa, care deţin 80% din stocurile mondiale 

de aur şi controlul pieţelor privilegiate, mai ales marile imperii coloniale;  

 • “ţările sărace” – Italia, Japonia, Germania, greu îndatorate, lipsite de rezerve de aur 

dar mai ales fără posesiuni coloniale, şi aflate în situaţia folosirii propriilor resurse care au 

fost insuficiente pentru a combate depresiunea şi a genera relansarea economică.  

 Problema ce se punea era stabilirea unui etalon valutar stabil sau a unei valute 

internaţionale, precum şi a organismului internaţional care sa o emită. Nevoia de largă 

cooperare monetară pentru toate ţările, ceea ce implica cedarea unei părţi din suveranitatea 

acestora, a fost subminată tocmai de dorinţa lor tot mai mare de libertate. Acest deziderat a 

fost respectat, în limita posibilului, căutându-se conceperea unor organisme financiar-

monetare internaţionale care să permită exercitarea atributelor de suveranitate şi independenţă 

de către ţările participante. Astfel, urmează ca hotărârile organismelor internaţionale să fie 

adoptate în mod democratic, prin consens general. Mai târziu, au apărut diferite metode 

democratice de condiţionare a activităţii ţărilor interesate, angajate în dorinţa lor de a depăşi 

problemele cu care se confruntau. În acest context politico-economic apare ideea înfiinţării 

Fondului Monetar Internaţional, ca instituţie mondială de asistenţa financiară.  

 Aşadar, primul Război Mondial a dus la prăbuşirea sistemului clasic al Etalonului-

Aur, iar instabilitatea din perioada imediat următoare şi, în special, hiperinflaţia germană de la 

începutul anilor 1920 au împiedicat reinstaurarea sa grabnică. Abia în 1925, Marea Britanie şi 

SUA au revenit, împreună, la sistemul Etalonului-Aur. În 1928, sistemul era deja restabilit, cu 

o participare mult mai importantă decât înainte - iar în perioada 1928-1931 au aderat peste 40 

de teritorii. După aceea, sistemul s-a destrămat repede, pe măsură ce Marea Depresiune a 

subminat cooperarea financiară internaţională.  

 După cum era de aşteptat, fluxurile de capital au fost mai puţin intense în anii 

interbelici decât în perioada clasică a Etalonului-Aur. Ele au tins, de asemenea, să devină mai 
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concentrate geografic. Marea Britanie a continuat sa fie cel mai important deţinător de active 

în străinătate şi un exportator important de capital. Pe măsură ce economia Statelor Unite a 

prosperat, au crescut şi exporturile americane de capital. În această perioada SUA a devenit 

principala sursă a creşterii nivelului investiţiilor externe.  

 În toate economiile importante, cea mai mare parte a capitalului era investit pe plan 

intern. Dar chiar şi aşa, investiţiile străine în Canada şi ţările latino-americane, respectiv în 

Europa au crescut spectaculos - spre exemplu, ele reprezentau două treimi, respectiv o 

cincime din investiţiile Statelor Unite în 1938. 

  Investiţiile franceze în străinătate şi-au menţinut cota din totalul global până la 

izbucnirea primului război mondial, după care au scăzut puternic. Prin comparaţie, în anul 

1918 s-a înregistrat lichidarea posesiunilor germane peste hotare şi începerea exporturilor 

considerabile de capital efectuate de Belgia, Canada, Suedia şi Elveţia. Japonia a exportat şi 

ea volume semnificative de capital şi a deţinut, în preajma celui de-al doilea război mondial, 

investiţii în valoare de peste 1 miliard de dolari în China. În anii 1920, fluxurile globale de 

capital şi stocurile de investiţii externe erau ridicate. Deşi, în comparaţie cu perioada clasică a 

Etalonului- Aur, numărul statelor care importau şi exportau capital era mai mare, majoritatea 

fluxurilor financiare au rămas concentrate la nivelul unui număr mic de ţări.  

 În anii 1930, condiţiile economice care sprijineau fluxuri considerabile de capital se  

schimbaseră deja radical. După cum succesul Etalonului-Aur clasic a avut la bază câteva 

condiţii necesare, eşecul său din perioada interbelică a reflectat absenţa acestora. Cu toate că 

SUA a ieşit din război cu o îmbinare de excedent comercial şi rate reduse ale dobânzilor 

interne, care le-au asigurat poziţia de principal creditor internaţional, ele au refuzat să preia de 

la Marea Britanie rolul de hegemon financiar global.  

 Priorităţile interne, mai degrabă decât obligaţiile internaţionale, au dominat politica 

americană. Acest lucru a avut consecinţe catastrofale: decizia Federal Reserve de a creşte 

dobânzile, în 1928, în încercarea de a combate tendinţele speculative de pe Wall Street, a 

provocat Marele Crah din 1929. Fluxurile de capital americane erau prociclice - după ce 

crescuseră în anii 1920, ele au scăzut în anii 1930 o dată cu perspectivele reduse de 

profitabilitate externă.  

           Dacă în perioada clasică a Etalonului-Aur fluxurile de capital au operat 

contraciclic,astfel încât scăderile înregistrate de economia mondială erau compensate parţial 

de fluxurile mai ridicate de capital, în anii 1930, ţările debitoare s-au confruntat cu deflaţia 

internă şi fuga capitalului. În consecinţă, atât intensitatea, cât şi extensiunea fluxurilor de 

capital s-au diminuat dramatic. În plus, modificarea structurală în economia mondială, la care 
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s-au adăugat crizele economice şi politice interne de pretutindeni au făcut sistemul Etalonului-

Aur complet nefuncţional7. (7) 

1.3. Epoca Bretton Woods - crearea sistemului financiar global 

 

1.3.1. Cadrul general al creării sistemului monetar internaţional la Bretton Woods 

 

 Între 1 şi 22 iulie 1944 are loc la Bretton Woods, Conferinţa Monetară şi Financiară 

Internaţională a Naţiunilor Unite şi Asociate. S-a considerat că pentru prima oară a fost 

stabilit un sistem monetar bazat pe un acord internaţional8.(8) 

 Baza discuţiilor pentru redactarea documentului prezentat la Bretton Woods, în 1944, 

a constituit-o planul White şi planul Keynes. Planul lui Harry Dexter White (consilier al 

ministrului de finanţe al SUA) a fost publicat în aprilie 1943 într-o ultima variantă, sub 

denumirea: „Proiect preliminar de schiţă a unei propuneri pentru un fond internaţional de 

stabilizare a Naţiunilor Unite şi Asociate”. Planul lui John Maynard Keynes (numit în Anglia, 

în 1940, consilier onorific al Ministerului Finanţelor) a apărut în forma sa finală, ca document 

oficial, la Londra, în aprilie 1943, sub denumirea: „Propuneri pentru o Uniune de cliring 

internaţional”. 

 Planul White exprima preocuparea principală a Statelor Unite de a restaura libertatea 

tranzacţiilor şi plăţilor internaţionale, fiind prevăzută instituirea Fondului de stabilizare, al 

cărui capital era format prin subscrierile ţărilor membre (30 % în aur, iar restul în moneda 

naţională). Monedele ţărilor membre trebuiau să fie definite în unitas, moneda Fondului de 

stabilizare, care avea un rol limitat, putând fi cumpărată şi vândută contra aur în cadrul 

operaţiunilor cu Fondul. Aceste unităţi de cont erau egale cu greutatea în aur corespunzătoare 

pentru 10 dolari, paritatea în aur neputând fi modificată decât cu acordul Fondului, cu o 

majoritate de 3/4 din voturi. Fondul de stabilizare prevedea eliminarea restricţiilor valutare, cu 

excepţia celor promovate de Fond, şi era împuternicit să stabilească şi să modifice cursurile 

valutare ale ţărilor membre. 

 Planul Keynes exprima preocuparea de reconstrucţie a economiilor occidentale, 

bazată pe promovarea creşterilor economice şi ocuparea deplină a forţei de muncă. Acest plan 

prevedea crearea Uniunii de cliring. Uniunea de cliring se considera o super -bancă centrală, 

care trebuia să emită, în favoarea ţărilor membre, o monedă scripturală internaţională, definită 

 
7 Ioan  I. Bari, Restructurarea relaţiilor financiar valutare internaţionale, teza de doctorat, Biblioteca ASE 
8 Paul Bran ,Relaţii financiar-monetare internaţionale, Ed. Ec., Bucureşti, 1996 
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în aur, şi numită bancor. Astfel, ţările membre trebuiau să primească o cotă de monedă 

scripturală, proporţională cu volumul comerţului său exterior în ultimii ani dinaintea 

războiului. Acestea urmau să asigure compensarea multilaterală a creanţelor băncilor centrale. 

În final, soldurile debitoare ale unor ţări membre reprezentau solduri creditoare ale altor ţări. 

 Din confruntarea mecanismelor propuse de cele două planuri prezentate, s-au preluat 

în declaraţia comună numai acele mecanisme care corespundeau ideilor de bază ale SUA. 

 Pentru promovarea cooperării internaţionale în domeniul monetar şi financiar, prin 

acordurile încheiate la Bretton Woods, au fost înfiinţate două instituţii interguvernamentale: 

Fondul Monetar Internaţional şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. 

 Cele două instituţii au avut şi au statut de organisme specializate ale Organizaţiei 

Naţiunilor Unite. F.M.I. activează în domeniul valutar şi al echilibrului balanţei de plăţi, iar 

B.I.R.D. în domeniul dezvoltării economice prin investiţii. 

         La baza sistemului creat la Bretton Woods a fost aşezat etalonul aur –devize, iar în 

cadrul acestuia dolarului american i-a revenit rolul de etalon şi de principală monedă de 

rezervă şi plată. S-a renunţat, astfel la propunerile lui Keynes şi White - bancor şi unitas - însă 

mecanismele monetare ulterioare au fost favorabile punerii în circulaţie a unei astfel de 

monede internaţionale (DST) emisă de organismul sistemului (FMI). 

        Definirea dolarului ca etalon avea în vedere mecanismele monetare bazate pe etalonul 

aur, care existau în funcţiune la acea dată. Dolarul a fost definit prin valoarea paritară de 

0,888671 grame aur, având la bază rezervele de aur de 24 mld. U.S.D. aflate la dispoziţia 

Sistemului Federal de Rezerve al SUA. Ca etalon al sistemului, între dolar şi aur s-a stabilit 

un raport valoric de 35 USD uncia de aur (o uncie = 31,05 grame). 

 Definitoriu pentru sistemul creat, a fost regimul parităţii aur şi al cursurilor valutare 

fixe şi unice. Valutele erau legate de aur fie direct, fie indirect, prin referinţa la dolar luat ca 

unitate de cont, însă cu un conţinut precis în aur. Conform statutului F.M.I., convertibilitatea 

în aur avea un caracter de opţiune. 

 Acordul semnat în 1944 la Bretton Woods nu stabileşte o delimitare precisă între 

noţiunea de sistem monetar internaţional şi cea de organizaţie creată să servească sistemul, 

Fondul Monetar Internaţional. Întrucât nu s-a întocmit nici un document distinct de prezentare 

a sistemului, principiile sale se regăsesc în Acordul de creare a Fondului Monetar 

Internaţional, considerându-se că acesta reprezintă statutul organismului nou creat. Statutul 

Fondului Monetar Internaţional, ca organism specializat să asigure gestiunea sistemului, 

conţine reglementări cu privire la elemente fundamentale, precum: stabilitatea cursurilor 

diverselor valute legate între ele printr-un etalon comun; convertibilitatea monetară; libertatea 
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plăţilor curente. Astfel, scopul principal al Sistemului Monetar Internaţional, creat în 1944, a 

fost realizarea cooperării monetare, pe baza mecanismelor sale de funcţionare. Crearea 

acestui sistem monetar internaţional a reprezentat prima mare reuşită a ideii de cooperare 

internaţională în domeniul monetar9. 

 

1.3.2. Principiile care au stat la baza SMI 

 

 Principiile pe care s-a bazat sistemul monetar internaţional, al cărui organism era 

Fondul Monetar Internaţional, au fost următoarele:  

- cooperarea monetară internaţională; 

- creşterea echilibrată a comerţului internaţional;  

- dezvoltarea economică a tuturor membrilor;  

- stabilitatea cursului de schimb;  

- multilateralizarea plăţilor internaţionale;  

           -     convertibilitatea monetară;  

- lichiditatea;  

- echilibrarea balanţei de plăţi. 

 Analiza fiecărui principiu şi a felului în care a fost aplicat de ţările membre şi de 

F.M.I. dă posibilitatea unei aprecieri de ansamblu asupra Sistemului Monetar Internaţional 

creat la Bretton Woods.  

 

A. Cooperarea monetară internaţională 

 Principiul cooperării monetare internaţionale a fost considerat esenţa SMI şi factorul 

determinant al creării F.M.I., organismul care să asigure consultanţă şi colaborare în 

problemele monetare internaţionale. Acest principiu al cooperării era considerat realizat prin 

însăşi adeziunea la Fond. Din punct de vedere teoretic, prin intermediul F.M.I. se urmărea a se 

ajunge la armonizarea politicilor monetare cu obiectivele unei cooperări internaţionale, în 

folosul tuturor ţărilor membre. Preocuparea principală era reprezentată de stabilitatea cursului 

de schimb, multilateralizarea plăţilor şi eliminarea restricţiilor valutare. 

 Practic, „cooperarea” prevăzută nu a operat în majoritatea domeniilor de activitate ale 

F.M.I. mai mult de 10 ani, făcând ca la finele anului financiar 1955/1956, deficitul cumulat sa 

 
9 A.F.P. Bakker, Instituţiile financiare internaţionale, Ed. Antet, 1997 
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fie de 14,21 milioane dolari S.U.A., ca urmare a unor cheltuieli de funcţionare situate cu mult 

peste încasări. 

 Unele forme de cooperare monetară internaţională apar în perioada anilor ’60, sub 

forma acordurilor de împrumut şi a facilităţilor de finanţare compensatorie precum şi sub 

forma DST-urilor. 

 

B. Creşterea echilibrată a comerţului internaţional 

 Acest principiu a fost formulat în linii generale, ca orientare pentru F.M.I. de a 

contribui la realizarea unui astfel de obiectiv. Ca urmare, s-a interpretat că exprimă un 

obiectiv şi nu un principiu al sistemului monetar internaţional pe care Fondul ar fi trebuit să-l 

propage ca bază sigură a stabilităţii şi echilibrului balanţei de plăţi. Acţiunea F.M.I. s-a limitat 

la înlăturarea restricţiilor valutare. 

 

C. Dezvoltarea economică a tuturor membrilor 

 Modul în care F.M.I., prin activitatea sa, a urmărit realizarea acestui principiu 

comporta controverse şi puncte de vedere diferite din partea ţărilor dezvoltate şi a celor 

sărace. Astfel, se susţine că tendinţa ţărilor industrializate a fost de a înlătura din preocupările 

F.M.I. acest obiectiv, considerându-se că el intră în atribuţiile B.I.R.D. şi că formularea din 

Acord ar reprezenta doar exprimarea unei consecinţe a creşterii comerţului internaţional. 

 Încă de la începutul discuţiilor asupra planului White, India a propus să se prevadă, ca 

principiu, sprijinirea dezvoltării economice a ţărilor sărace, propunere reînnoită în toate 

discuţiile şi formulată în două variante de amendamente şi la Bretton Woods. În anul 1973, cu 

ocazia raportului referitor la reforma S.M.I. se menţiona că o atenţie deosebită trebuie 

acordată poziţiei şi intereselor ţărilor în curs de dezvoltare. 

 

D. Stabilitatea cursului de schimb 

  Adoptarea acestui principiu ca element de bază al sistemului monetar internaţional a 

fixat opţiunea pentru practicarea cursurilor fixe şi a etalonului aur-devize. În acest scop, 

fiecare ţară trebuia să stabilească pentru moneda sa, cu acordul F.M.I., valoarea paritară 

exprimată în aur sau în dolari S.U.A.. Faţă de paritatea oficială, cursurile de piaţă ale 

monedelor naţionale puteau varia în jurul unei marje de ± 1 %, ţările emitente având obligaţia 

să supravegheze strict această evoluţie. Pentru menţinerea stabilităţii cursurilor de schimb pe 

piaţă, ţările membre urmau să intervină prin vânzarea sau cumpărarea de monedă pentru 

asigurarea respectării limitelor de fluctuare. Dacă nu se produceau efectele aşteptate în urma 
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acestor intervenţii, se recurgea la modificarea valorii paritare, dar numai pentru corectarea 

unui dezechilibru fundamental în economia unei ţări. 

 Ca rezultat al aplicării acestui principiu, dolarul, ca principal activ de rezervă în 

condiţiile etalonului aur - devize, în loc să fie un factor de stabilitate a devenit, în urma 

alimentării excesive a lumii cu moneda americană, o sursă de instabilitate. SUA ajunge în 

imposibilitatea de a converti la cererea autorităţilor monetare străine, dolarii în aur. 

 În primii săi 15 ani de existenţă, Fondul a dus o politică rigidă în aplicarea şi urmărirea 

aplicării aspectelor principiului stabilităţii monetare legate de declararea valorii paritare şi a 

modificării ei. Treptat, aceasta politică s-a relaxat, adaptându-se cerinţelor impuse de practică.      

Experienţa anilor ’60 a arătat că o rigiditate în menţinerea unor cursuri fixe unice pe baza unei 

valori paritare exprimată în aur (marfa subevaluată) sau în dolari (supraevaluaţi) nu contribuie 

la menţinerea stabilităţii.  

 Numeroase ţări au adoptat cursuri multiple în forme mai simple sau mai complicate, 

iar ţările care se angajaseră faţă de F.M.I. să înlăture restricţiile valutare au adoptat alte genuri 

de măsuri care sa le asigure aceleaşi rezultate. Analiza datelor statistice ale F.M.I. evidenţiază 

că între 1949 şi 1967 (prima şi a doua devalorizare a lirei sterline), S.U.A. şi Japonia nu au 

făcut nici o modificare a valorii paritare, R.F. Germania şi Olanda au revalorizat monedele lor 

cu 5%; Belgia, Danemarca, Luxemburg, Norvegia şi Suedia care făcuseră modificări în 1949 

nu au mai intervenit cu nimic asupra valorilor paritare stabilite; Austria a modificat valoarea 

paritară a monedei sale de câteva ori pană în 1953, dată după care a menţinut stabilitatea 

cursului de schimb. Franţa a devalorizat moneda sa de doua ori, Italia a menţinut cursuri 

fluctuante până în 1960, iar Canada a lăsat să fluctueze moneda sa între anii 1950 şi 1962. 

 După înţelegerea din 1971, F.M.I., a acceptat ca ţările membre să poată declara, în loc 

de valoarea paritară, un curs central, iar limitele de intervenţie să fie de ± 2,25%.  

 Dolarul a fost devalorizat pentru a doua oară în martie 1973 cu încă 10%, moment de 

la care întregul mecanism de menţinere a cursurilor fixe s-a prăbuşit şi la o lună după aceea, 

toate monedele fluctuau fie individual, fie în bloc. 

 

E. Multilateralizarea plăţilor internaţionale 

           Principiul multilateralizării plăţilor internaţionale a fost exprimat în Acord numai sub 

forma unei sarcini a F.M.I., nefiind precizate modalităţile de aplicare a acesteia. De aceea, s-a 

considerat că nu trebuie făcut nimic special în acest scop, multilateralizarea fiind un rezultat 

automat al înlăturării restricţiilor. 
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 Realitatea a impus diverse soluţii pentru lărgirea formelor de plăţi, menţinându-se 

restricţii monetare de protecţie la care statele nu puteau renunţa (astfel s-a ajuns la formarea, 

în afara F.M.I., a unor grupe de ţări între care se practicau plăţi multilaterale, păstrând 

restricţii faţă de terţi). Fondul a insistat permanent pentru înlăturarea acestor restricţii, 

ajungându-se astfel la generalizarea multilateralizării plăţilor. 

 

F. Convertibilitatea monetară 

 În accepţiunea Acordului, convertibilitatea reprezintă „înlăturarea tuturor restricţiilor 

la plăţile privind tranzacţiile curente”. Moneda unei ţări membre devine convertibilă atunci 

când ţara respectivă înlătură restricţiile la plăţile curente, adică pune la dispoziţie moneda sa 

sau a altei ţări membre pentru efectuarea plăţilor pentru tranzacţii internaţionale curente şi 

permite transferul sumelor obţinute din astfel de tranzacţii. 

 De asemenea, ţara care declară moneda sa convertibilă, se obligă să cumpere sumele în 

moneda sa deţinute de o altă ţară membră, atunci când aceasta o cere şi arată că ele au fost 

obţinute recent, ca rezultat al unor tranzacţii curente, sau că este necesară convertirea acestora 

pentru efectuarea unor plăţi la tranzacţiile curente. 

         Funcţionarea convertibilităţii a vizat doua aspecte distincte: 

 • primul se referă la convertibilitatea dolarului, în calitatea sa de etalon, moneda de 

rezervă şi de plată în cadrul sistemului; 

 • al doilea avea în vedere convertibilitatea monedelor naţionale ale celorlalte ţări, 

membre ale F.M.I. 

 Dolarul american a fost singura monedă convertibilă în aur, autorităţile monetare 

americane angajând să convertească în orice moment, la cererea băncilor centrale, deţinerile 

lor de dolari, la preţul oficial de 35 dolari uncia. 

       In cazul monedelor naţionale ale celorlalte ţări, convertibilitatea prevăzută în statutul 

F.M.I. avea doua accepţiuni: 

 • prima, conform căreia trecerea la convertibilitate presupunea desfiinţarea restricţiilor 

şi discriminărilor în domeniul plăţilor şi transferurilor internaţionale; 

 • a doua, potrivit căreia convertibilitatea înseamnă obligaţia băncii centrale de a 

cumpăra moneda sa naţională deţinută de o banca centrală străină, la cererea acesteia. 

  Apariţia crizei monetare de la începutul anului 1968 a determinat adoptarea de măsuri 

restrictive privind convertirea dolarilor americani în aur. Au fost create două pieţe ale aurului, 

una liberă (unde preţul aurului se stabilea pe baza cererii şi ofertei), şi una oficială dintre 

băncile de emisiune care puteau vinde şi cumpăra aur la preţul fix de 35 dolari uncia. 
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 Măsurile adoptate vizau efectele şi nu cauzele, iar din acest motiv criza monetară s-a 

accentuat. Efectele ei au dus la hotărârea S.U.A. din august 1971 de a suspenda 

convertibilitatea în aur a dolarilor deţinuţi de autorităţile monetare ale altor ţări membre ale 

F.M.I. Încă din luna mai 1971 unele ţări cu moneda convertibilă, iar din august aproape toate, 

au hotărât să nu mai intervină pe pieţele valutare pentru menţinerea cursului fix, prin 

cumpărare sau vânzare de dolari. Aceasta a însemnat adoptarea practicii cursurilor fluctuante. 

            Din punct de vedere al convertibilităţii, acesteia i s-a schimbat conţinutul. În 

accepţiunea F.M.I. din noţiunea de convertibilitate dispare referirea la aur şi dispare, de 

asemenea, un element de bază al convertibilităţii - cursul fix. Astfel, noţiunea adoptată pentru 

definirea poziţiei dolarului american, după suspendarea convertibilităţii în aur, este 

„convertibilitatea de piaţă”. 

           În practică, F.M.I. nu mai foloseşte termenul de monede „liber convertibile”, ci a 

introdus noţiunea de monede „liber utilizabile”. Această calitate este atribuită de Fondul 

Monetar Internaţional acelor monede pe care le apreciază ca fiind cel mai mult folosite în 

tranzacţiile internaţionale. 

 

       G. Lichiditatea 

 Principiul lichidităţii a fost presupus ca element intrinsec al funcţionării Sistemului 

Monetar Internaţional. Crearea Fondului Monetar Internaţional, ca instituţie financiară avea şi 

scopul asigurării unui „rezervor” din care „la nevoie, ţările membre să poată obţine un sprijin 

temporar, pentru a face faţă deficitului balanţei de plăţi curente”. 

 Autorităţile monetare ale ţărilor membre la F.M.I. aveau obligaţia de a-şi constitui 

rezerve monetare, corespunzătoare nevoilor generate de două operaţiuni: 

 • convertirea sumelor solicitate; 

 • intervenţiile pe piaţă ale autorităţilor monetare în scopul menţinerii stabilităţii 

cursurilor de schimb. 

            În rezervele monetare, alături de aur şi titluri emise pe pieţele financiar monetare 

naţionale, este introdusă şi valuta, care pătrunde în economia unei ţări prin intermediul 

operaţiunilor comerciale şi financiare. Lichiditatea globală, constituită din aur monetar şi 

valute, la care s-au adăugat poziţia ţărilor la F.M.I. şi D.S.T.-u rile, avea în perioada de după 

război un nivel procentual optim al rezervelor faţă de import, de aproximativ 40%. 

 În primii ani după război, 52% din rezervele monetare erau deţinute de S.U.A., 

incluzând 75% din totalul aurului monetar. Restul lumii deţinea doar 25% din aurul monetar, 
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valorând circa 8 miliarde USD, şi în plus 14 miliarde în valute, din care aproximativ 11 

miliarde £ blocate la Banca Angliei, folosibile numai în zona lirei. 

 Contribuţia Fondului Monetar Internaţional la funcţionarea principiului lichidităţii s-a 

concretizat în vânzarea, contra moneda naţională, în cazuri de nevoie justificate, de sume în 

moneda altei ţări membre pentru efectuarea de plăţi, conforme prevederilor Acordului.  

 Aplicarea de către F.M.I. a principiului lichidităţii prin acordări de credite, respectiv 

acceptarea vânzării de valută contra monedă naţională, a fost foarte redusă în primii zece ani 

de activitate, fapt motivat, prin aceea că folosindu-se numai dolari s-ar crea o cerere de bunuri 

din S.U.A. care ar putea avea efecte inflaţioniste, şi prin aceea ca într-un termen foarte scurt 

Fondul ar rămâne fără resurse valutare utilizabile. 

 Problema lichidităţii globale a sistemului, precum şi nevoia de lichidităţi a ţărilor în 

curs de dezvoltare a căror balanţă curentă era continuu deficitară, a dat naştere la numeroase 

discuţii, mai ales în afara F.M.I.. În urma solicitărilor Consiliului Directorilor Executivi, 

Secretariatul F.M.I. a elaborat un studiu numit „Nevoia de rezerve”, publicat în ianuarie 1966. 

În acest studiu se evidenţiază necesitatea stabilirii nevoii globale de rezerve care „să fie 

determinată în legătură cu bunăstarea tuturor ţărilor”. Schimbul de păreri între consiliul 

Directorilor Executivi şi Grupul celor zece s-a soldat cu un proiect de creare de rezerve sub 

forma unor Drepturi Speciale de Tragere (D.S.T.), emise şi folosite de F.M.I., care se 

evidenţiază într-un cont special. 

 Crearea D.S.T. a reprezentat o contribuţie concretă la funcţionarea principiului 

lichidităţii, şi un aport al Fondului la creşterea volumului lichidităţii globale. D.S.T. a fost 

considerat un nou activ de rezervă, sumele alocate fiind considerate parte integrantă a 

rezervelor ţărilor membre ale F.M.I. 

H. Echilibrarea balanţei de plăţi 

 Acesta constituie un principiu de politică economică a fiecărei ţări, fiind inclus şi în 

Acordul de la Bretton Woods ca obiectiv al F.M.I., care, prin creditele pe care le acordă, 

contribuie la scurtarea duratei şi la reducerea gradului de dezechilibru al balanţelor de plăţi ale 

ţarilor membre. Concepţia de bază în aplicarea acestui principiu era ca disciplina balanţei de 

plăţi impunea adoptarea de măsuri de redresare de către ţările membre în cauză. Un accent 

deosebit s-a pus pe realizarea unor planuri de stabilizare, pe care ţările cu balanţă deficitară 

care solicitau ajutor financiar de la Fond, prin trageri peste tranşa de rezervă, trebuiau să le 

îndeplinească. 
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 Echilibrarea balanţei de plăţi se realiza printr-o stabilizare economică internă cu 

dezvoltarea producţiei, menită să ducă la creşterea exporturilor, la o mai mare satisfacere a 

cererii interne şi deci la o reducere a importurilor, frânându-se tendinţele inflaţioniste. 

Totuşi, F.M.I. era îngrădit în aplicarea principiului echilibrării balanţei de plăţi de faptul că 

influenţa sa şi recomandările pe aceasta linie puteau fi făcute numai către ţările care aveau 

nevoie şi solicitau să facă uz de drepturile de tragere speciale. Experienţa a arătat că, în 

decursul timpului, statele puternic dezvoltate industrial nu au urmărit o politica de respectare 

a disciplinei balanţei de plăţi10. 

 

 1.3.3. Dezechilibrele generate de Sistemul de la Bretton Woods 

 Funcţionarea Sistemului de la Bretton Woods a demonstrat caracterul asimetric al 

acestuia, în favoarea S.U.A., şi a evidenţiat manifestarea unei incompatibilităţi denumită de 

specialişti dilema între aprovizionarea economiei mondiale cu dolari, care constituie lichidităţi 

internaţionale, şi convertibilitatea acestora în aur.  

            Deşi sistemul adoptat la Bretton Woods nu a fost, prin natura şi principiile sale, 

discriminatoriu, totuşi funcţionarea sa într-o lume marcată de superioritatea economică 

americană a condus la consolidarea poziţiei S.U.A.  

 În anii care au urmat celui de-al doilea Război Mondial, o bună parte din ţările 

industrializate, şi în special cele europene, au înregistrat importante deficite comerciale. 

Nevoile de reconstrucţie economică le-au orientat către exterior, şi în special către S.U.A. 

Penuria de mijloace de plată internaţionale au conferit monedei americane o poziţie 

privilegiată, devenind general acceptată în plăţile dintre diferite state. În acest mod, dolarul 

SUA a devenit, de fapt, moneda internaţională. 

 Nevoia de lichidităţi internaţionale a fost satisfăcută prin oferta de dolari, ofertă care a 

rezultat din deficitele externe ale S.U.A. Acestea beneficiau de privilegiul de a-şi putea 

finanţa deficitul extern cu propria monedă: investiţiile private americane în lume, ajutoarele 

economice şi militare ale guvernului american erau plătite prin simpla emisiune a unei 

monede, pe care alte ţări trebuiau să o accepte, şi anume dolarul american. 

 Constrângerile impuse de fixitatea cursurilor monedelor naţionale, în raport cu USD, 

garantau manifestarea cererii de dolari. Daca moneda americană era emisă în cantităţi 

abundente, antrenând scăderea cursului pe piaţa de schimb, rezultatul îl constituia aprecierea 

monedei celorlalte ţări. Pentru a nu depăşi limitele de fluctuare, aceste ţări trebuiau să-şi ofere 

 
10 Cezar Basno, Nicolae Dardac, Constantin Floricel, Monedă, Credit, Bănci, E.D.P., 1995  
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propria monedă pe piaţa de schimb, achiziţionând în schimb $, menţinând, astfel, stabilitatea 

valorii propriei monede în raport cu moneda americană. 

 În acest mod, se poate aprecia că deficitul exterior american s-a dovedit inflaţionist, 

dacă se ţine seama de faptul că dolarii difuzaţi în economia mondială au contribuit la 

majorarea masei monetare în ţările care îi deţineau. Singurul mecanism care permitea 

restabilirea deficitului american şi a expansiunii monetare mondiale îl constituia 

convertibilitatea în aur a dolarilor. Această convertibilitate a fost problematică fiind calificată 

de către specialişti drept o dilemă: „dilema convertibilităţii”. 

            În anul 1960, economistul de origine belgiană, profesor la Yale, Robert Triffin, a 

subliniat dilema utilizării unei monede naţionale ca mijloc de plată internaţional. Nevoia 

crescută de lichidităţi internaţionale era satisfăcută printr-o ofertă de dolari, primită cu 

încredere, în măsura în care exista promisiunea de transformare într-o cantitate de aur 

determinată. Pe de altă parte, oferta de dolari nu putea fi asigurată decât prin agravarea 

deficitului exterior al S.U.A. Accentuarea deficitului a fost de natură să diminueze încrederea 

în moneda americană, cu atât mai mult cu cât dolarii deţinuţi în străinătate depăşeau stocul de 

aur monetar al S.U.A. Utilizarea dolarului ca monedă de rezervă, care presupunea existenţa în 

cantităţi reduse (caracteristică rarităţii) devenea, astfel, incompatibilă cu utilizarea acestora ca 

mijloc de plată internaţională, ceea ce implica existenţa unei cantităţi sporite de monedă. 

 Asimetria şi contradicţiile sistemului au fost accentuată de puterea conferită S.U.A. 

pentru adoptarea deciziilor în cadrul F.M.I. Deciziile cu privire la activitatea Fondului erau 

adoptate cu 85% din voturi, iar S.U.A., datorită puterii economice, a dispus de un procent de 

vot superior nivelului de 15% (17,82% în 1993) ceea ce demonstrează că deciziile nu pot fi 

luate fără acordul american11. 

 

1.3.4. Prăbuşirea sistemului de la Bretton Woods 

 

➢ Abandonarea convertibilităţii dolarului în aur 

 Rezervele de aur monetar deţinute de S.U.A. s-au diminuat în anii '60, ca urmare a 

acordului de la Washington din martie 1968, unde băncile centrale din principalele ţări 

dezvoltate au acceptat să renunţe la convertibilitatea dolarilor deţinuţi în aur. 

                  

                  

 
11 Claudiu Doltu   - Sisteme monetare comparate, Ed. Ec., 1997 
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Fig. 1 - Rezervele de aur deţinute de Banca Centrală versus Ţările lumii 

     

 Funcţionarea sistemului a fost perturbată de modificările de curs ale principalelor 

monede europene, majorarea preţului aurului pe piaţă, îndepărtarea de cursul oficial şi 

speculaţiile contra dolarului. Tensiunile s-au manifestat până la 15 august, când prin decizia 

preşedintelui Nixon se suspenda convertibilitatea dolarului în aur. Această decizie deşi 

marchează finalul sistemului „Gold Exchange Standard, nu a semnificat abandonarea 

cursurilor fixe de schimb. Momentul august 1971 a reprezentat un moment esenţial în 

demonetizarea aurului. 

            Prin definiţie, demonetizarea aurului constă în eliminarea metalului preţios din 

funcţiile de echivalent general, de bani, şi utilizarea acestuia doar ca o marfa obişnuită: astfel 

aurul este înlăturat din funcţiile de mijloc de tezaurizare şi ultim mijloc de lichidare a 

angajamentelor de plată în relaţiile internaţionale. 

 

➢ Ultimele tentative de salvare a sistemului de la Bretton Woods 

 La finele anului 1971, reprezentanţii principalelor ţări dezvoltate s-au reunit la 

Washington, cu scopul de a pune capăt „anarhiei monetare” instaurate după luna august. 

În cadrul acordului s-au adoptat mai multe decizii astfel: 
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 • dolarul este devalorizat (pentru prima dată după 1934 şi pentru a 3-a oară după 1792) 

prin stabilirea preţului unei uncii de aur la 38 USD (comparativ cu 35 USD în 1944); 

 • principalele monede sunt reevaluate în raport cu dolarul (cu 16,18% pentru JPY, cu 

13,57% pentru DEM, cu 8,57% pentru FRF); 

 • marjele de fluctuaţie ale monedelor în raport cu definirea sa oficială sunt stabilite la 

± 2,25%. 

               Cu toate deciziile adoptate în 1971, dificultăţile antrenate de criza monetară nu au 

dispărut; accentuarea deficitului extern american, speculaţiile contra USD şi aprecierea DEM 

au făcut dificilă menţinerea stabilităţii sistemului. 

 • La 12 februarie 1973, dolarul este din nou devalorizat, preţul unei uncii de aur 

trecând de la 38 la 45 USD. Totodată, se abandonează regimul cursurilor fixe, în cadrul căruia 

abaterea cursului efectiv se stabilea în funcţie de definiţia în aur a monedelor. 

            Demonetizarea aurului pe plan internaţional a fost oficializată în cadrul şedinţei 

comitetului interimar al FMI, care a avut loc în ianuarie 1976, în Jamaica. Cu acest prilej li se 

recomandă ţărilor membre ale FMI să nu-şi mai definească monedele printr-un conţinut în aur 

şi nici prin raport faţă de o altă valută, ci prin raportare la o moneda coş compozită. 

Recomandările de la Jamaica au fost ratificate în 1978, sub forma unui amendament adus 

Statutului FMI (primul amendament a fost adoptat în 1969, când s-au instituit drepturile 

speciale de tragere, DST). 

 • Ultimul moment în procesul de demonetizare al aurului îl constituie vânzarea în 

1978, de către FMI a unei jumătăţi din cantitatea de aur, evaluată la acel moment la 50 

milioane uncii (4170 tone). Vânzarea aurului s-a realizat la preţul pieţei, de-a lungul unei 

perioade de 4 ani în care s-au organizat 45 de licitaţii, şi a condus la încasarea sumei de 5,7 

miliarde USD, comparativ cu 1,1 miliarde USD cât reprezenta preţul oficial. Cealaltă jumătate 

a cantităţii de aur a fost restituită ţărilor membre ale FMI la preţul de 35 USD/uncia. 

 

➢ Avantajele ratelor de schimb flotante 

 Într-un articol din 1953 Milton Friedeman condamna mecanismul ratelor fixe 

practicate până în anii '70, încă din acel moment, teoria economică evidenţiind multiplele 

avantaje ale fluctuării monedelor. 

        Acestea pot fi enunţate astfel: 

 - Flexibilitatea cursurilor de schimb constituie un mijloc de a garanta echilibrul 

exterior. 

 - Un deficit al balanţei comerciale antrenează o cerere de devize pentru finanţarea 
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importurilor excedentare, cerere satisfăcută printr-o ofertă de monedă naţională pe piaţa de 

schimb, având ca efect, imediat reducerea cursului.  

 - Scăderea cursului monedei naţionale reduce preţul exprimat în devize al produselor 

naţionale, ceea ce poate favoriza exporturile. În sens invers, pentru a plăti produsele importate 

este necesară o cantitate sporită de monedă, ceea ce are ca efect frânarea cererii. Deprecierea 

monedei naţionale, alături de sporirea competitivităţii produselor naţionale şi sporirea 

importurilor favorizează obţinerea stării de echilibru al balanţei comerciale. 

 - Sistemul cursurilor fixe favorizează speculaţii generatoare de instabilitate. Dacă 

speculatorii anticipă deprecierea unei monede, atunci vor acţiona în consecinţă, provocând ei 

înşişi scăderea valorii acestei monede, prin oferirea pe piaţă spre vânzare a monedei. Ulterior, 

vor răscumpăra moneda depreciată, la un preţ inferior celui la care s-a realizat vânzarea, 

obţinându-se un câştig. Dacă prin măsurile adoptate de banca centrală, deprecierea poate fi 

evitată, speculatorii pot răscumpăra moneda la preţul la care a fost cedată, riscul asumat fiind 

nul. 

 Abandonarea ratelor fixe de schimb permite o mai mare independenţă a politicilor 

economice. O ţară preocupată de eliminarea şomajului poate adopta măsuri de relansare, fără 

a urmări menţinerea unor rate ale dobânzii ridicate, sau poate evita deficitele externe fără 

afectarea cursului care variază liber. O ţara care, în schimb, adoptă măsuri restrictive pentru a 

lupta împotriva inflaţiei, prin majorarea ratei dobânzii sau limitarea progresivă a masei 

monetare, va accepta aprecierea monedei, întrucât aceasta nu prezintă constrângerile 

cursurilor fixe. Cursurile flotante, prin eliminarea constrângerilor exterioare permit guvernelor 

de a-şi consacra activitatea problemelor interne. 

 

➢ Reforma Sistemului Monetar Internaţional 

            Sistemul Monetar Internaţional creat în 1944, trebuia să corespundă unor cerinţe pe 

care înainte le îndeplineau sistemele monetare bazate pe etalonul aur. Criza sistemului a 

izbucnit atunci când au apărut, tot mai pregnant, dezechilibre care dovedeau carenţele 

sistemului. Această criză a constituit un fenomen permanent în anii '60, când s-au produs 

primele accese de criză ale dolarului, şi în 1971, când sistemul s-a prăbuşit. 

 Prăbuşirea în august 1971 a Sistemului Monetar Internaţional, şi evenimentele 

următoare, în care relaţiile financiar - valutare nu mai urmau nici o reglementare, nu a 

semnificat ca economia mondială nu mai avea nevoie de asemenea reglementări. De aceea, s-

a căutat revizuirea sistemului. 
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          Propunerile de reformă a sistemului şi Fondului Monetar Internaţional apărute în timp, 

începând din 1953 până în 1968, ar putea fi clasificate în trei grupe, pe baza efectului 

antrenat:  

 a) Propunerile vizând regimul cursurilor de schimb al monedelor, prin care se cerea 

modificarea mecanismului valorii paritare şi anularea intervenţiilor pe piaţa pentru susţinerea 

cursurilor în limite fixe.  

 b) Propunerile vizând schimbarea etalonului monetar.  

 c) Propuneri care vizau consolidarea sistemului creat la Bretton Woods, fie prin 

lărgirea activităţii F.M.I., fie prin aplicarea unor prevederi încă neutilizate ale Acordului. 

 Data de 26 iulie 1972 a marcat o nouă etapă în procesul de elaborare a proiectelor 

pentru reforma Sistemului Monetar Internaţional, constituind data înfiinţării Comitetului celor 

20. Scopul Comitetului era avizarea asupra tuturor aspectelor reformei Sistemului şi propuneri 

privind această reformă. La încheierea misiunii sale, la data de 14 iulie 1974, comitetul celor 

20 a prezentat „schiţa” proiectului de reformă, apreciindu-se că aceasta aprecia „o indicaţie 

asupra orientării generale”, şi mai puţin o cristalizare coerentă a unui nou sistem monetar 

internaţional. 

            Cele mai importante indicaţii date de Comitetul celor 20 în legătură cu conţinutul 

sistemului revizuit vizau următoarele aspecte12: 

 - lărgirea supravegherii şi gestiunii internaţionale în cadrul unor domenii importante şi, 

deci, sporirea rolului F.M.I. ca organism de supraveghere ţi sprijinire a aplicării sistemului, 

comparativ cu rolul care îi fusese încredinţat în 1944; 

 - elaborarea unei proceduri mai eficiente de ajustare a balanţelor de plăţi ale ţărilor 

membre, cu precizarea necesităţii de a lăsa la latitudinea ţărilor respective alegerea propriei 

politici în acest sens; 

 -  ridicarea D.S.T. la rangul de principal instrument de rezervă, concomitent cu 

reducerea rolului aurului şi a valutelor de rezervă în această funcţie; 

 -  sprijinirea dezvoltării economice şi promovării unui flux net sporit de resurse reale 

spre ţările în curs de dezvoltare.  

 

 

 

 

 

 

 
12 Coloman Maioreanu, Aurul şi criza relaţiilor valutare internaţionale, Edit.Academiei, 1976 
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Cap  II: Globalizarea financiară contemporană 

 

2.1. Conceptul de globalizare financiară 

 

Termenul de globalizare semnifica, la modul generic, procesul de extindere a 

activitatilor sociale, economice si politice peste granitele nationale sau regionale, astfel incat 

evenimentele aparute sau deciziile luate intr-o anumita zona a lumii ajung sa capete 

semnificatii si sa influenteze viata si activitatea celor aflati in alta zona a arealului mondial. 

Este larg acceptată părerea conform căreia, în funcţie de momentul declanşării, ar exista trei 

posibilităţi de abordare13: 

1. se poate vorbi de globalizare de la începuturile istoriei – este o exagerare deşi 

există unele argumente cum ar fi apariţia primelor imperii, răspândirea creştinismului etc. 

Sfera de cuprindere a globalizării cuprinde 3 domenii ale vieţii sociale- economic, politic şi 

cultural – ca urmare, nu exista pe primele trepte de dezvoltare istorică a omenirii; 

2. este un fenomen contemporan, caracteristic modernizării şi dezvoltării 

capitalismului, care s-a accelerat în ultimele decenii; 

3. este un fenomen recent, asociat cu alte evenimente denumite 

postindustrializare, postindustrialism sau “reorganizarea capitalismului pe alte baze”. 

 Conceptul de globalizare financiară14 are în vedere crearea unei pieţe mondiale a 

banilor, a unei pieţe financiare globale, a unui sistem financiar global, a cărui apariţie şi 

dezvoltare se bazează pe fenomenul de dereglementare a pieţelor financiare naţionale, pe 

apariţia şi dezvoltarea unor noi instrumente financiare şi pe expansiunea băncilor şi a altor 

instituţii financiare internaţionale.  

 Globalizarea financiară presupune amplificarea volumului fluxurilor financiare de 

capital şi cresterea intensităţii acestora, procese a căror marime poate fi comensurată în 

funcţie de gradul de deschidere a pieţelor financiare naţionale, de nivelul de angrenare 

financiară şi de gradul de integrare financiara. Deschiderea pieţelor financiare naţionale se 

referă la eliminarea restricţiilor legale asupra tranzacţiilor financiare internaţionale. Nivelul de 

angrenare financiară se referă la gradul de implicare naţională în activitatea financiară globală 

 
13 Waters M, Globalization, Routledge, London, 1996 
14 Dornescu Valeriu, Globalizarea financiara si efectele acesteia, ziarul Flacăra Iaşului, 16.10.2008, p. 
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şi poate fi măsurat prin indicatori cum sunt: ponderea activelor financiare străine pe pieţele 

naţionale, gradul de implicare a instituţiilor financiare străine pe pieţele financiare interne, 

ponderea activelor financiare interne pe pietele străine, gradul de implicare a instituţiilor 

financiare naţionale pe pieţele financiare externe, aportul naţional la diverse fluxuri financiare 

globale ş.a. Termenul de integrare financiară presupune existenţa unei convergenţe a 

preţurilor şi a randamentelor unor pachete de active financiare similare, pe diferite pieţe 

financiare naţionale.  

            O latură esenţială a globalizării o reprezintă centralizarea capitalului şi creşterea 

importanţei operaţiunilor financiare la nivelul marilor grupuri industriale, ceea ce a dat 

“posibilitatea înfiinţării unor adevărate <bănci de întreprindere> care nu sunt prizonierele 

unor practici bancare obişnuite, fiind purtătoare ale unor produse financiare noi”15.  

            Ultimele decenii au fost marcate de extinderea portofoliului serviciilor financiare la 

scară naţională şi globală şi de concentrarea geografică fără precedent a acestora. În ţările 

industrializate, internaţionalizarea serviciilor financiare a dus la creşterea puternică a 

numărului locurilor de muncă, concentrată în ariile urbane, mai ales în marile metropole. 

 Crearea unei pieţe mondiale a banilor ar trebui să conducă la o mai bună alocare a 

capitalului în economia mondială. Cu toate acestea, simultan, mutaţiile finaciare s-au 

manifestat printr-o instabilitate crescută, cu repetate crize de bursă şi în sfera schimbului. 

Actualele disfuncţionalităţi ale sistemului monetar internaţional pot fi deci considerate drept o 

consecinţă directă a acestui fenomen. 

 Globalizarea financiară se consideră a fi guvernată de Regula celor trei “D”16: 

➢ Dezintermedierea: este recursul direct al operatorilor internaţionali la pieţele 

financiare (finanţare directă) fără a trece prin intermediarii financiari şi bancari (finanţare 

indirectă) pentru efectuarea operaţiilor de plasament şi împrumut.  

➢ Defragmentarea pieţelor: corespunde abolirii frontierelor dintre pieţe până în acel 

moment separate: deschidere către exterior a pieţelor naţionale în primul rând, dar şi, în 

interiorul acestor pieţe, dispariţia compartimentelor existente – piaţă monetară (bani pe 

termen scurt), piaţă financiară (capitaluri pe termen mai lung), piaţă de schimb (schimburi 

de monede), pieţe la termen etc. De acum înainte, cel care investeşte (sau împrumută) caută 

cel mai bun randament trecând de la un titlu la altul sau de la o monedă la alta sau de la un 

 
15 Postelnicu Gh., Postelnicu C., Globalizarea economiei, Ed. Economică, Bucureşti, 2000 
16 Plihon D., Mizele globalizării financiare, în Cordellier S. (coord.), Mondializarea dincolo de mituri, Ed. Trei, 

Bucureşti, colecţia Ideea Europeană, 2001, p.64 
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procedeu de acoperire la altul: de la obligaţiile în euro la cele în dolari, de la acţiuni la 

opţiuni, de la opţiuni la contracte futures etc..  

➢  Dereglementarea: a fost un element-motor al globalizării financiare. Autorităţile 

monetare din principalele ţări industrializate au abolit reglementările privitoare la schimburi 

pentru a facilita circulaţia internaţională a capitalului. S-au produs astfel, în 1983-1984, 

deschiderea sistemului financiar japonez, în bună măsură sub presiunea autorităţilor 

americane, apoi desfiinţarea sistemelor naţionale de control al schimburilor în Europa, odată 

cu constituirea pieţei unice de capital în 1990”.  

 În literatura economică de specialitate au apărut mai multe definiţii ale termenului de 

globalizare. Prezentăm în continuare câteva dintre acestea şi autorii lor: 

 * o decuplare a tandemului spaţiu-timp, prin care comunicaţiile, cunoaşterea şi cultura 

pot fi răspândite pe întreg globul în mod simultan17; 

 * un proces care transforma lumea într-un sistem economic mondial dominat de 

corporaţii supranaţionale şi de instituţii bancare care nu sunt răspunzătoare în faţa vreunei 

guvernări naţionale (criticii de stânga ai globalizării); 

 * o evoluţie explozivă a tehnologiilor în domeniul transportului şi telecomunicaţiilor 

în scopul facilitării schimburilor economice şi culturale internaţionale18; 

 * proces în care lumea devine un spaţiu comercial mondial, în care ideile şi produsele 

sunt disponibile oriunde şi în acelaşi timp19; 

 * un sistem internaţional atotcuprinzător care modelează politicile naţionale în 

domeniul relaţiilor internaţionale ale aproape tuturor statelor20; 

 * creşterea interdependenţei economice dintre toate statele lumii prin sporirea 

volumului şi diversificarea tranzacţiilor de bunuri şi servicii transfrontaliere şi a fluxurilor de 

capital internaţional, precum şi prin difuzarea mondială rapidă a tehnologiilor21. 

“Globalizarea financiară a generat un <risc sistemic> de criză financiară la scară 

internaţională. Procesul de criză sistemică se desfăşoară în doi timpi. Mai întâi, speculaţia 

declanşează turbulenţa, amplificată de noile instrumente financiare. Apoi intervine propagarea 

undei de şoc în ansamblul sistemului financiar planetar, prin <efecte de contagiune>. 

Globalizarea financiară consacră supremaţia forţelor pieţei asupra politicilor economice. 

Astăzi, pieţele sunt acelea care <decid> dacă politicile economice naţionale sunt bune. 

 
17 Anthony Gidden, sociolog britanic, director la London School of Economics 
18 Wikipedia, The Free Encyclopedia 
19 Rosabeth Moss Kanter, universitar american, Harvard School of Business 
20 Thomas Friedman, comentator de politică externă la The New York Times, câştigător a trei premii Pulitzer 
21 Raportul Fondului Monetar Internaţional pe anul 1997 privind economia mondială 
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Autorităţile monetare ale unei ţări nu mai pot face mare lucru pentru a-şi apăra rata de schimb 

împotriva speculaţiilor: rezervele de schimb ale marilor ţări industrializate (principala armă de 

apărare a monedelor) reprezintă doar jumătate din volumul zilnic al tranzacţiilor de pe piaţa 

de schimb!”22  

În cazul unor atacuri speculative care au lovit ţările în avânt din Asia Orientală (1977), 

Rusia (1998) şi Brazilia (1999) s-a constatat că stabilitatea ratelor de schimb şi mobilitatea 

totală a capitalurilor sunt incompatibile. 

 

2.2. Intensitatea şi diversitatea fluxurilor financiare globale 

 

                Informaţiile despre pieţele internaţionale de capital datează din anii 1970. Fluxurile 

financiare private s-au diversificat, incluzând, în prezent: ISD, împrumuturi bancare 

internaţionale, obligaţiuni internaţionale, acţiuni, noi instrumente financiare (mai ales 

derivatele) şi tranzacţii în valute străine.  

 

A) Investitii straine directe (ISD) 

                În condiţiile globalizării, problema investiţiilor străine directe (ISD), influenţa lor 

asupra modernizării economiilor în tranziţie, continuă să facă parte din categoria problemelor-

cheie ale teoriei economice. Necesitatea atragerii şi utilizarea eficientă a ISD ţin de însăşi 

esenţa procesului investiţional, proces care asigură, în mare măsură, prosperitatea socială, 

politică şi economică a fiecărei ţări. Experienţa mondială denotă că, în multe ţări în curs de 

dezvoltare, saltul investiţional în economie a început anume cu venirea capitalului străin.       

              Cercetarea problemelor ISD este condiţionată şi de faptul că investiţiile străine 

constituie una din căile de bază ale integrării economiilor naţionale în economia mondială. În 

prezent, efectele ISD asupra ţărilor în tranziţie sunt studiate insuficient. Particularităţile 

economiei în tranziţie necesită nu doar un instrumentar propriu, adaptat la condiţiile naţionale, 

ci şi cunoaşterea obligatorie şi aplicarea în practică a concepţiilor despre investiţiile străine 

directe, elaborate de diferite şcoli ale gândirii economice contemporane23. 

 

B) Împrumuturile bancare internaţionale  

 
22 Plihon D., Mizele globalizării financiare, în Cordellier S. (coord.): Mondializarea dincolo de mituri, Ed. Trei, 

Bucureşti, colecţia Ideea Europeană, 2001 
23 Doltu Constantin, Investiţiile străine directe şi influenţa lor asupra modernizării economiei în tranziţie, teza 

de doctorat, Biblioteca ASE 
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              Pot fi împărţite în împrumuturi tradiţionale, în care băncile împrumută în străinătate 

în moneda lor naţională, şi împrumuturile euro-valutare, în care băncile împrumuta în exterior 

în valute străine. Sistemul bancar internaţional a fost transformat, dintr-o anexă neglijabilă a 

sistemului bancar intern, într-o parte integrantă a funcţionării acestuia. Sistemul bancar 

internaţional, raportat la totalul producţiei mondiale, s-a dezvoltat spectaculos începând cu 

anii 1960.  

             Împrumuturile nete făcute de băncile europene de la alte bănci au crescut la 800 

miliarde dolari de la aproape zero în 1997, potrivit unui raport trimestrial întocmit de BIS. 

Băncile din SUA au făcut împrumuturi în dolari de la companii nebancare, concentrând 

fondurile obţinute către alte bănci pe piaţa interbancară. 

            Sistemul american de bănci centrale (FED), împreună cu Banca Centrala Europeană, 

Banca Centrală Canadiană şi Banca Centrală din Marea Britanie au hotărât în decembrie 2007 

să sporească lichiditatea de pe piaţă, odată cu creşterea numărului de împrumuturi 

interbancare ca urmare a crizei creditelor din SUA. 

 Potrivit raportului BIS, în ultimii 30 de ani, împrumuturile interbancare în dolari s-au 

sporit odată cu apariţia unor şocuri financiare, precum criza financiară din Asia în 1997, sau 

criza bursieră "dotcom" din 2000. "În aceste perioade, împrumuturile acordate în SUA, Marea 

Britanie şi în zona euro au reprezentat o contribuţie semnificativă la creşterea totală a 

activităţilor bancare la nivel internaţional", conform BIS. 

 

C)Obligaţiuni internaţionale  

                 O obligaţiune internaţională este un instrument de credit emis către sau de către 

creditori/debitori din străinătate, care include promisiunea de a plăti o suma de bani 

specificată la o dată fixă şi de a plăti dobânda periodic, la intervale stabilite.  

 Obligaţiunile sunt titluri tranzacţionabile denominate în unităţi de valoare standard. O 

obligaţiune externă este una emisă de un debitor pe o piaţă sau pe pieţe de capital din afara 

ţării în care rezidă debitorul. Aceste obligaţiuni pot fi împărţite în continuare în emisiuni 

străine şi emisiuni euro sau internaţionale.  

                O obligaţiune străină este una plasată în numele unui non-rezident de către un 

sindicat intern de instituţii financiare pe piaţa unei singure ţări şi este denominată în moneda 

ţării respective. Astfel de obligaţiuni sunt emise de către autorităţile publice, corporaţii (de 

obicei multinaţionale) şi, din ce în ce mai mult, chiar de către instituţii financiare.  

                O emisiune internaţională sau de euroobligaţiuni este una plasată pe pieţele a cel 

puţin două ţări şi este emisă într-o monedă care nu este nevoie să fie a vreuneia dintre ţările 
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respective; de obicei, ea este plasată de un sindicat internaţional de instituţii financiare din 

mai multe ţări.  

D) Acţiunile internaţionale  

                Deşi acţiunile internaţionale sunt importante în fluxurile transfrontaliere de acţiuni, 

o sursă mult mai vastă a fluxurilor apare atunci când investitori dintr-o ţară cumpără acţiuni la 

bursele străine ; e posibil ca aceste acţiuni să fie emise doar la bursa din ţara respectivă, însă 

investitorii străini le pot cumpăra şi chiar o fac.  

O data cu dispariţia controalelor asupra capitalului şi cu împuţinarea restricţiilor asupra 

investitorilor instituţionali, în special fondurile de pensii şi companiile de asigurări şi-au 

diversificat rezervele de acţiuni la nivel internaţional (FMI). Nivelurile ridicate ale totalului 

tranzacţiilor pe aceste pieţe oglindesc faptul că investitorii instituţionali tranzacţionează intens 

acţiuni peste hotare. 

   

E) Derivatele 

               Din anii 1980, creşterea cea mai spectaculoasă în privinţa tranzacţiilor financiare 

internaţionale a fost cea a noilor instrumente financiare, în special a derivatelor.  

 Termenul « derivate » este unul generic pentru instrumentele provenite din alte 

produse financiare, în care plata de bază reprezintă doar o fracţiune din valoarea totală a 

produsului ; derivatele sunt în principal futures, contracte cu opţiune şi swaps . 

  Există pieţe lichide consacrate de futures şi contracte cu opţiune pentru : principalele 

valute, active legate de rata dobânzii, costuri de acţiuni şi mărfuri principale. S-a înregistrat, 

de asemenea, o creştere rapidă a produselor derivate fără intermediar (“over-the-counter” – 

OTC), vândute în funcţie de cerinţele specifice ale cumpărătorului. Marea majoritate a 

derivatelor sunt produse legate de valute sau de ratele dobânzilor. Daca acum zece ani piaţa 

era dominată de Chicago şi Londra, alte pieţe emergente au cunoscut în ultimii ani 

dezvoltarea cea mai rapidă. O piaţă globală pentru produse derivate este în formare, pe 

măsură ce tranzacţiile transfrontaliere între principalele pieţe naţionale elimină efectiv 

barierele dintre acestea24.  

                 Futures reprezintă doar o înţelegere de a comercializa o cantitate dintr-un produs - 

valută, marfă, obligaţiuni, acţiuni etc. - la o dată viitoare stabilită şi la un preţ stabilit. Un 

contract cu opţiune îi dă titularului dreptul de a cumpăra o cantitate convenită dintr-un produs, 

la un preţ şi la o dată convenite. Un swap se produce atunci când agenţii schimbă între ei 

 
24 Basno, C., Tranzacţii bursiere cu produse derivate şi sintetice, Editura Didactică şi Pedagogică, 1999 
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plăţile asociate cu două active - de exemplu, doi debitori pot face schimb de plăţi între un 

împrumut cu o rată fixă a dobânzii şi unul cu o rată fluctuantă a dobânzii. Produsele derivate 

le oferă agenţilor posibilitatea de a se proteja împotriva riscului fluctuaţiilor nefavorabile în 

preţul de bază al unui produs. Ele ofer şi o cale de a specula puternic împotriva fluctuaţiilor 

preţului, din moment ce cheltuielile iniţiale reprezintă doar o fracţiune din valoarea naţională 

a contractului, permiţându-le agenţilor să mobilizeze sume foarte mari.  

 

F) Pieţele valutare 

                  Piaţa valutară reprezintă ansamblul relaţiilor care iau naştere între bănci, ca şi între 

bănci şi clienţii lor, privind cumpărarea şi vânzarea de valute în vederea reglementării plăţilor 

şi încasărilor care apar în procesul schimburilor economice cu străinătatea. Aceasta este 

alcătuită din reţeaua bănci/burse de valori şi alte instituţii specializate pe plan internaţional, 

care funcţionează în diverse centre financiare din statele dezvoltate cu economie de piaţă. 

                  Practic, piaţa valutară deţine o reţea imensă de legături electronice între dealerii 

din diferite bănci ale lumii. După alţi autori, piaţa valutară reprezintă mecanismul prin care o 

persoană fizică sau juridică transferă puterea de cumpărare dintr-o ţară în alta, obţine sau 

furnizează un credit pentru tranzacţiile specifice comerţului internaţional şi/sau minimizează 

expunerea la riscurile rezultate din schimbarea cursurilor valutare. (Figura 2) 

                    

 

Fig.2 - Principalele pieţe valutare la nivel internaţional 
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                În literatura de specialitate, sunt descrise două feluri de pieţe valutare: pieţele 

caracteristice, care sunt pieţele principale, reprezentative, pe care se comercializează valutele 

convertibile şi pieţele secundare, necaracteristice, pe care se tranzacţionează valutele 

neconvertibile. În acelaşi timp , literatura de specialitate face diferenţierea între pieţele valutare 

naţionale şi piaţa valutară internaţională. Suportul existenţei, funcţionării şi dezvoltării pieţei 

valutare internaţionale îl constituie pieţele valutare naţionale. Piaţa valutară naţională cuprinde 

ansamblul relaţiilor care se formează între persoane fizice şi juridice privind cumpărarea şi 

vânzarea de valute, instituţiile specializate în aceste operaţiuni, precum şi normele şi 

reglementările care facilitează efectuarea acestor tranzacţii. 

                 Ca structuri naţionale, pieţele valutare sunt supuse legislaţiei din ţările lor, autorităţile 

exercitând politica valutară subordonată intereselor economice şi financiare ale ţărilor 

respective. 

Piaţa valutară internaţională concentrează, în mod sintetic, oferta şi cererea de valută la nivel 

internaţional. Piaţa valutară internaţională cuprinde totalitatea pieţelor valutare naţionale pe 

care sunt permise astfel de tranzacţii, în interdependenţa lor. 

 

                 2.3. Infrastructura, instituţionalizarea şi organizarea sistemului financiar global 

 

                   Timp de mai multe decenii, costul tranzacţiilor financiare internaţionale a fost atât 

de redus, încât nu avea decât o influenţă minimă asupra ratelor dobânzilor şi a preţurilor 
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activelor din diferite ţări. Progresele înregistrate în ultimii treizeci de ani în tehnologia 

informaţiei şi a comunicaţiilor au fost esenţiale pentru volumul uriaş şi velocitatea 

tranzacţiilor financiare internaţionale. Ele au făcut posibil ca un volum şi o diversitate foarte 

mare de produse să fie oferite la un preţ relativ scăzut, prin tranzacţii în timp real, întrucât 

comerţul se desfăşoară 24 de ore din 24 pe tot cuprinsul globului. Calculele complexe de risc 

pe care le implică tranzacţiile cu cele mai sofisticate produse, în special derivatele, sunt 

facilitate considerabil de tehnologia modernă a informaţiei. Băncile private şi corporaţiile 

financiare şi-au unit eforturile pentru crearea infrastructurilor mondiale de comunicare pe arii 

largi pentru a facilita toate tipurile de tranzacţii financiare.   

                 Ca urmare a diferitelor eşecuri bancare şi a volumului fără precedent de tranzacţii 

financiare internaţionale, autorităţile financiare internaţionale au cooperat într-o măsură 

considerabilă pentru stabilirea unui cadru comun în ceea ce priveşte sistemul internaţional 

bancar. Există în prezent un acord internaţional general referitor la adecvarea capitalului 

bancar  monitorizat de Banca Reglementelor Internaţionale (BRI). Există, de asemenea, 

structuri internaţionalizate de supraveghere bancară specifice, cu responsabilităţi  bine 

delimitate.  

 Aceste evoluţii au fost, parţial, rezultatul cooperării între băncile centrale naţionale 

prin intermediul BRI, care îşi măreşte numărul membrilor dincolo de cele zece economii 

principale incluse iniţial (G10), pentru a cuprinde toate economiile emergente importante ale 

lumii. Cu toate acestea, BRI este doar un forum multilateral, iar guvernele, în special cel 

american, au avut un rol esenţial în încurajarea dezvoltării unui regim internaţional mult mai 

cuprinzător de reglementare în domeniul finanţelor. Ca urmare, s-au încheiat acorduri 

internaţionale referitoare la reglementarea tranzacţiilor transfrontaliere cu titluri de valoare.  

            Organizaţia Internaţională a Comisiilor pentru Titlurile de Valoare, un organism 

format din treisprezece autorităţi financiare naţionale de reglementare, are în vedere 

încurajarea unei cooperări multilaterale mai extinse în reglementarea activităţilor financiare 

transfrontaliere. Încercările acesteia de a stabili standarde internaţionale de monitorizare, 

supraveghere şi reglementare a activităţilor financiare transfrontaliere au devenit tot mai 

semnificative, mai ales în ceea ce priveşte reglementarea comerţului cu derivate şi a 

conglomeratelor financiare.  

             Evoluţiile respective reflectă o trecere generală către facilitarea activităţii financiare 

globale, încurajându-se, în acelaşi timp, încrederea investitorului ca activitatea de pe aceste 

pieţe respectă anumite standarde internaţionale minime de reglementare.  
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 Guvernele şi autorităţile internaţionale au avut un rol catalitic în dezvoltarea pieţelor 

financiare globale contemporane25. 

            Deşi ascensiunea sistemului financiar global privat nu este pur şi simplu rezultatul 

triumfului pieţelor şi al tehnologiei, ci a fost mai degrabă stimulat şi facilitat de către state, 

aceasta nu înseamnă ca guvernele pot controla pieţele respective sau pot reintroduce controale 

eficiente asupra capitalului la fel de uşor cum le-au eliminat. Liberalizarea între ţările OCDE 

şi stabilirea unor standarde internaţionale comune de reglementare reprezintă o consecinţă a 

nivelurilor fără precedent ale activităţii financiare internaţionale şi a eficienţei în scădere a 

controalelor naţionale în aceeaşi măsură în care constituie o cauză directă a globalizării 

financiare.  

               Autorităţile de reglementare continuă să reacţioneze la pieţele financiare, după cum 

o arată încercările de a elabora standarde internaţionale comune pentru derivate.  

 

         Fig.3 - Formarea şi evoluţia activităţii financiare şi monetare internaţionale ca sistem 

 

 

2.4. Implicaţiile globalizării financiare contemporane 

 

 2.4.1. Beneficiile globalizării financiare 

            A. Dezvoltarea sistemului financiar 

            Globalizarea financiară poate conduce la dezvoltarea sistemului financiar. Un sistem 

financiar funcţional asigură debitorilor (menaje, firme, guverne) sursele de finanţare necesare 

pentru investiţiile productive. De obicei sistemele financiare nu funcţionează de manieră 

optimă deoarece creditorii şi debitorii se confruntă cu probleme de asimetrie a informaţiilor: 

 
25 Basno, C., Tranzacţii bursiere cu produse derivate şi sintetice, Editura Didactică şi Pedagogică, 1999 



 

 

37 

 

creditorii ştiu mai puţine despre proiectul pentru care se solicită creditul decât debitorul. 

Informaţia asimetrică poate conduce la situaţii de selecţie adversă şi hazard moral. Selecţia 

adversă se referă la faptul că debitorii de slabă calitate sunt cel mai des întâlniţi pe piaţă.  

            Selecţia adversă poate determina raţionalizarea creditului în sensul că cei care dispun 

de fonduri nu vor mai fi dispuşi să le împrumute, nici măcar la o rată importantă deoarece 

debitorii de calitate inferioară sunt cei mai atraşi de ratele mari. Hazardul moral se referă la 

faptul că, după obţinerea fondurilor, debitorii tind să ia poziţii riscante. Dezvoltarea sistemului 

financiar este unul din principalele avantaje potenţiale ale globalizării deoarece există mai 

multe surse de finanţare pentru investiţiile productive. 

           Globalizarea financiară ajută la îmbunătăţirea funcţionării sistemului financiar pe două 

căi principale:  

 1. creşterea disponibilităţii fondurilor;  

 2. îmbunătăţirea infrastructurii financiare, reducând în felul acesta problemele de 

asimetrie a informaţiei. În consecinţă, globalizarea financiară diminuează riscul de selecţie 

adversă şi hazardul moral şi măreşte disponibilitatea creditului.  

           

          B. Disponibilitatea capitalului 

          Datorită globalizării financiare mai multe capitaluri noi sunt disponibile. Atât debitorii, 

cât şi creditorii au tendinţa de a realiza mişcări de capital transfrontaliere.  

 Într-o lume integrată din punct de vedere financiar fondurile pot circula liber dinspre 

ţările excedentare înspre ţările în care productivitatea marginală a capitalului este mare. În 

acest context, atât instituţiile străine, cât şi persoanele fizice pot investi în ţările în dezvoltare 

dacă se aşteaptă ca acestea să aibă o rată de creştere mai mare decât ţările dezvoltate. Prin 

urmare, ţările în dezvoltare îşi pot mari consumul şi pot încuraja investiţiile cu ajutorul 

capitalurilor străine. Aceste fluxuri de capital dinspre ţările dezvoltate către ţările în 

dezvoltare se reflectă în deficitele impresionante de cont curent ale ţărilor emergente.  

           Existenţa a noi surse de finanţare se referă la faptul că debitorii nu mai depind în 

exclusivitate de fondurile naţionale, ei putând face apel la fonduri externe. Disciplina pieţei 

este îmbunătăţită atât la nivel macroeconomic, cât şi în ceea ce priveşte sectorul financiar, 

deoarece investitorii naţionali şi internaţionali le-o impun debitorilor publici şi privaţi. 

Capitalurile străine sunt eficiente în impunerea unei astfel de discipline dată fiind natura lor 

instabilă: capitalul străin îşi sporeşte mobilitatea între ţări, în timp ce capitalul intern 

întâlneşte mai multe obstacole la pătrunderea pe piaţa internaţională.  
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          Disponibilitatea mai bună a capitalului sporeşte complexitatea pieţelor financiare şi 

extinde gama de produse şi servicii. Diversitatea instrumentelor financiare permite o mai bună 

diversificare a riscului între ţări. Făcând apel la investitorii internaţionali, debitorii pot 

beneficia de costuri mai reduse ale capitalului, în parte datorită faptului că aceşti investitori îşi 

asumă riscuri diversificate şi de aceea sunt dispuşi să plătească mai mult pentru a deţine titluri 

naţionale.  

                      De asemenea, raportarea la o jurisdicţie străină le permite debitorilor să 

prelungească durata împrumutului deoarece această schimbare de jurisdicţie reduce riscul 

global pentru investitor .Pentru un anumit nivel al apetitului pentru risc, reducerea riscului i-ar 

face pe investitori să accepte creşterea duratei riscului.  

             Datorită disponibilităţii sporite a capitalurilor, economiile emergente şi-au dezvoltat 

piaţa acţiunilor, precum şi industria serviciilor financiare. Pieţele de capital s-au dezvoltat în 

sensul că mai multe titluri naţionale sunt emise şi tranzacţionate, însă aceasta nu înseamnă că 

instituţiile financiare naţionale au devenit mai importante. Participanţii la piaţă pot face apel 

la intermediarii financiari internaţionali, această concurenţă făcând ca instituţiile financiare 

naţionale să-şi piardă din forţă.  

 

          C. Îmbunătăţirea infrastructurii financiare 

          O infrastructură îmbunătăţită a sectorului financiar înseamnă că sistemul financiar este 

mai transparent, competitiv şi eficient. Astfel problemele de asimetrie a informaţiei sunt 

minimizate, iar eficacitatea creditului este maximizată.  

              În teorie există mai multe canale prin care globalizarea financiară poate ameliora 

infrastructura sectorului financiar:  

 - globalizarea financiară generează o concurenţă mai mare în furnizarea fondurilor, 

generând câştiguri de eficienţă;  

 - adoptarea unor standarde internaţionale în materie de contabilitate creşte gradul de 

transparenţă;  

 -  intermediarii financiari internaţionali contribuie la deschiderea sistemului financiar;  

 - globalizarea financiară ameliorează guvernanţă corporatistă: noii acţionari şi 

potenţialii interesaţi pot solicita o supraveghere mai atentă a managerilor;  

 - dotările tehnice asigură o precizie mai mare;  

 - disciplina de piaţă se reflectă nu numai la nivel macroeconomic, dar şi în mediul de 

afaceri.  
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           La aceste aspecte se poate adăuga precizarea că băncile străine pot îmbunătăţi 

infrastructura financiară în ţările în dezvoltare pentru trei motive:  

 - băncile străine au portofolii mai diversificate având acces la surse de finanţare peste 

tot în lume, ceea ce înseamnă că îşi asumă mai puţine riscuri şi sunt mai puţin expuse 

şocurilor negative care ar putea afecta economia ţării gazdă;  

 - băncile străine pot introduce noi practici bancare, mai ales în privinţa gestiunii 

riscului, îmbunătăţind astfel eficienţa sectorului bancar;  

 - dacă băncile străine sunt cele care domină sectorul bancar, guvernele sunt mai puţin 

susceptibile de a interveni pentru a ajuta băncile atunci când au probleme de solvabilitate, 

ceea ce încurajează un comportament mai prudent din partea instituţiilor bancare, o disciplină 

crescută şi reducerea hazardului moral.  

 

 

 

2.4.2. Riscurile globalizării financiare 

           Pe lângă beneficii, globalizarea financiară implică şi o serie de riscuri. Valul recent de 

crize financiare şi contagiune după ce ţările îşi liberalizaseră sistemele financiare integrându-

se pe pieţele financiare mondiale poate conduce la concluzia că globalizarea generează 

instabilitate financiară şi crize.  

             Deşi factorii interni sunt determinanţi în producerea crizelor, există diverse canale 

prin care globalizarea financiară poate fi pusă în legătură cu aceste crize:  

           - Atunci când o ţară îşi liberalizează sistemul financiar, se supune disciplinei pieţei 

impusă atât de investitorii străini, cât şi de cei naţionali. În cazul unei economii închise 

investitorii naţionali sunt singurii care monitorizează economia şi reacţionează faţa de o 

situaţie nefavorabilă a acesteia. În cazul economiilor deschise, forţa unită a investitorilor 

interni şi internaţionali poate stimula ţările să atingă o situaţie de sănătate economică, deşi 

acest proces poate dura foarte mult timp.  

           - Globalizarea poate conduce la crize în situaţia în care pieţele internaţionale de capital 

sunt imperfecte, ceea ce poate genera comportamente iraţionale, imitative, atacuri speculative 

etc. De exemplu, dacă investitorii sunt de părere că rata de schimb nu este sustenabilă, ar 

putea specula împotriva monedei, conducând în felul acesta la producerea unei crize 

independent de starea economiei. Imperfecţiunile pot deteriora starea economiei. Hazardul 

moral poate genera situaţii de supraîndatorare atunci când economiile sunt liberalizate şi 

exista garanţii din partea guvernului, mărind astfel probabilitatea producerii crizelor.  
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           - Globalizarea financiară poate genera crize ca urmare a unor factori externi, chiar şi în 

acele ţări unde starea economiei este bună şi chiar în absenţa imperfecţiunilor pe pieţele 

internaţionale de capital. Dacă o ţară devine dependentă de capitalurile străine, modificările 

bruşte ale acestor fluxuri de capital pot crea dificultăţi de finanţare şi recesiune economică. 

Aceste modificări nu depind neapărat de starea economiei ţării gazdă. Printre aceşti factori 

externi se numără ratele dobânzii pe pieţele mondiale, ciclurile economice în ţările dezvoltate, 

o tendinţă către diversificarea investiţiilor în marile centre financiare, factori regionali etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP III: Fondul Monetar Internaţional în contextul globalizării 

   

3.1. Organizarea şi rolul FMI 

 

 Conferinţa Monetară şi Financiară din iulie 1944 de la Bretton Woods a prevăzut 

înfiinţarea a două instituţii - Fondul Monetar Internaţional (FMI) şi Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) - FMI urmând să deţină rolul principal în cadrul 

noului sistem monetar internaţional.  

 Statutul FMI, adoptat de cele 45 de state participante la conferinţă, a intrat în vigoare 

la 27 decembrie 1945, activitatea oficială a Fondului începând la 1 martie 1947.  

 Statutul iniţial al FMI a suferit două amendamente. Prima modificare, din anul 1969, 

s-a referit la dreptul FMI de a crea o nouă sursă a lichidităţii internaţionale - Drepturile 

Speciale de Tragere (DST) - precum şi la mecanismul atribuirii şi utilizării acestora. Al doilea 

amendament, intrat în vigoare la 1 aprilie 1978, cuprinde anumite modificări ale vechiului 

statut, în scopul realizării unei reforme evolutive a sistemului monetar internaţional, prin 

ratificarea Acordurilor de la Kingston (Jamaica, 1976). 

           Potrivit Articolului 1 din Statutul său, FMI are următoarele obiective: 

➢ să promoveze cooperarea monetară; 

➢ să faciliteze expansiunea comerţului internaţional; 
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➢ să înlăture restricţiile valutare din calea comerţului internaţional şi a fluxurilor 

financiare internaţionale; 

➢ să acorde ţărilor membre credite pe termen scurt şi mijlociu, în vederea reducerii 

dezechilibrelor temporare de balanţă de plăţi; 

➢ să promoveze stabilitatea cursurilor valutare şi evitarea devalorizărilor monetare ca 

mijloc de concurenţă internaţională.  

           FMI are două categorii de membri: membri originari sunt considerate acele ţări care au 

ratificat acordul de creare a FMI până la intrarea lui în vigoare; alţi membri sunt socotite toate 

celelalte ţări care au aderat la FMI după intrarea în vigoare a acordului. Această delimitare a 

membrilor FMI are, în principal, caracter onorific, dar uneori se ţine cont de acest lucru în 

desfăşurarea activităţii Fondului.  

            Numărul ţărilor membre ale FMI a crescut rapid, de la 29 de ţări în anul 1945, la 125 

în 1973, 151 în 1989 şi 184 de ţări membre în anul 2004. 

 

Fig.4 - Evoluţia numărului ţărilor membre ale FMI 
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                   România este membră a FMI din decembrie 1972. Calitatea de membru al FMI dă 

României, ca de altfel oricărui stat membru, posibilitatea de a beneficia de toate drepturile ce 

îi revin potrivit statutului şi reglementărilor de funcţionare cu îndatorirea de a-şi îndeplini 

obligaţiile asumate prin semnarea acordului, precum şi dreptul de a se retrage oricând din FMI 

pe baza unui aviz scris.  

 

 Structura organizatorică a FMI 

              Organele de conducere ale FMI sunt: Consiliul guvernatorilor, Consiliul executiv şi 

Directorul general. Pentru desfăşurarea activităţii sale, FMI este organizat pe comitete şi 

departamente specializate.   

   Consiliul guvernatorilor constituie organul suprem şi stabileşte liniile directoare ale 

activităţii Fondului. Fiecare stat membru este reprezentat de un guvernator (Ministrul de 
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finanţe sau Guvernatorul băncii centrale) şi un supleant numit de fiecare ţară. Dintre membrii 

Consiliului guvernatorilor unul este ales preşedinte. În sfera atribuţiilor sale intră: primirea de 

noi membri, excluderea membrilor, modificarea statutului, revizuirea cotelor de participare,  

încheierea de aranjamente valutare cu alte instituţii etc. De regulă, în luna septembrie a 

fiecărui an, Consiliul guvernatorilor se întruneşte într-o sesiune ordinară, în cadrul căreia se 

examinează activitatea Fondului în cursul anului financiar încheiat (1 aprilie - 31 martie) şi se 

stabilesc liniile directoare ale activităţii viitoare.  

           Consiliul executiv este format din 23 directori executivi, din care 7 sunt numiţi şi 16 

aleşi. 

           Directorul general este numit de Consiliul executiv pe o perioadă de 5 ani. El 

prezidează întâlnirile Consiliului executiv, nu votează decât în situaţia în care există egalitate 

de voturi şi poate participa şi la şedinţele Consiliului guvernatorilor, dar fără drept de vot.   

          Comitetul interimar a fost înfiinţat în anul 1974 ca un organ consultativ compus din 24 

membri, care dă avize şi face rapoarte către Consiliul guvernatorilor pe probleme privind 

gestionarea şi adaptarea sistemului monetar internaţional.  

         Comitetul dezvoltării constituit în acelaşi an este un comitet ministerial reunit al 

Consiliului guvernatorilor FMI şi al Băncii Mondiale, care analizează transferurile de resurse 

către ţările în curs de dezvoltare.    

          La nivelul FMI sunt organizate departamente geografice (Africa, Asia-Pacific, Europa, 

Orientul Mijlociu, Emisfera Occidentală) şi departamente funcţionale şi servicii speciale 

(Departamentul de finanţe publice, Departamentul juridic, Institutul FMI, Departamentul 

monetar şi valutar, Departamentul de studii, Departamentul de statistici şi Departamentul de 

trezorerie). 

        

Constituirea şi utilizarea resurselor FMI 

 Resursele FMI se pot grupa în general în patru categorii26:  

 a) Cotele de participare constituie partea cea mai importantă din capitalul FMI, fiecare 

ţară, odată cu aderarea la Fond, fiind obligată să subscrie o anumită cotă. Până în anul 1978 

această cotă era formată din 25% aur şi 75% monedă naţională. 

 Odată cu intrarea în vigoare a Statutului modificat al FMI, fracţiunea în aur a fost 

înlocuită cu valute convertibile ca echivalent al unei sume corespunzătoare în DST. În trecut, 

aurul corespunzător fracţiunii de 25% se depunea la unul din cei patru depozitari acreditaţi ai 

 
26 Gaftoniuc, S. – Finante internaţionale , Ed.economica, Bucuresti, 2000 
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Fondului (Sistemul Federal de Rezerve al SUA, Banca Angliei, Banca Franţei şi Banca de 

Rezervă a Indiei). Moneda naţională este păstrată într-un cont special la dispoziţia FMI, la 

banca centrală sau o altă bancă din ţara respectivă. 

 Periodic, aceste cote sunt revizuite, de regulă în sensul măririi lor. Sporirea cotelor de 

participare este determinată, în principal, de nevoia de resurse a Fondului pentru a face faţă 

solicitărilor sporite de finanţare ale membrilor. Revizuirea generală a cotelor se face la 

intervale de până la 5 ani, dar fiecare membru poate solicita, atunci când se consideră 

îndreptăţit, modificarea singulară a cotei sale. La data de 30 ianuarie 2003,  Consiliul 

executiv a realizat ultima revizuire a cotelor de participare (a 12-a), lăsând neschimbată 

valoarea acestora de 213,7 miliarde DST.   

 Cota de participare are o importanţă deosebită din punctul de vedere al ţării membre, 

deoarece de mărimea acesteia depinde: puterea de vot a ţării, volumul ajutorului financiar care 

i se poate acorda şi valoarea alocărilor de DST.  

 In cadrul FMI se aplică un sistem de vot ponderat cu cota de participare. Fiecărei ţări 

membre îi sunt acordate 250 de voturi, la care se adaugă câte un vot suplimentar pentru 

fiecare fracţiune de 100.000 dolari din cota de participare a ţării respective, astfel că 

participarea statelor membre la luarea deciziilor este proporţională cu numărul total de voturi. 

Totuşi, pentru anumite hotărâri de importanţă deosebită (de exemplu, modificarea cotelor de 

participare) este necesară unanimitatea.  

 Cotele de participare cele mai mari le au ţările dezvoltate, care deţin 3/4 din total şi, 

deci, din voturi: SUA – 17,08%, Japonia – 6,13%, Germania – 5,99%, Franţa – 4,95%, Marea 

Britanie – 4,95%.  

 b) Dobânzile şi comisioanele reprezintă o altă resursă a FMI, a cărei mărime depinde 

de volumul creditelor acordate şi de evoluţia ratelor dobânzii.  

            c) Vânzările de aur erau destinate, în formula vechiului statut, să mărească resursele 

Fondului într-o anumită valută pentru a face faţă solicitărilor deosebit de mari într-o monedă.   

 d) Împrumuturile se utilizează în cazul în care disponibilităţile FMI devin insuficiente 

comparativ cu solicitările de finanţare ale ţărilor membre şi se obţin de  la statele membre, de 

la alte organizaţii sau pe baza unor aranjamente. 

 Dreptul de a primi ajutor financiar în valută şi alocări de DST de la FMI este 

proporţional cu cotele-părţi vărsate, fapt care creează diferenţieri accentuate în redistribuirea 

resurselor Fondului. Astfel, ţările cu o bună situaţie economică şi financiară au şi posibilităţi 

mai mari de a apela la finanţările FMI şi, în plus, primesc cele mai mari alocări de DST, ceea 

ce constituie un paradox, deoarece nevoi suplimentare de resurse manifestă ţările în curs de 
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dezvoltare, ţări cu situaţie financiară slabă, reflectată şi în mărimea cotei lor subscrise şi 

vărsate la Fond.   

 O ţară membră poate utiliza DST pentru a obţine monedă străină de la alţi membri şi 

pentru a face plăţi către FMI. O astfel de utilizare nu constituie un împrumut, statelor membre 

ale FMI fiindu-le alocate DST pentru rezolvarea unor dezechilibre de balanţă de plăţi, fără 

îndeplinirea unor măsuri de politică economică şi fără obligaţia de rambursare. O ţară membră 

care îşi foloseşte alocările de DST plăteşte Fondului o dobândă la o rată anuală de 1%-5%, în 

timp ce un stat care deţine DST peste alocările sale încasează o astfel dobândă.   

              Tragerile obişnuite pot fi efectuate în două categorii: tranşele propriu-zise si 

facilităţile de finanţare.    

            a. Mecanismul tranşelor, destinat finanţării deficitelor generale ale balanţelor de plăţi, 

prevede 5 tranşe, fiecare de mărime egală cu 25% din cota de participare a ţării respective. 

Tragerea în prima tranşă, denumită „tranşă rezervă” se face automat, în momentul în care 

doreşte ţara membră. Pe lângă această tranşă există 4 „tranşe de credit”, tragerile în cadrul lor 

putându-se face succesiv, după epuizarea disponibilităţilor din „tranşa rezervă” şi după 

examinarea situaţiei concrete din ţara solicitatoare de către experţii FMI.  

 În acordarea tranşelor de credit, FMI aplică principiul condiţionalităţii: cu cât sumele 

trase cumulativ de o ţară membră sunt mai mari comparativ cu cota de participare, cu atât 

FMI va trebui să se asigure că politica dusă de statul respectiv permite echilibrarea balanţei de 

plăţi şi rambursarea fondurilor împrumutate. Prin mecanismul tranşelor, o ţară poate obţine 

maxim 125% din cota sa de participare, dar tranşele de credit superioare se obţin cu o 

condiţionalitate sporită., în scopul de a ajuta pe termen mediu ţările cu dezechilibre temporare 

de balanţă de plăţi, acestea putând obţine 100% din cotă anual şi 300% din cotă cumulat. În 

prezent, majoritatea creditelor acordate de FMI au la bază aranjamente „stand-by” încheiate 

de statele membre27. 

   Facilitatea de credit extinsă (EFF - Extended Fund Facility) a fost instituită în anul 

1974 şi a permis Fondului să furnizeze statelor membre ajutoare echivalente cu un procent 

mai mare din cota lor de participare (100% din cotă anual, 300% din cotă cumulat) şi pentru o 

perioadă mai lungă decât prin mecanismul tranşelor de credit (3 ani). Principalul obiectiv al 

acestei facilităţi îl reprezintă ajutorarea statelor membre pentru a depăşi dificultăţile de origine 

structurală ale balanţei de plăţi, care necesită în general o perioadă de ajustare mai mare.  

 
27 Brezeanu, P., Poanta D. - Organisme financiare internaţionale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2003 
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               b. Tragerile în cadrul facilităţilor de finanţare pot fi obţinute în situaţii  bine 

specificate, de deficite ale balanţelor de plăţi, în special de către ţările în curs de dezvoltare, 

astfel fiind create28:  

 Facilitatea de finanţare compensatorie (CFF - Compensatory Financing Facility) 

creată în anul 1963, vine în sprijinul statelor care fac dovada unui necesar financiar care să 

compenseze o scădere temporară a încasărilor din exporturi (în special de materii prime, 

semifabricate) sau o creştere temporară a costurilor importurilor de cereale. Aceste ţări care 

suportă majorări ale deficitelor balanţelor de plăţi au posibilitatea să tragă asupra FMI până la 

75% din cota de participare. Din anul 1988 este inclusă în Facilitatea finanţării compensatorii 

şi contingentării, care păstrează elementele esenţiale ale finanţării compensatorii, dar 

cuprinde şi elemente legate de contingentarea exporturilor sau a importurilor.  

 Facilitatea de finanţare a situaţiilor neprevăzute (USFF - Uncertain Situations 

Financing Facility) ajută statele membre să menţină dinamica reformelor, în cazul producerii 

unor şocuri externe. Dreptul total de tragere este de 80% din cota de participare: 30% pentru 

deficitul încasărilor din export, 30% pentru situaţii neprevăzute şi 20% o tranşă de credit 

facultativă.  

 Facilitatea de finanţare a stocurilor tampon (BSFF - Buffer Stock Financing Facility) 

a fost creată în anul 1969 pentru ţările care înregistrează dezechilibre de balanţă de plăţi 

cauzate de participarea lor la acorduri sau aranjamente internaţionale privind formarea şi 

funcţionarea stocurilor de materii prime, tragerile putând atinge 50% din cotă. 

 Facilitatea petrolieră a funcţionat temporar în perioada 1974-1975 şi a fost destinată 

să finanţeze ţările membre care au înregistrat deficite ale balanţelor de plăţi ca urmare a 

majorării preţului ţiţeiului, consecinţă a primului şoc petrolier. 

 Facilitatea „Witteveen" a fost creată în anul 1980 în scopul sprijinirii ţărilor membre 

care se aşteaptă să înregistreze deficite importante ale balanţelor de plăţi şi care au epuizat 

celelalte posibilităţi de tragere asupra FMI. 

 Facilitatea de ajustare structurală (SAF - Structural Adjustment Facility) şi 

Facilitatea de ajustare structurală extinsă  (ESAF - Enhanced Structural Adjustment Facility) 

au fost instituite în perioada 1986-1987, având ca scop acordarea de fonduri în condiţii de 

favoare (termen de 10 ani din care 5,5 ani perioadă de graţie, dobândă de 0,5% pe an) ţărilor 

în curs de dezvoltare cu venituri mici, pentru programe de reformă economică şi pentru 

 
28 Petria, N., Monedă, credit, bănci şi burse, Ed. Alma Mater, Sibiu, 2003 
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probleme repetate ale balanţei de plăţi. Cuantumul total al unei astfel de facilităţi este 

echivalent cu 50% din cota de participare a ţării, plătibil în trei anuităţi. 

 Facilitatea pentru transformare sistemică (STF - Systemic Transformation Facility) a 

funcţionat în perioada aprilie 1993-decembrie 1995 şi a constat în acordarea de asistenţă 

financiară ţărilor în tranziţie cu dezechilibre ale balanţei de plăţi datorate gravelor perturbaţii 

ale sistemului comercial şi de plăţi. Au beneficiat de această facilitate 20 de ţări, cea mai 

importantă tranşă (0,5 miliarde DST) revenind Ucrainei. 

 Facilitatea liniilor de credit preventive (CCL - Contingent Credit Lines)  a fost creată 

în anul 1999 în vederea acordării de credite pe termen scurt ţărilor membre a căror economie 

este fundamental sănătoasă şi bine gestionată, dar care se pot confrunta cu dezechilibre 

excepţionale ale balanţei de plăţi, generate de mişcări necontrolate ale pieţelor de capital sau 

de propagarea efectelor unei crize financiare internaţionale. 

 Facilitatea de reducere a sărăciei şi creştere (PRGF - Poverty Reduction and Growth 

Facility) a fost introdusă în noiembrie 1999 pentru a ajuta ţările cele mai sărace să facă faţă 

dezechilibrelor de balanţă de plăţi. Pe baza strategiei de reducere a sărăciei a ţării în cauză se 

adoptă programe pe 3 ani şi se poate obţine până la 140% din cota de participare, în cazuri 

excepţionale chiar 185%.    

 Consiliul guvernatorilor a hotărât în anul 2000 ca termenul de creditare să fie de 2¼-4 

ani pentru Acordul „stand-by” şi de 4½-7 ani pentru Facilitatea de credit extinsă, în timp ce 

pentru Facilitatea de reducere a sărăciei şi creştere perioada de rambursare să fie extinsă la 10 

ani cu 5½ ani perioadă de graţie. 

 

Drepturile Speciale de Tragere (DST) 

 DST - Drepturile Speciale de Tragere (SDR - Special Drawing Rights) sunt un 

instrument monetar creat ca urmare a deciziei Consiliului guvernatorilor FMI adoptată în 

1967 la Rio de Janeiro şi a modificării corespunzătoare a Statutului FMI în anul 1969. Ideea 

care a stat la baza naşterii DST a fost cea privind necesitatea creşterii lichidităţii 

internaţionale.  

 DST reprezintă o monedă de cont, emisă de FMI fără o garanţie materială, în funcţie 

de volumul comerţului internaţional, rezervele valutare oficiale ale statelor membre, 

lichiditatea internaţională, starea balanţelor de plăţi etc.  

 Valoarea DST a fost exprimată iniţial (1969) în aur, printr-o cantitate de aur egală cu a 

dolarului american în acea vreme (1 DST = 0,888671 g aur). În urma devalorizărilor dolarului 

şi generalizării cursurilor fluctuante (1971-1973) a apărut problema modificării valorii DST.  
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 În anul 1974 a fost adoptată o nouă metodă de calcul al valorii DST, pe baza unui coş 

valutar format din 16 valute, pentru ca în anul 1978, coşul valutar să fie restrâns la 6 valute 

reprezentative.  

 O altă reducere a dimensiunilor coşului a avut loc în anul 1981, la 5 valute (dolar 

american, marcă germană, liră sterlină, franc francez, yen japonez) ale ţărilor cu cea mai mare 

participare la exportul mondial. În urma evaluării DST în anul 1986, pe baza performanţelor 

în materie de export din perioada 1980-1984, s-a decis ca regulă revizuirea periodică a 

coşului valutar o dată la 5 ani.  

 La 1 ianuarie 1999, marca germană şi francul francez au fost înlocuite printr-o 

cantitate echivalentă de euro, ponderea monedei unice europene reflectând doar puterea 

economică a Germaniei şi Franţei. 

  

 

 

 

Tabelul nr. 1 - Ponderea valutelor în coşul valutar DST (%) 

 

Valuta 
1 ianuarie 

2006 

1 ianuarie 

2001 

1 ianuarie 

1999 

1 ianuarie 

1996 

USD 44 45 39 39 

EUR 34 29 32 - 

DEM - - - 21 

FRF - - - 11 

JPY 11 15 18 18 

GBP 11 11 11 11 

 

 Ponderile reflectă importanţa relativă a valutelor coşului în comerţul şi în plăţile 

internaţionale, fiind determinate pornind de la valoarea exporturilor de bunuri şi servicii şi de 

la soldul rezervelor valutare ale ţărilor participante. 

 Valoarea unui DST este calculată de FMI zilnic, ca medie aritmetică ponderată a 

cursului dolarului american pe piaţa valutară internaţională faţă de celelalte valute care 

compun coşul valutar. Valoarea la 10 februarie 2009 era de 1 DST = 1,49909 USD.   



 

 

48 

 

 Rata dobânzii DST se determină săptămânal, pe baza unei medii aritmetice ponderate 

a ratei dobânzii pe termen scurt pe piaţa financiară din SUA, Japonia, Marea Britanie şi zona 

euro. În perioada 1995-2005, media anuală a ratei dobânzii a fost de  2,1%, iar in prezent 

nivelul este de 0,62%.  

            Utilizarea DST în diferite tranzacţii şi operaţiuni financiare este limitată la ţările 

membre ale FMI care primesc alocări de DST şi la acele instituţii şi organisme care au primit 

dreptul de a le utiliza, fără a beneficia de alocări, în calitate de “alţi deţinători de DST”: 

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare, Banca Centrală a Caraibelor Orientale, Banca 

Centrală a Statelor din Africa de Vest, Banca de Dezvoltare a Africii de Est, Banca Statelor 

Africii Centrale, Banca Reglementelor Internaţionale, Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare, Banca Islamică de Dezvoltare, Banca Internaţională a Elveţiei, 

Banca Nordică de Investiţii etc.  

 Dezvoltarea operaţiunilor cu DST a avut la bază, în principal, ideea de a le crea un loc 

tot mai important în ansamblul relaţiilor monetare şi financiare internaţionale. 

 

3.2. Noile câmpuri de acţiune ale FMI 

  

                Reflectând un modus operandi din timpul Războiului Rece, mandatul FMI rămâne 

un aspect important al politicii externe a SUA. După Lawrence Summers, secretar-deputat al 

Trezoreriei, FMI obţine liberalizarea comerţului, promovează, stabilizează şi stopează crize 

financiare, lansează programe care să reducă cheltuielile militare la 2% faţă de 5% în 1990, şi 

sprijină procesele de democratizare. Recent, Senatul a aprobat fonduri suplimentare, dar cu 

condiţia unor reforme interne care ar obliga guvernele să liberalizeze comerţul şi să reducă 

subvenţiile. Dintre toate scopurile menţionate, numai unul – stabilitate şi stopare a crizelor 

financiare – pare să se apropie de mandatul iniţial al FMI, celelalte semănând cu mandatul 

WTO, cu interesele Consiliului de Securitate ONU sau cu scopurile Human Rights Watch. 

FMI a renunţat la neutralitatea sa politică aşa cum era ea prevăzută de mandatul său iniţial în 

"Articolele de Constituire" FMI mai joacă, de asemenea, un rol de investitor particular, prin 

crearea şi, implicit, prin garantarea unui climat de afaceri profitabil.  

 Mai mult, acordul dat politicii economice a unui membru îmbunătăţeşte valoarea 

riscului pentru creditori  şi investitori particulari.  

 De obicei, investitorii particulari nu îşi investesc banii într-o ţară până când FMI nu 

încheie acorduri. Aceste noi dimensiuni ale FMI cuprind şi probleme sociale şi politice, 

instituţia preocupându-se de respectul drepturilor omului în ţările membre. Imperfecţiunile 
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regularizării realizate de pieţe i-au deschis însă noi câmpuri de acţiune. În privinţa ajustării, 

arbitrajul pieţelor asigură flexibilitatea şi coerenţa sistemului valutar, însă nu conduce la 

stabilirea unor valori de echilibru fundamental atunci când este dublat de libertatea 

capitalurilor şi confruntat cu politici economice contradictorii. Contradicţiile existente între 

politicile economice naţionale se regăsesc în instabilitatea cursurilor valutare. În plus, în 

absenţa unei norme de echilibru curent, definirea unui curs valutar de echilibru devine mult 

mai dificilă. Distorsiunile cursurilor de schimb reale şi anticipările prost coordonate au 

provocat reacţii exagerate şi crize de schimb. Acestea au redus autonomia politicilor 

economice ale ţărilor mici faţă de o monedă de referinţă, de unde evoluţia către blocuri 

regionale.  

 În privinţa lichidităţilor, creditul bancar răspunde nevoilor economiei mondiale şi 

permite multor ţări să se lipsească de ajutorul ţărilor industrializate, însă alocarea lui este 

perturbată de incertitudinea condiţiilor pieţei. Pieţele creditelor private se dovedesc de multe 

ori incapabile să evalueze solvabilitatea debitorilor, ceea ce conduce la situaţii când 

îndatorarea extremă este urmată de absenţa totală a creditelor. Aceasta fragilizează economiile 

prin întreruperea brutală a finanţării externe. Se creează în acest fel o discriminare între ţările 

dezvoltate, care se bucură de acces neîngrădit la pieţele internaţionale de capitaluri, şi 

celelalte ţări, pentru care acelaşi acces este restrâns, intermitent, chiar inexistent.  

Aceste două deficienţe de funcţionare sunt la originea crizelor care au afectat sistemul 

monetar-financiar internaţional în ultimii 20 de ani şi conturează noile câmpuri de acţiune ale 

FMI. Dacă acesta nu a reuşit să se impună în stăpânirea instabilităţii valutare, a devenit însă 

gestionarul privilegiat al situaţiilor de îndatorare extremă. În acest context, principalele 

responsabilităţi ale FMI au devenit supravegherea politicilor valutare, prevenirea şi gestiunea 

crizelor financiare.  

 

            Articolul IV al statutului revizuit al FMI (1977) pune bazele principiului 

„supravegherii ferme” de către FMI a politicilor valutare a statelor membre. În acelaşi timp 

enumera informaţiile pe care statele trebuie să le comunice Fondului pentru buna desfăşurare 

a misiunii sale şi prevede o procedura de consultare anuală finalizată printr-o decizie a 

Consiliului de administraţie. Rămâne de determinat pe ce anume se va baza supravegherea, 

dat fiind faptul că noţiunea de curs valutar de echilibru dispăruse. Răspunsul ar putea fi dat de 

acelaşi articol IV care interzice manipularea cursurilor valutare sau a sistemului monetar 

internaţional pentru a împiedica ajustarea efectivă a balanţelor de plăţi sau pentru a câştiga 

avantaje competitive. Aceste prevederi nu trebuie însă interpretate în sensul că FMI ar putea 
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indica un curs valutar adecvat al unei monede. Fondul poate căuta să identifice acţiuni de 

manipulare şi să constate că un anume curs valutar nu este realist, însă aceste acţiuni au ca 

scop negocierea cu ţara respectivă, şi nu condamnarea explicită a politicii respective.  

             Astfel, conform unei decizii din 1977, pentru a determina dacă o ţară îşi manipulează 

cursul valutar FMI va lua în considerare următoarele aspecte:  

✓ intervenţie în acelaşi sens, masivă şi prelungită pe piaţa valutară 

✓ un nivel nesustenabil al împrumuturilor oficiale, excesive sau prelungite 

✓ introducerea, intensificarea sau prelungirea unor restricţii sau stimulări a tranzacţiilor 

sau plăţilor 

✓ introducerea sau modificarea substanţiala a unor restricţii sau stimulări a intrărilor sau 

ieşirilor de capital  

✓ adoptarea unei politici monetare şi a unor practici financiare care încurajează în mod 

anormal mişcările de capital 

✓ un comportament în materie de curs valutar care pare fără legătura cu realitatea 

economică şi financiară a ţării respective.  

 La acestea se adaugă necesitatea ca fiecare membru să evite fluctuaţiile perturbatoare 

pe termen scurt ale monedei naţionale prin intervenţii pe piaţa valutară.  

 Definită în acest fel, funcţia de supraveghere nu putea permite FMI să-şi îndeplinească 

misiunea de stabilizare a sistemului valutar. Fluctuaţiile de curs valutar au reprezentat unul 

dintre factorii perturbatori ai relaţiilor economice internaţionale în perioada anilor ’80.  

            În acest cadru, principiile enunţate mai sus nu erau suficiente pentru a stabiliza 

parităţile, deoarece nu presupuneau nici un angajament în privinţa politicilor economice. La 

momentul enunţării acestor criterii, nivelul ridicat al inflaţiei, variabilitatea ei de la o ţară la 

alta erau considerate vinovate de instabilitatea cursurilor valutare. Reducerea nivelului şi a 

divergenţelor în materie de inflaţie în anii ’80 nu a fost însă însoţită de reducerea variaţiilor 

cursurilor valutare.  

            Pentru a face ca supravegherea să fie eficientă, trebuiau cunoscute adevăratele forţe 

care acţionau asupra devizelor. De aceea FMI-ul a devenit unul din principalele centre de 

analiză economică în acest domeniu, elaborând numeroase lucrări de cercetare. În plus, a pus 

bazele unei supravegheri multilaterale sub forma unui raport semestrial intitulat 

„Perspectivele economiei mondiale”. Aceasta oferă o serie de analize şi de previziuni asupra 

evoluţiei economiei mondiale, fără a face însă recomandări de politică economică ţărilor 

industrializate.  
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 Instanţele de decizie ale FMI nu au avut deci nici o influenţă asupra modului de 

gestiune a cursurilor valutare din partea ţărilor industrializate. Aceasta poate şi din cauza 

faptului că FMI-ul nu dispune de mijloace de presiune financiară asupra acestor ţări, ultimele 

lor trageri datând de la sfârşitul anilor ’70. În acest fel responsabilitatea Fondului în gestiunea 

globală a sistemului monetar internaţional a scăzut. Chiar şi când ţările industrializate au 

ajuns la un acord pentru a limita fluctuaţiile excesive ale monedelor, au folosit lucrările 

Fondului, însă au creat alte proceduri de coordonare, mai ales în cadrul restrâns al reuniunilor 

G7.  

            Funcţia de supraveghere nu poate fi însă redusă la neputinţa de a stabiliza sistemul 

valutar între ţările industrializate, această funcţie putând fi considerată baza tuturor 

activităţilor Fondului.  

 În măsura în care FMI-ul s-a reorientat către ţările în dezvoltare, supravegherea 

bilaterală a sporit, precum şi rolul de consultanţă şi de asistenţă tehnică. În acelaşi timp 

domeniul de analiză s-a extins de la politica monetară şi bugetară la alte sectoare mai 

structurale (politica industrială, politica în domeniul concurenţei, sectorul bancar şi financiar, 

politici sociale, politici de mediu, cheltuieli militare etc.). 

            Problemele cu care s-a confruntat FMI-ul au devenit din ce în ce mai complexe 

(crizele financiare recente, tranziţia la economia de piaţă).  

 În prezent asistăm şi la multiplicarea regulilor internaţionale, prin elaborarea unor 

norme prudenţiale şi a unor coduri de conduită în materie de politică economică prin care 

FMI-ul ţinteşte să devină un punct de sprijin al noii arhitecturi financiare internaţionale.  

 Lărgirea câmpului de acţiune a fost favorizată de extinderea rolului FMI-ului în ţările 

în dezvoltare, mai ales în gestiunea crizelor care au cuprins aceste ţări în ultimii 20 de ani 

(criza datoriei suverane din America latină în anii ’80, Mexic 1994-1995, Asia de Sud-est 

1997, Rusia 1998 , Brazilia 1999, Argentina 2001-2002).  

             În cadrul crizei datoriei suverane care a lovit America latină în anii ’80, FMI-ul a 

trebuit, după ce pierduse teren în faţa băncilor comerciale, să-şi asume rolul de substitut şi de 

catalizator al capitalurilor private. Nesemnificative la sfârşitul anilor ’70, creditele venind din 

partea FMI reprezentau aproape o cincime din aporturile financiare în ţările în dezvoltare în 

anul 1983.  

              FMI-ul s-a folosit de două instrumente majore în gestiunea acestei crize: pe de-o 

parte practica finanţării comune şi condiţionalitatea ataşată ajutorului financiar. Finanţarea 

comună reprezintă o inovaţie în cadrul gestiunii crizelor datoriei suverane. Ea a permis 
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evitarea retragerii masive a capitalurilor, care ar fi avut efecte dezastruoase pentru 

comunitatea financiară.  

            O soluţie colectivă era necesară în situaţia în care fiecare bancă luată separat voia să-şi 

reducă angajamentele, dar unde interesul colectiv al sistemului financiar era de a menţine 

capacitatea ţării de a rambursa datoria. În acest context condiţionalitatea a căpătat din ce în ce 

mai multă importanţă, fiind garantul finanţării comune. Pentru multe ţări acceptarea acestor 

condiţii impuse de FMI a devenit indispensabilă pentru întoarcerea capitalurilor private. 

Condiţionalitatea întăreşte încrederea creditorilor. Această disciplină apare ca fiind unicul 

mijloc pentru ţările debitoare de a-şi recâştiga credibilitatea, în absenţa certificatului de bună 

purtare din partea FMI acest lucru fiind mult mai greu de obţinut29. 

 

3.3. Susţinători şi critici aduse FMI 

               

              După o jumătate de secol de existenţă, F.M.I. se află în faţa unor noi provocări. 

Criticile exprimate la adresa Fondului nu s-au împuţinat, din contra, tot mai multe voci 

consideră această instituţie una perimată sau subordonată intereselor ţărilor dezvoltate, mai 

ales intereselor S.U.A. printre criticile cele mai des întâlnite adresate F.M.I. se pot aminti:   

           - Fondul a dobândit o putere mult prea mare, ce riscă să scape de sub control. Acest 

lucru este argumentat mai ales prin prisma faptului că F.M.I. a pompat peste 110 miliarde 

dolari în criza asiatică, îndatorând aceste ţări cu scopul de a salva băncile internaţionale care 

au garantat creditele plasate în economiile acestor ţări. Este ştiut faptul ca Asia de sud-est a 

reprezentat un adevărat magnet pentru investiţiile internaţionale, fiind cunoscută drept cea 

mai dinamică regiune a globului. Cum majoritatea investiţiilor din această zonă îşi au originea 

în ţările dezvoltate, împrumuturile acordate de F.M.I. şi garantate de guvernele acestor ţări au 

avut drept consecinţă şi protejarea acestor investiţii. În plus, sunt foarte multe voci care 

consideră că nu este firesc ca un grup de câteva mii de specialişti să dicteze condiţiile de viaţă 

pentru o populaţie de peste 1,4 miliarde de oameni din ţările în dezvoltare.  

        - F.M.I. este acuzat de lipsa de transparentă, de faptul ca operaţiunile pe care le derulează 

nu sunt cunoscute, oferindu-se opiniei publice doar informaţii sumare. Tot în cazul crizei 

asiatice, Fondul a criticat politica macroeconomică dusă de guvernele acestor ţări, după ce tot 

Fondul lăudase succesele acestei politici. Ca o recunoaştere a acestei situaţii, Fondul a 

acceptat constituirea unui grup de experţi din afara instituţiei, care să-i monitorizeze 

 
29 Bari I. , Restructurarea relaţiilor financiar-valutare internaţionale, teza de doctorat, Biblioteca ASE 
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activitatea şi care a prezentat un prim raport la reuniunea anuală ce a avut loc la Praga, în 

2000. 

 Thomas Bernes, membru în board-ul instituţiei, a declarat că aceasta reprezintă o 

soluţie pentru creşterea transparenţei şi pentru îmbunătăţirea imaginii sale publice. Biroul de 

evaluare va fi autorizat să analizeze toate activităţile F.M.I., inclusiv acordurile de împrumut 

cu diferite ţări care beneficiază de asistenta financiară.  

             - Criticile F.M.I. se referă şi la politica acestuia în ţările sărace şi în cele aflate în 

procesul de tranziţie de la economia planificată la cea de piaţă. Nu de puţine ori, Fondul este 

acuzat că nu ţine cont de condiţiile concrete din aceste ţări şi condiţiile impuse nu fac altceva 

decât să înrăutăţească lucrurile. De altfel, un specialist american în problemele ţărilor în 

dezvoltare, John Cavanagh aprecia că în multe privinţe, F.M.I. este ca un medic din Evul 

Mediu, pentru care nu are importanţă de ce suferă pacientul, tratamentul fiind acelaşi. Pe 

termen scurt, ţările reuşesc să-şi atenueze dezechilibrul balanţei de plăţi, dar pe termen lung, 

efectele asupra sănătăţii economiei ţărilor în dezvoltare este dezastruos.  J. Stiglitz aprecia în 

una dintre cărţile sale cele mai de succes, „Globalization and its discontents”, că: „...nu am 

crezut niciodată ca cel mai mare obstacol pe care ţările în dezvoltare îl întâmpina este cel 

creat de om, o instituţie total inutilă, F.M.I.”  

              De altfel, şi în cazul României, condiţia impusă de F.M.I. de a contracta credite 

externe de pe piaţa privată de capital pentru echilibrarea balanţei de plăţi, într-o perioadă când 

condiţiile impuse de creditorii străini erau extrem de dure, n-ar fi condus decât la o îndatorare 

şi mai mare a ţării, cu efecte negative deosebit de grave pe termen lung. Se pare că înşişi 

specialiştii Fondului au realizat că acest lucru este mai degrabă rău.  

         - Tranziţia de la comunism la capitalism a constituit o noutate la fel de mare pentru 

instituţiile internaţionale ca pentru ţările în cauză. Ineditul situaţiei şi dimensiunea nebănuită a 

procesului a adus de multe ori F.M.I. şi alte instituţii în situaţia de a nu face faţă problemelor 

respective. Liberalizarea comerţului, a preţurilor, a cursului de schimb au condus la scăderea 

producţiei, creşterea dramatică a şomajului, a deficitului balanţei de plăţi, erodarea puterii de 

cumpărare, toate acestea constituind fenomene preponderente în ţările aflate în tranziţie. 

Aplicarea unei reţete unice în materie de tranziţie nu a condus la o creştere economică în ţările 

respective. Analiştii economici consideră că în cazul ţărilor în tranziţie, ca şi în cazul ţărilor 

sărace, programele F.M.I. trebuiau să realizeze un compromis viabil între ajustare şi 

dezvoltare; ajustând continuu sărăcia şi subdezvoltarea este, practic, imposibil de atins 

performanţe economice competitive şi un standard de viaţa decent în ţările respective.  
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         - F.M.I., în calitatea sa de instituţie centrală a Sistemului Monetar Internaţional, este 

incapabilă, în opinia foarte multor specialişti, să facă faţă unei crize declanşate în interiorul 

sistemului. Tot mai multe voci susţin că o criză în S.U.A. sau în Japonia ar echivala cu un 

colaps al întregului sistem financiar internaţional. Este, într-adevăr, un scenariu catastrofic, 

dar, pe de altă parte, crizele din Mexic, Asia de Sud - Est şi Argentina au arătat o 

vulnerabilitate deosebită a sistemului. În acest sens, tot mai mulţi experţi consideră necesară 

realizarea unor mecanisme flexibile, care să permită intervenţia Fondului în cazuri de urgenţă 

de tipul crizei asiatice.  

       - Globalizarea tot mai accentuată a economiei mondiale necesită racordarea activităţii 

F.M.I. la noile realităţi mondiale, inclusiv la îmbunătăţirea statutului şi a obiectivelor 

funcţionale. Întărirea supravegherii sistemului monetar internaţional reprezintă una din 

provocările fundamentale care stau în faţa acestei instituţii.  

 

          Aşa cum arăta şi Joseph Stiglitz30, managementul economic modern se conduce pe 

acelaşi principiu ca şi războiul modern, şi anume acela de a elimina contactul dintre decidenţi 

(agresori, în cazul războiului) şi beneficiarii deciziilor (victimele). „Din hoteluri luxoase, se 

trasează politici asupra cărora ar trebui gândit de două ori dacă s-ar cunoaşte oamenii ale căror 

vieţi au fost distruse”. 

         Susţinătorii fideli ai FMI spun că sfârşitul recesiunii în aceste ţări este o dovadă a 

eficienţei politicilor FMI. Aceste informaţii pot apărea însă ca fiind hazardate, deoarece orice 

recesiune are în cele din urmă un sfârşit. La cealaltă extremă se plasează pesimiştii care susţin 

că ceea ce a făcut FMI în această regiune a fost să prelungească recesiunea şi s o facă mai 

greu de suportat. Dacă au dreptate sau nu este greu de estimat, căci mai apare şi incertitudinea 

sau hazardul moral. Dar putem remarca faptul că Thailanda, care a urmat cu fidelitate 

prescripţiile FMI, se află după criză într-o situaţie mai proastă decât Malaysia sau Coreea, 

care au deviat de la drumul impus, adoptând o politică aproape independentă (6) 

 

3.4. Modernizarea şi adaptarea asistenţei financiare şi tehnice 

                

              Elementele de noutate au apărut în ultimii ani, când reforma amplă a FMI, impusă de 

noile condiţii ale economiei globale şi de experienţa acumulată într-o jumătate de secol, 

vizează tocmai modernizarea şi adaptarea asistenţei financiare şi tehnice, corelată cu o nouă 

 
30 Stiglitz, J., New Republic, 17 aprilie 2000 
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viziune asupra condiţionărilor impuse. Aceasta constă în delimitarea factorilor cheie a 

măsurilor de ajustări şi reforme macroeconomice critice pentru succesul programului finanţat 

într-o ţară membră – şi urmărirea îndeaproape a evoluţiei acestuia de către FMI, în timp ce 

factorii care condiţionează evoluţia programului, dar nu în mod decisiv, rămân la latitudinea 

guvernelor vizate, neintrând în categoria condiţionărilor (fără a se renunţa însă la 

supravegherea acestora de către FMI). 

             Aceasta reforma are în principal doua efecte: 

 - repoziţionarea FMI în ecuaţia responsabilităţilor împărţite de FMI şi guvernele ţărilor 

beneficiare de asistenţa sa financiară; 

 - renunţarea la implementarea programelor de redresare macroeconomică unice. 

            Desigur că obstacolele în calea acestei intenţii sunt încă numeroase. Cea mai dificilă 

problemă rămâne trasarea unei linii sigure între măsurile critice şi cele adiacente asigurării 

succesului unui program susţinut de către FMI. Nici problema delimitării clare a 

responsabilităţilor între FMI şi ţara debitoare nu este rezolvată. Atenţia FMI, în momentul 

implementării de programe în ţările aflate în dificultate, trebuie să se îndrepte spre ideea că o 

politică greşită va duce la adâncirea problemelor economice naţionale sau chiar regionale. În 

locul măsurilor de austeritate care să restaureze echilibrul macroeconomic, centrul de greutate 

al fiecărui program este reprezentat de reforma structurală puternică, pe termen lung, vizând 

principalii săi piloni de susţinere, cu scopul de a restabili încrederea în piaţă.  

                   Mai este nevoie de FMI? Specificitatea activităţii de creditare derulată de către 

Fond,constând în existenţa unui program de măsuri ce urmează a fi aplicat de către debitor, a 

fost universal acceptată, dar controversată sub aspectul intensităţii şi formelor sale. Aceste 

măsuri urmăresc asigurarea redresării economice a ţării în cauză, precum şi posibilitatea de 

restituire a creditului. În aceste programe sunt cuprinşi indicatori cuantificabili, obiective 

indicative şi criterii de performanţă prin care se urmăreşte atât aplicarea măsurilor, cât şi 

efectele acestora. De modul de atingere a acestor criterii se condiţionează derularea până la 

sfârşit a creditului contractat sau sistarea lui. Condiţionarea volumului creditelor de cotă parte 

este o altă restricţie importantă în privinţa volumului creditului de care poate dispune o ţară 

membră. Aceasta cu atât mai mult, cu cât mărimea cotei părţi este determinată proporţional cu 

potenţialul economic al ţării în cauză. 

             Cu toate că împrumuturile acordate de FMI au crescut continuu în ultimul deceniu, 

până în anul 1999, după care au scăzut puternic în 2000, cunoscând o revigorare în 2001, 

această instituţie a fost acuzată, adeseori de către ţările beneficiare de condiţii mult prea aspre 
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impuse, de neluarea în considerare a specificităţilor naţionale – economice şi sociale, proces 

alimentat şi de unele eşecuri răsunătoare. 

                La problema ridicată dacă mai este nevoie de FMI, răspunsul este foarte probabil 

afirmativ. Nu credem că soluţia rezidă în desfiinţarea FMI, ci în eficientizarea sa. Se impune 

ca Fondul să capete autoritatea de a interveni nu numai în momente de crize, ci şi pentru a 

preveni producerea acestor crize. FMI ar putea fi împuternicit să acţioneze în calitate de 

creditor de ultimo recurs pentru acele ţări care doresc o astfel de protecţie şi nu pot recurge la 

piaţa financiară, dar care îndeplinesc anumite condiţii impuse de FMI. În ceea ce priveşte 

ţările care nu pot îndeplini aceste condiţii, ele vor avea acces la resursele Fondului recurgând 

la mecanismele consacrate a facilităţilor de creditare. Numai că, în caz de criză, Fondul ar 

trebui să pună condiţii şi creditorilor acestora. În fine, în cazurile cele mai grave, conversia 

datoriei externe în active şi chiar moratoriul reprezintă soluţii care trebuie să se afle în atenţia 

FMI. Aşadar, cazurile de care se ocupă adesea FMI sunt dintre cele mai grave.  

               Este nevoie de FMI, astăzi mai mult ca oricând. Asistăm la o creştere fără precedent 

a mobilităţii capitalului şi la o accentuare a managementului ratei de schimb şi a rezervelor de 

lichidităţi, care pare puţin realizabil în contextul creşterii riscurilor generate de creşterea 

oportunităţilor şi avalanşa incertitudinilor. Cu toate acestea, FMI are încă un rol important de 

jucat în privinţa reducerii riscurilor şi eşecurilor financiare, dar şi în determinarea unor noi 

jucători să intre pe piaţa. Este adevărat că oportunităţile economice pe glob sunt în continuă 

creştere, dar multe ţări nu se află încă în poziţia de a obţine avantaje de pe urma acestora. 

Piaţa premiază politicile economice sigure şi eficiente şi pedepseşte, adeseori, greşelile.  

              Prezenţa FMI este importantă şi în momentul în care ţările adoptă politici de 

devalorizare competitivă pentru a-şi echilibra balanţa comercială. Aceste devalorizări produc 

grave dezechilibre monetare, constituindu-se într-una dintre cele mai vulnerabile canale de 

transmisie a crizelor la nivel regional şi global, ele fiind una dintre cauzele pentru care FMI a 

fost creat: să evite devalorizările competitive în lanţ. Acest organism supranaţional are un 

dublu rol: unul psihologic si unul calitativ. Intervenţia Fondului descurajează speculaţiile, 

calmează piaţa şi permite monedelor în dificultate să revină la un curs normal. Este arbitrul de 

care piaţa are nevoie. 

           A spune ca FMI este indispensabil nu înseamnă că trebuie să fim mulţumiţi cu ceea ce 

avem. Ba din contra, un nou FMI ar trebui să fie gândit astfel încât să aibă capacitatea de a 

reduce hazardul moral şi să aibă o eficienţa ridicată în contextul adâncirii interdependenţelor 

între economiile lumii. Sistemul monetar internaţional ar trebui să aibă la bază un sistem 

bancar sigur, bazat pe principii asemănătoare celor oferite de Comitetul de la Basel, astfel 
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încât băncile care acordă împrumuturi riscante să suporte şi ele efectele crizei. Sistemul 

bancar ajunge în situaţie de colaps din cauza riscului excesiv pe care şi-l asumă băncile când 

acordă aceste împrumuturi. 

 Acest lucru este permis de existenţa „unor plase de siguranţă” care, în momentul 

apariţiei lor, au îndepărtat disciplina verificărilor din comportamentul bancar. Băncile îşi 

permit astfel să acorde împrumuturi cu grad mare de risc, ştiind că în caz de eşec îşi vor 

recupera banii din taxele plătite de contribuabili. 

 De asemenea, FMI ar trebui să-şi delimiteze acţiunile faţă de cele ale Băncii Mondiale, 

lăsând acesteia rolul de bancă pentru dezvoltare care să acorde împrumuturi pe termen mediu 

şi lung. Fondului i-ar rămâne rolul de a supraveghea sistemul financiar global şi de a interveni 

pentru stabilizarea acestuia prin împrumuturi pe termen scurt în cazul crizelor de lichidităţi şi 

numai ţărilor solvabile. Astfel, complementaritatea celor două instituţii şi colaborarea dintre 

ele ar conduce la creşterea eficienţei asistenţei financiare internaţionale. 

 Unul dintre principalele obiective este crearea unui sistem financiar mult mai stabil, 

care să susţină creşterea economică globală. Simpla desfiinţare a FMI ar fi o greşeală pentru 

că ar putea genera o mare instabilitate financiară globală. În viitor ar fi de dorit crearea unei 

noi instituţii globale cum ar fi o agenţie internaţională de supraveghere, o „poliţie financiară 

globală”. În ciuda reformelor iniţiate în ultimii doi ani, este greu de crezut că în viitorul 

apropiat vor fi luate măsuri de restructurare severă a Fondului Monetar Internaţional, aceste 

acţiuni fiind privite cu reticenţă de Statele Unite, cel mai important membru al FMI. 

           

3.5. Atragerea României în sistemul financiar global prin intermediul FMI 

 

              România a devenit membră FMI la 15 decembrie 1972. Participarea României la 

FMI se ridică la 1.030,2 milioane DST sau 0,48% din cota totală. Puterea de vot a României 

este de 10.552 voturi sau 0,49% din total. România a acceptat obligatiile prevazute în 

Articolul VIII ale Statutului FMI referitor la convertibilitatea de cont curent la 25 martie 

1998.  

 

Rolul şi activităţile Biroului Reprezentanţei Rezidente a FMI în România 

            Biroul regional FMI pentru Romania si Bulgaria a fost infiintat in septembrie 2006, 

succedand biroului FMI in Romania. Obiectivul central al biroului regional consta in 
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imbunatatirea capacitatii Fondului de a-si desfasura functia de supraveghere -- activitatea 

principala a Fondului in Romania si Bulgaria, ulterior integrarii in UE, la 1 ianuarie 2007. 

 In acest scop, biroul regional:  

• promoveaza punctele de vedere ale FMI si actioneaza in vederea realizarii obiectivelor 

Fondului in regiune, inclusiv prin activitati care vizeaza largirea plajei de comunicare 

cu institutii altele decat guvernul si banca centrala, respectiv mass-media, grupuri de 

analiza, universitati, sindicate, asociatii profesionale si alti interlocutori importanti;  

• monitorizeaza si analizeaza evolutia economiei, elaboreaza studii, identifica 

problemele legate de politicile economice si colaboreaza indeaproape cu 

departamentele din Washington in vederea imbunatatirii eficientei acestora in 

activitatile lor de supraveghere, inclusiv printr-o contributie activa in formularea 

recomandarilor de politici economice de catre departamentele respective;  

• faciliteaza transmiterea analizelor realizate de echipele din Washington guvernelor de 

la Bucuresti si Sofia; de asemenea, se afla in contact cu principalii factori de decizie 

comunicand colegilor de la sediul central punctele de vedere ale autoritatilor cu privire 

la politicile economice;  

• aduce un accent regional recomandarilor Fondului, supunand atentiei factorilor 

decizionali aspecte comune ale politicilor economice de interes pentru Fond;  

• organizeaza cursuri de perfectionare cu tematici specifice adresate oficialilor locali.  

          Biroul Reprezentanţei Rezidente a FMI joacă un rol important în asigurarea 

transparenţei politicilor FMI în România. Biroul este disponibil pentru întâlniri cu oamenii de 

afaceri români şi străini, reprezentanţi din domeniul bancar şi pentru schimbul de opinii 

referitoare la economia românească şi politicile economice. Reprezentantul Rezident este 

singurul purtător de cuvânt al Fondului în România şi este disponibil pentru contacte 

periodice cu ziariştii. În acest context, Reprezentantul poate face declaraţii de presă şi poate 

participa la interviuri de presă şi televiziune, prezentând viziunea Fondului în probleme legate 

de economia româneasca. Mai mult decât atât, Reprezentantul Rezident al FMI participă 

ocazional la conferinţe şi întâlniri organizate de instituţii publice, organizaţii financiare 

internaţionale, organizaţii neguvernamentale, sindicate şi alte grupări care se dezbat probleme 

generale de macroeconomie şi referitoare la economia românească. Biroul nostru este, de 

asemenea, gata să colaboreze cu universităţi şi institute economice interesate în activitatea 

desfăşurată de FMI. Biroul Rezident acordă, totodată, o atenţie deosebită posibilităţilor de 
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instruire profesională care contribuie la înţelegerea şi tratarea de către participanţi a 

problematicii FMI.  

             În acest sens, Reprezentantul Rezident al FMI participă la preselecţia candidaţilor 

care solicită participarea la cursuri şi seminarii organizate de FMI şi Joint Vienna Institute.  

         FMI are un rol bine definit în economia României, acela de-a crea un sistem financiar 

şi monetar puternic şi de-a încuraja dezvoltarea economică durabilă. În acest scop el 

îndeplineşte următoarele funcţii: 

  

 1. Functia de supraveghere este stipulată în Articolul IV al Statutului FMI, modificat 

in 2007, dupa aproximativ 30 de ani de la precedenta modificare, care a avut loc la sfarsitul 

anilor 70. Pentru a asigura eficienta acestei functii in contextul globalizarii actuale, FMI 

propune o serie de masuri prin noua sa Strategie pe Termen Mediu.  

 Decizia din 2007 privind supravegherea bilaterala. In iunie 2007, cadrul de 

supraveghere a fost actualizat pentru prima data de la sfarsitul anilor 70 prin adoptarea 

Deciziei privind Supravegherea Politicilor Economice ale Tarilor Membre, care cuprinde cele 

mai bune practici. Supravegherea FMI trebuie sa vizeze in principal stabilitatea externa si sa 

evalueze riscurile si vulnerabilitatile unei economii.  

 Consolidarea practicilor de supraveghere. In cadrul supravegherii FMI, o atentie 

deosebita a inceput a fi acordata sectorului financiar, odata cu introducerea Programului de 

Evaluare a Sectorului Financiar (FSAP) si prin dezvoltarea de instrumente analitice pentru 

integrarea analizelor privind sectorul financiar si pietele de capital, in evaluarile 

macroeconomice.  

 Supraveghere pe baze multilaterale. FMI actualizeaza continuu evaluarile privind 

tendintele economice la nivel regional si mondial. Principalele instrumente de supraveghere 

regionala si globala sunt cele doua rapoarte semianuale, World Economic Outlook si Global 

Financial Stability Report. Primele consultari multilaterale cu privire la dezechilibrele 

mondiale, incheiate pe 7 august 2007, arata nevoia de consolidare a acestor evaluari la nivel 

regional si mondial. Pentru dezvoltarea in continuare a supravegherii la nivel regional, au fost 

luate deja unele masuri care vizeaza modificari organizationale, activitatea de cercetare, 

discutii cu privire la politicile economice si comunicare. In plus, rapoarte regionale - Regional 

Economic Outlook Reports (REO) - pe patru mari regiuni sunt publicate anual sau semianual. 

Cel mai recent REO pentru Europa vizeaza consolidarea sistemului financiar.  

http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2007/pn0797.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/reo/2007/eur/eng/ereo1107.pdf
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 In Romania, FMI conduce procesul de supraveghere in mod regulat prin Cosultarile 

din cadrul Articolului IV. 

 Raportul privind Consultările potrivit Articolului IV din 2008 s-a finalizat cu 

următoarele concluzii ale echipei de evaluare FMI: 

 - România a făcut progrese semnificative în atingerea nivelurilor de venituri din 

UE, dar convergenţa reală rapidă a mers mână în mână cu dezechilibrele 

macroeconomice în creştere. Odată ce perspectivele aderării la UE au părut sigure, capitalul 

străin a inundat Romania pentru a profita de imbunătăţirile resimţite ale riscurilor si 

rentabilităţilor investiţiilor, declanşând un boom al absorbţiei. Acest boom a fost insoţit de un 

deficit de cont curent in crestere, desi nivelul prezent al cursului de schimb nu creează 

ingrijorări semnificative privind stabilitatea externă. Din cauza inăspririi condiţiilor pe piaţa 

muncii si a politicilor fiscale care evoluează in mod pro-ciclic, boom-ul absorbţiei a creat de 

asemenea presiuni inflaţioniste. Socurile datorate preţurilor la alimente si energie au impins 

inflaţia totală cu mult peste plaja ţintă a BNR, in timp ce, pană in prezent, turbulenţele de pe 

piaţa financiară globală s-au reflectat in principal in costurile de finanţare externe oarecum 

mai ridicate si o volatilitate mai mare a cursului de schimb. 

 - Cu toate că perspectiva economică este relativ nesigură, dezechilibrele 

macroeconomice ar trebui să se normalizeze treptat pe termen mediu, cu ajutorul unui 

mix de politici îmbunătăţit, în concordanţă cu ambiţia României de a adopta moneda 

Euro până în anul 2014. Economia incă nu dă semne de incetinire pană la un ritm mai 

sustenabil; in acelasi timp, tensiunile de durată pe piaţa financiară globală poartă in ele 

germenii unei incetiniri drastice. Totusi, indiferent de scenariu, o provocare cheie pentru 

Romania va fi adoptarea unor politici fiscale si de venituri mai orientate spre stabilitate, 

politici care să completeze, si nu să contracareze, politica monetară a BNR. Dar provocările 

Romaniei cu privare la politicele economice depăsesc cu mult problemele simple de 

coordonare a politicilor intr-o economie in supra-incălzire. In special, viteza sustenabilă a 

convergenţei reale va depinde in ultimă instanţă de abilitatea politicilor de a putea aborda in 

mod corespunzător deficitul de capacităţi in crestere, necesitand eforturi noi pentru a ajunge 

din urmă cele mai performante state membre noi ale UE in ceea ce priveste reformele 

structurale. 

 - Politica fiscală trebuie înăsprită. Poziţia fiscală a Romaniei – in special asa cum 

este indicată de nivelurile scăzute ale datoriilor publice – este relativ solidă. Cu toate acestea, 

ar fi fost potrivit să reacţioneze la boom-ul absorbţiei din sectorul privat permiţând 

funcţionarea stabilizatorilor fiscali automaţi in jurul ţintei general aprobate pentru deficitul 



 

 

61 

 

fiscal pe termen mediu de 1% din PIB. Asa cum este ilustrat de experienţa unor alte economii 

regionale, nu este obligatoriu ca o poziţie fiscală mai puţin pro-ciclică să intre in conflict cu 

cheltuielile crescute de capital. In acest sens, si pe baza binevenitei rectificări bugetare 

recente, poziţia fiscală pentru anul 2008 trebuie inăsprită in continuare pentru a obţine un 

deficit de aproximativ 1.% din PIB. O poziţie fiscală mai restrictivă ar facilita sarcina politicii 

monetare si, in acelasi timp, ar orienta deficitul pe un drum de consolidare credibil, către ţinta 

sa pe termen mediu, si ar evita nevoia de adoptare a unei poziţii fiscale pro-ciclice atunci cand 

economia va trece la o etapă de crestere mai lentă. In timp ce alegerile următoare vor face 

dificilă din punct de vedere politic atingerea acestei ţinte mai ambiţioase de deficit, există 

posibilităţi considerabile de a restrange cheltuielile bugetare pentru intreţinere si operaţionale, 

precum si cele de capital, iar o astfel de restrangere a cheltuielilor ar putea contribui la 

atenuarea presiunilor de supra-incălzire in sectorul exploziv al construcţiilor. Vor fi de 

asemenea importante menţinerea disciplinei salariale in sectorul public si rezistarea la 

presiunile populiste privind majorarea cheltuielilor sociale sau micsorarea taxelor in perioada 

premergătoare alegerilor. 

 - Va trebui susţinută o politică fiscală mai pro-activă cu ajutorul unei culturi 

bugetare mai puţin mioape. Concentrarea politicilor fiscale actuale asupra aspectelor pe 

termen scurt ar putea fi concordantă cu cerinţele privind o etapă timpurie de tranziţie. In acest 

moment, o astfel de cultură politică a devenit contraproductivă, asa cum este ilustrat de 

succesul limitat pană in prezent al Romaniei in accesarea si absorbirea fondurilor UE. 

Imbunătăţirea gestionării politicii fiscale necesită o expertiză fiscală mai mare si o capacitate 

mai mare la toate nivelurile guvernamentale, modificarea regulilor si procedurilor care susţin 

orientarea actuală pe termen scurt si stabilirea unui rol pentru grupurile independente de 

experţi care să atenueze prejudecăţile politice asupra perspectivelor macroeconomice si 

fiscale. 

 - Politica monetară se confruntă cu un mediu dificil în eforturile sale de a 

reinstaura o inflaţie scăzută si stabilă. Un boom al absorbţiei, un curs de schimb foarte 

volatil si politicile fiscale pro-ciclice ar constitui deja provocări considerabile pentru o bancă 

centrală care isi consolidează incă acreditările pentru ţintirea inflaţiei. Totusi, socurile 

negative asupra ofertei au agravat presiunile asupra inflaţiei totale, iar asteptările inflaţioniste 

nu mai pot fi ancorate in intregime. BNR a reacţionat in mod corespunzător prin inăsprirea 

politicii monetare prin cateva majorări ale ratei dobanzii de politică monetară, dar ar putea fi 

necesară o inăsprire suplimentară pentru a aduce inflaţia inapoi in plaja ţintă pană in anul 

2009. Totodată, BNR ar trebui să continue să isi consolideze capacitatea de a-si implementa 
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regimul de politică monetară, inclusiv prin evaluarea experienţei sale in ţintirea inflaţiei 

incepand cu anul 2005. 

 - Date fiind riscurile în crestere pentru stabilitatea financiară, sunt justificate 

vigilenţa permanentă si măsurile preventive suplimentare. Dezvoltarea serviciilor 

financiare a evoluat in pas rapid, iar necorelarea pe valute in sectorul privat este in crestere. In 

plus, imprumuturile neperformante ale băncilor sunt in crestere, iar rezervele tampon de 

capital si de lichiditate, altădată mari, se deteriorează, desi indicii de soliditate financiară 

răman relativ solizi. Este adevărat că este dificilă identificarea, motivarea si implementarea 

măsurilor preventive intr-un cadru in care fragilităţile financiare sunt in crestere, dar incă nu 

sunt acute. Măsurile preventive recente care vizează riscurile legate de valută pentru 

imprumutătorii neasiguraţi si imbunătăţirea gestionării lichidităţilori băncilor reprezintă pasi 

lăudabili in direcţia corectă. Totusi, sunt recomandate rezerve tampon mai mari de capital 

pentru expuneri mai riscante, inclusiv expuneri de tip proprietate imobiliară, si trebuie luate in 

considerare si măsuri suplimentare pentru controlarea si limitarea riscurilor de lichiditate si 

operaţionale. Actualizarea preconizată pentru Financial Sector Assessment Program 

(Programul de evaluare a sectorului financiar) mai tarziu in decursul acestui an va oferi o 

oportunitate bună pentru verificarea punctelor forte si a vulnerabilităţilor sistemului financiar 

al Romaniei. 

 2.  Asistenţa financiară 

 Una dintre responsabilitatile principale ale FMI este sa acorde imprumuturi ţărilor care 

au dificultati de balanţa de plăţi, oferind  acestor tari posibilitatea de a-si reface stocul de 

rezerve internationale, de stabilizare a cursului valutar, de continuare a platii importurilor si 

de reinstaurare a conditiilor de crestere economica. Spre deosebire de bancile de dezvoltare, 

FMI nu acorda imprumuturi pentru proiecte specifice.  

 De-a lungul anilor, FMI a dezvoltat o serie de tipuri de credit, numite si "facilitati", 

concepute astfel incat sa raspunda nevoilor specifice fiecarei tari membre. Tarile cu venituri 

reduse pot lua imprumuturi cu dobanda preferentiala, prin Facilitatea de Crestere Economica 

si Reducere a Saraciei (PRGF) si prin Facilitatea privind Socurile Externe (ESF). 

Imprumuturile nepreferentiale sunt in general de tipul Acordului Stand-by (SBA), ocazional 

folosindu-se si Facilitatea Extinsa (EFF), Facilitatea de Suplimentare a Rezervelor (SRF) si 

Facilitatea de Finantare Compensatorie (CFF). FMI ofera si asistenta financiara de urgenta, 

pentru a sustine refacerea economiilor in urma dezastrelor naturale si a conflictelor, uneori la 
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dobanda preferentiala. In cadrul Strategiei pe Termen Mediu, FMI discuta posibilitatea 

introducerii unui nou instrument de finantare pentru economiile emergente, care raman 

vulnerabile la socurile externe, in ciuda politicilor interne solide. Acest instrument ar oferi 

finantarea necesara mentinerii increderii si reducerii riscului de criza.  

 Asistenţa financiara pentru Romania s-a materializat in programe de imprumut de 

tipul Acord Stand-by. Incepand cu 1972, Romania a folosit resursele FMI in noua ocazii 

(detaliate mai jos) ca suport financiar pentru programele economice ale guvernului. Ultimul 

acord, al zecelea, aprobat in iulie 2004 a fost un acord Stand-by de tip preventiv, pe 24 de 

luni, din care autoritatile romane nu au intentionat sa faca trageri. Nici acest acord nu a fost 

finalizat.  

 Totalul creditelor nerambursate la sfarsitul lunii septembrie 2007 se ridica la 13.8 

milioane DST, respectiv 1.33% din cota.  

 

Tabelul nr. 2 – Acordurile încheiate de România cu FMI 

Tipul Acordului Data Aprobarii 
Data Expirarii 

sau Rezilierii 

Suma Aprobata 

(milioane SDR) 

Suma Trasa 

(milioane SDR) 

Stand-by 10/03/75 10/02/76 95.0 95.0 

Stand-by 09/09/77 09/08/78 64.1 64.1 

Stand-by 06/15/81 01/14/84 1,102.5 817.5 

Stand-by 04/11/91 04/10/92 380.5 318.1 

Stand-by 05/29/92 03/28/93 314.0 261.7 

Stand-by 05/11/94 04/22/97 320.5 94.3 

Stand-by 04/22/97 05/21/98 301.5 120.6 

Stand-by 08/05/99 02/28/01 400.0 139.75 

Stand-by 10/31/01 10/15/03 300.0 300.0 

Stand-by 

preventiv 

07/07/04 07/07/06 250.0 0 (nefinalizat)* 

*Suma trasa este zero deoarece acesta a fost un Acord Stand-by preventiv (precautionary). 

Programul nu a fost finalizat, numai prima evaluare fiind incheiata.  
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 România a avut, înainte de 1990, trei acorduri stand-by încheiate cu Fondul Monetar 

Internaţional şi ambiţia lui Ceauşescu de a ne achita inainte de scadenţă ratele ne-a costat 

enorm. Dupa 1990, s-au încheiat nu mai puţin de şapte acorduri stand-by, ultimul după 

alegerile din 2004, în valoare de 250 milioane DST (Drepturi Speciale de Tragere), 

echivalentul a 367 milioane dolari.  

          Acordul a fost rupt de către România un an mai târziu, (de către un ministru de finanţe 

care azi susţine necesitatea unui nou împrumut), dintr-un motiv care nu ne surprinde deloc : 

FMI nu era de acord cu creşterile salariale, care au crescut de patru ori într-un singur an. Avea 

Fondul dreptate ? Se pare ca da.  

 Trebuie menţionat că fiecare din cele şapte acorduri stand-by semnate de România 

prevedea împrumuturi de cel mult până într-un miliard de dolari, eşalonate pe doi, trei sau 

chiar patru ani, condiţionate de îndeplinirea unor parametri economici de către guvernul 

României.  

 La început de an 2009, adâncirea deficitelor şi lipsa surselor de finanţare fac tot mai 

posibilă încheierea unui nou acord cu Fondul Monetar Internaţional şi solicitarea unui 

împrumut, probabil, în valoare de 20 miliarde dolari. Se vorbeşte despre necesitatea unui 

împrumut de circa 20 miliarde dolari, în condiţiile în care însuşi Fondul Monetar are nevoie 

de cel puţin 150 miliarde dolari pentru a face faţă solicitărilor venite şi din partea altor ţări.  

             În funcţie de realismul bugetului de stat pe 2009 vom şti, cel mai probabil, dacă vom 

apela sau nu la sprijinul FMI. Pentru mulţi specialişti în finanţe din România, un nou acord 

stand-by nu este tocmai un capăt de ţară. Dimpotrivă, el apare ca o necesitate.   

            Totuşi, FMI nu este deţinătorul adevărului absolut şi acest lucru s-a dovedit de-a 

lungul timpului. Cu atât mai mult, FMI nu mai este instituţia care să răspundă eficient 

provocărilor secolului XXI, implicit crizei financiare mondiale. Din păcate nu avem de unde 

alege.  

           Spre deosebire de banii de la Uniunea Europeană sau de la Banca Mondială, banii de la 

FMI nu se duc direct în economie, acolo unde se simte lipsa acută de finanţare. Ei intra în 

conturile Băncii Naţionale şi reprezintă un gaj pentru împrumuturile externe pe care România 

urmează să le facă. Se spune că sunt şi o siguranţă pentru investitorii străini31.  

 

 3. Pregatire profesională 

 
31 Analiza de Alexandru Moldovan, Sursa: Bloombiz 
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 FMI asigura instruire profesionala prin intermediul cursurilor si seminariilor 

organizate la sediul central si prin sponsorizarea Joint Vienna Institute. Aceste programe sunt 

astfel concepute incat sa fie la nivelul cerintelor in crestere ale tarilor membre. In acest scop, 

programul de baza include cursuri elementare, medii si avansate despre programare si politici 

financiare si management macroeconomic, statistica balantei de plati, operatiuni monetare si 

valutare, conturi nationale si statistici guvernamentale etc.  

 Obiectivul de baza al acestor programe este instruirea profesionala a oficialilor din 

tarile membre ale Fondului. Instruirea are scopul de a creste nivelul calitativ al elaborarii 

politicii economice in tarile membre si de a imbunatati intelegerea reciproca a unor chestiuni, 

de catre oficialii tarilor membre si personalul FMI.  

 Pana acum, prin programele sale, Institutul FMI si Joint Vienna Institute au contribuit 

la instruirea profesionala a numerosi oficiali romani, in domeniile: programare si politica 

financiara, tehnici de analiza si programare financiara, politici de sector extern, finante 

publice, operatii valutare si monetare, statistica.  

 

 4. Asistenţă tehnică 

 Asistenţa tehnică oferită de FMI sprijina dezvoltarea resurselor productive ale tarilor 

membre, ajutandu-le sa-si formuleze politici economice si fiscale in sprijinul cresterii 

economice. FMI ajuta aceste tari sa-si consolideze capacitatile umane si institutionale, si sa 

formuleze politici macroeconomice, structurale si fiscale corespunzatoare. Asistenta tehnica 

reprezinta aproximativ o cincime din bugetul operational al FMI. Finantarea asistentei tehnice 

se face atat din resurse interne cat si externe, cele din urma reprezentand fonduri din partea 

donatorilor bilaterali si multilaterali.  

 FMI a oferit Romaniei asistenta tehnica in numeroase domenii, cum ar fi administrare 

fiscala si vamala, politici fiscale, managementul cheltuielilor bugetare, politici monetare si 

organizarea bancii centrale, supraveghere bancara, tintirea inflatiei, statistica si practici 

procedurale si institutionale pentru prevenirea spalarii banilor.  
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CAP. IV  Misiunea şi organizarea Băncii Mondiale  

  

 Banca Mondială este cea mai prestigioasă intituţie internaţională de dezvoltare, 

reprezentând un model pentru majoritatea băncilor de dezvoltare. Procedurile sale de 

aprovizionare şi aprobare au fost deoseori preluate şi adaptate necesitặţilor instituţiilor 

regionale. De aceea, studierea metodelor utilizate de Banca Modială este necesară atât pentru 

înţelegerea acestora, cât şi în scopul extrapolării lor.   

 Banca Mondială nu este o "bancă" în sensul obişnuit al cuvântului ci mai degrabă o 

agenţie specializată. Ea este una dintre agenţiile specializate ale Naţiunilor Unite şi este 

formată din 184 de ţặri membre. Aceste ţări răspund împreună de modul de finanţare a 

instituţiei şi de felul cum sunt cheltuiţi banii. Împreună cu restul comunităţii care se ocupă de 

dezvoltare, Banca Mondială îşi concentrează eforturile asupra atingerii Obiectivelor de 

Dezvoltare ale Mileniului, stabilite de membrii ONU în 2000 şi care ţintesc spre reducerea de 

durată a sărăciei32. 

 
32 Gaftoniuc, Simona, Finanţe internaţionale, Editura Economică, Bucureşti, 2000, pag. 96 
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4.1. Principiile funcţionării Băncii Mondiale 

 

 Aşa după cum rezultă din prevederile statutare, principiile de organizare şi funcţionare 

a Băncii Mondiale au în vedere necesitatea sprijinirii statelor membre în curs de dezvoltare, 

cu fonduri pentru reconstrucţie şi dezvoltare, într-o manieră clasică de împrumut, condiţii de 

piaţă  şi obligaţia  utilizării eficiente a capitalului pus la dispoziţie de către ţările acţionare. 

Aceasta presupune evitarea angajării unor operaţiuni care ar putea genera pierderi. Cu alte 

cuvinte, Băncii Mondiale i se pretinde să îmbine două trăsături esenţiale  să fie, în acelaşi 

timp instituţie internaţională şi instituţie de dezvoltare internaţională33. 

 Nerespectarea acestui principiu poate duce la înregistrarea de pierderi, atunci când ar 

prevala latura de ajutor a Băncii, sau ar slăbi ajutorul dacă s-ar căuta investiţii foarte rentabile 

cu impact strategic mai redus asupra dezvoltặrii ţặrilor membre. Şi într-un caz şi în altul, 

consecinţele negative afectează politicile de dezvoltare a ţărilor sărace.  

 Gradul de angajare a fondurilor Băncii rămane, în general, acelaşi, aceasta din cauză 

că valoarea împrumuturilor pe care le aprobă este limitată  de "multiplicatorul 1 la 1" (dolar 

pe dolar). Totalul împrumuturilor (datoriile curente) nu poate depăşi întregul capital subscris, 

inclusiv rezervele şi beneficiile. Regula reflectă o prudenţă extremă în realizarea 

operaţiunilor, conferind Băncii o siguranţă ce o ţine departe de riscurile ce pândesc băncile 

care îşi angajează fondurile în proporţie mare în împrumuturi. În acelaşi timp, această regulă, 

atât de prudentă, restrînge mult posibilităţile de ajutor ale Băncii. Criticiile ce se aduc 

"multiplicatorului 1 la 1" de statele sărace apar în acest context pe deplin justificate, ele fiind 

împărtăşite şi de comisiile de studii şi soluţii ale Băncii, cum a fost Comisia Pearson sau 

Comisia Brandt; acestea au cerut înlăturarea multiplicatorului de îngrădire a angajării 

fondurilor Băncii reţinînd-o ca o cale de sporire a sprijinului financiar pentru ţările slab 

dezvoltate. 

 Misiunea Băncii în stimularea dezvoltării economice şi sociale presupune, înainte de 

toate, realizarea unei cooperări strậnse cu ţările împrumutate34. Acestea trebuie să subscrie la 

eforturile financiare ale Băncii Mondiale, pentru că împrumuturile pe care le aprobă 

reprezintă acoperirea numai unei anumite părţi din nevoile de fonduri. Legătura dintre Bancă 

 
33 Luchian, Dragoş, Banca Mondială, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1992, pag. 11 

 
34 Moisuc, Constantin (coordonator), Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, Bucureşti, 2002, pag. 192 
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şi ţara împrumutată este necesar să se reflecte într-o politică economică. în principiu identică, 

respectiv operaţiunea realizată să permită o cât mai largă repartizare a efectelor favorabile 

creşterii economice în toate păturile sărace ale ţặrii respective. 

 Ţările în curs de dezvoltare sînt chemate să facă reale eforturi pentru sporirea 

investiţiilor productive, creşterea acumulărilor, lărgirea capacitaţii de folosire a braţelor de 

muncă, diversificarea activitặţilor economice, echilibrarea conturilor externe, o cât mai 

echitabilă repartizare a veniturilor şi controlul creşterii demografice. 

 Împrumuturile pe care le acordă B.I.R.D. trebuie şi pot fi solicitate fie de guvernul ţării 

membre, de un organism politic sau societate publică, fie de un organism privat sau societate 

privată, cu condiţia ca aceste împrumuturi să fie garantate de stat. În ceea ce priveşte creditele 

I.D.A., acestea se acordă numai guvernelor statelor membre. 

 Banca Mondială, ca organism internaţional în mâinele statelor acţionare, şi-a fixat ca 

obiect finanţarea creşterii economice în ţặrile în curs de dezvoltare. În consecinţă, ea nu 

acordă împrumuturi pentru obiective şi proiecte militare sau politice şi nici în scopuri de a 

facilita exporturile unei ţặri industrializate anume. 

 Premergător acordării împrumutului se dispune o analiză economică, iar finanţarea are 

la bază, în general, un proiect cu un grad de rentabilitate acceptabil, care asigură rambursarea 

împrumutului consimţit.Din acest punct de vedere Banca este un furnizor de împrumuturi 

exigent şi riguros. 

 Aria operaţiunilor Băncii este îngrădită şi de realizarea acestora în contextul unor 

parametrii de eficienţă şi solvabilitate financiară a împrumuturilor.Cu alte cuvinte, activitatea 

acestei instituţii se concepe circumscrisă numai ţărilor cu capacitatea de îndatorare, de unde se 

vede că de împrumuturile B.I.R.D. nu beneficiază ţările insolvabile. 

 Starea de insolvabilitate în accepţiunea Băncii este dată de instabilitatea politică, 

catastrofe naturale, erori şi omisiuni administrative, lipsă de experienţă din partea guvernelor. 

 În termeni subiectivi, Banca consideră solvabilă ţara cărei politică şi performanţe 

economice inspiră încredere. 

 Acordând împrumuturi pe termen lung, Banca are nevoie de anumite proiecte viabile, 

bine individualizate, al căror loc în contextul vieţei economice şi sociale să fie cibernetic 

integrabil. Pentru înfăptuirea acestora sînt necesare multiple şi complexe analize şi studii, de 

unde se poate deduce că solvabilitatea nu poate fi dedusă din termenii vreunei formule simple. 

 Înainte de acordarea unui împrumut, Banca trebuie să se asigure că ţara solicitatoare 

nu poate obţine acest împrumut pe piaţa particulară a capitalurilor, în condiţiuni acceptabile 

pentru nivelul său economic. Ea a interpretat şi aplicat acest principiu statutar cu 
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discernământ, dar nu întotdeauna cu precizia necesară, deoarece multă vreme nu a dispus de 

un indice care să poată măsura cu un grad convenabil de precizie "importanţa accesului" şi 

"condiţiile  rezonabile" cu care se confruntau ţările în curs de dezvoltare pe piaţa privată a 

capitalurilor. Acest neajuns a fost înlăturat în 1973, când Banca începe să folosească 

"produsul naţional brut" (PNB) pe cap de locuitor, drept criteriu de referinţă al nivelului 

dezvoltării, în funcţie de care să admită la împrumut o ţară sau alta. 

 Operaţiunea prin care o ţară iese din rîndul celor beneficiare de împrumuturi B.I.R.D. 

poartă denumirea de "reclasare". Reclasarea reprezintă procesul lent şi progresiv în urma 

căruia o ţară iese din rîndul celor care pot fi creditate de Bancă. Momentul îl constituie 

atingerea unui anumit nivel de dezvoltare, realizarea capacitaţii de administrare şi obţinerea 

accesului la pieţele financiare care să-i permită renunţarea la sprijinul financiar al Băncii 

Mondiale. Principalele caracteristici ale politicii de reclasare se prezintă astfel:     

 - reclasarea este o etapă logică a procesului dezvoltării şi necesită o serie de explicaţii 

şi principii directoare.În primul rând, trebuie să fie un proces suplu şi echitabil, care să aibă în 

vedere condiţiile specifice de dezvoltare a fiecặrei ţări. Reclasarea nu trebuie să  intervină  

mai degrabă de cinci ani, de la data când o ţară a atins limita stabilită pentru acest lucru, 

respectiv nivelul stabilit al produsului naţional brut pe locuitor   

 - ieşirea din rândul clienţilor cu drept de împrumut la Bancă, se priveşte ca o etapă 

nouă în evoluţia relaţiilor între ţara absolventă şi Bancă. După reclasare, sprijinul B.I.R.D. 

continuă sub forma asistenţei tehnice pentru lucrări sau organizarea unor instituţii de 

manegement, studii de politică economică sau acorduri pentru obţinerea de ajutor financiar de 

alţi creditori, menţinerea accesului la cursurile de formare a cadrelor superioare în cadrul 

I.D.E. etc.; 

 - problema reclasării este reexaminată anual ca şi dificultăţile ce ar putea surveni în 

urma aplicării sistemului de apreciere a momentului operării reclasării pe baza nivelului 

PNB/locuitor. 

 În epoca actuală, când posibilităţile de împrumut s-au diminuat, prin practicarea 

politicii "banilor scumpi", în unele cazuri, Banca Mondială a suprimat reclasarea. În contextul 

constrângerilor globale care apasă resursele băncii, devenite în ultimul deceniu tot mai mari, 

nevoia revizuirii condiţiilor de reclasare se face resimţită, ceea ce desigur va fi un moment în 

politica Băncii care se va depăşi mai anevoie. 

 

4.2.  Obiectivele Băncii Mondiale şi modul de atingere a acestora 
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 Banca Mondială acordă împrumuturi guvernelor şi agenţiilor guvernamentale care pot 

obţine garanţii solide din partea statului. Printre acestea se pot numara oricare din ţările 

membre care înregistrează un venit anual pe cap de locuitor sub pragul minim de creditare. 

 Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (MDG), stabilite de 189 de naţiuni în 2002 la 

Întrunirea la Nivel Înalt pentru Mileniu a Naţiunilor Unite, reprezintă un nivel de înţelegere 

fără precedent în ceea ce priveşte cerinţele unei reduceri de durată a sărăciei. Obiectivele 

stabilesc ţinte specifice pentru atingerea cărora întreaga comunitate de dezvoltare va depune 

eforturi - atât donatorii cât şi beneficiarii: 

 1. Eradicarea sărăciei crunte şi a foamei; 

 2. Realizarea învăţământului primar universal; 

 3. Promovarea egalităţii între sexe şi emanciparea femeii; 

 4. Reducerea mortalităţii infantile; 

 5. Combaterea HIV/SIDA, a malariei şi a altor boli; 

 6. Asigurarea unui mediu înconjurător durabil; 

 7. Dezvoltarea unui parteneriat global pentru dezvoltare  

În momentul de faţă, se pare că primul obiectiv - acela de a reduce la jumătate 

numărul populaţiei care trăieşte într-o sărăcie cruntă între 1990 şi 2015 şi îmbunătăţirea 

accesului la apă potabilă - va fi realizat. Dar aceste date reflectă mediile globale, rezultatele 

reale fiind inegale la nivel mondial şi extrem de slabe în Africa.  

 Ultimul obiectiv defineşte printre altele rolul donatorilor şi al beneficiarilor. Întrunirile 

mondiale la nivel înalt recente - inclusiv Conferinţa Internaţională pentru Finanţarea 

Dezvoltării din Monterrey din 2002 şi Întrunirea Mondială la Nivel Înalt pentru Dezvoltare de 

Durată din Johannesburg - au evidenţiat apariţia unei noi paradigme, prin care ţările 

dezvoltate au recunoscut nevoia reducerii barierelor comerciale, a creşterii asistenţei şi a 

uşurării poverii datoriilor.  

 Atingerea obiectivelor se urmăreşte a fi realizată prin următoarele acţiuni:  

 1. Acordarea de împrumuturi statelor membre  

 Împrumuturile sunt destinate finanţarii unor proiecte ce duc la dezvlotarea economică, 

rezulatele proiectului dând posibilitatea rambursării creditului35. Banca oferă valută doar 

pentru finanţarea proiectului, componenta internă a investiţiei – salariile, consumurile, 

intermediare fiind finanţate din resursele financiare ale ţării beneficiare. Împrumuturile 

 
35 Moisuc, Constantin (coordonator), Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, Bucureşti, 2002, pag. 194 
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acordate de BIRD revin, de regula, direct guvernelor ţărilor beneficiare iar, atunci când se 

finanţează proiecte private, este obligatorie garanţia guvernamentală. 

 Împrumuturile acordate de către Banca Mondială sunt destinate: 

- Finanţării proiectelor in domeniul infrastructurii trasporturilor, a procedurii si 

distribuirii energiei electrice – Finanţarea proiectelor de investiţii in acest domeniu a fost 

specifica primilor 20 de ani de activitate ai băncii, pornindu-se de la idea că dezvlotarea 

acestor sectoare economice sunt benefice pentru stimularea afacerilor  in general. In anii ’70, 

se făcea  finanţarea unor proiecte tot mai  rar, motivandu-se ca ele duceau la crearea unor 

zone de modernism intr-o ţară saracă. 

- Finanţării unor proiecte de combatere a săraciei si de realizare a unei mai bune 

distribuţii a venitului naţional – Finanţarea unor astfel de proiecte a avut loc pe la începutul 

anilor ’70 si a vizat îndeosebi agricultura şi dezvoltarea rurală. Ulterior spectrul programelor 

de finanţare a fost lărgit spre sectorul social – educaţia, sănatatea, controlul natalitaţii, 

alimenţia – cu alte cuvinte, creditarea unor proiecte cu efecte directe asupra populaţiei sarace. 

Trebuie spus că finanţarea unor astfel de proiecte s-a lovit de critici puternice, prin care se 

sustinea că acestea sunt costisitoare, componenta valutară este majoritară si nu se avantajează 

sectorul particular. 

- Împrumuturile pentru ajustare structurală şi sectorială – Acestea au fost iniţiate la 

începutul anilor ’80, ca urmare a recesiunii cu care se confruntau ţările dezvlotate si a crizei 

datoriilor  ce afecta ţările in curs de dezvlotare. Împrumuturile de ajustare structurala aveau si 

continua sa aiba ca scop consolidarea mecanismelor de funcţionare a economiei si a creşţerii 

ca volum, a exporturilor, urmarindu-se echilibrarea balanţei de plaţi pe termen lung. Având in 

vedere ca Fondul Monetar Internaţional pusese la punct o facilitare de ajustare, cam in aceiaş 

perioada, deducem o colaborare stransa a celor doua organisme in acest domeniu. În ceea ce 

priveşţe împrumuturile de ajustare sectorială, ele vizau aprovizionarea cu resurse din import 

pentru a se putea restructura sectorul privat din economie. 

- Împrumuturi pentru reducerea datoriei unor ţări faţa de creditorii lor, băncile 

comenrciale – Aceste împrumuturi au apărut tot in anii ’80, mulţi analişti incluzându-le in 

imprumuturile  de ajustare structurala.Aceste împrumturi se bazeaza pe filosofia ca, odata ce 

datoria publica a statului se afla in scadere, se elibereaza fonduri ce pot fi utilizate pentru 

investiţii si dezvoltare. Banca Mondială acordă consultantă statelor membre pe durata 

negocierii datoriei si işi foloseşte solvabilitatea pentru a da încredere si siguranţa procesului. 
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- Împrumuturi de protecţie a mediului – denumite ,, facilitatea ecologică  globală’’ , 

ce sunt destinate finanţării unor proiecte de imbunataţire a calităţii apei, de reducere a 

efectului de seră. 

 Împrumuturile acordate de Banca Mondială vizează perioade lungi de timp de 15-20 

ani, debitorii beneficiind de un termen de graţie in rambursare a creditului, de 3-5 ani. În ceea 

ce priveste dobânda, ea este egală cu cea plătita de Banca la resursele care se finantează, 

colectate de pe piaţa de capital, la care se adauga o marjă de 0.5% pentru acoperirea 

cheltuielilor de gestiune ale Băncii. 

 2. Intermedierea financiară   

 Banca acţionează pentru găsirea de noi resurse sau încurajarea unor bănci comerciale 

ori grupuri financiare de a participa la cofinanţarea împrumuturilor băncii. 

 3. Acordă asistenţă şi consultanţă ţărilor membre 

 Banca elaborează proiecte de asistentă tehnică pentru infrastructură (studii de 

prefrezabilitate şi fezabilitate) sau pentru dezvoltarea capacitặţilor manageriale. De asemenea 

acordă consultanţă în implementarea unor proiecte în domeniul privatizării, dezvoltării pieţei 

de capital etc. Resursele Băncii Mondiale sunt formate din participaţiile statelor membere la 

capitalul Băncii, care este majorat periodic. Din contribuţia statelor membere, numai 6 % se 

varsă, rămâne în permanenţă la dispoziţia ei, putând fi solicitat în orice moment. Aceasta este 

una din condiţiile ce stau la baza credibilitaţii Băncii, a doua condiţie fiind aceea ca 

împrumuturile nu pot depăşii capitalul subscris de membrii, la care se adaugă rezervele. Cota 

de participare varsată, in moneda natională a ţărilor membere, are o pondere redusă în totalul 

resurselor Băncii. 

 

 Resursele Băncii Mondiale 

 Principala resursă de finanţare o formează lichiditaţile obţinute de Bancă pe piaţa 

internaţională de capital, aceasta reprezentând 85% din totalul pasivului Bancii36. Resursele 

de pe pieţele internaţionale se atrag prin emisiunea de obligaţiuni pe termen mediu si lung si 

plasarea hârtiilor de valoare pe termen scurt guvernelor, băncilor centrale sau comerciale. De 

menţionat că circa 50% din resursele împrumutate colectate de Banca Mondială provin din 

lansarea de titluri pe termen scurt, aspect riscant având în vedere că creditele acordate sunt pe 

termen lung. Astfel pot să apară neconcordanţe la scandenţă, precum şi diferenţe de dobânzi 

ce pot afecta profitul Băncii. 

 
36 Moisuc, Constantin (coordonator), Relaţii valutar-financiare internaţionale, Editura Fundaţiei România de 

Mâine, Bucureşti, 2002, pag. 193 
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Banca Modială colectează fonduri prin emisiuni de obligaţiuni cu rating AAA, dând 

apoi cu împrumut încasările în condiţiile unei rate a dobânzii cu o jumătate de punct 

procentual peste costul mediu al fondurilor atrase. În orice moment, Banca Mondială are în 

finanţare cca 2.000 de proiecte şi aprobă aprox. 200 noi împrumuturi anual. 

 Banca Mondială finanţează numai costul în valută al proiectelor, de regulă în limita a 

30-40% din costurile totale ale unui proiect, ceea ce ridică împrumuturile acordate de Banca 

Modială la cca. 15 mld. $ anual, la care se adaugă 5 mld. $ credite acordate de Asociaţia 

Internaţionalặ pentru Dezvoltare (AID). Creditele se acordă de regulă pe perioade de 12-15 

ani, având perioada de graţie 3-5 ani. 

 

 Accesarea proiectelor Băncii Mondiale 

 Înţelegând nevoile de finanţare a proiectelor, furnizorii pot identifica oportunitaţile de 

afaceri în domeniul vânzării de bunuri, echipamente, servicii si consultanţă. 

 Propunerea de noi proiecte trebuie adresată Băncii Mondiale chiar de către solicitanţii 

guvernamentali. Companiile nu pot solicita pur si simplu Băncii Mondiale finantarea de 

proiecte. însă, in realitate, iniţiative pot avea terţe părţi interesate de succesul unei asocieri si 

care pot face propuneri si sugestii potenţialilor solicitanti de fonduri. Aceste terţe părti pot fi 

consultanţi, firme de construcţii, alte societặţi comerciale şi bănci. După aceaste etape, 

solicitanţii de fonduri prezintặ B.M. proiectele pentru a fi evaluate. 

 De multe ori, disponibilitatea potenţialặ a împrumuturilor, fondurilor cash, asistenţei 

financiare, creditelor de export sau a unei structuri financiare funcţionale reprezintă o condiţie 

esenţialặ a reuşitei unui proiect. Deseori proiectele sunt cofinanţate prin diferite forme de 

sprijin guvernamental bilateral care s-a sustinut că determină apariţia ,,elefanţilor albi’’ , 

supradimensionaţi fie din punct de vedere al dimensiunii, fie din cel al tehnologiei. De altfel, 

acesta este un subiect intens dezbătut. Pentru ca proiectele să fie aprobate şi finanţate, cineva 

trebuie să preia iniţiative şi să se ocupe de schimbul comercial iniţial, acestea trebuie să aibă 

şi experienţặ, şi abilitaţile necesare pentru a obţine finanţarea. În ultima instanţă, oamenii sunt 

cei care promoveazặ proiectele, mai degrabă decât guvernele sau organismele multilaterale. 

Două surse utile de informare asupra proiectelor sunt: 

 - Serviciul pentru Oportunitặţi de Afaceri Internaţionale – un serviciu asigurat de către 

B.M., prin care se oferă informaţii şi noutặţi despre aprovizionare, licitaţii, finanţare şi 

derularea proiectelor. 

 - Development Business – o publicaţie bilunară a Departamentului Economic şi Social 

al Naţiunilor Unite referitoare la activiatea B.M. şi a altor agenţii de dezvoltare regională. 
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  Pe lângă informaţiile disponibile din aceste surse, este necesară contactarea Băncii 

pentru a afla despre toate oprtunităţile existente. Poate fi utilă şi contactarea funcţionarilor 

regionali şi sectorali din Washington şi stabilirea unor întâlniri periodice cu aceştia, devenind 

posibilă astfel monitorizarea evoluţiei tranzacţiilor şi înţelegerea sistemului de funcţionare a 

Băncii Mondiale. 

 Pentru afacerile finanţate de către Banca Mondialặ pot licita : 

 Companii de toate dimensiunile pot licita pentru afaceri finanţate de către BM. Nu 

exista nici un sistem de înregistrare pentru producatori, furnizori de mărfuri şi contractori, 

deşi uneori se procedeazặ la o precalificare pentru anumite contracte de lucrặri civile. BM 

deţine un sistem de înregistrare computerizată a consulanţilor, numit ,, Informaţii despre 

firmele de consultanţă’’. 

 În toate situaţiile, solicitantul finanţării este responsabil de întocmirea documentaţiei 

licitaţiei pe care furnizorii şi contractorii i-o vor solicita după iniţierea proiectului. Sarcina de 

a respecta etapele procesului urmat de proiecte revine furnizorului/contractorului. 

 Atingerea obiectivelor necesită, de asemenea, acţiuni autentice ale multor ţări în curs 

de dezvoltare în direcţia instituirii unor politici economice sănătoase, fără corupţie, şi a 

administrării cu eficacitate a sectorului public, precum şi un mediu care să stimuleze 

investiţiile private.  

 

4.3. Organizarea şi conducerea Băncii Mondiale 
 

Banca Mondială este un sistem bancar format în principal din următoarele instituţii37:  

➢ Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD) - înfiinţată în 1944 

( 1945), deseori numită şi Banca Modială – principala agenţie de finanţare, cu sediul 

central la Washington.  

➢ Asociaţia Internaţionalặ pentru Dezvoltare (AID) -  înfiinţată în 1960, debitorii 

acesteia sunt ţările cele mai sărace, care nu îndeplinesc condiţiile necesare pentru a 

obţine spijinul Băncii Modiale; aceasta împrumută pe termene lungi, care se pot extinde 

pe 30-40 de ani. 

Împreună, aceste organizaţii furnizează împrumuturi cu dobândă redusă, credite fără 

dobândă şi subvenţii pentru ţările în curs de dezvoltare.  

 
37 Voinea, Gheorghe, Mecanisme şi tehnici valutare şi financiare internaţionale, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 

2004, pag. 255 
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Ţările în curs de dezvoltare cu venituri mai mari - dintre care unele pot împrumuta din 

surse comerciale, dar, în general, numai cu dobânzi la rate foarte mari - primesc împrumuturi 

de la BIRD.  

Ţările care împrumută de la BIRD dispun de mai mult timp pentru a rambursa 

împrumutul decât dacă ar fi împrumutat de la o bancă comercială - între 15 şi 20 de ani cu o 

perioadă de graţie între trei şi cinci ani înainte de a începe rambursarea capitalului. Guvernele 

ţărilor în curs de dezvoltare împrumută bani pentru programe specifice, inclusiv pentru 

eforturile de reducere a sărăciei, oferirea de servicii sociale, protecţia mediului înconjurător şi 

promovarea creşterii economice care va îmbunătăţi standardele de viaţă.  

BIRD obţine aproape toţi banii de pe pieţele financiare. Cu o cotă de solvabilitate de 

AAA, BIRD emite obligaţiuni pentru a obţine fonduri şi apoi transmite clienţilor săi 

beneficiul dobânzilor mici.  

În afară de BIRD şi AID, trei alte organizaţii formează Grupul Băncii Mondiale: 

➢ Corporaţia Financiară Internaţionalặ (CFI) - înfiinţată în 1956,  promoveazặ 

investiţiile în sectorul privat susţinậnd sectoarele şi ţặrile cu riscuri mari şi se ocupă cu 

creditarea comercială cu scop lucrativ şi investiţii de capital. BIRD finanţează 

reconstrucţia ţărilor europene prăbuşite după cel de-al doilea război mondial, ulterior 

atunci când economiile acestor state s-au refacut, BIRD şi-a reorientat activitatea şi 

către ţările în curs de dezvoltare. 

➢ Agenţia de Garantare Multilaterală a Investiţiilor ( AGMI ) – oferă asigurare contra 

riscurilor politice (garanţii) pentru investitorii şi creditorii în ţările în curs de dezvoltare 

(garanţii în sprijinul invesţiilor străine din ţările dezvolate). 

➢ Centrul Internaţional de Reglementare din Domeniul Investiţiilor (CIRDI) –  

rezolvặ conflictele din domeniul investiţiilor între investitorii strặini şi ţặrile gazdặ. 

Scopul tuturor acestor instituţii este acela de a contribui la propăşirea economică a 

ţărilor în curs de dezvoltare prin finanţarea unor proiecte din sectorul public şi privat al 

acestor ţări prin acordarea de asistenţă tehnică şi economică. La începutul anului 2000 Banca 

Mondială avea 181 de membri. 

Organul suprem de conducere al Băncii Mondiale este Consiliul Guvernatorilor format 

dintr-un reprezentat al fiecărui stat membru care, de regulă, este ministrul finanţelor. Acest 

organism se întruneşte în şedinţa cel puţin odatặ pe an, când are loc o şedinţặ comunặ cu cea a 

Consiliului Guvernatorilor FMI. Conducerea curentă a Băncii revine unui Consiliu de 

Administraţie numit şi Consiliul Directorilor Executivi format din 24 de membrii. Consiliul 

de Administraţie conduce şi intituţiile financiare afiliate ( CFI, AID). Acesta este format din 
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reprezentanţii Statelor Unite ale Americii, Franţei, Marii Britanii, Germaniei, Japoniei şi din 

19 directori reprezentând grupurile de state. Conducerea Consiliului revine unui preşedinte 

ales pe 5 ani, care conduce şi administraţia Băncii. De regulă, preşedintele Băncii este un 

reprezentant al SUA. Votul în cadrul organismelor de conducere este proporţional cu cota de 

participare la Bancă. 

Elaborarea politicii băncii revine unui Comitet de Dezvoltare, ( care nu este 

instituţionalizat), format din miniştrii de finanţe ai ţărilor care au reprezentanţi în Consiliul 

Directorilor Executivi. Comitetul de Dezvoltare se întâlneşte în şedinţă de 2 ori pe an, una din 

şedinţe desfăşurându-se înaintea întrunirii Consiliul Guvernatorilor şi urmărind să stabilească 

volumul transferului de resurse către tările în curs de dezvlotare. 

Banca Mondială are de trei ori mai mult angajaţi decât FMI, aceştia desfăşurându-şi 

activitatea atât la sediul central, cât şi la reprezentanţele deschise în întreaga lume ( la 

mijlocul anilor 1990 existau circa 40 de reprezentanţe). 

 

4.3.1.  Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (B.I.R.D.) 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a fost creată pe baza acordurilor 

Conferinţei Naţiunilor Unite şi Asociate de la Bretton Woods din anul 1944 pentru a facilita 

finanţarea investiţiilor destinate realizării proiectelor de reconstrucţie şi dezvoltare în ţările 

membre. Statutul Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare a intrat în vigoare la 

27 decembrie 1947 după aderarea a 27 de ţări membre. Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare este organizată sub forma unei societăţi pe acţiuni38, care posedă 

personalitate juridică proprie şi are capacitatea de a încheia contracte, de a achiziţiona şi 

dispune de bunuri mobile şi imobile şi de a institui proceduri legale. 

 

A. Membrii şi conducerea BIRD 

Calitatea de membru este acordată ţării care este membră a FMI la data şi în conformitate 

cu prevederile din statut39. Ţările membre ale Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare au dreptul să numească un guvernator şi un supleant, să participe la adoptarea 

deciziilor, să primească credite pentru investiţii, să beneficieze de asistenţă tehnică, societăţile 

comerciale să participe la licitaţiile privind lucrările finanţate de bancă şi să participe la 

cooperarea financiar-monetara în cadrul Fondului Monetar Internaţional. 

 
38 Luchian Dragoş, Banca Mondială, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1992, pag. 12 
39 Articles of Agreement, BIRD, art.II, secţiunea 1 
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Ţările membre se angajează să subscrie la capitalul băncii, să respecte principiile şi 

regulile băncii, respectiv, statutul, să scutească de impozite şi taxe operaţiile băncii. 

Orice stat membru se poate retrage în orice moment prin transmiterea unei notificări 

scrise către bancă ia biroul principal. Retragerea devine definitivă la data la care se primeşte 

notificarea. 

În cazul în care un stat membru nu îşi îndeplineşte oricare din obligaţiile sale către 

bancă, i se poate suspenda calitatea de membru prin decizia Consiliului Guvernatorilor. Dacă 

suspendarea durează peste un an, automat se pierde calitatea de membru, cu excepţia cazului în 

care, aceeaşi majoritate decide restabilirea calităţii de membru. în perioada suspendării, statul 

membru nu poate să exercite nici un drept conferit de statut, cu excepţia celui de a se retrage, 

dar va avea toate obligaţiile. 

 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare dispune de un sistem de organe 

de conducere40 format din: 

Consiliul Guvernatorilor - format din reprezentanţii ţărilor membre, respectiv, un 

guvernator şi un supleant numiţi pentru un mandat de 5 ani. Consiliul Guvernatorilor hotărăşte 

asupra admiterii de noi membri şi a determinării condiţiilor de admitere, asupra majorării 

sau reducerii capitalului social, asupra suspendării unui membru, asupra aranjamentelor de 

cooperare cu alte organizaţii internaţionale, asupra regulilor privind operaţiile băncii şi 

distribuirii venitului net. 

Consiliul Guvernatorilor se întruneşte o dată pe an şi ori de câte ori decide Consiliul 

sau solicită Directoratul Executiv. Fiecare membru dispune de 250 voturi plus un vot adiţional 

pentru fiecare acţiune deţinută. Deciziile în cadrul organelor de conducere ale Băncii 

Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare cu unele excepţii se adoptă cu majoritate de 

voturi. 

Directorii Executivi răspund de conducerea operaţiilor generale ale BIRD în 

conformitate cu atribuţiile delegate de Consiliul Guvernatorilor. Directoratul Executiv 

(Consiliul) este format din 12 directori executivi din care cinci pot fi numiţi de către membrii 

care deţin cel mai mare număr de acţiuni şi şapte sunt aleşi de către celelalte ţări membre 

pentru o perioadă de doi ani. Consiliul guvernatorilor poate să decidă cu o majoritate de 4/5 

din totalul voturilor creşterea numărului de directori. Directorii Executivi sunt numiţi sau aleşi 

 
40 Articles of Agreement, BIRD, art.V 
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la fiecare doi ani. Fiecare director executiv numeşte un supleant care deţine puteri depline de a 

acţiona în cazul în care directorul lipseşte6. 

Directorii executivi susţin interesele statelor membre pe care le reprezintă, se consultă cu 

acestea, explică impactul mecanismelor băncii şi apără interesele băncii în raporturile cu ţările 

membre.  

Preşedintele BIRD este ales de către Directorii Executivi pentru a conduce activitatea 

pe o perioadă de 5 ani, dar nu dispune de vot, decât în caz de egalitate. El are în subordine 

personalul operativ, conduce operaţiunile curente ale băncii, răspunde de organizarea, numirea 

şi demiterea ofiţerilor şi a personalului. 

Preşedintele BIRD urmăreşte în numirea ofiţerilor şi personalului asigurarea standardelor 

de competenţă şi eficienţă tehnică şi promovarea criteriului geografic în recrutarea 

personalului. 

Consiliul de Supraveghere este format din şapte persoane aprobate de Consiliul 

Guvernatorilor, inclusiv din reprezentanţi ai intereselor bancare, comerciale şi industriale. 

Membrii Consiliului de Supraveghere au un mandat de doi ani. Consiliul de Supraveghere asigură 

asistenţă şi consiliere în probleme legate de politica generală şi se reuneşte anual. 

Comitetele de Credit sunt formate din experţi selectaţi de către guvernatorul care 

reprezintă membrul în ale cărui teritorii se localizează proiectul şi unul sau mai mulţi 

membri ai personalului tehnic, care au misiunea să analizeze şi să raporteze asupra creditelor 

acordate. 

Comitetul Dezvoltării examinează transferul resurselor către ţările în curs de dezvoltare 

şi analizează implicaţiile dezvoltării asupra economiilor ţărilor membre. 

Comitetul de Politică Financiară colaborează cu Fondul Monetar Internaţional în 

examinarea unor probleme ale politicii financiare şi în formularea unor propuneri de 

îmbunătăţire a politicii de creditare. 

 

B. Obiectivele şi priorităţile financiare ale Băncii Internaţionale pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare41: 

Obiectivele BIRD: 

- sprijinirea reconstrucţiei şi dezvoltării economiei statelor membre prin investiţii de 

capitaluri în scopuri productive, inclusiv reconstrucţia economiilor distruse de război, 

 
41 Articles of Agreement, BIRD, art.I 
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reconversia ramurilor productive la nevoile de pace şi încurajarea dezvoltării ramurilor 

productive în ţările mai puţin dezvoltate; 

- promovarea investiţiilor străine private pe calea acordării de garanţii sau a 

participării la credite şi alte investiţii ale sectorului privat, dacă capitalul privat 

nu este disponibil, în termeni rezonabili, să suplimenteze investiţiile private în 

scopuri productive; 

- susţinerea creşterii echilibrate pe termen lung a comerţului internaţional şi 

menţinerea echilibrului balanţei de plăţi prin încurajarea investiţiilor internaţio 

nale destinate dezvoltării ramurilor productive în statele membre, creşterii 

productivităţii muncii şi standardului de viaţă în teritoriile lor; 

- coordonarea împrumuturilor acordate sau garantate de bancă cu împrumutu 

rile din alte surse, în vederea realizării cu prioritate a proiectelor de dezvoltare 

urgente şi eficiente în ţările membre; 

- sprijinirea ţărilor membre în perioada postbelică de a realiza tranziţia de la 

economia de război la economia de pace şi, în continuare, de a urmări modul 

în care investiţiile internaţionale generează efecte asupra mediului de afaceri 

din teritoriile statelor membre. 

 

În scopul sporirii flexibilităţii BIRD în gestiunea sa financiară şi pentru a asigura, 

astfel, o mai bună satisfacere a necesitặţilor clienţilor ei, Consiliul de Administraţie a acesteia, 

reunite în septembrie 1997, a stabilit noi strategii în perioada urmatoare în privinţa 

portofoliului lor de împrumuturi, precum şi în ceea ce priveşte gestionarea lichidităţii. 

 În Raportul Băncii Mondiale pentru anul 1997 se arată că forţa motrice a acesteia a 

fost, în anul 1997 şi va contiuna să fie şi în următorii ani, Strategia de restructurare, 

concepută ca un vast program de restructurare a instituţiei, aprobat în martie 1997 şi care a 

avut ca scop transformarea acesteia în instituţia cea mai eficienta de pe glob în combaterea 

sărăciei. 

Strategia de restructurare prevede reforma fundamentală care să sporească eficienţa 

Băncii Mondiale în realizarea misiunii sale principale, aceea de luptă în combaterea sărăciei. 

Pe baza acestei strategii, Banca va întreprinde o serie de modificari care, pe durata a doi ani şi 

jumặtate, vor transforma modul de operare al intituţiei. De exemplu, îmbunặtặţirea metodelor 

de lucru, reducerea costurilor aferente, alinierea la nevoile clienţilor şi asigurarea de rezultate 

mai bune. Se stabilesc o serie de repere clare de performanţe, pe care trebuie să le 

îndeplinească personalul pentru a putea evalua progresul efectiv realizat. Costurile totale 
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aferante acestei strategii vor fi acoperite prin economii stricte şi prin realocare. Investiţiile 

suplimentare nete prevăzute prin această Strategie se cifrează la 250 milioane de dolari SUA, 

în anii fiscali 1998, 1999 si de 50 milioane de dolari SUA în anul fiscal 2000. Noile iniţiative 

în sfera politicii instituţiei întreprinse pe tot parcursul anului ilustrează accentual pe care îl 

pune Banca pe reorientarea programului său de dezvoltare, pe o mai bună satisfacere a 

nevoilor clienţilor şi obţinerea unor rezultate mai bune în teren. 

 Acestea se referă la : 

• Progresul obţinut în implementarea ,, Iniţiativei privind Datoriile Ţărilor Sărace 

Puternic Îndatorate’’ ( HIPC), ce a reprezentat unele din cele mai importante 

realizări ale anului. În martie 1997, Ungaria a devenit prima ţară care a beneficiat de 

această noua iniţiativă; 

• Extinderea şi perfectionarea studiilor asupra stării de sărăcie, pentru a facilita strategii 

mai eficiente în vederea reducerii acesteia; 

• Impletarea mai stransă a dimensiunii socilale a dezvlotării, în activitặţile Băncii. Deşi 

activitatea în domeniul dezvlotării sociale este într-un stadium relativ de început, se 

aşteaptă ca gradul înalt de angajare să ducă la un progres rapid; 

• Punerea accentului pe dezvoltarea rurală – care a fost oarecum neglijată în ultimii ani 

– pentru a contribui la creşterea economică şi la reducerea sărăciei în  zonele rurale, 

unde trăieşte 75% din populaţia săracă pe glob; 

• Intensificarea acordării de asistenţa a ţărilor care se confruntă cu crize financiare şi au 

sisteme bancare fragile ( s-a pus mai puternic accentul pe colaborare dintre Bancă şi 

FMI în eforturile lor de întărire a sistemelor bancare ale statelor membere).  

Acordarea de spijin din partea Băncii pentru ţări ieşite din conflicte a fost prezentată într-

un raport intitulat ,,Cadrul pentru implicarea Băncii Mondiale în reconstrucţia dupa 

ieşirea din conflict’’ care a adus elemente noi privind orientarea Băncii către reconstruirea 

infrastructurii în situaţii post-conflictuale. Printre acestea, se numară promovarea ajustării şi 

redresării economice, abordarea necesitaţilor sociale şi dezvoltarea capacitaţii instituţionale. 

Suportul local acordat în anul 1997 a inclus curaţarea câmpurilor minate şi demoralizarea şi 

reintregarea foştilor combataţi şi refugiaşi în cadrul comunitaţilor respective, în ţări ca Bosnia, 

Croatia sau Ruanda. 

 Principalele priorităţi financiare ale BIRD, concepute ca strategii de asistenta ale 

Băncii pentru mulţi din clienţii din Europa Centrala şi de Est, s-au concentrate pe asigurarea 

acestora pentru intrarea în Uniunea Europeană au vizat : 
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• reforma pensiilor, care s-a integrat în cadrul reformei sectorului public din regiune, 

mecanismele de protectie constituind o prioritate pentru protejarea celor vurnerabili la 

efectele negative ale reformei. Tot aici se include şi împrumuturile pentru reducerea 

lipsurilor din domeniul bunurilor de importanţa vitală şi pentru sporirea încrederii 

populaţiei în programele de reformă; 

• spijinul pentru reforma din sectorul financiar, evidenţiat prin împrumutul acordat 

Bulgariei, care a ajutat la demararea procesului de restrucutrare  a întreprinderilor, 

reabilitare a sectorului bancar şi de accelerare a privatizarii; 

• sprijinirea reconstructiei şi refacerea infrastructurii deteriorate, curăţarea câmpurilor 

minate, repararea locuinţelor şi spitalelor, cum au fost programele derulate în Bosnia 

şi Hertegovina cu sprijinul Uniunii Europene; 

 

C. Împrumuturile şi garanţiile acordate de Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare acordă împrumuturi pe termen 

lung în vederea realizării unor programe de dezvoltare economică în ţările membre, care sunt 

garantate de guvern. împrumuturile acordate de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 

şi Dezvoltare au sporit de la 1130 milioane dolari în anul 1967 la 14135 milioane dolari în 2006. 

În acelaşi timp, s-a înregistrat o creştere a numărului proiectelor, ca urmare a implicării Băncii 

Internaţionale pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în realizarea unor programe de dezvoltare în 

ţările membre şi în tranziţia la economia de piaţă din unele ţări. 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare susţine prin creditele acordate 

diverse sectoare din economiile ţărilor membre: agricultura, politicile economice, electricitate, 

mediu, finanţe, petrol şi gaze, populaţie, sănătate şi alimentaţie, dezvoltare sector privat, 

managementul în sectorul public, protecţia socială, telecomunicaţii, transporturi şi 

dezvoltare urbană. 

II.1. Creditele Băncii Mondiale pe sectoare 

milioane dolari SUA 

SECTOR 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

 

Agricultură, pescuit şi 
silvicultură  

695.5 1,247.9 1,213.2 1,386.1 1,933.6 1,751.9 

Educaţie 1,094.7 1,384.6 2,348.7 1,684.5 1,951.1 1,990.6 

Energie şi minerit  1,530.7 1,974.6 1,088.4 966.5 1,822.7 3,030.3 

Finanţe 2,246.3 2,710.8 1,446.3 1,808.9 1,675.1 2,319.7 
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Sănătate şi alte servicii sociale  2,521.2 2,366.1 3,442.6 2,997.1 2,216.4 2,132.3 

Industrie şi comerţ  718.3 1,394.5 796.7 797.9 1,629.4 1,542.2 

Informaţii şi comunicaţii  216.9 153.2 115.3 90.9 190.9 81.0 

Justiţie şi administraţie publică  3,850.2 5,351.2 3,956.5 4,978.6 5,569.3 5,857.6 

Transport 3,105.2 2,390.5 2,727.3 3,777.8 3,138.2 3,214.6 

Apă, salubritate şi protecţia 
împotriva inundaţiilor  

1,271.7 546.0 1,378.3 1,591.6 2,180.2 1,721.0 

Total, din care  17,250.6 19,519.4 18,513.2 20,079.9 22,307.0 23,641.2 

      BIRD 10,487.0 11,451.8 11,230.7 11,045.4 13,611.0 14,135.0 

      AID 6,763.6 8,067.6 7,282.5 9,034.4 8,696.1 9,506.2 

 

Sursa: www.worldbank.org, The World Bank, Annual Report, 2006 

 

În totalul creditelor acordate pe sectoare de către Banca Internaţională pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Asociaţia Internaţională o pondere mai mare deţin creditele 

destinate dezvoltării justiţiei şi managementului în sectorul public, transporturilor, petrolului 

şi energiei electrice. În acelaşi timp, se observă o creştere a creditelor necesare îmbunătăţirii 

educaţiei, mediului, sănătăţii şi dezvoltării urbane. Un loc aparte în cadrul creditelor acordate 

de BIRD ţărilor membre îl ocupă cele pentru susţinerea protecţiei sociale în ţările care aplică 

programe economice de privatizare şi restructurare a întreprinderilor. 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare acordă împrumuturile şi 

garanţiile pe baza următoarelor condiţii42: 

- dacă membrul pe ai cărui teritoriu este localizat proiectul nu este el însuşi 

solicitantul împrumutului, membrul, Banca Centrală sau o agenţie similară a 

membrului acceptabilă de către bancă, garantează în totalitate returnarea 

împrumutului şi plata dobânzii sau a altor datorii legate de împrumut; 

- banca acordă împrumuturi şi garanţii, dacă solicitantul nu poate obţine împrumuturi în 

condiţii de piaţă rezonabile; 

- un comitet (de credit) desemnat întocmeşte un document scris prin care  

recomandă proiectul după analiză; 

- rata dobânzii, taxele sunt rezonabile şi programarea rambursării împrumutului 

depinde de proiect; 

- garanţiile se acordă în funcţie de capacitatea solicitantului de a-şi îndeplini 

obligaţiile rezultate din împrumuturi şi pe baza principiului prudenţei; 

- în garantarea unui credit făcut de alţi investitori, BIRD primeşte o compensaţie 

 
42 Articles of Agreement, BIRD, art.III, secţiunea 4 

http://www.worldbank.org/
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pentru riscul pe care şi-l asumă; 

- creditele şi garanţiile se acordă pentru obiective legate de proiecte specifice 

de reconstrucţie ori de dezvoltare. 

Împrumuturile se acordă de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

fie guvernelor statelor membre, fie unor societăţi comerciale sau instituţii publice. 

împrumuturile de ajustare structurală sunt menite să sprijine ţările beneficiare în realizarea unor 

reforme economice care să asigure îmbunătăţirea echilibrului balanţei de plăţi externe şi 

susţinerea creşterii economice durabile. 

Acordul de împrumut dintre o ţară membră şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie 

şi Dezvoltare cuprinde condiţiile generale, împrumutul, execuţia proiectului, clauze financiare, 

data intrării în vigoare, reprezentantul împrumutului, tragerea sumelor din împrumut, iar în 

anexă se reflectă descrierea proiectului, achiziţionarea de servicii de consultanţă şi programul 

de implementare. 

Proiectele ce se propun spre finanţare Băncii Internaţionale pentru Reconstrucţie şi 

Dezvoltare trebuie să îndeplinească criteriile economice de rentabilitate, calitatea gestiunii şi 

capacitatea de rambursare şi garanţii. 

Proiectele de investiţii pot proveni din proiectele strategice de dezvoltare a unor sectoare 

sau ramuri economice. Proiectul de investiţii este susţinut de studiul de fezabilitate cu date şi 

informaţii privind capacitatea de producţie, dotări materiale, amplasament. Proiectul de investiţii 

este evaluat sub anumite laturi: 

- latura economică, care reflectă raportul dintre efortul de investiţie şi efectele 

previzibile; 

- date cu privire la amplasament, capacitate de producţie, procedee de execuţie, soluţii 

tehnologice, echipament; 

- latura comercială, care se referă la achiziţionarea materialelor necesare  

producţiei şi desfacerea producţiei finite; 

- latura financiară care exprimă încasările şi rezultatele financiare din momentul punerii 

în funcţiune a unui obiectiv de investiţii. 

Proiectul ce se propune spre finanţare se analizează din punct de vedere al impactului 

unor factori cum sunt preţurile materiilor prime, salariile, preţurile produselor finite, 

competenţa cadrelor care realizează proiectul, structura întreprinderii şi gestiunea proiectului. 

După aprobarea proiectului de investiţii de către Directorii executivi, se urmăreşte modul 

de realizare şi factori care au exercitat influenţă. 
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Din momentul punerii în funcţiune a unui obiectiv de investiţii, se realizează o evaluare 

care urmăreşte modul în care proiectul s-a încadrat în coordonatele iniţiale şi abaterile 

manifestate. 

Bunurile şi serviciile necesare proiectelor de investiţii finanţate de BIRD se procură pe 

bază de licitaţii internaţionale pentru a oferi şanse egale furnizorilor, a stimula executarea 

eficientă a proiectelor şi pentru a încuraja dezvoltarea producţiei în ţările beneficiare de 

împrumuturi. 

Organizarea unei licitaţii în vederea achiziţionării bunurilor şi serviciilor necesare 

proiectelor finanţate de către BIRD necesită informarea scrisă şi anunţarea în presă, furnizarea 

informaţiilor prin documentele licitaţiei, deschiderea ofertei, evaluarea şi atribuirea 

proiectului. 

Principalele metode de acordare şi facilitare a creditelor de către Banca Internaţională 

pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare sunt43: 

- acordă sau participă la credite pe seama părţii de capital subscris şi vărsat; 

- acordă sau participă la credite directe din fondurile obţinute pe piaţa unui stat 

membru sau din împrumuturi obţinute pe piaţa financiară a unui stat membru. 

Garantarea totală sau parţială a creditelor acordate de investitori privaţi se realizează 

prin organe de investiţii obişnuite; 

- poate să împrumute fonduri, sau poate să garanteze credite, numai cu aprobarea 

membrului de pe ale cărui pieţe au fost obţinute fondurile şi a membrului în a cărui 

monedă este exprimat creditul şi dacă acei membri sunt de acord ca suma creditului 

să fie schimbată pe moneda oricărui alt membru fără restricţii. 

Contractele de credit dintre BIRD şi solicitanţi se încheie în conformitate cu anumite 

reguli44: 

- termenii şi condiţiile dobânzii şi amortizării, scadenţa şi data de efectuare a 

fiecărui credit se determină de către bancă; 

- contractele stipulează moneda sau monedele în care se vor efectua plăţile 

contractuale către bancă, iar la opţiunea solicitantului plăţile se pot efectua ca 

urmare a acordurilor cu banca în moneda unui membru, altul decât cel specificat în 

contract. în cazul creditelor acordate, suma totală plătibilă către bancă în orice monedă 

nu va depăşi în nici un moment suma totală a împrumuturilor contractate de către 

bancă şi plătibilă în aceeaşi monedă; 

 
43 Articles of Agreement, BIRD, art.IV, secţiunea 1 
44 Articles of Agreement, BIRD, art.IV, secţiunea 4 
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- dacă un membru are o nevoie acută de schimb, astfel încât serviciile oricărui 

credit contractat de acel membru sau garantat de acesta, ori de una din agenţiile 

sale, nu pot fi îndeplinite în maniera stipulată, membrul implicat poate apela la 

Bancă pentru o relaxare a condiţiilor de plată. 

Banca poate să încheie aranjamente cu membrul implicat pentru a accepta plata 

serviciilor privind creditul în moneda membrului, pe o perioadă care nu depăşeşte trei ani şi 

menţinerea cursului pentru răscumpărarea acestei monede. 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare realizează şi operaţii 

diverse care constau în: cumpărarea şi vinderea de efecte publice pe care le-a garantat sau în 

care a investit, cu condiţia obţinerii aprobării membrului pe al cărui teritoriu se vând sau 

cumpără titlurile; garantează efecte publice în vederea facilitării vânzării lor; împrumutării în 

moneda oricărui membru cu aprobarea acestuia; cumpără şi vinde alte efecte publice, dacă 

directorii decid cu o majoritate de 3/4 că este adecvat pentru investirea unei părţi sau totalităţii 

rezervelor. 

Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi-a diversificat creditele în 

vederea sprijinirii programelor de dezvoltare economică în domeniul transporturilor, 

comunicaţiilor, agriculturii, industriei, educaţiei, sănătăţii şi urbanismului. 

Cofinanţarea sau împrumuturile „B" 

Cofinanţarea reprezintă o metodă de asociere a fondurilor de la BIRD cu fondurile 

provenite din alte surse, în vederea finanţării proiectelor de investiţii sau a unor programe 

de dezvoltare economică în ţările membre. Parteneri în operaţiunile de cofinanţare pot fi: 

guvernele, organismele de creditare a exporturilor, băncile comerciale. 

În operaţiunile de cofinanţare, Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare 

are misiunea să impulsioneze operaţiunile financiare, să evalueze şi supervizeze proiectele, să 

sprijine debitorii în realizarea unor relaţii de colaborare cu furnizorii şi organismele de creditare 

a exporturilor. Cofinanţarea urmăreşte creşterea şi stabilizarea fluxurilor de capitaluri private. 

Băncile comerciale se asociază cu BIRD la acordarea împrumuturilor, pentru a asigura 

certitudinea rambursării creditelor la scadenţă. Cofinanţarea contribuie la încurajarea 

investiţiilor oficiale şi ale băncilor comerciale la realizarea fluxurilor de capital. 

Din iulie 1982, BIRD a aplicat principiul dobânzii variabile la împrumuturile 

acordate, conform căruia dobânda se determină în funcţie de nivelul dobânzii de pe  piaţa 

internaţională a capitalurilor. BIRD percepe dobândă numai pentru partea din împrumut 
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efectiv cheltuită. La creditele aprobate, dar nedebursate se percepe un comision. în cadrul 

termenului de rambursare se acordă o perioadă de graţie. 

 

 4.3.2. Agenţia Internaţională pentru Dezvoltare  (AID)  

Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare a fost înfiinţată în anul 1960, în calitate de 

agenţie interguvernamentală în vederea creditării în condiţii avantajoase a ţărilor mai puţin 

dezvoltate din punct de vedere economic. Membrii Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare 

sunt ţări dezvoltate şi ţări în curs de dezvoltare. 

Fondurile Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare se formează din: subscripţiile 

iniţiale ale membrilor, reconstituiri periodice (subvenţii) furnizate de ţările membre dezvoltate, 

contribuţii speciale sau voluntare, transfer de venit net de la BIRD, venitul net cumulat rezultat 

din activitatea agenţiei. 

Ţările dezvoltate din punct de vedere economic subscriu anumite sume şi participă cu 

resurse suplimentare în valută liber convertibilă. Ţările în curs de dezvoltare virează 10% din 

cota de participare în monedă liber convertibilă, iar diferenţa de 90% în monedă naţională. 

Împrumuturile de la Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare se obţin pe baza 

următoarelor criterii: 

- nivelul de dezvoltare economică scăzut, reflectat de produsul intern brut pe locuitor; 

- ţara să se confrunte cu dezechilibre în balanţa de plăţi; 

- ţara să se angajeze într-un proces de dezvoltare economică prin politicile 

promovate; 

- ţara să înregistreze o stabilitate din punct de vedere economic, financiar şi politic 

pentru a justifica acordarea de împrumuturi destinate dezvoltării pe termen lung. 

Asistenţa financiară din partea Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare se 

fundamentează pe baza unui raport economic care reflectă politica de dezvoltare economică, 

evoluţia ramurilor şi sectoarelor economice şi priorităţile. Pornind de la prevederile din raportul 

economic, se elaborează un program pentru o perioadă de cinci ani care cuprinde direcţiile de 

dezvoltare economică. Ţara beneficiară a asistenţei financiare prezintă periodic rapoarte 

privind realizarea acţiunilor, iar personalul agenţiei urmăreşte executarea proiectelor. 

Creditele acordate de către Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare au termene mari de 

rambursare, nu sunt purtătoare de dobânzi, dar pentru sumele acordate se percep comisioane. 

Cea de a zecea reconstituire a resurselor Asociaţiei Internaţionale pentru Dezvoltare a 

prevăzut anumite obiective prioritare: 
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- sprijinirea luptei împotriva sărăciei prin evaluarea performanţelor ţării pe  

planul reducerii creşterii demografice, ameliorării serviciilor sanitare, lărgirii 

posibilităţilor de educare şi formare; 

- protecţia mediului înconjurător prin gestiunea resurselor forestiere, eficienţa 

utilizării şi conservării energiei; 

- susţinerea politicilor macroeconomice şi sectoriale prin credite destinate 

producţiei, infrastructurii, investiţiilor. 

 

  4.3.3. Corporaţia Finaciară Internaţională (C.F.I.) 

Corporaţia Financiară Internaţională şi-a început activitatea la 20 iulie 1956 în vederea 

promovării dezvoltării economice, prin încurajarea extinderii întreprinderilor private în ţările 

membre, îndeosebi în zonele mai puţin dezvoltate, fără garanţii guvernamentale. 

În vederea realizării acestui scop, Corporaţia Financiară Internaţională acordă asistenţă în 

asociaţie cu investitori particulari, pentru finanţarea creerii şi dezvoltării întreprinderilor 

productive particulare care contribuie la dezvoltarea ţărilor membre prin investiţii, fără 

garantarea rambursării de către guvern, mobilizarea capitalului intern şi străin, promovarea 

unei conduceri competente, stimularea fluxului de capital în investiţii productive în ţările 

membre. 

Corporaţia Financiară Internaţională acţionează în următoarele direcţii: 

- acordă sprijin în vederea finanţării dezvoltării întreprinderilor productive particulare 

prin investiţii fără garantarea rambursării de către guvern şi în cazul în care nu este 

disponibil capitalul particular; 

- stimulează investiţiile proprii, participarea capitalului străin şi promovarea  

competenţei în economia naţională; 

- acordă asistenţă tehnică în fundamentarea planurilor de afaceri, identificarea pieţelor 

produselor şi mobilizarea fondurilor necesare investiţiilor în sectorul privat; 

- Corporaţia Financiară Internaţională sprijină procesul de privatizare prin  

investiţii şi prin asistenţă tehnică şi urmăreşte impactul asupra economiei 

ţărilor membre şi asupra mediului. 

Corporaţia Financiară Internaţională administrează un fond destinat finanţării investiţiilor 

în sectorul privat care provine din subscrierea ţărilor dezvoltate şi din resurse transferate de la 

BIRD. Fondurile Corporaţiei Financiare Internaţionale se plasează sub forma împrumuturilor 

sau prin participaţi! industriale sau financiare. 
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Creditele de la Corporaţia Financiară Internaţională sunt destinate proiectelor de investiţii 

care îndeplinesc următoarele criterii: sunt fundamentate pe baza rentabilităţii; contribuie la 

crearea unor locuri de muncă, la stimularea introducerii progresului tehnic şi la valorificarea 

resurselor naturale; asigură retragerea aportului Corporaţiei Financiare Internaţionale şi 

înlocuirea cu fonduri proprii în cursul unei anumite perioade de timp. 

Creditarea investiţiilor de către Corporaţia Financiară Internaţională în sectorul particular 

se realizează pe baza anumitor principii: 

- nu finanţează un proiect de investiţii pentru care se poate mobiliza capital particular 

în condiţii rezonabile; 

- finanţează o acţiune în sectorul privat dacă are acordul statului membru; 

- nu impune condiţii cu privire la cheltuirea sumelor pe teritoriul unei ţări; 

- nu îşi asumă răspunderea pentru managementul întreprinderii în care a investit; 

- urmăreşte în procesul de finanţare să nu devină acţionarul principal la un proiect; 

- finanţează investiţiile pornind de la cerinţele întreprinderilor particulare şi ţinând 

seama de riscuri; 

- va încerca să menţină o diversificare judicioasă a investiţiilor sale. 

Corporaţia Financiară Internaţională acordă împrumuturi în principalele devize şi în 

monedă naţională pe termen cuprins între 7 şi 12 ani. 

Prin participarea Corporaţiei Financiare Internaţionale la acordarea unor împrumuturi 

alături de bănci comerciale, investitori instituţionali, se împart riscurile. 

Corporaţia Financiară Internaţională este împuternicită să acţioneze în următoarele 

direcţii: 

- să contracteze împrumuturi, să furnizeze garanţii colaterale sau alte garanţii necesare, 

dacă înainte de a face o vânzare publică a obligaţiilor pe piaţa unei ţări membre a 

obţinut aprobarea ţării respective în a cărei monedă se exprimă obligaţiile; 

- să investească fondurile care nu sunt necesare operaţiunilor de finanţare în obligaţiuni 

şi alte titluri uşor negociabile şi fără restricţii; 

- furnizează servicii de consiliere, asistenţă tehnică şi informare, respectiv, baze de 

date privind pieţeie noi, sugestii în materie de privatizare, consiliere în elaborarea 

proiectelor, în dezvoltarea competenţei, în formarea climatului pentru investiţiile 

străine. 

România a fost admisă în calitate de membru al Corporaţiei Financiare Internaţionale 

prin rezoluţia Consiliului guvernatorilor din 4 septembrie 1990 şi a subscris 1504 acţiuni în 

valoare de 1000 dolari SUA. 
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    4.3.4. Agenţia de Garantare a Investiţiilor Multilaterale (M.I.G.A.) 

Agenţia de Garantare a Investiţiilor Multilaterale a fost înfiinţată în anul 1988 în vederea 

încurajării investiţiilor de capital străin, a completării programelor naţionale şi regionale de 

garantare a investiţiilor, a atenuării riscurilor necomerciale, a impulsionării fluxurilor de 

capital către ţările în curs de dezvoltare şi a extinderii cooperării internaţionale. 

In  îndeplinirea obiectivelor sale, agenţia: 

- emite garanţii, inclusiv coasigurare şi reasigurare contra riscurilor necomer 

ciale privind investiţiile într-o ţară membră, care provin din alte ţări membre; 

- realizează activităţi complementare adecvate în vederea promovării fluxului 

de investiţii spre şi între ţările membre în curs de dezvoltare; 

- exercită alte asemenea prerogative în mod incidental, necesare sau dorite în 

promovarea obiectivelor sale. 

Emiterea de garanţii privind investiţiile şi realizarea unor servicii complementare 

contribuie la încurajarea fluxului de investiţii destinat dezvoltării producţiei în ţările membre 

şi îndeosebi în ţările în curs de dezvoltare. 

Calitatea de membru este deschisă tuturor membrilor Băncii Internaţionale pentru 

Reconstrucţie şi Dezvoltare. Capitalul autorizat al Agenţiei de Garantare a Investiţiilor 

Multilaterale este de 1 miliard DST, divizat în 100.000 acţiuni, fiecare în valoare de 10.000 

DST care au fost disponibile spre a fi subscrise de membri. Consiliul guvernatorilor cu 

majoritate specială poate să majoreze capitalul de bază al agenţiei. 

Subscripţiile la acţiuni se plătesc în monede liber utilizabile, cu excepţia ţărilor în curs de 

dezvoltare care pot plăti în monedă naţională până la 25% din contribuţia stabilită. 

Investiţiile eligibile cuprind dobânzile la titlurile de participare la capital, inclusiv 

împrumuturi pe termen mediu sau lung contractate sau garantate de către deţinătorii de titluri de 

participare la capital şi alte forme de investiţii directe. 

Agenţia de Garantare a Investiţiilor Multilaterale urmăreşte anumite obiective cu ocazia 

angajării în garantarea investiţiilor: 

- fundamentarea economică a investiţiilor şi impactul lor asupra dezvoltării  

economice a ţării; 

- conformitatea investiţiei cu legislaţia şi reglementările ţării gazdă; 

- concordanţa investiţiilor cu obiectivele de dezvoltare declarate şi cu priorităţile 

ţării beneficiare; 



 

 

90 

 

- condiţiile de  investiţii asigurate de ţara beneficiară,  inclusiv tratamentul  

echitabil, corect şi protecţia legală a investitorilor. 

Investitori eligibili pot fi persoanele fizice sau juridice care îndeplinesc anumite condiţii: 

- persoana fizică este cetăţean al altei ţări decât ţara gazdă a investiţiei; 

- persoana juridică să aibă principalul sediu de afaceri într-o altă ţară membră 

sau majoritatea capitalului să fie deţinută de un stat membru sau de alte state 

membre sau de cetăţenii acestora; 

- persoana juridică fie că este sau nu particulară să opereze pe baze comerciale. 

 Investiţiile sunt garantate numai dacă urmează a fi făcute pe teritoriul unei ţări 

membre în curs de dezvoltare. Termenii şi condiţiile fiecărui contract de garanţie vor fi 

stabilite de agenţie pe baza regulilor şi regulamentelor pe care Consiliul de conducere le va 

elabora, cu condiţia ca agenţia să nu acopere pierderea totală a investiţiei garantate. 

La plata sau acceptarea plăţii despăgubirii către deţinătorul unei garanţii, agenţia îşi va 

subroga acele drepturi sau creanţe privind investiţia garantată pe care deţinătorul garanţiei le 

poate avea împotriva ţării gazdă sau ai altor debitori. Termenii şi condiţiile subrogării sunt 

cuprinse în contractul de garanţie. 

Agenţia de Garantare a Investiţiilor Multilaterale garantează investiţiile eligibile 

împotriva unor prejudicii rezultate din următoarele riscuri: 

- riscul de transfer de valută care este produs de orice introducere (atribuibile 

guvernului ţării gazdă) de restricţii asupra transferului în afara ţării gazdă a monedei 

proprii într-o monedă liber utilizabilă sau altă monedă convertibilă deţinătorilor 

garanţiei, inclusiv lipsa unei acţiuni din partea guvernului ţării gazdă într-o perioadă 

rezonabilă de timp privind cererea unui investitor pentru un astfel de transfer; 

- exproprierea şi măsurile similare care se referă la orice acţiune legislativă sau 

administrativă sau orice omisiune atribuibilă guvernului ţării gazdă care are ca efect 

deposedarea deţinătorului de proprietate sau controlul, ori un beneficiu substanţial  

din   investiţie,  cu  excepţia  unor  măsuri  nediscriminatorii  cu aplicabilitate 

generală pe care guvernele le adoptă în scopul reglementării activităţii economice în 

teritoriile lor; 

- încălcarea contractului care se manifestă prin suspendarea sau încălcarea de către 

guvernul ţării gazdă a contractului cu deţinătorul garanţiei când acesta nu a recurs  la 

un for judiciar sau arbitru pentru a formula reclamaţia de  suspendare a executării 

sau încălcării contractului, sau dacă decizia nu este transmisă în termen rezonabil, sau 

dacă hotărârea nu poate fi pusă în aplicare; 



 

 

91 

 

- război şi tulburări civile care înseamnă orice acţiune militară sau tulburare civilă pe 

teritoriul ţării gazdă. 

Parlamentul României a ratificat Convenţia de constituire a Agenţiei de Garantare a 

Investiţiilor Multilaterale, în şedinţa din 21 aprilie 199245. 

Agenţia de Garantare a Investiţiilor Multilaterale realizează cercetări şi întreprinde 

activităţi de promovare a fluxului de investiţii şi de difuzare a informaţiilor privind 

posibilităţile de investiţii în ţările în curs de dezvoltare. 

4.3.5. Centrul Internaţional de soluţionare a litigiilor privind investiţiile 

(C.I.S.L.I.)  

 A fost înfiinţat în anul 1966 pentru a oferi facilităţi pentru soluţionarea, prin acord sau 

arbitraj, a litigiilor privind investiţiile care apar între ţările membre şi reprezentanţi ai altor ţări 

membre. în acest sens, s-a elaborat „Convenţia asupra rezolvării disputelor privind 

investiţiile" din anul 1966. 

 

4.4. Relaţiile Băncii Mondiale cu România  

     

           Ca membră al F.M.I. şi B.I.R.D., încă de la început, ţara noastră s-a bucurat de atenţia 

şi încrederea acestor două prestigioase instituţii financiare internaţionale.Aceasta nu numai ca 

ţară în curs de dezvoltare, ci mai cu seamă, urmarea faptului că prin politica sa, România s-a 

dovedit în privinţa angajării fondurilor internaţionale pentru dezvoltare. F.M.I. şi B.I.R.D., au 

considerat că România trebuia ajutată cu împrumuturi pe termen lung, respectiv termen scurt 

pentru finanţarea programelor sale de dezvoltare46. 

De la data primului împrumut şi până la finele exerciţiului fiscal,ţara noastră a 

beneficiat de la B.I.R.D.  de 33 operaţiuni de împrumut,în valoare de 2 184.3 milioane dolari. 

Condiţiile de contractare a acestor împrumuturi au fost determinate de natura 

proiectelor prezentate spre creditare, de starea pieţii financiare internaţionale, tendinţa 

dobânzilor, performanţelor economice ale României în domeniul din care făceau parte 

proiectele respective. 

 
45 Legea nr. 43/1992 pentru ratificarea Convenţiei de constituire a Agenţiei Multilaterale de Garantare a 

investiţiilor, în Monitorul Oficial nr. 43/14.05.1992 
46 Luchian, Dragoş, Banca Mondială, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1992, pag. 95 
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Ritmul în care s-au obţinut împrumuturile, aproximativ trei pe an, precum şi mărimea 

lor au făcut ca România să fie un membru cu acces facil la fondurile B.I.R.D., ţara noastră 

numărându-se la acea dată printre primii 20 de clienţi ai acestei instituţii financiare 

internaţionale. 

In general, împrumuturile s-au obţinut în momentele în care dobânda practicată de 

B.I.R.D. se păstra la cote plafonate. 

Imprumuturile acordate ţării noastre de B.I.R.D. au fost girate de Bancă pentru 

Agricultură şi Industrie Alimentară şi de Banca de Investiţii; pentru proiectele agricole 

şi,respectiv, pentru cele neagricole. 

O cotă relativ sporită o prezintă proporţia proiectelor finanţate în sectorul irigaţii şi 

desecări şi combaterea eroziunii solurilor.Pe ansamblul industriei, proiectele româneşti 

prezintă în cadrul operaţiunilor sectorului doar 3.8%, în privinţa proiectelor chimice,B.I.R.D. a 

alocat a şaptea parte din totalul fondurilor pe care le-a folosit pentru dezvoltarea industriei 

chimice în ţările în curs de dezvoltare. 

 Concepţia privind viabilitatea şi nivelul tehnic superior, cum şi impactul economic 

asupra dezvoltării economice au făcut ca proiectele româneşti să treacă cu succes prin filtrele 

Băncii Mondiale şi, în final, să primească concursul financiar al acesteia pentru realizare, ceea 

ce nu a fost cazul cu multe proiecte din alte state în curs de dezvoltare. 

Valoarea de deviz a celor 32 de proiecte, la care şi-a adus contribuţia B.I.R.D., s-a 

ridicat la 12,7 miliarde dolari,în cea mai mare parte reprezentând capacităţi industriale precum 

şi cele agricole a căror costuri au fost acoperite de acelaşi creditor, într-o cotă de peste o 

cincime.Participarea B.I.R.D. relativ mai scăzută, în comparaţie cu alte state, se explică prin 

capacitatea crescută a ţării noastre de a-şi putea realiza investiţiile cu posibilităţile tehnice şi 

materiale proprii, ceea ce a permis ca numai pentru partea de devize a cheltuielilor din proiect 

să se apeleze la finanţarea Băncii Mondiale. In general, România a realizat proiecte foarte 

vaste fără să fie nevoie de împrumuturi mari, de sute de milioane de dolari, cum este cazul cu 

alte ţări în curs de dezvoltare. 

Reflectând preocupările României de a contracara efectele negative ale crizei 

energetice mondiale, cinci din cele treisprezece proiecte industriale au vizat obiective 

energetice, cu un cost total de 4,4 miliarde dolari, din care partea finanţată din împrumuturi 

B.I.R.D.-406,6 milioane dolari. 

Din categoria proiectelor energetice a mai făcut parte şi cel cu o finanţare B.I.R.D. de 

101,5 milioane dolari, pentru realizarea măsurilor tehnice de recuperare a petrolului ,,in situ ", 
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pentru realizarea recuperării finale a ţiţeiului de la 25% la aproximativ 39% în două zăcăminte 

importante de petrol. 

O altă ramură industrială spre care s-au îndreptat opţiunile de investiţii ale României 

susţinute financiar de Banca Mondială a fost industria chimică.Costul integral al celor cinci 

proiecte de dezvoltare a acestei industrii, în valoare de 780 milioane dolari, a fost acoperit de 

B.I.R.D. cu devize în valoare de 253,3 milioane dolari. 

Chiar dacă proiectele finanţate în metalurgie totalizează valori de deviz mai scăzute, 

cotribuţia B.I.R.D. la susţinerea financiară a acestora a fost relativ mai însemnată, ea ajungând 

la o treime din costurile proiectelor respective.Obiectivele construite în această ramură 

industrială au un caracter de noutate, cu dotări şi tehnologii la zi. 

Intervenţiile financiare ale Băncii Mondiale în economia românească sunt de remarcat 

şi în sectorul transporturilor, unde a participat la finanţarea proiectului Canalului Dunăre-

Marea Neagră în valoare de 1750 milioane dolari, cu o acoperire în devize de către B.I.R.D.  

de 100 milioane dolari. 

Portofoliul Romậniei se situeazặ pe locul doi în rậndul ţặrilor din Europa şi Asia 

Centralặ din punct de vedere al numặrului de proiecte şi de pe locul patru din punct de vedere 

al angajặrii de resurse. Portofoliul activ la data de 30 iulie 2002 constặ în 19 proiecte cu 

angajặri nete agregate în valoare de 1.043 milioane dolari şi un sold total netras în valoare de 

447,6 milioane dolari. Structura sectorialặ în ceea ce priveşte angajarea de resurse este 

dominatặ de sectorul energetic şi infrastructurặ (53 procente, şase proiecte) şi sectoarele 

sociale (26 procente, nouặ proiecte). 

Calitatea portofoliului Romậniei finanţat de Bancặ s-a îmbunặtặţit pe parcursul 

ultimilor ani. Deşi indicatorii de performanţặ sunt în general pozitivi, persistặ anumite 

probleme de implementare încrucişatặ. Acestea includ:  

(i) nevoia de a  se acorda o atenţie specialặ monitorizặrii şi construirii capacitặţii de 

evaluare; 

(ii)nevoia de a alinia cerinţele de raportare financiarặ la cele mai bune practici 

internaţionale; 

(iii)nevoia de a întặri procesul de stabilire a prioritặţilor bugetare de cặtre Guvern ,în 

vederea asigurặrii tragerii tranşelor din împrumuturi BIRD şi finanţare de la pặrţi terţe, pentru 

ca portofoliul de proiecte finanţate de Bancặ sặ producặ  rezultate maxime în direcţia 

dezvoltặrii. 

O nouặ Strategie  de Asistenţặ pe Tarặ (CAS), care acoperặ perioada de trei ani 

cuprinsặ între anul fiscal 2002 şi 2004, a fost prezentatặ Consiliului Director al Bặncii 
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Mondiale pe data de 19 iunie 2001. CAS defineşte serviciile de împrumut şi consultanţặ 

bazate pe prioritặţile Guvernului privind reducerea sặrặciei şi integrarea Europeanặ  şi se 

dezvoltặ pe baza activitặţii începute în contextul Cadrului Cuprinzặtor de Dezvoltare ,pentru 

care Romậnia este una din ţặrile pilot.Aproximativ jumặtate din programul  de împrumut 

aferent perioadei 2002-2004 este împrumut de ajustare. Un program care continuặ  programul 

PSAL (PSAL II) a fost negociat şi va fi supus Board-ului Bặncii Mondiale de îndatặ ce 

Guvernul adoptặ mặsuri necesare pentru îndeplinirea condiţiilor aferente tranşei a doua.Acest 

program va susţine reforme care stimuleazặ dezvoltarea sectorului privat incluzậnd reforma 

întreprinderilor, precum şi a sectoarelor energetic şi financiar.Proiectele urmặtoare de ajustare 

vor susţine reforme instituţionale ,de reglementare şi guvernanţặ ale Guvernului, precum şi 

continuarea reformelor privind dezvoltarea sectorului privat. 

Banca Mondialặ a menţinut relaţii de strậnsặ colaborare cu partenerii sặi de la FMI. 

Programul PSAL I, care a fost aprobat în iunie 1999 şi finalizat un an mai tậrziu ,a 

complementat acordul stand-by şi a fost elaborat în consultare cu echipa pentru Romậnia şi 

conducerea FMI.. Consultặri similare au loc şi în ceea ce priveşte evoluţia şi elaborarea 

programului PSAL II. 

Începậnd cu iunie 2002, IFC a aprobat 18 proiecte cu 220 milioane dolari din contul 

IFC si 240 milioane dolari în împrumuturi sindicalizate . În perspectivặ, activitatea IFC va 

depinde de gradul de îmbunặtặţire a mediului de afaceri.IFC va încerca sặ complementeze 

eforturile întreprinse de Bancặ în vederea dezvoltặrii sectorului privat prin focalizarea asupra 

a patru domenii cheie: restructurarea infrastructurii municipale, finanţare pentru restructurarea 

post-privatizare; susţinerea dezvoltặrii pieţelor financiare şi IMM,şi anumite investiţii din 

sectorul privat. IFC va continua sặ accelereze pặtrunderea FDI în sectoarele industriale şi 

financiare cheie.  
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