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Rezumat. Criza globală din 2008 care a lovit în inima sistemului a 
evidențiat principalele deficiențe și vulnerabilități ale sistemului monetar 
internațional actual și a reînviat vechile preocupări cu privire la 
funcționarea acestuia. Reforma sistemului monetar internațional este din 
nou în discuție după o lungă perioadă, în timpul crizelor din anii ’90, în 
special din Asia de Sud-Est, Rusia și Brazilia. Pentru a explica relația 
dintre criză și reformă, această lucrare identifică o serie de variabile și 
ipoteze. Ea analizează, de asemenea, problemele care au stârnit interes în 
reformarea sistemului monetar internațional, în contextul cauzelor crizei și 
vulnerabilităților sale, recunoscând că sistemul actual nu este unul perfect. 
Lucrarea concluzionează că este timpul pentru o reformă profundă a 
sistemului monetar internațional. 
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1. Interpretări ale relației criză - reformă  
 

Rodrik (1996, p. 26) consideră că este o tautologie asocierea reformei de 
criză, că reforma în mod natural devine o problemă atunci când politicile nu 
funcționează, că o criză este de fapt o situație extremă de eşec al politicii şi astfel 
„reforma trebuie să urmeze crizei”. Autorul sugerează că un motiv pentru care 
ipoteza nu a fost testată empiric este că aceasta nu poate fi respinsă, în opinia sa 
ipoteza fiind nefalsificabilă.  

Pe de altă parte, Drazen şi Easterly (2001) argumentează că dacă se poate 
face distincție între diferite versiuni ale argumentului „reforma urmează crizei”, 
atunci versiunea cea mai sensibilă este atât nontautologică, cât şi testabilă.  

Pentru a explica relația criză - reformă, literatura de specialitate identifică o 
serie de variabile:  

 durata crizei care induce reformă (Alesina, Drazen, 1991);  
 timpul, care arată nu numai severitatea crizei, ci şi durata ei, actorii 

politici şi interacțiunile dintre factori (Drazen, 2009);  
 cadrul legal: Abiad şi Mody (2003) constată că o criză financiară 

încetineşte sau inversează dereglementarea, în sensul de reformă; 
Helleiner şi Pagliari (2010) surprind relația între criza şi reforma 
reglementărilor financiare internaționale; Franklin şi Carletti (2010) 
consideră necesitatea reformei în structura de guvernanță şi reglemen-
tările băncilor centrale pentru minimizarea riscului apariției unor crize 
viitoare; Dabrowski (2010) insistă asupra elementelor care lipsesc din 
arhitectura UE, respectiv supravegherea financiară şi a celor care pot 
contribui la întărirea coordonării globale de politică şi de reglementare;   

 instituțiile naționale, regionale şi internaționale: Fischer (2003) 
analizează rolul reformelor FMI în prevenirea şi gestionarea crizelor; 
Pop-Eleches (2009) explică răspunsul FMI la crizele economice din 
America Latină şi Europa de Est şi demonstrează că o criză economică 
declanşează reforme economice neoliberale doar atunci când guvernul şi 
FMI sunt de acord cu privire la rădăcinile şi severitatea crizei; Petri şi 
Plummer (2009) insistă asupra nevoii unor noi instituții în domeniul 
cooperării pe politici; Moshirian (2011) argumentează că de fapt criza 
determină apariția unor noi instituții naționale şi internaționale (ca de 
exemplu, Sistemul Federal de Rezervă în 1914, în urma crizei bancare 
din anul 1907; FMI şi BIRD în anul 1944, după cel de-al Doilea Război 
Mondial; Forumul de Stabilitate Financiară şi Forumul G20 al Miniştrilor 
de finanțe, după criza din Asia; Grupul G20 şi Comitetul de Stabilitate 
Financiară în timpul crizei actuale).  
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Drazen (2009) constată că există patru abordări în ceea ce priveşte 
întrebarea dacă o criză declanşează reforma, pe care le denumeşte „ipoteze de 
criză”: 

 criza schimbă percepția asupra nevoii de schimbare; 
 criza face ca fiecare grup de interese să fie mai mult deschis la reformă;  
 criza slăbeşte grupurile puternice de interese care blochează reforma; 
 deteriorarea situației anterioare face diverse grupuri mai dispuse să 

accepte incertitudinile asociate unor schimbări structurale de proporții. 
Ca răspuns la întrebarea de ce criza financiară din 2008 nu a condus la mai 

multe reforme structurale ale sectorului financiar, Drazen (2009) aduce 
următoarele argumente:   

 complexitatea crizei;   
 ipoteza de criză trebuie rafinată pentru a înțelege că adoptarea unor 

reforme structurale necesită timp. Odată ce criza a trecut, reforma pieței 
financiare devine o problemă veche. Pe exemplul crizei globale, dacă 
ipoteza crizei este adevărată, întrebările care se nasc sunt de ce nu au 
existat schimbări de politică importante atunci când a fost percepută ca o 
criză şi de ce, dacă a trecut criza, reformarea legislației financiare se 
discută încă aprins;  

 interesele speciale din interiorul şi din afara guvernelor sunt cel mai 
adesea responsabile pentru lipsa unei reforme semnificative ca răspuns la 
criză.  

Academicianul Mircea Malița (2009, p. 49) consideră că de fapt „criza e 
înainte de toate o criză mentală” şi  „a spune că sistemul îşi revine, dar că îşi 
menține ideile, prejudecățile şi relele deprinderi, înseamnă că se ia doar o pauză în 
aşteptarea următoarei crize”.  

Atunci când nu se produce reforma, explicația oferită cel mai des este aceea 
că de fapt criza nu a devenit încă destul de severă – de exemplu crizele anilor ’90 
– şi probabil se aşteaptă următoarea criză – criza din 2008 – pentru a reforma 
sistemul monetar internațional.    

Pe de altă parte, pentru ca o criză să declanşeze rapid reforma, aceasta din 
urmă trebuie să fie privită ca fiind în strânsă legătură cu rezolvarea problemelor 
crizei. Cu alte cuvinte, între cauza crizei şi reforma structurală adoptată trebuie să 
existe o legătură puternică (de exemplu, adoptarea Securities Act şi a Glass-
Steagall Act în 1933, în timpul Marii Depresiuni, după prăbușirea Wall Street în 
1929 şi panica bancară din anul 1933).   

În discursul pentru premiul Nobel, Robert Mundell (2000) scoate în 
evidență rolul factorului monetar ca determinant al evenimentelor politice, 
argumentând că multe dintre schimbările politice ale secolului XX au fost cauzate 
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de neînțelegerea perturbațiilor din sistemul monetar internațional, care erau de 
fapt consecințe ale creşterii SUA şi ale greşelilor Sistemului Federal de Rezervă.   

Profesorul Napoleon Pop (2008, p. 19) afirmă că în lupta asanării crizei 
globale „- criza fiind semnalul necesității însănătoşirii organismului global - nu 
trebuie să găsim nici învingători, nici învinşi, ci succesul. De ce? Pentru că în 
primul caz ar fi vorba fie de unii, fie de alții, în timp ce succesul este necesar 
tuturor”.  

Plecând de la un citat al lui Ivy Baker Priest, fost ministru de finanțe al SUA 
- “The world is round and the place which may seem like the end may also be 
only the beginning” - academicianul Mugur Isărescu (2009, p. 11) interpretează 
această idee ca fiind „principala lecție rezultată din criza de astăzi, dacă nu cumva 
a fost lecția pe care, probabil, omenirea a avut impresia că a învățat-o de fiecare 
dată când a avut loc o criză”.   

În opinia profesorului Marin Dinu (2010) criza actuală a devenit o criză a 
alegerii soluțiilor, fiind consecința opțiunii pentru abordări inconsistente, de 
natură extremă, ideologizantă. Autorul (Dinu, 2010, p. 9) prezintă două ipoteze 
ale întârzierii ieşirii din criza actuală:  „criza este turbulența foarte persistentă din 
zona de bifurcare a traiectoriei specifice unui sistem de creare a avuției; ea 
semnalizează încheierea ciclului lung al economiei excluzive şi apariția altui ciclu 
lung, al economiei incluzive, de tip global; criza este deopotrivă a principiilor, 
mijloacelor şi finalității (o criză de sistem), iar prin apelul la soluții clasice  se 
prelungeşte funcționarea neschimbată, critică a sistemului, se intră într-o buclă 
vicioasă”. În primul caz se poate vorbi despre „oportunitatea globală de schimbare 
pe care o presupune (se schimbă lumea în ansamblul ei şi devin fundamentale 
eforturile de prindere a valului)”. În a doua situație, „schimbarea ia aspectul 
amplificării efortului de ranforsare a rezilienței buclei vicioase, criza acutizându-se 
ciclic şi criza nu este, astfel, abordată ca oportunitate de schimbare radicală, ci 
drept o corecție pentru reluarea continuității de esență paradigmatică”. 

Există voci care resping nevoia de reformă considerând că de fapt crizele nu 
reprezintă altceva decât o ajustare inevitabilă ca răspuns la excesele periodice 
(Little, Olivei, 1999). Ei  apreciază că în cazul în care crizele sunt rezultatul unor 
greşeli de politică națională, reforma sistemică nu s-ar putea justifica.  

Scepticii subliniază faptul că acordurile privind reparațiile capitale ale 
sistemului monetar internațional s-au produs doar în situații excepționale, de 
obicei în urma unor războaie, cum este cazul acordului care a condus la crearea în 
1944 a sistemului de la Bretton Woods. 
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Ipotezele pe care le putem contura sunt următoarele:  
 că o  criză este necesară dar nu şi suficientă pentru a induce reforma. A 

fost cazul crizelor anilor ’90 şi rămâne de văzut dacă se verifică în 
contextul crizei globale actuale. 

S-a întâmplat o reformă a sistemului monetar internațional şi fără o criză 
care să se manifeste acut, vorbind aici despre un moment important în evoluția 
sistemului monetar internațional reprezentat de crearea Uniunii Monetare 
Europene în anul 1999. Adoptarea monedei unice euro a dat naştere unuia dintre 
cele mai mari şi mai puternice blocuri comerciale din lume, deşi numai 17 din cei 
27 de membri ai Uniunii Europene fac parte în prezent din zona euro. Cu toate că 
introducerea euro nu a schimbat structura zonei monedei unice formată din țări 
eterogene şi independente, ea a întărit fără îndoială legăturile economice şi 
politice din regiune şi greutatea acesteia în economia mondială. Din această 
perspectivă, euro a modificat oarecum balanța globală a puterii, redesenând 
peisajul monetar internațional.  Euro a devenit primul competitor real al dolarului 
american de la momentul în care moneda americană a depăşit lira sterlină ca 
monedă dominantă la nivel internațional în perioada interbelică, în timp ce yenul 
japonez a continuat să joace un rol minor ca monedă internațională. Aşa cum lira 
sterlină şi-a păstrat rolul de monedă internațională dincolo de puterea economiei 
britanice pentru o jumătate de secol, dolarul american a rămas moneda principală, 
introducerea euro aducând doar o uşoară reducere, menținând însă decalajul între 
SUA şi Europa în ceea ce priveşte rolul monetar internațional.      

 că o criză induce schimbare de politică şi că reformele au loc în 
perioade de criză. 

Episoadele de criză determină în general punerea sub semnul întrebării a 
ipotezelor privind modul în care este construit sistemul monetar internațional.    

 
2. Crizele financiare şi reformarea sistemului monetar internațional 
 
Relația între criză şi reformă la nivelul sistemului monetar internațional 

poate fi înțeleasă în contextul analizei cauzelor crizei şi vulnerabilităților acestuia, 
care să justifice recunoaşterea nevoii de reformă în acest domeniu.  

Sistemul monetar internațional actual nu este unul perfect, slăbiciunile lui 
fiind subliniate şi analizate în literatura de specialitate autohtonă şi străină a 
ultimilor ani. În funcție de acestea se conturează direcțiile în care se discută astăzi 
despre reforma sistemului monetar internațional, despre variantele de organizare 
a acestuia, care sunt foarte diverse, dând naştere unei dezbateri aprinse şi 
generând studii şi articole de referință. 
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Analizând funcționarea sistemului monetar internațional pe diferite perioade 
se observă că fiecare sistem nu a avut o perioadă de funcționare mai mare de 40 
de ani: sistemul bazat pe etalonul aur-monedă – 40 de ani; sistemul bazat pe 
etalonul aur-devize – 30 de ani; sistemul de la Bretton Woods – 29 de ani; 
sistemul post-Bretton Woods – 40 de ani. Cronologia evenimentelor monetar-
financiare internaționale demonstrează că sistemul monetar internațional nu este 
unul static, ci unul care evoluează continuu. 

De-a lungul timpului, economia mondială a fost subiectul unor crize 
financiare periodice: înainte de primul război mondial, pe fondul globalizării; în 
cadrul sistemului monetar bazat pe etalonul aur – criza Baring în 1890 şi panica 
bancară din SUA în 1907; în perioada interbelică – Criza din 1920-1925 şi 
„Marea Depresiune” din 1929-1933; în cadrul sistemului de la Bretton Woods, 
mai rar, în special sub forma crizelor valutare; în cadrul sistemului post-Bretton 
Woods, odată cu liberalizarea şi globalizarea financiară.  

După prăbuşirea sistemului de la Bretton Woods s-a ajuns, în etape, la o 
varietate a ratelor de schimb, predominând cele flexibile, la o circulație liberă a 
capitalului, la o libertate în alegerea regimurilor valutare, la o fluctuație excesivă a 
ratelor de schimb, la predominanța dolarului ca monedă de rezervă, cu alte 
cuvinte, la un sistem monetar internațional aşa cum se prezintă în starea sa 
actuală. 

Literatura de specialitate oferă o serie de tipologii, cronologii şi analize ale 
crizelor financiare, printre autorii reprezentativi în acest domeniu numărându-se: 
Bordo, Eichengreen, Klingebiel şi Martinez-Peria (2001), Eichengreen şi Bordo 
(2002), Reinhart şi Rogoff (2008), Eichengreen (2008), Bordo şi Landon-Lane 
(2010).  

Marea Depresiune din 1929-1933 a fost rezultatul unui sistem monetar 
internațional caracterizat prin instabilitate financiară, dezechilibre grave şi aparent 
greu de rezolvat la nivel mondial şi rate de schimb fixe. 

Crizele financiare din anii ’90 de pe piețele emergente – Mexic (1994-
1995), Asia de Sud-Est (1997-1998), Rusia (1998), Brazilia (1998-1999), 
Argentina (1999-2002) – pri n turbulența şi contagiunea lor au provocat un interes 
puternic în ceea priveşte reforma sistemului monetar internațional, interes 
nemaiîntâlnit de la prăbuşirea sistemului de la Bretton Woods. Aceste crize au 
scos la iveală o serie de deficiențe la nivelul sistemului monetar internațional, care 
ar fi putut justifica o schimbare fundamentală. Ele au demonstrat că integrarea 
economiilor emergente în sistemul global aduce mutații care nu au fost anticipate. 
Fluxurile de capital generate de liberalizarea contului de capital, imperfecțiunile 
piețelor de capital, fragilitatea sistemelor financiare şi insuficienta reglementate au 
provocat crize financiare, valutare sau bancare.  
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Bordo, Eichengreen, Klingebiel şi Martinez-Peria (2001) au demonstrat că 
frecvența crizelor începând din 1973 s-a dublat față de perioada funcționării 
sistemului de la Bretton Woods sau a etalonului monetar aur şi rivalizează cu 
criza din 1929-1933. Cu alte cuvinte, crizele au devenit mai frecvente, dar nu mai 
severe.  

Eichengreen şi Bordo (2002) au identificat 38 de crize financiare în perioada 
1945-1971 (21 în țări dezvoltate şi 17 în țări emergente) şi 139 în perioada 1973-
1997 (44 în țări dezvoltate şi 95 în țări emergente).  

Sistemul monetar internațional devenit unul global are caracteristici şi 
probleme noi, derapajele lui concretizate la început în crize funcționale 
transformându-se în crize de sistem. 

Dacă anii ’70 au fost marcați de chemarea pentru o „nouă ordine monetară 
internațională”, anii ’90 – după cupă crizele din Asia de Sud-Est, Rusia şi Brazilia 
– au adus în discuție necesitatea unei „noi arhitecturi monetare internaționale”. 

Crizele anilor ’90 din țările emergente au fost gestionate de către FMI şi 
Banca Mondială, cu scopul principal de a evita contagiunea la nivel global şi, în 
special, extinderea către țările dezvoltate. Chiar dacă nu au condus la o reformare 
a sistemului monetar internațional, ele au evidențiat o serie de lecții importante: 
precauție în privința liberalizării mișcărilor de capital în țările în dezvoltare; 
creşterea transparenței care să contribuie la o îmbunătățire a supravegherii.  

După criza din Asia de Sud-Est dezbaterea a căpătat o altă dimensiune. 
Fraza „reformarea arhitecturii financiare internaționale” a fost mulți ani pe agenda 
întâlnirilor organismelor internaționale, totul rămânând însă la nivel de 
promisiune de reformă. 

Criza globală din 2008 a scos la lumină cele mai serioase dezechilibre 
macroeconomice la nivel global, care au ridicat probleme în funcționarea 
sistemului monetar internațional şi reprezintă provocări pentru reforma acestuia. 
Deficiențele majore ale sistemului monetar internațional actual – fluxurile volatile 
de capital; dezechilibrele mari şi persistente de balanță de plăți; ratele de schimb 
volatile şi nealinierea acestora; cererea excesivă pentru activele de rezervă la 
nivelul țărilor emergente; mecanismele globale de ajustare inadecvate – au devenit 
vulnerabilități ale acestuia, provocând volatilitate continuă pe piețele financiare. 
Criza care a lovit în inima sistemului a evidențiat slăbiciunile sistemului monetar 
internațional actual care ar trebui soluționate prin reforme, iar temerile vechi au 
reapărut. Aceste deficiențe sunt susceptibile de a se fi amplificat prin 
transformarea rapidă a economiei mondiale şi creşterea economiilor emergente, 
fără ca sistemul monetar internațional să reuşească să se adapteze din mers.   

Economiştii au puncte de vedere dintre cele mai variate atunci când 
analizează relația între criza globală şi sistemul monetar internațional actual. 
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Literatura de specialitate privind sistemul monetar internațional și criza financiară 
este trecută în revistă de Lin, Fardoust și Rosenblatt (2012). Această relație nu 
poate fi înțeleasă decât în contextul analizei cauzelor crizei globale, teritoriu pe 
care dezbaterea este încă aprinsă.  

Unii specialişti consideră că dezechilibrele macroeconomice la nivel 
mondial sunt principala cauză a crizei (Bernanke, 2009, Dunaway, 2009, 
Eichengreen, 2009, Krugman, 2009, Portes, 2009), în timp ce alții argumentează 
că acestea doar facilitează dezvoltarea crizei (Obstfeld, Rogoff, 2009, Roubini, 
Mihm, 2010, Borio, Disyatat, 2011).  

Pe de altă parte sunt autori care cred că sistemul monetar actual, prin 
slăbiciunile sale, a reprezentat un mecanism de declanşare a dezechilibrelor 
financiare care au stat la baza crizei globale. 

Whelan (2010) explică cum băncile europene au jucat un rol major în 
finanțarea externă a expansiunii creditului în SUA, multe dintre ele confruntându-se 
cu probleme financiare serioase când s-a dovedit natura toxică a activelor, acesta 
reprezentând un mecanism important de transmitere la scară largă a problemelor 
din SUA.  

Eichengreen (2011) remarcă rolul jucat de sistemul monetar internațional şi 
dolarul american în criză, identificând lanțurile de cauzalitate. 

Farhi, Gourinchas și Rey (2011) consideră absența unor mecanisme 
sistematice pentru asigurarea unei oferte de lichiditate suficientă și coordonată ca 
fiind o slăbiciune importantă a sistemului actual.  

Lin şi Treichel (2012) susțin că în realitate cauza crizei a fost 
dereglementarea financiară, combinată cu o politică monetară laxă, aceasta din 
urmă fiind facilitată de rolul dolarului american ca monedă dominantă de rezervă 
la nivel internațional.  

Dolarul american a fost un „refugiu sigur” la nivel internațional, dar a 
beneficiat şi de pe urma lipsei unor alternative viabile. Moneda americană îşi 
păstrează încă o poziție dominantă, care a fost influențată, în proporții limitate, de 
introducerea euro şi în prezent, dar mai ales în viitor, poate fi influențată de 
creşterea importanței Chinei și a altor țări emergente. Într-o astfel de lume  
este loc pentru mai mult decât o monedă internațională, după cum spunea 
Eichengreen (2007). 

 
3. Concluzii 
 
Considerăm că sistemul monetar internațional actual, prin deficiențele sale, 

prin fragilitatea sa şi predominanța dolarului ca monedă de rezervă, a contribuit la 
criza globală şi amenință perspectivele economiei globale. Practic, mecanismul de 
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transmisie a crizei globale a fost reprezentat de sistemul financiar-monetar global. 
Pe de altă parte, marile dezechilibre economice la nivel global exprimă şi un eşec 
al funcționării instituțiilor sistemului monetar internațional.  

Interesul pentru reforma sistemului monetar internațional s-a intensificat 
având în vedere creșterea frecvenței și dimensiunii crizelor financiare, ele 
devenind din ce în ce mai severe, mai costisitoare şi mai puțin previzibile. Factorii 
de decizie, analiştii financiari şi mediul academic ar trebui să îşi concentreze 
eforturile pentru modelarea unui sistem monetar internațional compatibil cu 
configurația actuală de putere a economiei mondiale, care prin caracteristicile, 
principiile, operațiunile şi instituțiile sale să facă față unor şocuri puternice pe 
termen lung şi să minimizeze riscul apariției unei alte crize globale. 

Având ca reper afirmația lui Reinhart şi Rogoff (2008) – care consideră că 
majoritatea episoadelor de criză au creat iluzia printre decidenți şi investitori că 
„de data aceasta este altfel” – nu putem decât să sperăm că „de data aceasta va fi 
altfel” şi va avea loc o reformă profundă a sistemului monetar internațional.  
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