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Abstract. The research comprises four chapters: internationalization and banking concentration – in
the last two decades, banking systems from developed economies undergoing an unprecedented process
of transformation: due to the internationalization and to the concentration of the banking activities;
multinational banks – globalization led to the appearance of new centers of power, exercising a seemingly growing influence; banking partnerships/alliances – have become an alternative to the organic
growth strategies, engaging in diverse organizational structures, from distribution agreements on various financial services to the formation of new entities; free banking areas – have set the pace for new
trends in the global financial services industry.
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1. Internaþionalizare ºi concentrare bancarã
Sub influenþa dublului efect al noului mediu
concurenþial (asupra activitãþilor prestate ºi rentabilitãþii
obþinute), bãncile ºi-au reactualizat strategiile aplicate.
Ca urmare, în ultimele douã decenii, sistemele bancare
ale þãrilor capitaliste dezvoltate au fost supuse unui
puternic proces de schimbare:

în primul rând, a avut loc un puternic proces de
internaþionalizare a sistemelor bancare din þãrile
dezvoltate. Practicând o politicã agresivã de implantare
în noi puncte financiare de pe glob, aceste bãnci considerã
extinderea pe alte pieþe ca parte integrantã a politicii lor
de dezvoltare.
n a doua tendinþã este puternicul proces de
concentrare a activitãþii bancare. Amploarea
operaþiunilor derulate, fondurile tot mai mari care sunt
solicitate de clienþi, riscurile de insolvabilitate ale
debitorilor, cât ºi dorinþa de a-ºi mãri câºtigurile ºi
puterea de penetrare pe alte pieþe ºi, în consecinþã,
ocuparea unui loc dominant în viaþa valutar-financiarã
internaþionalã au determinat accentuarea procesului de
unificare a bãncilor în monopoluri, consorþii, sindicate
sau alianþe bancare. Marile bãnci gigantice ºi grupuri
financiare se unesc, fuzioneazã, dominând ºi controlând
întreaga activitate în domeniu. „Asistãm astãzi la o aºanumitã mergermanie (mania fuziunilor), cei mari devin
tot mai mari ºi mai puternici” (Mihai ºi Mihai, 2002, p.
29). Aceasta este o problemã actualã cu implicaþii adânci
asupra pieþei mondiale ºi a concurenþei internaþionale;
au avut loc – ºi nu sunt excluse nici în viitor – schimbãri
n
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Dezvoltarea pieþelor financiare ºi diversificarea
instrumentelor financiare au mãrit posibilitãþile de acces
la fonduri pentru bãnci. Astfel, bãncile au intrat ºi pe
pieþele de capital la concurenþã cu societãþile de valori
mobiliare, de asigurãri, fonduri mutuale, fonduri de pensii.
Totodatã, bãncile au trebuit sã dezvolte noi produse ºi
servicii, sã foloseascã instrumente ºi tehnici specifice
noilor pieþe, pentru a putea face faþã concurenþei. Ca
urmare, practicile bancare tradiþionale – bazate pe
atragerea de depozite ºi acordarea de credite – au trecut
pe un plan secundar ºi au devenit precumpãnitoare noile
activitãþi, cum ar fi tranzacþiile de pe pieþele financiare ºi
generarea de venituri prin comisioane, care reprezintã
surse importante pentru profitabilitatea bãncilor.

Economie teoreticã ºi aplicatã

importante în ceea ce priveºte centrele de putere ale
lumii contemporane.
De exemplu, în Uniunea Europeanã, numãrul
fuziunilor ºi achiziþiilor bancare se prezintã astfel:
Numãrul fuziunilor ºi achiziþiilor bancare în UE
în anul 2001
Tabelul 1
Ţara

Numărul fuziunilor şi achiziţiilor bancare

Belgia
Danemarca
Germania
Grecia
Spania
Franţa
Irlanda
Italia
Luxemburg
Olanda
Austria
Portugalia
Finlanda
Suedia
Marea Britanie
Uniunea Monetară
Uniunea Europeană

6
0
240
3
6
53
4
64
6
1
21
0
2
1
14
406
421

Prima mare fuziune din UE este cea dintre UniCredito
ºi HVB, din iunie 2005. Astfel, mãrimea activelor a
transformat grupul bancar italian în lider de piaþã în
Europa Centralã ºi de Est.
Globalizarea bancarã se realizeazã nu numai
geografic, la scarã planetarã, dar ºi structural; marile
grupuri financiare internaþionale fiind adevãrate conglomerate care includ, pe lângã bãnci, societãþi de
asigurare-reasigurare, fonduri de investiþii ori de pensii,
activitãþi pe piaþa de capital, leasing, capabile sã ofere
aºa-numite servicii financiare integrate. Banca, sub
denumirea ei cea mai recentã de „instituþie de credit”,
devine – de fapt – o megabancã sau o instituþie de credit
extrem de diversificatã. Aºa se ºi explicã dezbaterea
interesantã cu privire la viitorul bãncilor: bancã universalã
sau bancã specializatã? Însuºi guvernatorul BNR s-a
referit nu de mult la aceastã problemã.
La nivelul întregii Europe, primele 10 bãnci
internaþionale deþineau active totale de peste 10.000
miliarde dolari SUA; clasamentul lor, pe baza bilanþurilor
de la 31 decembrie 2004, se prezintã astfel:

Sursa: The Banker/septembrie 2005.

Topul bãncilor internaþionale din Europa în anul 2004, în milioane USD
Tabelul 2
Nr.
crt.
1

Denumirea băncii
HSBC Holdings

Ţara

Capitaluri

Active bancare

Marea Britanie

67.259

1.276.778

2

Credit Agricole Groupe

Franţa

63.422

1.243.047

3

Royal Bank of Scotland

Marea Britanie

43.828

1.119.480

4

HBOS

Marea Britanie

36.587

759.594

5

BNP Paribas

Franţa

35.685

1.233.912

6

Santander Central Hispano

Spania

33.259

783.707

7

Barclays Bank

Marea Britanie

32.178

992.103

8

Rabobank Group

Olanda

30.810

647.084

9

ING Bank

Olanda

28.792

839.654

10

UBS

Elveţia

27.440

1.533.036

399.260

10.428.395

Total

Succinta prezentare de mai sus aratã cã procesul
globalizãrii bancare a devenit o realitate esenþialã a
zilelor noastre, care exercitã o influenþã extrem de
puternicã nu numai asupra economiei, ci asupra lumii
contemporane.
Globalizarea bancarã reprezintã stadiul în care
serviciile bancare au o arie de rãspândire mondialã,
devenind universale. Serviciile bancare universale
presupun armonizarea reglementãrilor bancare, secondatã
de ridicarea barierelor din calea unei competiþii deschise
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pe toate pieþele, creºterea numãrului valutelor în care
opereazã ºi implantarea de sedii în strãinãtate.

2. Bãncile multinaþionale
În a doua jumãtate a secolului XX s-au produs
schimbãri profunde în structura ºi activitatea sistemului
bancar la scarã mondialã. Au continuat sã existe, desigur,
trãsãturi specifice ale sistemului bancar în fiecare þarã, în
funcþie de condiþiile economice existente, ca ºi de alte

plasamente ºi servicii pentru investitorii din toate þãrile,
iar solicitanþii de împrumuturi au acces la capitalul de pe
pieþele internaþionale. Companiile multinaþionale pot
accesa o multitudine de pieþe interne ºi internaþionale de
capital pentru a-ºi finanþa diverse activitãþi sau fuziuni ºi
achiziþii, în timp ce intermediarii financiari pot strânge
fonduri ºi gestiona riscurile cu mai mare uºurinþã prin
accesarea acumulãrilor de capital din marile centre
financiare internaþionale. Ca urmare, se constatã tendinþa
bãncilor de a-ºi extinde activitatea dincolo de aria lor
tradiþionalã de activitate care consta în depozite ºi
acordarea de împrumuturi, pe mãsurã ce multe þãri ºi-au
modificat legislaþia pentru a permite bãncilor comerciale
sã se implice în activitatea de investiþii, gestionarea
activelor ºi chiar asigurãri, permiþându-le astfel sã-ºi
diversifice sursele de venit ºi sã-ºi reducã riscurile.
Unul dintre marile beneficii ale diversificãrii surselor
de credit este reducerea „penuriei de credite”. Când
bãncile unei þãri se aflã sub presiunea cererii de credite,
pot sã procure resurse prin emisiuni de acþiuni sau
obligaþiuni pe piaþa internã sau prin cãutarea altor surse
de finanþare pe plan extern. Dezavantajul este cã pieþele
au devenit mai volatile, ºi aceastã volatilitate poate duce
la instabilitate financiarã. De exemplu, pieþele
instrumentelor derivate, care au reprezentat aproape 3
trilioane de dolari SUA în expunerile de credit înregistrate
în bilanþuri în iunie 2001, pot fi imprevizibile ºi uneori
pot provoca tulburãri.
Un alt câºtig de pe urma globalizãrii financiare este
cã cei care au nevoie de credite ºi investitorii pot obþine
condiþii de finanþare mai bune. Totuºi, preþurile activelor
pot sã depãºeascã valorile de bazã în timpul perioadelor
de boom sau de crizã, provocând volatilitate excesivã ºi
distorsionând alocarea capitalurilor. De exemplu,
preþurile în domeniul imobiliar din Asia au crescut
spectaculos ºi au scãzut brusc înaintea crizelor din 19971998, lãsând multe bãnci cu credite neperformante, având
garanþii reale care îºi pierduserã mult din valoare.
Globalizarea a fãcut ca în ierarhia marilor bãnci cu
activitate internaþionalã sã se producã schimbãri de mare
amploare. Astfel:
n marile bãnci americane, care au dominat piaþa
mondialã o lungã perioadã de timp dupã al doilea rãzboi
mondial ºi s-au vãzut detronate de bãncile japoneze în
cursul anilor ’80, au revenit în forþã ºi devanseazã acum
net bãncile concurente japoneze, precum ºi bãncile din
Anglia, Franþa ºi Olanda, care ocupã, de asemenea, locuri
importante în ierarhie;
n la nivel global, se constatã o revenire în prim-plan a
bãncilor japoneze, care sunt pe cale de a depãºi
problemele cu care s-au confruntat în ultima vreme, în
special în ceea ce priveºte creditele neperformante;
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elemente importante precum tradiþia, politica bãncii
centrale, apartenenþa la grupãri regionale etc. Dar tendinþa
generalã a fost aceeaºi pretutindeni, ºi anume de formare
a unor centre de putere cu mare potenþial financiar, care
cautã sã atragã cât mai multã clientelã ºi sã deþinã o
pondere cât mai ridicatã din piaþã.
Politica de control asupra schimbului monetar,
menþinutã, în majoritatea þãrilor dezvoltate, pânã la
sfârºitul deceniului 1970, a determinat o separare a
activitãþilor bancare interne de cele internaþionale
desfãºurate, în cea mai mare parte, în cadrul pieþelor de
eurodevize. Totodatã, trebuie sã se facã distincþie între
bãnci multinaþionale ºi bãnci internaþionale.
Bãncile multinaþionale sunt bãncile care ºi-au
implantat sucursale ºi filiale în mai multe þãri, activitatea
transnaþionalã depãºind o pãtrime din totalul activitãþii
desfãºurate. Acestea se deosebesc de bãncile
internaþionale care efectueazã operaþiuni pentru clienþii
din diferite þãri sau în diferite valute, de la sediul din þara
de reºedinþã.
La începutul mileniului III, sistemul bancar se aflã
însã în toate þãrile în faþa unui paradox: pe de o parte,
bãncile trebuie sã fie tot mai mari, tot mai diversificate ºi
sã ofere o gamã crescândã de servicii pentru o concurenþã
globalã, iar, pe de altã parte, ele trebuie sã fie tot mai
flexibile, pentru a supravieþui pe o piaþã aflatã în continuã
schimbare. În acest sens, sistemele bancare din þãrile
dezvoltate au trecut printr-un proces de dezintermediere
– adicã o mai mare parte a intermedierilor financiare are
loc prin titluri negociabile în loc de credite bancare. Atât
entitãþile financiare, cât ºi cele nefinanciare, ca ºi
depunãtorii ºi investitorii au avut roluri-cheie ºi au
beneficiat de pe urma acestei transformãri. Bãncile au
eliminat din ce în ce mai mult riscurile financiare (mai
ales riscul de credit) din bilanþ ºi le-au transferat pe piaþa
titlurilor de valoare, de exemplu prin convertirea activelor
în titluri de valoare negociabile ºi folosind swap-uri pe
rata dobânzii ºi alte tranzacþii cu instrumente derivate ca
rãspuns la stimulentele legale cum ar fi cerinþele de capital ºi la impulsurile interne de a îmbunãtãþi randamentul
capitalului investit pentru acþionari. Corporaþiile ºi
guvernele au început, de asemenea, sã se bazeze în mai
mare mãsurã pe pieþele naþionale ºi internaþionale de capital pentru a-ºi finanþa activitãþile. În consecinþã,
investitorii, inclusiv persoane juridice care gestioneazã
o parte din ce în ce mai mare din finanþele mondiale,
încearcã sã-ºi atenueze riscurile prin diversificarea
portofoliilor lor în plan internaþional ºi cautã cele mai
bune oportunitãþi de investiþii dintr-o gamã mai largã de
industrii, þãri ºi valute. Pieþele financiare naþionale au
devenit din ce în mai mult o parte integrantã a sistemului
financiar global. Centrele financiare oferã acum
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bãncile chineze sunt, de asemenea, prezente în top;
n bãncile germane au pierdut în ultimul an locuri
importante faþã de poziþiile deþinute în anii anteriori.
În primele 10 bãnci globale se regãsesc cinci bãnci
internaþionale din Europa, respectiv HSBC Holdings
Londra (locul 3), Credit Agricole Groupe Paris (locul5),
Royal Bank of Scotland (locul 6), HBOS (locul 9) ºi BNP
Paribas (locul 10).
Astfel, situaþia celor mai mari 10 bãnci internaþionale
din lume dupã mãrimea capitalurilor ºi activelor bancare
la 31 decembrie 2004 este prezentatã în tabelul 3.
n

Topul bãncilor internaþionale din lume
în anul 2004, în milioane USD
Tabelul 3
Nr.
crt.

Denumirea
băncii

Ţara

Capitaluri

Active
bancare

1

Citigroup

SUA

74.415

1.484.101

2

JP Morgan
Chase & Co.

SUA

68.621

1.157.248

3

HSBC Holdings

Marea
Britanie

67.259

1.276.778

4

Bank of America
Corp

SUA

64.281

1.110.457

5

Credit Agricole
Groupe

Franţa

63.422

1.243.047

6

Royal Bank of
Scotland

Marea
Britanie

43.828

1.119.480

7

Mitsubishi Tokyo
Financial Group

Japonia

39.932

980.285

8

Mizuho Financial
Group

Japonia

38.864

1.295.942

9

HBOS

Marea
Britanie

36.587

759.594

10

BNP Paribas

Franţa

Total

35.685

1.233.912

532.894

11.660.844

Sursa: The Banker - Global Financial Intelligence/iulie 2005.

În pofida aparenþelor, sistemul bancar japonez a fost
puternic dirijat. Pânã spre mijlocul anilor ’70, o legislaþie
strictã a menþinut sub controlul permanent al autoritãþilor
totalitatea operaþiunilor externe ale bãncilor nipone, în
vederea mobilizãrii la maximum a resurselor necesare unei
dezvoltãri economice multilaterale, cu accentul pe
expansiune comercialã, spre pieþele strãine. Pentru a fi
împiedicate ieºirile spre exterior de fonduri disponibile,
în cãutarea de plasamente mai rentabile, s-a procedat la o
izolare a pieþei financiare japoneze de pieþele
internaþionale, prin interzicerea oricãror tranzacþii de
capital, cu excepþia celor legate de finanþarea
schimburilor economice.
În anii ’80, când s-au amplificat considerabil
excedentele comerciale ºi implicit creanþele asupra
strãinãtãþii, au intervenit schimbãri fundamentale,
adevãrate mutaþii în domeniul valutar-financiar, prin
liberalizarea progresivã a miºcãrilor de capital între
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Japonia ºi exterior, concomitent cu lãrgirea gamei de
operaþiuni monetare permise bãncilor, firmelor
specializate în intermedierea tranzacþiilor bursiere ºi chiar
societãþilor industriale ºi comerciale. Internaþionalizarea
activitãþii sistemului bancar japonez s-a materializat atât
în deschiderea pieþei naþionale, cât mai ales în penetrarea
puternicã a instituþiilor japoneze de profil pe toate pieþele
strãine mai importante, menþinându-se supravegherea ºi
intervenþia, în anumite împrejurãri, din partea
autoritãþilor.
Poziþia internaþionalã a bãncilor nipone ºi rezultatele
pe care le-au obþinut în ultimele decenii nu au depins,
însã, numai de mãrimea resurselor obþinute, ci ºi de modul
propriu ºi condiþiile aparte în care îºi organizeazã întreaga
activitate. S-a constatat cã ºi bãncile recurg la metode
similare cu acelea folosite de societãþile industriale din
aceastã þarã – în special cele din ramura electronicii –
aplicând la penetrarea pieþelor strãine aºa-numita
„strategie a miilor de paºi mãrunþi”. Întrucât conceptul
strategic fundamental este cã pãtrunderea ºi consolidarea
pe pieþele internaþionale prezintã o mai mare importanþã
decât câºtigurile imediate, bãncile japoneze opereazã
deliberat cu o ratã a profitului mai redusã decât
concurenþii din alte þãri, ºi aceasta se reflectã în costuri
operaþionale mai scãzute, care, bineînþeles, atrag clientela.
Bãncile japoneze au dus ºi o politicã susþinutã de
cumpãrare a cât mai multor instituþii bancare situate pe
cele mai importante pieþe, începând cu dobândirea unui
pachet limitat de acþiuni ºi ajungând la preluarea totalã
sub control.
În multe privinþe instituþiile bancare nipone au
beneficiat de un regim diferenþiat, mai avantajos în
comparaþie cu acela al concurenþilor din alte þãri
occidentale. Un exemplu îl oferã procentul reprezentat
de rezervele obligatorii faþã de totalul activelor
constituite, care a fost permanent inferior în comparaþie
cu þãrile vest-europene ºi SUA. Pentru cã, dupã ce au fost
elaborate sub auspiciile Bãncii Reglementelor
Internaþionale normele generale privind fondurile proprii
bancare, s-a conturat o concepþie de aplicare diferenþiatã.
În timp ce în SUA li se cerea bãncilor o proporþie de 6% a
fondurilor proprii faþã de totalul activelor, Ministerul
Finanþelor din Japonia a indicat instituþiilor bancare din
aceastã þarã doar o proporþie de 4% cu începere din 1990.
Faptul cã au constituit rezerve, precum ºi provizioane
de risc mai scãzute decât marile bãnci din alte þãri, precum
ºi asumarea unor riscuri de credit mai ridicate la finanþarea
firmelor comerciale din þara lor le-a creat giganþilor
bancari din Japonia dificultãþi crescânde în ultimii ani,
reflectate tocmai în pierderea supremaþiei pe care o
deþineau la finele anilor ’80. Din cauza modului în care
au operat mult timp, cu un grad ridicat de expunere pe

3. Alianþele bancare
Dacã în anii ’60 internaþionalizarea lua amploare din
nevoia de a însoþi dezvoltarea firmelor multinaþionale,
astãzi bãncile trebuie sã fie profitabile ºi competitive,
ceea ce le face sã privilegieze alte forme de
internaþionalizare, cum ar fi:
n creºterea externã;
n cooperarea sub formã de alianþe.
Alianþele bancare devin o alternativã posibilã la
modurile de creºtere tradiþionale, luând forme diverse, de
la acorduri de distribuþie a produselor ºi serviciilor
financiare pânã la crearea unei noi entitãþi. Acestea s-au

înmulþit, s-au multiplicat, oferind avantaje specifice, în
raport cu creºterea internã ºi restructurãrile.
Printre avantajele unei alianþe bancare pot fi
menþionate:
n economisirea de fonduri proprii ºi reducerea
costurilor legate de penetrarea unei pieþe strãine;
n atunci când se realizeazã o investiþie de capital
importantã, participã toþi partenerii alianþei;
n posibilitatea bãncilor sã pãstreze o autonomie
relativã ºi sã le dea posibilitatea sã rupã un acord;
n banca poate sã aleagã la partenerul sãu doar o
anumitã activitate;
n gestionarea alianþei este mult uºuratã faþã de cazul
achiziþiilor sau al fuziunilor;
n prin alianþã se poate pãtrunde pe o piaþã cu acces
dificil. Astfel, piaþa germanã rãmâne în general foarte
deschisã alianþelor.
Pe o piaþã în continuã evoluþie, firmele multinaþionale
cer partenerilor lor financiari sã aibã o mãrime
internaþionalã comparabilã. Dimensiunea alianþei
determinã:
n competitivitatea dublatã de o variatã gamã de
produse;
n rentabilitatea costurilor de informare legate de
activitãþile financiare;
n întreþinerea unei reþele globale cu clientela.
Alianþele, ca formã elaboratã de parteneriat, au înlocuit
progresiv primele tentative de cooperare, care se limitau
la acorduri-cadru. Cooperarea (comercialã, tehnologicã
etc.) viza crearea efectelor de reþea, mai ales în banca de
detail.
Dupã modelul firmelor din industrie, dupã anii ’60
s-a încercat demonstrarea existenþei unei legãturi între
gradul de concentrare ºi performanþele bancare. Pe o piaþã
cu concurenþã redusã, profitul obþinut de bãnci creºte
considerabil prin practicarea unor bonificaþii scãzute la
depozite ºi a unor dobânzi ridicate la credite. În plus,
bãncile îºi asigurã cote de piaþã relativ stabile,
recunoscând tacit prezenþa concurentului pe piaþã. Dacã
între cele douã variabile (performanþa ºi concentrarea)
existã un raport direct, nu înseamnã cã ºi concentrarea
garanteazã stabilitatea bãncii.
„Instituþiile financiare din întreaga lume se integreazã
într-un ritm rapid. Numãrul acestor instituþii este în
scãdere, dimensiunea lor medie este în creºtere ºi sunt
puþine sãptãmânile când nu sunt anunþate noi fuziuni sau
achiziþii” (Balino, Ubide, 2000). Într-adevãr, ultimii doi
ani au marcat crearea, ca rezultat al câtorva fuziuni, a
celor mai mari grupuri bancare din lume. În SUA, ridicarea
în 1994 a restricþiilor asupra activitãþii bancare a atras un
val de fuziuni, iar procesul de integrare europeanã a
intensificat integrarea grupurilor în Europa – integrare
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credite, soliditatea marilor bãnci japoneze a început sã
fie pusã în discuþie, pornindu-se de la proporþia esenþialã
dintre capital ºi active. Pentru a schimba situaþia, unele
dintre cele mai mari bãnci japoneze au fuzionat ºi raportul
capital/active al noilor giganþi apãruþi astfel s-a îmbunãtãþit.
Sistemul bancar european cunoaºte un proces de
reducere a costurilor ºi de fuziuni. „Una dintre
caracteristicile bãncilor din Europa este mãrimea lor:
existã mai multe bãnci de talie medie ºi puþini giganþi.
Europa are, în medie, de 2 ori mai multe agenþii bancare/
locuitor decât SUA.” (Burciu et al., 1999, p. 73).
În activitatea curentã a bãncilor, pornind de la cele de
mici dimensiuni pânã la giganþii cu activitate
transnaþionalã se utilizeazã ºi la începutul mileniului III
instrumente ºi metode tradiþionale, iar regula de aur
rãmâne solvabilitatea bãncii ºi profitul.
Legat de instalarea unor sisteme electronice
ultraperfecþionate s-a enunþat ºi conceptul de „bancã
globalã”, angrenatã concomitent în tranzacþii în zeci de
centre de pe toatã suprafaþa globului.
Existã ºi ghiºee automate de bancã în mãsurã sã
efectueze la cerere, fãrã prezenþa unui salariat al instituþiei,
o serie întreagã de operaþiuni, în primul rând transferuri
în diferite conturi, dar ºi sã lucreze cu cecuri ºi titluri, sã
primeascã ºi sã elibereze numerar, sã dea anumite relaþii
ºi sã presteze diverse alte servicii.
Formarea infrastructurii unei „bãnci globale” necesitã
cheltuieli foarte mari, pe care nu le pot suporta decât
grupurile cele mai solide. Pentru prelucrarea centralizatã
a volumului imens de operaþiuni, asigurarea gamei largi
de servicii ºi informaþii corespunzãtor cu cerinþele, marile
bãnci creeazã una sau mai multe entitãþi specializate
proprii, care desfãºoarã o activitate intensã.
Cele câteva aspecte menþionate succint anterior aratã
cã globalizarea nu reprezintã deci doar o intenþie, un
„proiect” al unui viitor mai mult sau mai puþin îndepãrtat,
ci o realitate funcþionalã în lumea bancarã contemporanã,
cu adânci reverberaþii în întreaga lume.
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încurajatã ºi de introducerea monedei euro în ianuarie
1999. În cazul multor pieþe emergente cum ar fi
Argentina, Brazilia ºi Coreea, integrarea este de asemenea
în curs, bãncile urmãrind sã devinã mai eficiente ºi mai
apte sã facã faþã ºocurilor.
Procesul de integrare nu a fost limitat de graniþele
naþionale. Globalizarea a fost dominatã de exploatarea
potenþialului de creºtere din economiile emergente de
cãtre grupurile bancare din þãrile industrializate, fapt
confirmat de extinderea bãncilor spaniole în America
Latinã, a celor germane în Europa de Est ºi a celor
americane în estul Asiei. Într-un ritm oarecum mai lent,
are loc integrarea internaþionalã între bãncile din þãrile
industrializate, iniþial sub forma alianþelor strategice care
oferã unele dintre beneficiile diversificãrii, evitându-se
costurile combinãrii unor culturi manageriale diferite.
Progresul tehnic ºi mai ales dezvoltarea
impresionantã a serviciilor bancare ºi de brokeraj prin
internet au permis globalizãrii sã treacã dincolo de
structura proprietãþii conglomeratelor financiare ºi sã
afecteze pieþele de retail. De fapt, numeroase bãnci
folosesc operaþiunile online pentru a se extinde pe pieþe
strãine, evitând costurile construirii unor reþele de filiale.
Mai mult, alianþele dintre mari bãnci ºi companii de
telecomunicaþii sugereazã faptul cã, în viitor, competiþia
pe pieþele „electronice” va fi acerbã. În plus, apariþia
bãncilor virtuale ºi a banilor electronici a creat
posibilitatea dezvoltãrii instituþiilor nonbancare care
colecteazã fonduri ºi oferã credite publicului.
În toatã Europa, bãncile fuzioneazã sau formeazã
alianþe la o scarã tot mai largã, aceasta conducând la
creºterea rentabilitãþii. În ultimii ani, bãncile care
cumuleazã o pãtrime din valoarea de piaþã a bãncilor
europene au fost implicate în diverse tipuri de fuziuni
care au vizat mai ales pieþele interne. Fuziunile ºi
preluãrile de control se multiplicã, dar bãncile Europei
par sã se orienteze cãtre o concentrare între frontiere(1).
Ca aspect pozitiv, fuziunile ºi achiziþiile bancare, dacã
sunt viabile, vor conduce la reducerea costurilor ºi
creºterea profitabilitãþii, atât în beneficiul clienþilor, cât
ºi în cel al acþionarilor. Globalizarea va facilita dispersarea
riscurilor bancare ºi va îmbunãtãþi performanþele generale
ale economiilor individuale prin ameliorarea alocãrii
resurselor.
În ceea ce priveºte aspectele negative, dacã integrarea
merge prea departe, poate conduce la abuzuri datorate
poziþiilor de piaþã dominante ºi la probleme de hazard
moral, cum ar fi cazul în care instituþiile sunt considerate
„prea mari pentru a putea falimenta”. În plus, implicarea
excesivã pe pieþele strãine fãrã o cunoaºtere suficientã a
condiþiilor specifice economiei locale poate spori
vulnerabilitatea bãncilor individuale.

92

4. Zonele bancare libere
Operaþiunile bancare internaþionale pot fi efectuate
fie în þara împrumutãtorului, fie în þara împrumutatului.
Astfel, mai multe centre bancare (New York, Frankfurt,
Paris, Tokio) sunt, în acelaºi timp, centre
internaþionale.
În cazul în care împrumutãtorul ºi împrumutatul
cad de acord, operaþiunea se poate derula într-o þarã
terþã. Este cazul City-ului londonez, care continuã sã
joace un rol important pe piaþa bancarã internaþionalã.
În acest sens, Londra ºi Luxemburgul pot sã fie considerate ca zone bancare libere, adicã spaþii geografice
unde autoritãþile locale au permis dezvoltarea
activitãþii bãncilor, în condiþiile unor „constrângeri”
mai puþine.
O nouã zonã liberã o constituie Singapore, unde
iniþiativa puterii publice locale a dorit sã creeze toate
condiþiile unei pieþe financiare internaþionale.
Dezvoltarea acestei zone libere a început în 1969, prin
scutirea de la impozitare a veniturilor nerezidenþilor
deþinãtori de depozite în devize strãine.
Hong Kong ºi Singapore au profitat de dificultãþile
de operare datorate restricþiilor impuse de cadrul
legislativ din Japonia. Acele bãnci care aveau nevoie
de o bazã pentru operaþiuni regionale au fost atrase cãtre
aceste centre prin poziþia comercialã ºi prin promovarea
lor ca centre financiare, prin facilitãþi acordate de
guvernele acestor „state-oraºe”. „Se poate susþine cã
niciuna dintre aceste þãri nu a scãpat rigorilor clare ale
internaþionalizãrii din ultimul timp. Amândouã au
economii extrem de deschise, fiind centrele unor forþe
similare de integrare globalã (de exemplu, în privinþa
deschiderii comerciale, în 1993, totalul importurilor ºi
al exporturilor relative la PIB erau de 252% pentru Hong
Kong, respectiv 279% pentru Singapore). Dar în una
din acestea investitorii instituþionali au avut o
participare externã egalã cu zero, în timp ce în cea de-a
doua aceasta era de 60%. Aceastã diferenþã se poate
explica prin alegerile de politici diferite. Responsabilii
Fondului Central de Economii din Singapore investeau
numai în active financiare interne, în timp ce managerii
fondurilor din Hong Kong optaserã pentru o direcþie
complet diferitã” (Hirst, Thompson, 2000, p. 73).
Constituirea de zone libere s-a remarcat ºi în centrele
offshore – aºa-numitele „paradisuri fiscale”, situate, de
obicei, în zone insulare (Caraibe, Bahamas, Channel Islands, Isle of Man etc.).
Apariþia centrelor financiare offshore a fost semnalatã
încât la începutul anilor 1970, crearea lor datorându-se
acþiunii conjugate a mai multor factori:
1) înregistrarea pe pieþele financiare internaþionale

Centrele offshore se caracterizeazã prin urmãtoarele
elemente:
n cadrul legislativ este deosebit de permisiv
(reglementãri simple în ceea ce priveºte transferul de bani,
sistemul contabil, acþionari);
n desfãºurarea tranzacþiilor are loc între nerezidenþi,
volumul afacerilor derulate de clienþii nerezidenþi
depãºind cu mult volumul afacerilor derulate de
rezidenþi;
n volumul minim pentru constituirea unui depozit este
relativ ridicat, ceea ce determinã operaþiuni angro;
n confidenþialitatea operaþiunilor ºi secretul
bancar;
n de regulã, facilitãþile fiscale ºi legislative vizeazã
numai afacerile internaþionale (astfel este evitatã
concurenþa faþã de firmele autohtone);
n bãncile sunt, în general, exceptate de la taxele locale sau plãtesc o ratã simbolicã;
n sunt utilizate adesea pentru obþinerea de
împrumuturi în eurovalute la dobânzi mici.
Aceste trãsãturi caracteristice au o foarte mare
importanþã deoarece au fãcut Centrele offshore extrem
de atractive în întreaga lume. Dar, ca orice proces
contradictoriu, permisivitatea prea mare – dupã mulþi
specialiºti chiar exageratã – a dus la „scurgerea” de mari
capitaluri din diverse þãri ºi, ceea ce este grav, la
ascunderea surselor unor operaþiuni financiare, monetarvalutare de mari proporþii. Acesta este încã un motiv ca
lupta împotriva corupþiei ºi a crimei organizate sã fie
intensificatã, ceea ce ar contribui la închiderea canalelor
de drenare a fondurilor internaþionale ºi la combaterea
unor îmbogãþiri nejustificate.
Rezultã cã zonele bancare libere, alãturi de alianþele
bancare, reprezintã aspecte esenþiale care exercitã
o mare influenþã asupra strategiilor ºi politicilor
financiar-monetare, în procesul globalizãrii. De aceea,
asemenea aspecte sau tendinþe ale lumii contemporane ar
putea fi omise într-o apreciere de ansamblu asupra lumii
în care trãim.
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a unor dezechilibre importante ca urmare a primului ºoc
petrolier. Aceastã situaþie a impus dezvoltarea unor noi
canale prin intermediul cãrora þãrile exportatoare de petrol
sã poatã investi fondurile ºi sã finanþeze dezechilibrele
înregistrate în balanþele de plãþi ale altor þãri;
2) tendinþa tot mai evidentã a instituþiilor financiare
de a cãuta o mai mare profitabilitate pe pieþele euro,
profitabilitate facilitatã de lipsa obligativitãþii respectãrii
anumitor reglementãri în vigoare pe pieþele interne;
3) eforturile întreprinse de unele þãri mici ºi sãrace
pentru înfiinþarea acestor centre în scopul creãrii de noi
locuri de muncã ºi facilitãrii dezvoltãrii economice, prin
generarea de venituri.
Aceºti factori au condus la dezvoltarea rapidã a
activitãþii centrelor financiare offshore, care pânã în 1976
a înregistrat o creºtere medie anualã de 50% (raport FMI),
fãcând concurenþã directã centrelor financiare tradiþionale
Londra ºi New York.
Aceste centre au atras sucursale ale bãncilor strãine,
stimulate de impozite minimale, absenþa unei legislaþii
sau caracterul ei permisiv. În acest mod, autoritãþile locale au dorit sã favorizeze generarea de venituri ºi
ocuparea forþei de muncã.
„Deseori, bãncile care opereazã reprezintã, de fapt,
doar conturi deschise la un birou de avocaturã sau un
spaþiu dotat cu un ghiºeu ºi un telefon. Totuºi, fiecare
centru are sute de reprezentanþe ale bãncilor
internaþionale sau multinaþionale. Motivul îl constituie
faptul cã aceste sedii sunt folosite de bãncile
multinaþionale ca centre de înregistrare a tranzacþiilor
realizate în afara reglementãrilor obiºnuite. De exemplu,
bãncile din New York folosesc centrele offshore din
Caraibe (care sunt în aceeaºi zonã orarã) pentru a
înregistra o anumitã parte a tranzacþiilor lor, cu scopul
de a evita reglementãrile americane ºi a beneficia de
facilitãþi fiscale. Astfel, depozitele constituite la bãnci din
centrele offshore nu sunt supuse reglementãrilor americane
referitoare la rezerva minimã obligatorie”
(Ionescu, 2001, pp. 4-11).
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