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SISTEMUL MONETAR
INTERNAŢIONAL
1.1. Noţiuni introductive despre sistemul monetar
internaţional
1.1.1. Noţiunea şi apariţia sistemului monetar
internaţional
Emisiunea monetară este unul din atributele
suveranităţii statelor. Existenţa naţiunilor suverane şi
deschiderea lor către exterior pune problema
conversiunilor unităţilor monetare între diferite ţări, ca
urmare a tranzacţiilor comerciale sau financiare între
agenţii economici rezidenţi sau nerezidenţi. Sistemul
monetar internaţional poate fi definit ca ansamblu regulilor
care permit asigurarea acestor tranzacţii, determinând
compatibilitatea sistemelor monetare internaţionale.
Existenţa unui sistem monetar internaţional nu are
sens doar în raport cu nevoia de asigura buna funcţionare a
comerţului internaţional. Dacă toate ţările ar avea aceeaşi
monedă, problema determinării cursului de schimb, adică
operaţiunea care permite convertirea unei monede în alta,
nu s-ar pune. Dar, datorită faptului că pe lângă moneda
naţională există şi monedele străine (denumite devize), se
simte nevoia unui sistem monetar internaţional.
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Sistemul monetar internaţional se bazează pe reguli
care provin în mod direct din practicile comerciale impuse
de către state. Aceste reguli trebuie să definească:
- un regim de schimb constând în principii care asigură
convertibilitatea între monede;
- aprovizionarea cu bani lichizi în cantitate suficientă
pentru a face faţă progresului comerţului
internaţional;
- un sistem de rezerve care conferă diferitelor naţiuni
participante la schimb mijloacele de plată ce le
permit surmontarea dezechilibrelor temporare între
cantităţile de devize intrate şi ieşite din ţară;
- mecanisme de ajustare în caz de dezechilibrare ale
balanţei de plăţi curente (schimburi de mărfuri şi
servicii) conservate pe termen mediu sau lung.
Un sistem monetar internaţional trebuie să asigure
convertibilitatea monedelor şi anume posibilitatea de a
schimba moneda naţională contra aurului sau devizelor.
Există reguli de conversiune admise de toate statele, modul
de convertibilitate depinzând cu stricteţe de regimul de
schimb ales. Convertibilitatea poate fi întreţinută şi în
cadrul pieţei (convertibilitatea comercială, în schimburile
flotante).
Instalarea unui control asupra tranzacţiilor de
capital depinde de competenţa statelor; ea reflectă dorinţa
acestora de deschidere (sau închidere) către exterior.
De la începutul revoluţiei industriale, putem
distinge patru perioade:
- secolul al XIX-lea asistă la instalarea şi apogeul
etalonului aur a cărui funcţionare este grav
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perturbată de inflaţia cauzată de primul război
mondial;
reîntoarcerea la aur în perioada interbelică dă
naştere la Gold Exchange Standard (etalonul de
schimb – aur) a cărui prăbuşire este cauzată de
depresiunea din anii ’30;
după al doilea război mondial, desfiinţarea
barierelor vamale pe planul comerţului este însoţită
de o reconstrucţie a sistemului monetar
internaţional pe baze noi: Gold Exchage Standard
este centrat pe dolar;
la începutul deceniului opt asistăm la prăbuşirea
acordurilor de schimburi fixe, care fuseseră
semnate la Bretton Woods (datorită dezechilibrelor
comerciale care făceau imposibilă menţinerea
parităţii în aur a dolarului). Aceasta reprezintă
trecerea la schimburi flotante.
1.1.2. Aurul şi sistemele băneşti bazate pe aur

De-a lungul timpului, odată cu dezvoltarea
economică şi intensificarea operaţiunilor de import-export,
s-a pus următoarea problemă: dacă banii naţionali au un
caracter intern, iar banii internaţionali nu existau, cum se
efectuau plăţile în relaţiile internaţionale?
Un mijloc ar fi trocul care, deşi se mai practică şi
astăzi într-o anumită formă sub denumirea modernă de
compensaţii, este o modalitate de schimb rudimentară,
nesatisfăcătoare pentru a actuala dezvoltare a schimburilor.
Pentru evitarea inconvenientelor trocului s-a recurs într-un
anumit moment al istoriei schimburilor internaţionale la un
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tip superior de compensaţie, în care una din mărfurile
schimbate să fie invariabil o anumită marfă şi anume un
metal preţios, aurul şi argintul. Alte progrese au fost
realizate prin înlăturarea argintului şi utilizarea exclusivă a
aurului, iar ulterior prin introducerea reprezentanţilor
aurului, valutele sau devizele.
Adoptarea aurului ca instrument de plată în
schimburile internaţionale a făcut ca marfa importată dintro ţară să fie schimbată pe o marfă standard, unanim
recunoscută: aurul. Ca urmare, importatorul din ţara A nu
mai era obligat să se transforme în importator de mărfuri,
procurându-şi o marfă care să fie convenabilă
importatorului din ţara B. Dacă preţul mărfii importate era,
de exemplu, de 1000 unităţi monetare ale ţării B, iar o
unitate monetară B conţinea 1 g de aur, importatorul din
ţara A achita datoria exportând 1 kg de aur. Aşadar,
indiferent de marfă sau de ţară, plata se putea face cu una
şi aceeaşi marfă: aurul.
Aurul a devenit astfel un echivalent general al
mărfurilor, un mijloc universal de plată, o marfă
internaţională prin intermediul căreia au fost lichidate
datoriile contractate în străinătate. Utilizarea aurului ca
mijloc de plată în schimburile internaţionale a fost mult
uşurată prin aşezarea etalonului aur la baza sistemelor
băneşti naţionale, deoarece conţinutul de aur al fiecărei
unităţi monetare naţionale, stabilit prin lege, preciza
cantitatea de metal monetizat (sau chiar nemonetizat) care
trebuia expediată în străinătate pentru achitarea unei
datorii.
Aurul a fost deci consacrat pe scară largă ca
instrument de plată cu caracter internaţional în cadrul
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sistemelor băneşti bazate pe etalonul aur. Aceste sisteme
prevedeau:
- o unitate monetară naţională definită legal printr-o
cantitate de aur;
- o convertibilitate liberă şi nelimitată în aur a
semnelor în circulaţie, la un preţ fix, cel puţin
pentru scopul plăţilor în străinătate;
- deţinerea unei rezerve de aur de către autoritatea
monetară a ţării respective (în general, banca de
emisiune);
- o liberă transferabilitate a fondurilor.
Ca urmare a definirii în aur a unităţii monetare din
fiecare ţară, raportul valoric dintre monede era invariabil.
Balanţa de plăţi se echilibra printr-un mecanism automat:
dacă balanţa este activă, aurul intră în ţara respectivă, pe
baza lui creşte circulaţia bănească, provocând o urcare a
preţurilor, din această cauză exportul se reducea,
micşorând intrările de aur până se restabilea echilibrul – şi
invers. Sistemele băneşti naţionale bazate pe etalonul aur
impunea deci o disciplină internaţională fără subordonarea
faţă de o autoritate străină, fără existenţa unui sistem
bănesc internaţional.
Aurul a stat multă vreme la baza sistemelor băneşti
naţionale, formele organizatorice ale acestei integrări în
sistem evoluând în timp.
În teorie, etalonul – aur ar trebui să îndeplinească
două funcţii esenţiale, fără intervenţia statelor:

13

Extras din volumul:
Aniţei, N. C. (2011). Instituţii financiare internaţionale.
Iaşi, România: Lumen.

Nadia Cerasela ANIŢEI
-

-

„menţinerea cursurilor de schimb în benzi de
fluctuaţie foarte înguste” 1 . Determinarea parităţii
se putea face foarte uşor prin simpla alăturare şi
comparare
a cantităţilor de aur ale fiecărei
monede. Cursul de schimb al fiecărei monede era
obligatoriu apropiat de paritatea oficială, în măsura
în care reglementarea unei datorii se putea face în
monedă străină, după voinţa debitorului, fie în
monedă financiară ( bilete de bancă), fie în aur.
„reechilibrarea balanţei plăţilor curente prin
fluxuri de capital”. Astfel, în caz de deficit, cu
alte cuvinte atunci când datoriile aparţinând nonrezidenţilor depăşeau creanţele exigibile în
străinătate şi în consecinţă, moneda naţională
tindea să se deprecieze, devenea avantajoasă
expedierea aurului în străinătate pentru a-l converti
în devize. Scurgerile de aur către străinătate erau la
originea unei contracţii a masei monetare interne.
Această contracţie provoca o scădere a preţurilor
şi chiar o refacere a competitivităţii produselor
naţionale.
1.1.3. Etalonul aur – monedă

Înainte de primul război mondial, forma generală
de aplicare a etalonului aur a fost aceea a etalonului aur –
monedă ( engl. gold specie standard). În condiţiile unui
sistem monetar bazat pe etalonul aur – monedă exista:
Frédéric, Teulon. Sistemul monetar internaţional, Editura Institutului
European, Iaşi, 1997, p. 18; Diana, Vioric, Lupu. Constantin, Adrian,
Blănaru. Monedă şi credit , Editura Sedcom Libirs, iaşi, 2006, pp. 41-51.

1
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o circulaţie liberă a aurului înăuntrul ţării şi între
ţări, în general sub formă de monede, ceea ce făcea
ca valoarea internă a metalului să coincidă cu
valoarea lui externă 2 ;
o circulaţie bănească internă în care alături de
monedele de aur se mai puteau întâlni monede de
argint şi bancnote sau alte semne ale valorii;
o batere liberă a monedelor de aur, care asigurau
echivalenţa între valoarea nominală a monedelor de
aur şi valoarea comercială, de piaţă, a metalului;
o convertibilitate liberă a bancnotelor în aur,
ceea ce făcea ca valoarea nominală a acestor
bancnote să fie echivalentă cu valoarea proprie
a monedelor corespunzătoare de aur.

În numismatică sunt deosebit de apreciate monedele de aur din
diferite timpuri: staterul Iydian ( 560-546 î.e.n.), nomisma bizantină
(1100-1200 e.n), ducatul elveţian (1523-1539), dublonul spaniol (1749),
dolarul californian (1858), dublul vultur ( moneda de 20 de dolari din
1907). Toate acestea s-au aflat la timpul lor în circulaţie internaţională.
2
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