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CAPITOLUL I
ASPECTE PRIVIND ORGANIZAŢIILE
ECONOMICE ŞI FINANCIAR
MONETARE INTERNAŢIONALE ÎN
CONTEXTUL TRANSFORMĂRILOR DIN
ECONOMIA GLOBALĂ
1.1. Impactul transformărilor din economia
globală asupra organizaţiilor economice şi
financiar-monetare internaţionale
Organizaţiile
economice
şi
financiar
monetare internaţionale, care au apărut în timpul
şi imediat după cel de-al doilea război mondial au
stat la baza prosperităţii ulterioare, în mai multe ţări
ale lumii. Relaţiile politice internaţionale şi situaţia
economică mondială au influenţat major formele de
cooperare internaţională din ultimii ani.
După perioada anilor '70, nefavorabilă din
punct de vedere economic, caracterizată prin mari
dezechilibre şi inflaţie galopantă, a urmat o revigorare
economică în lumea industrializată1. În climatul
economic favorabil din anii '80, încurajat de
liberalizarea şi integrarea pieţelor financiare, statele
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lumii au devenit din ce în ce mai capabile să-şi ia în
considerare interesele reciproce. Slăbirea tensiunii
politice dintre Est şi Vest a mărit considerabil grupul
ţărilor interesate de cooperarea reciprocă.
Tranziţia de la o economie planificată şi
centralizată a fost un proces dificil. La începutul
anilor '90 economiile ţărilor occidentale s-au
confruntat cu probleme structurale şi cu mari deficite
bugetare. Cu toate acestea, în multe ţări asiatice,
care au optat pentru o dezvoltare economică
rapidă, se găsesc centre economice puternice, care
se integrează din ce în ce mai bine în economia
mondială. Multe alte ţări în dezvoltare aplică o
politică economică de reforme, care poate duce la o
schimbare în bine, după „deceniul pierdut” al anilor
'80, când au avut de luptat cu povara datoriilor externe
uriaşe.
Creşterea interdependenţelor economice în
întreaga lume şi reţeaua tot mai extinsă a legăturilor
comerciale, fluxurile internaţionale de factori (capital
şi forţă de muncă) au influenţat dinamica dezvoltării
economiilor naţionale şi orizontul politicilor
naţionale, într-o măsură care ar fi fost de neconceput
în urmă cu două decenii2.
După căderea comunismului şi prăbuşirea
strategiilor de substituire a importurilor, economia
mondială a devenit punctul de referinţă pentru
strategiile de dezvoltare şi politicile economice
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naţionale în aproape toate ţările din întreaga lume.
Procesul caracteristic pentru perioada
actuală constă în globalizarea economiei, a pieţelor
de aprovizionare şi desfacere, a celor financiar
monetare şi creşterea ponderii investiţiilor directe
şi investitorilor străini în economiile statelor.
Schimburile economice bi şi multilaterale dintre state
se multiplică dar, în acelaşi timp se înmulţesc
acordurile încheiate între ele, constituind vaste
sisteme interconectate într-o reţea planetară prin care
se schimbă bunuri şi valori cu utilităţi reciproce.
Acordurile la rândul lor favorizează apariţia unor
diversităţi de forme de asociere între agenţii
economici din diverse state sau grupări de state3.
Sfârşitul de secol şi începutul de mileniu s-a
caracterizat din punct de vedere al activităţii
economice - cu implicaţii globale în plan social şi
politic prin:
• reculul până aproape de colaps al economiilor
strict planificate, dirijiste în favoarea economiei
capitaliste de orientare neo-liberală marcată însă de
nuanţe postmoderniste, în sensul dezabsolutizării
profitului ca valoare şi obiectiv fundamental al
activităţii economice şi nuanţării ţelurilor acestei
activităţi cu elemente de valorizare a existenţei sociale
şi individuale, politica socială şi antrenarea
comunitară, mai ales în ţările avansate industrial;
• tranziţia spre economia de piaţă în fostele ţări
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socialiste, marcată de dificultăţi generate de tensiuni
şi conflicte sociale ca urmare a distrugerii vechilor
echilibre şi raporturi de proporţionalitate între
sectoare, determinate şi de vechea configuraţie a
pieţei, în special CAER, şi crearea unor noi relaţii, cu
ponderi diferite adesea în condiţiile lipsei unei
strategii bine conturate a evoluţiei viitoare;
• creşterea ponderii întreprinderilor mici şi mijlocii
în crearea PIB şi a venitului naţional al tuturor
ţărilor, în condiţiile menţinerii şi chiar a dezvoltării
structurilor multinaţionale, generate de globalizarea
activităţii economice productive şi de comercializare,
facilitate de progresul tehnologic şi în mod deosebit
de informatizarea activităţilor de concepţie,
productive, de comercializare şi de gestiune a
acestora;
• formarea zonelor economice dominante prin
volumul activităţii şi inovare, începută în ultimul
deceniu al secolului al XX-lea, care s-a consolidat la
începutul secolului al XXI-lea, ca urmare a
ascensiunii zonei Pacificului, dominată de Japonia şi
de China, paralel cu Uniunea Europeană şi SUA,
dominantă în cadrul NAFTA. Totodată se conturează
tendinţe de grupare economică şi în America de Sud;
• preocuparea permanentă pentru perfecţionarea
metodelor manageriale şi a cadrului de exercitare a
funcţiilor
conducerii
la
nivel
macro
şi
microeconomic, pentru a face faţă cât mai bine
ritmului accelerat al schimbării, care a caracterizat
acest sfârşit de secol, ca perioadă de tranziţie de la
10

societatea modernă (industrială) la societatea
postmodernă (postindustrială) în ţările avansate şi de
la economii cu caracter extensiv, slab eficiente, la
economii de mare eficienţă, competitive în ţările în
tranziţie la economia de piaţă din Europa Centrală şi
de Est şi nu numai4.
Aceste transformări au creat răsturnări şi
dezechilibre care au modificat radical aspectul şi
ritmul creşterii din toate statele, intensitatea şi
fluxurile
comerţului
mondial,
raporturile
financiar-valutare dintre state şi ponderea acestora
în ierarhia producţiei şi comerţului internaţional.
Mai mult, au fost conturate noi trăsături şi tendinţe ale
economiei mondiale care se prezintă astfel:
Ţările avansate trec din era geopolitică în era
geoeconomiei - în care raportul de forţe şi evoluţia
acestora sunt determinate de gradul de stăpânire al
ştiinţei şi cunoaşterii în calitate de resurse strategice
primordiale ce se pot transforma rapid în noi produse
şi tehnologii de fabricaţie.
Economia capitalistă a intrat în al 5-lea ciclu
lung al evoluţiei sale, care a declanşat o nouă eră,
bazată pe prelucrarea şi transmiterea datelor. După
cele 4 cicluri anterioare, noul ciclu al revoluţiei
informaţionale determină impulsuri puternice pentru
creşterea economică, determină modificări structurale
şi revoluţionează condiţiile de viaţă.
În acest context, pe arena internaţională s-a
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