
ECONOMIE MONDIALĂECONOMIE MONDIALĂ

A
-P

D
F

 O
F

F
IC

E
 T

O
 P

D
F

 D
E

M
O

: P
urchase from

 w
w

w
.A

-P
D

F
.com

 to rem
ove the w

aterm
ark

http://www.a-pdf.com/?op-demo


FORMAREA FORMAREA 

ECONOMIEI MONDIALEECONOMIEI MONDIALE



PREMISELE FORMĂRII ECONOMIEI PREMISELE FORMĂRII ECONOMIEI 
MONDIALEMONDIALE

DominaDominațția proprietăia proprietățții private ii private îîn forma n forma 
sa capitalistăsa capitalistă..

Schimbul de mărfuri la mare distanSchimbul de mărfuri la mare distanțță ă șși i 
apariaparițția pieia piețței mondiale.ei mondiale.



ISTORICUL FORMĂRII ECONOMIEI ISTORICUL FORMĂRII ECONOMIEI 
MONDIALEMONDIALE

Sfârșitul sec. XV-lea și sec. XVI-lea – sfera 
spațială a schimbului de mărfuri se extinde 
cuprinzând cele mai importante zone de pe glob, 
inclusiv cele două Americi.

Secolul al XVI-lea – apariția germenilor pieței 
mondiale. O dată cu crearea marilor manufacturiO dată cu crearea marilor manufacturi, , 
economia economia îînchisă a cednchisă a cedatat locul economiei  locul economiei 
deschise, orientadeschise, orientată către piată către piațțăă. . 
OlandaOlanda a fost a fost țțara care a dominat piaara care a dominat piațța mondială a mondială 
îîn perioada manufacturierăn perioada manufacturieră..



ISTORICUL FORMĂRII ECONOMIEI ISTORICUL FORMĂRII ECONOMIEI 
MONDIALEMONDIALE

SSfârfârșșitul sec. XVIIIitul sec. XVIII--lealea șși i îînceputul sec. XIXnceputul sec. XIX--lealea ––
se produce, ca se produce, ca rezultat al primei revolurezultat al primei revoluțții ii 
industrialeindustriale, , aadevăratul salt al viedevăratul salt al viețții economice ii economice 
la nivel internala nivel internațționalional..
AngliaAnglia, , țțara din care a pornit prima revoluara din care a pornit prima revoluțție ie 
industrială industrială șși care a devenit "atelierul industrial al i care a devenit "atelierul industrial al 
lumiilumii““, , a dominat a dominat piapiațța mondială a mondială îîn perioada n perioada 
mamașșinistăinistă. . 



ISTORICUL FORMĂRII ECONOMIEI ISTORICUL FORMĂRII ECONOMIEI 
MONDIALEMONDIALE

RevoluRevoluțțiile burgheze duiile burgheze ducc la formarea statelor la formarea statelor 
nanațționale ionale șși creează condii creează condițții pentru apariii pentru aparițția ia 
economiilor naeconomiilor națționaleionale ca entită ca entitățți de sine i de sine 
stătătoarestătătoare. Acestea . Acestea au oferit un cadru propice au oferit un cadru propice 
generalizgeneralizăriiării revolurevoluțției industriale, iiei industriale, imprimând un mprimând un 
nou avânt dezvoltării factorilor de producnou avânt dezvoltării factorilor de producțție. ie. 

DDiviziunea internaiviziunea internațțională a munciiională a muncii a generat o a generat o 
explozieexplozie a schimbului reciproc de activită a schimbului reciproc de activitățți la nivel i la nivel 
internainternațționalional,, aactivitatea economică capătctivitatea economică capătândând noi noi 
dimensiuni.dimensiuni.



CONCEPTUL DE ECONOMIE MONDIALĂCONCEPTUL DE ECONOMIE MONDIALĂ

Economia mondială reprezintă acel Economia mondială reprezintă acel 
stadiu al schimbului reciproc de stadiu al schimbului reciproc de 
activităactivitățți, i, la nivelul căruia la nivelul căruia este este 
implicată majoritatea agenimplicată majoritatea agențților ilor 
economici de pe glob.economici de pe glob.



TRĂSĂTURI CARACTERISTICE  TRĂSĂTURI CARACTERISTICE  
ECONOMIEI MONDIALEECONOMIEI MONDIALE

1.1. Elementele de bază ale economiei mondialeElementele de bază ale economiei mondiale
suntsunt, , îîncăncă, , economiile naeconomiile națționale.ionale.

2.2. Economia mondială este expresia unui Economia mondială este expresia unui 
sistem de interdependensistem de interdependențțe.e.

3.3. ÎÎn cadrul economiei mondiale,n cadrul economiei mondiale, se remarcă o  se remarcă o 
alternanalternanțță ă a fazelor de expansiune cu cele a fazelor de expansiune cu cele 
de recesiune.de recesiune.

4.4. Economia mondială este eterogenăEconomia mondială este eterogenă..



ECHILIBRUL ECONOMIEI MONDIALEECHILIBRUL ECONOMIEI MONDIALE

ÎÎntrntr--o abordare sistemicăo abordare sistemică, e, economia conomia 
mondială presupune mondială presupune O STARE DE O STARE DE 
ECHILIBRUECHILIBRU, d, de stabilitate,e stabilitate, fără de care n fără de care nu u 
ar putea supraviear putea supraviețțui. ui. 



ECHILIBRUL ECONOMIEI MONDIALEECHILIBRUL ECONOMIEI MONDIALE

Echilibrul economiei mondiale se defineEchilibrul economiei mondiale se defineșște printe prin::

CCaracterul relativaracterul relativ care se manifestă ca o  care se manifestă ca o 
tendintendințță pe termen lung către realizarea unei ă pe termen lung către realizarea unei 
concordanconcordanțțe depline e depline îîntre diferitele elemente ntre diferitele elemente 
componente ale sistemului, ceea ce componente ale sistemului, ceea ce reprezintă o reprezintă o 
stare idealăstare ideală, imposibil de atins., imposibil de atins.

CCaracterul de tendinaracterul de tendințțăă determinat de determinat de 
permanenta interferenpermanenta interferențță ă îîntre factori cu acntre factori cu acțțiune iune 
contrarăcontrară..



ECHILIBRUL ECONOMIEI MONDIALEECHILIBRUL ECONOMIEI MONDIALE

CCaracterul dinamicaracterul dinamic determinat de trecerea  determinat de trecerea 
continuă de la o stare de echilibru la altacontinuă de la o stare de echilibru la alta, , 
superioarăsuperioară, c, ceea ce conferă eea ce conferă îîntregului sistem o ntregului sistem o 
relativă stabilitaterelativă stabilitate, , îîn paralel cu evolun paralel cu evoluțția ia 
elementelor componente.elementelor componente.

CCaracterul de autoperfecaracterul de autoperfecțționareionare, f, fiecare nouă iecare nouă 
stare de echilibru reprezentând o stare de echilibru reprezentând o calitate calitate 
superioarăsuperioară îîn raport cu cea precedentăn raport cu cea precedentă. P. Prin rin 
aceasta se asigură progresul atât la nivelul aceasta se asigură progresul atât la nivelul 
îîntregului sistem cât ntregului sistem cât șși la nivelul fiecărui element i la nivelul fiecărui element 
component component îîn parte.n parte.



PERSPECTIVELE ECONOMIEI PERSPECTIVELE ECONOMIEI 
MONDIALEMONDIALE

Secolul XXI va modifica, Secolul XXI va modifica, îîn mare măsurăn mare măsură, , 
imaginea actuală a economiei mondiale ca imaginea actuală a economiei mondiale ca 
urmare a urmare a tendintendințțelor care se manifestăelor care se manifestă, din ce , din ce îîn n 
ce mai pregnant la nivel economic internace mai pregnant la nivel economic internațțional:ional:

TTendinendințța dea de REGIONALIZARE REGIONALIZARE a economiei a economiei 
mondiale mondiale care care va deveni tot mai pregnantăva deveni tot mai pregnantă. . 

AAccentuarea ccentuarea progresivă a progresivă a GLOBALIZĂRII GLOBALIZĂRII 
economieieconomiei mondiale, refectamondiale, refectată prin adâncirea tă prin adâncirea 
procesului de internaprocesului de internațționalizare ionalizare șși dezvoltare a i dezvoltare a 
economiei mondiale ca un tot unitareconomiei mondiale ca un tot unitar..



Regionalizarea Regionalizarea șși globalizarea sunt i globalizarea sunt 
procese economice fundamentale care procese economice fundamentale care 
se completează reciprocse completează reciproc..



COMPONENTELE SISTEMULUI COMPONENTELE SISTEMULUI 
ECONOMIEI MONDIALEECONOMIEI MONDIALE

Economia mondialăEconomia mondială reprezintă un  reprezintă un sistem sistem alcătuit dinalcătuit din::

1. Componente fundamentale:1. Componente fundamentale:
�� economiile naeconomiile naţţionale;ionale;
�� societăsocietăţţile transnaile transnaţţionale;ionale;
�� organizaorganizaţţiile economice interstatale.iile economice interstatale.

2. Elemente derivate 2. Elemente derivate (de (de conexiune):conexiune):
�� diviziunea mondială a munciidiviziunea mondială a muncii;;
�� relarelaţţiile economice internaiile economice internaţţionale;ionale;
�� piapiaţţa mondialăa mondială..



COMPONENTE FUNDAMENTALECOMPONENTE FUNDAMENTALE



ECONOMIILE NAECONOMIILE NAȚȚIONALEIONALE

Economia naEconomia naţţională ională se definese defineşşte ca o entitate te ca o entitate 
rezultată din dezvoltarea schimbului reciproc de rezultată din dezvoltarea schimbului reciproc de 
activităactivităţţi i îîntre membrii unei comunităntre membrii unei comunităţţi umane, i umane, 
pe ansamblul teritoriului unui stat nape ansamblul teritoriului unui stat naţţional.ional.



TIPOLOGIA ECONOMIILOR NATIPOLOGIA ECONOMIILOR NAȚȚIONALEIONALE

Principalele criterii de clasificare a economiilor Principalele criterii de clasificare a economiilor 
nanațționale sunt:ionale sunt:

nivelul de dezvoltare;nivelul de dezvoltare;

structurăstructură;;

potenpotențțial;ial;

participarea la circuitul economic mondial.participarea la circuitul economic mondial.



TIPOLOGIA ECONOMIILOR NATIPOLOGIA ECONOMIILOR NAȚȚIONALEIONALE

1. 1. După nivelul de dezvoltareDupă nivelul de dezvoltare, , îîn lume existăn lume există::
–– țțări dezvoltate ări dezvoltate (industriale (industriale șși superindustriale);i superindustriale);
–– țțări ări îîn dezvoltare;n dezvoltare;
–– țțări subdezvoltateări subdezvoltate..

2. 2. După structurăDupă structură,, există există::
–– țțări industrialeări industriale;;
–– țțări agrarări agrar--industriale;industriale;
–– țțări industrialări industrial--agrare;agrare;
–– țțări agrareări agrare..



TIPOLOGIA ECONOMIILOR NATIPOLOGIA ECONOMIILOR NAȚȚIONALEIONALE

3. 3. După potenDupă potențțialial, se cunosc:, se cunosc:
–– țțări cu economii naări cu economii națționale mari ionale mari șși foarte mari;i foarte mari;
–– țțări cu economii naări cu economii națționale mijlocii;ionale mijlocii;
–– țțări cu economii naări cu economii națționale mici.ionale mici.

4. 4. După participarea la circuitul După participarea la circuitul 
economic mondial,economic mondial, suntsunt::
–– țțări mari exportatoare ări mari exportatoare (importatoare);(importatoare);
–– țțări creditoare ări creditoare (debitoare);(debitoare);
–– țțări investitoare ări investitoare (beneficiare de investi(beneficiare de investițții).ii).



SOCIETĂSOCIETĂŢŢILE TRANSNAILE TRANSNAŢŢIONALEIONALE

O societate transnaO societate transnaţţională este o firmă care ională este o firmă care 
şşii--a extins activitatea economicoa extins activitatea economico--financiară financiară 
dincolo de granidincolo de graniţţele ele ţţării de origineării de origine. . 

O societate transnaO societate transnaţţională ională alcătuiealcătuieşşte un vast te un vast 
ansamblu la scară internaansamblu la scară internaţţionalăională, f, format dintrormat dintr--o o 
societate principală societate principală -- firma mamă  firma mamă şşi un număr i un număr 
de de filiale/sucursalefiliale/sucursale, r, respectiv, de firmespectiv, de firme e 
dependente de societatea principalădependente de societatea principală, implantate , implantate 
îîn diferite n diferite ţţăriări..



ORGANIZAORGANIZAŢŢIILE ECONOMICE IILE ECONOMICE 

INTERSTATALEINTERSTATALE

OrganizaOrganizaţţiile economice interstatale iile economice interstatale au luat fiinau luat fiinţţă ca o ă ca o 
îîncercare de răspuns la diferitele probleme cu care ncercare de răspuns la diferitele probleme cu care 
statele lumii sstatele lumii s--au confruntat pe parcursul timpului.au confruntat pe parcursul timpului.

OrganizaOrganizațțiile economice interstataleiile economice interstatale sunt expresia sunt expresia 
tendintendințțelor de internaelor de internațționalizare, integrareionalizare, integrare economică  economică șși i 
globalizare a proceselor economice.globalizare a proceselor economice.

OrganizaOrganizaţţiile interstatale cu vocaiile interstatale cu vocaţţie universalăie universală au au 
luat fiinluat ființță atunci când statele lumii au fost confruntate cu ă atunci când statele lumii au fost confruntate cu 
probleme globale, de intprobleme globale, de interes general, a eres general, a căror rezolvare căror rezolvare 
impunea cooperarea impunea cooperarea îîntregii comunităntregii comunităţţi internai internaţţionale ionale 
(ONU). (ONU). 



ELEMENTE DERIVATE (DE CONEXIUNE)ELEMENTE DERIVATE (DE CONEXIUNE)



DIVIZIUNEA MONDIALĂ A MUNCIIDIVIZIUNEA MONDIALĂ A MUNCII

Diviziunea mondială a muncii Diviziunea mondială a muncii reprezintă reprezintă 
expresia sintetică a tendinexpresia sintetică a tendinţţelor de elor de 
specializare a agenspecializare a agenţţilor economici ilor economici îîn n 
vederea participării la circuitul economic vederea participării la circuitul economic 
mondial.mondial.



RELARELAŢŢIILE ECONOMICE IILE ECONOMICE 

INTERNAINTERNAŢŢIONALEIONALE

RelaRelaţţiile economice internaiile economice internaţţionale ionale reprezintă reprezintă 
legăturile dintre economiile nalegăturile dintre economiile naţţionale, dintre ionale, dintre 
agenagenţţii (oii (operatorii) economicperatorii) economici de pe glob,i de pe glob,  
legături care se formează legături care se formează îîn virtutea diviziunii n virtutea diviziunii 
mondiale a muncii.mondiale a muncii.



PIAPIAŢŢA MONDIALĂA MONDIALĂ

PiaPiaţţa mondială a mondială reprezintă ansamblul reprezintă ansamblul 
tranzactranzacţţiilor care au loc iilor care au loc îîntre agenntre agenţţii economici ii economici 
de pe de pe îîntreg globul pământescntreg globul pământesc..



ORDINEA ECONOMICĂ MONDIALĂORDINEA ECONOMICĂ MONDIALĂ

Ordinea economică mondială Ordinea economică mondială reprezintă reprezintă 
modul de dispunere modul de dispunere şşi de organizare, i de organizare, îîn n 
timp timp şşi spai spaţţiu, a elementelor economiei iu, a elementelor economiei 
mondiale.mondiale.



ECONOMIA ECONOMIA ȚȚĂRILOR DEZVOLTATEĂRILOR DEZVOLTATE



OrganizaOrganizaţţia de Cooperare ia de Cooperare şşi Dezvoltare i Dezvoltare 
Economică Economică (OCDE)(OCDE)

ÎÎn rândul n rândul ţţărilor dezvoltate grupate ărilor dezvoltate grupate îîn n OrganizaOrganizaţţia ia 
de Cooperare de Cooperare şşi Dezvoltare Economică i Dezvoltare Economică (OCDE)(OCDE)
cu sediul la Paris, cu sediul la Paris, îînfiinnființțată ată îîn anul 1961, sunt n anul 1961, sunt 
incluse oficial incluse oficial 30 de state30 de state. Cele mai multe sunt . Cele mai multe sunt ţţări ări 
europene, respectiv 23. Restul europene, respectiv 23. Restul ţţărilor dezvoltate se ărilor dezvoltate se 
repartizează geografic astfelrepartizează geografic astfel: SUA : SUA şşi Canada i Canada îîn n 
America de Nord, Japonia America de Nord, Japonia şşi Coreea de Sud i Coreea de Sud îîn n 
Asia, Australia Asia, Australia şşi Noua Zeelandă i Noua Zeelandă îîn Oceania n Oceania şşi i 
Mexic Mexic îîn America Latinăn America Latină..

In prezent, OCDE a initiat discutii cu In prezent, OCDE a initiat discutii cu cinci statecinci state, , 
respectiv: Chile, Estonia, Israel, Rusia si Slovenia, respectiv: Chile, Estonia, Israel, Rusia si Slovenia, 
îîn vederea includerii acestora n vederea includerii acestora îîn cadrul acestei n cadrul acestei 
organizatii. organizatii. 



Scopul OCDEScopul OCDE este acela de a formula, este acela de a formula, 
coordona coordona şşi promova politici destinate să i promova politici destinate să 
îîncurajeze crencurajeze creşşterea economică terea economică şşi să meni să menţţină ină 
stabilitatea financiară a stabilitatea financiară a ţţărilor membreărilor membre. . 

TotodatăTotodată, O, OCDE stimulează CDE stimulează şşi armonizează i armonizează 
eforturile membrilor săi pentru acordarea de eforturile membrilor săi pentru acordarea de 
asistenasistenţţă financiară ă financiară şşii tehnică tehnică ţţărilor ărilor îîn curs de n curs de 
dezvoltare.dezvoltare.

De asemenea, De asemenea, OCDE este preocupată de OCDE este preocupată de 
stimularea comerstimularea comerţţului internaului internaţţional pe baze ional pe baze 
nediscriminatorii.nediscriminatorii.



GRUPUL CELOR 7 (8)GRUPUL CELOR 7 (8)

Grupul celor 7 Grupul celor 7 al marilor puteri industrializate al marilor puteri industrializate 
este format din: Statele Unite ale Americii, este format din: Statele Unite ale Americii, 
Japonia, Germania, FranJaponia, Germania, Franţţa, Marea Britanie, Italia a, Marea Britanie, Italia 
şşi Canada.i Canada.

Din luna iunie a anului 2002, Din luna iunie a anului 2002, îîn grupul marilor n grupul marilor 
ţţări industrializate a fost inclusă ări industrializate a fost inclusă şşi Rusia i Rusia 
trecândutrecându--se, astfel, la se, astfel, la Grupul celor 8.Grupul celor 8.



ScopulScopul urmărit de membrii Grupului celor  urmărit de membrii Grupului celor 7(8) 7(8) 
este este coordonarea politicilor macroeconomice coordonarea politicilor macroeconomice 
şşi, i, îîn mod special, a politicilor ratelor de n mod special, a politicilor ratelor de 
schimb schimb îîntre ntre ţţările membreările membre..

ŢŢările membre ale Grupului celor ările membre ale Grupului celor 7 (8) sunt cele 7 (8) sunt cele 
mai puternice mai puternice ţţări din lumeări din lume, e, ele fiind acelea care le fiind acelea care 
determină raportul de fordetermină raportul de forţţe pe plan internae pe plan internaţţional, ional, 
ordinea economică mondialăordinea economică mondială..



POLITICA ECONOMICĂ POLITICA ECONOMICĂ ÎÎN N ȚȚĂRILE ĂRILE 
DEZVOLTATEDEZVOLTATE



POLITICA BUGETARĂPOLITICA BUGETARĂ



POLITICA BUGETARĂ reprezintă acPOLITICA BUGETARĂ reprezintă acțțiunea iunea 
Statului prin intermediul bugetului săuStatului prin intermediul bugetului său..

Această acAceastă acțțiune se produce prin combinarea iune se produce prin combinarea 
politicii fiscale cu politica de cheltuieli politicii fiscale cu politica de cheltuieli 
guvernamentale guvernamentale șși de fixare a unui anumit nivel i de fixare a unui anumit nivel 
al deficitului public.al deficitului public.

Gestiunea bugetului public este considerată cel Gestiunea bugetului public este considerată cel 
mai important mijloc de care dispune Statul mai important mijloc de care dispune Statul 
pentru a influenpentru a influențța conjunctura economică a conjunctura economică îîn n 
diferitele ei faze.diferitele ei faze.



VENITURILOR BUGETAREVENITURILOR BUGETARE provin din provin din 
impozitele impozitele șși taxele fiscale (peste 90%), i taxele fiscale (peste 90%), 
percepute de la persoane fizice sau de la percepute de la persoane fizice sau de la 
societăsocietățți.i.

Există mai multe Există mai multe categorii de impozitecategorii de impozite::
•• pe consum (TVA, taxe vamale);pe consum (TVA, taxe vamale);
•• pe venit (al persoanelor fizice, al firmelor);pe venit (al persoanelor fizice, al firmelor);
•• pe avere.pe avere.

După După maniera de perceperemaniera de percepere există există::
•• impozite directe;impozite directe;
•• impozite indirecte, impozite indirecte, îîncorporate ncorporate îîn pren prețțul de ul de 

vânzare.vânzare.



CHELTUIELILE BUGETARE, CHELTUIELILE BUGETARE, îîn principal, n principal, 
privesc:privesc:

•• sectorul social (sectorul social (sănătatesănătate, indemniza, indemnizațții de ii de șșomaomajj
etc.);etc.);

•• educaeducațția;ia;

•• cultura;cultura;

•• apărareaapărarea;;

•• măsuri de stimulare a economiei măsuri de stimulare a economiei (dezvoltarea (dezvoltarea 
infrastructurii, ajutor acordat zonelor infrastructurii, ajutor acordat zonelor 
defavorizate) etc.defavorizate) etc.



EXECUEXECUȚȚIA BUGETULUIIA BUGETULUI incumbă  incumbă (revine), (revine), îîn n 
principal, guvernelor principal, guvernelor șși i TEZAURULUI PUBLICTEZAURULUI PUBLIC..

TEZAURUL PUBLICTEZAURUL PUBLIC este instrumentul de  este instrumentul de 
politică bugetară al guvernuluipolitică bugetară al guvernului. . 

ÎÎn contul său curent de la Banca Centrală sunt n contul său curent de la Banca Centrală sunt 
vărsate toate veniturile bugetuluivărsate toate veniturile bugetului. . 

Tezaurul public finanTezaurul public finanțțează cheltuielile Statuluiează cheltuielile Statului, , 
asigură ajustarea veniturilor asigură ajustarea veniturilor șși cheltuielilor, i cheltuielilor, 
precum precum șși operai operațțiuni de trezorerie, cum ar fi iuni de trezorerie, cum ar fi 
amortizarea datoriei publice.amortizarea datoriei publice.



POLITICA MONETARĂPOLITICA MONETARĂ



POLITICA MONETARĂ constă POLITICA MONETARĂ constă îîn acn acțțiunea asupra ofertei de iunea asupra ofertei de 
monedă sau a ratei dobânzii monedă sau a ratei dobânzii îîn scopul stabilizării n scopul stabilizării 
macroeconomice.macroeconomice.

CONTROLUL MASEI MONETARE SAU AL RATEI DOBÂNZIICONTROLUL MASEI MONETARE SAU AL RATEI DOBÂNZII  
urmăreurmăreșște stimularea crete stimularea creșșterii economice, stabilitatea preterii economice, stabilitatea prețțurilor, urilor, 
reducerea ratei inflareducerea ratei inflațției, astfel iei, astfel îîncât să se ajungă la utilizarea cât mai ncât să se ajungă la utilizarea cât mai 
completă a factorului muncăcompletă a factorului muncă, la echilibrul balan, la echilibrul balanțței de plăei de plățți externe.i externe.

BANCA CENTRALĂBANCA CENTRALĂ este principala autoritate monetară a unei  este principala autoritate monetară a unei țțări ări 
șși are rolul de a elabora i are rolul de a elabora șși aplica politicile monetare ale i aplica politicile monetare ale țțării ării 
respective.respective.

INSTRUMENTELE POLITICII MONETARE sunt:INSTRUMENTELE POLITICII MONETARE sunt:
•• operaoperațțiunile pe piaiunile pe piațța deschisă a deschisă (open market operations);(open market operations);
•• acacțțiunea Băncii Centrale asupra rezervelor obligatorii ale bănciloriunea Băncii Centrale asupra rezervelor obligatorii ale băncilor

comcomeerciale;rciale;
•• modificarea ratei dobânzii:modificarea ratei dobânzii:
•• operaoperațțiunile cu devize.iunile cu devize.



POLITICA COMERCIALĂPOLITICA COMERCIALĂ



POLITICA COMERCIALĂ a unui stat POLITICA COMERCIALĂ a unui stat 
reprezintă totalitatea instrumentelor reprezintă totalitatea instrumentelor 
utilizate de către acesta pentru utilizate de către acesta pentru 
reglementarea relareglementarea relațțiilor sale comerciale iilor sale comerciale 
externeexterne..



SCOPUL FUNDAMENTAL SCOPUL FUNDAMENTAL al politicii comerciale al politicii comerciale 
este de a asigura realizarea echilibrului optim la este de a asigura realizarea echilibrului optim la 
nivelul schimburilor comerciale cu alte nivelul schimburilor comerciale cu alte țțări ări șși o i o 
îînscriere favorabilă nscriere favorabilă îîn diviziunea internan diviziunea internațțională a ională a 
muncii, astfel muncii, astfel îîncât ele să sprijine dezvoltarea ncât ele să sprijine dezvoltarea 
economică a economică a țțării respective ării respective șși crei creșșterea terea 
bunăstării economice bunăstării economice șși sociale a populai sociale a populațției iei 
acesteia (a produacesteia (a producătorilor cătorilor șși a consumatorilor). i a consumatorilor). 



Ansamblul de măsuri definit de politica Ansamblul de măsuri definit de politica 
comercială se poate structura pe trei comercială se poate structura pe trei 
grupe:grupe:

măsuri de politică tarifară măsuri de politică tarifară (vama(vamalălă););

măsuri de politică netarifarămăsuri de politică netarifară;;

măsuri de promovare măsuri de promovare șși stimulare a i stimulare a 
exporturilor. exporturilor. 



TIPURI DE POLITICI COMERCIALETIPURI DE POLITICI COMERCIALE

PPoliticile comerciale favorabile liberului oliticile comerciale favorabile liberului 
schimbschimb..

PPoliticile comerciale protecoliticile comerciale protecțționisteioniste..

PPolitica comercială strategicăolitica comercială strategică..



SOCIETĂSOCIETĂȚȚILE TRANSNAILE TRANSNAȚȚIONALEIONALE (STN)(STN)



ApariAparițția, dezvoltarea ia, dezvoltarea șși expansiunea i expansiunea 
SOCIETĂSOCIETĂȚȚILOR TRANSNAILOR TRANSNAȚȚIONALE IONALE a fost a fost 
determinată dedeterminată de::

•• accentuarea fără precedent a accentuarea fără precedent a 
interdependeninterdependențțelor dintre state;elor dintre state;

•• deschiderea piedeschiderea piețțelor din ultimele decenii ale elor din ultimele decenii ale 
secolului trecut.secolului trecut.

SOCIETĂSOCIETĂȚȚILE TRANSNAILE TRANSNAȚȚIONALE, IONALE, la rândul la rândul 
lor, amlor, amlifică procesul de globalizare a economiei lifică procesul de globalizare a economiei 
mondial.mondial.



MODALITĂMODALITĂȚȚI DE IMPLANTAREI DE IMPLANTARE

ModalităModalitățțile concrete de implantare a investiile concrete de implantare a investițțiilor externe iilor externe 
îîmbracă o multitudine de formembracă o multitudine de forme, d, de la o participare minoră e la o participare minoră 
la capital, la capital, până la depână la dețținerea integrală a capitalului unei inerea integrală a capitalului unei 
filiale.filiale.

Cazul cel mai frecvent este cel Cazul cel mai frecvent este cel îîn care se pornen care se porneșște de la o te de la o 
participaparticipațție la capital iniie la capital inițțial minoritară care se tranformă ial minoritară care se tranformă îîntrntr--
o participao participațție majoritarăie majoritară, c, chiar integralăhiar integrală. . 

Penetrarea iniPenetrarea inițțială a unei firme străine ială a unei firme străine îîn scopul studierii n scopul studierii șși i 
cunoacunoașșterii pieterii piețței localeei locale.. DacăDacă perspectivele se anunperspectivele se anunțță ă 
atrăgătoareatrăgătoare, s, se solicită o majorare a capitaluluie solicită o majorare a capitalului, , STN STN 
prepreluluîîndnd controlul asupra controlul asupra îîntreprinderiintreprinderii prin cumpărarea de prin cumpărarea de 
titluri de valoare.titluri de valoare. Există cazuri Există cazuri îîn care STN practică o n care STN practică o 
politică strictă de participapolitică strictă de participațții minoritareii minoritare îîn vederea reducerii n vederea reducerii 
riscului nariscului națționalizăriiionalizării. . 



MODALITĂMODALITĂȚȚI DE IMPLANTAREI DE IMPLANTARE

Cumpărare a unor societăCumpărare a unor societățți deja i deja îîn funcn funcțțiuneiune ceea ceceea ce
permite economisirea de timp permite economisirea de timp șși bani. i bani. 

Crearea unor Crearea unor societăsocietățți comune cu reprezentani comune cu reprezentanțții statuluiii statului
gazdăgazdă (mixed joint ventures), care constau (mixed joint ventures), care constau îîntrntr--o asociere o asociere 
îîntre una sau mai multe societăntre una sau mai multe societățți străine cu o firmă de stat i străine cu o firmă de stat 
autohtonă autohtonă îîn condin condițții aproximativ egale. ii aproximativ egale. 

Crearea Crearea societăsocietățților conjugateilor conjugate (joint international business (joint international business 
ventures). Acestea sunt rezultatul unui contract ventures). Acestea sunt rezultatul unui contract îîn care n care țțara ara 
gazdă obgazdă obțține recunoaine recunoașșterea aportului său propriu terea aportului său propriu (resurse (resurse 
naturale, mânaturale, mână de lucrună de lucru, c, capital) de apital) de către firma străinăcătre firma străină, care , care 
aparaparțține, ine, îîn general unei n general unei țțări dezvoltateări dezvoltate. . 

Cazul cel mai puCazul cel mai puțțin frecvent este cel in frecvent este cel îîn care societatean care societatea--
mamă creează o filială pe loc gol mamă creează o filială pe loc gol (green field investment). (green field investment). 



PIAPIAȚȚA SOCIETĂA SOCIETĂȚȚIIIILORLOR TRANSNATRANSNAȚȚIONALEIONALE

SOCIETSOCIETĂĂȚȚILEILE TRANSNATRANSNAȚȚIONALIONALEE tind să tind să--șși lărgească i lărgească 
continuu sfera de dominacontinuu sfera de dominațție atât ie atât îîn interiorul n interiorul țțării de ării de 
origine cât origine cât șși pe piai pe piațța internaa internațționalăională..

SOCIETSOCIETĂĂȚȚILEILE TRANSNATRANSNAȚȚIONALIONALEE se manifestă  se manifestă 
concomitent concomitent îîn n trei spatrei spațții economiceii economice::

1.1. SpaSpațțiul naiul națțional,ional, îîn care se manifestă societatean care se manifestă societatea--mamămamă..

2.2. SpaSpațțiul străiniul străin, respectiv , respectiv țțara gazdă ara gazdă -- îîn care se n care se 
manifestă filialelemanifestă filialele..

3.3. SpaSpațțiul internaiul internațțional,ional, îîn care se produc schimburile n care se produc schimburile 
dintre filiale sau dintre acestea dintre filiale sau dintre acestea șși restul lumii.i restul lumii.



STRUCTURI TRANSNASTRUCTURI TRANSNAȚȚIONALEIONALE

După orientarea investiDupă orientarea investițțiilor de capital se disting două iilor de capital se disting două 
tipuri de tipuri de structuri:structuri:

1.1. Structura introvertităStructura introvertită, c, care presupune o activitate are presupune o activitate 
orientată prioritar spre interiororientată prioritar spre interior. Pe termen lung, . Pe termen lung, 
investiinvestițțiile efectuate iile efectuate îîn n țțara de origine le depăara de origine le depășșesc ca esc ca 
volum pe cele externe. Este cazul STN cu sediul volum pe cele externe. Este cazul STN cu sediul îîn n 
țțările dezvoltate mariările dezvoltate mari: General Electric, Toyota, Hitachi, : General Electric, Toyota, Hitachi, 
Renault, Fiat etc.Renault, Fiat etc.

2.2. Structura extravertităStructura extravertită îîn care accentul este pus pe n care accentul este pus pe 
activitatea externăactivitatea externă. A. Această structură este caracteristică ceastă structură este caracteristică 
STN cu sediul STN cu sediul îîn n țțările dezvoltate miciările dezvoltate mici: Nestle, : Nestle, 
Electrolux, Philips. Electrolux, Philips. 



MANAGEMENTUL SMANAGEMENTUL STN TN 

MANAGEMENTUL INTERNAMANAGEMENTUL INTERNAȚȚIONAL IONAL 
reprezintă managementul firmei la reprezintă managementul firmei la 
scară internascară internațțională ională șși are rolul de a i are rolul de a 
menmențține organizaine organizațția ia îîntrntr--o stare de o stare de 
echilibru dinamic echilibru dinamic îîn cadrul mediului n cadrul mediului 
global.global.



CONSECINCONSECINȚȚELE EXPANSIUNII ELE EXPANSIUNII 
SOCIETĂSOCIETĂȚȚILOR TRANSNAILOR TRANSNAȚȚIONALEIONALE

A.A. ApariAparițția ia șși expansiunea STN a dus la i expansiunea STN a dus la adâncireaadâncirea
concurenconcurențțeiei pe piape piațța mondială a mondială șși la aparii la aparițția unor noi ia unor noi 
forme ale acesteia:forme ale acesteia:

•• ConcurenConcurențța dintre filialele firmelor străine a dintre filialele firmelor străine șși marile i marile 
firme autohtonefirme autohtone este deosebit de puternică este deosebit de puternică. Primele . Primele 
îîncearcă să câncearcă să câșștige o pozitige o pozițție, iie, iar ultimele săar ultimele să--șși apere i apere 
pozipozițția deja câia deja câșștigată pe piatigată pe piațțăă. . ÎÎn general, filialele STN n general, filialele STN 
dedețțin avantaje concretizate in avantaje concretizate îîn avansul tehnologic,n avansul tehnologic, abilită abilitățți i 
manageriale manageriale șși poteni potențțial financiar.ial financiar.

•• ConcurenConcurențța dintre filialele diferitelor societăa dintre filialele diferitelor societățți i 
transnatransnațționale.ionale. Filialele STN folosesc, Filialele STN folosesc, îîn lupta generată n lupta generată 
de concurende concurențță tactici dintre cele mai agresiveă tactici dintre cele mai agresive, mai ales , mai ales 
atunci când se atunci când se îîntâlnesc ntâlnesc îîn aceean aceeașși i țțară sau zonăară sau zonă....



CONSECINCONSECINȚȚELE EXPANSIUNII ELE EXPANSIUNII 
SOCIETĂSOCIETĂȚȚILOR TRANSNAILOR TRANSNAȚȚIONALEIONALE

B. B. RRelaelațția STNia STN--statstat--nanațțiune iune este perceputăeste percepută, , îîn multe n multe 
cazuri,cazuri, ca o ameninca o amenințțare la adresa celui din urmăare la adresa celui din urmă. . 

Este evident că STN sunt orientate spre piaEste evident că STN sunt orientate spre piațța mondială a mondială 
șși nu spre cea nai nu spre cea națționalăională, dar o, dar oricât de mare este gradul ricât de mare este gradul 
de transnade transnațționalizare al unei companii, ea ionalizare al unei companii, ea îîșși desfăi desfășșoară oară 
activitatea pe teritorii care aparactivitatea pe teritorii care aparțțin statelorin statelor--nanațțiune, ceea iune, ceea 
ce impune ce impune îîntrentrețținerea unor relainerea unor relațții corespunzătoare atât ii corespunzătoare atât 
cu cu țțara sa de origine cât ara sa de origine cât șși cu i cu țțările gazdă ale filialelor ările gazdă ale filialelor 
salesale îîn ciuda temerii că STN n ciuda temerii că STN nu vor acnu vor acțționa iona îîn folosul n folosul 
nanațțiunii iunii șși că vor ajunge să ignore legile nai că vor ajunge să ignore legile națționale. ionale. 



CONSECINCONSECINȚȚELE EXPANSIUNII ELE EXPANSIUNII 
SOCIETĂSOCIETĂȚȚILOR TRANSNAILOR TRANSNAȚȚIONALEIONALE

C. RelaC. Relațțiile STN cu iile STN cu țțara sa de origineara sa de origine apar ca relaapar ca relațții ii 
îîntre parteneri. ntre parteneri. 

Se Se îîntâmplăntâmplă, totu, totușși, i, ca statul de origine să intervinăca statul de origine să intervină, , 
dacă etse cazuldacă etse cazul, p, pentru a tempera politica economică entru a tempera politica economică 
agresivă a vreunei firmeagresivă a vreunei firme. Rela. Relațțiile dintre statul american iile dintre statul american 
șși corporai corporațțiile americane constau, iile americane constau, îîn esenn esențța lor a lor îîn faptul n faptul 
că statul că statul îîncurajează expansiunea externă a marilor  ncurajează expansiunea externă a marilor  
firme americane, care, la rândul lor susfirme americane, care, la rândul lor susțțin interesele in interesele 
statului american. Aceleastatului american. Aceleașși tip de relai tip de relațții STNii STN--țțară de ară de 
origine origine îîntâlnim ntâlnim șși i îîn Europa n Europa șși i îîn alte zone ale lumii.n alte zone ale lumii.



CONSECINCONSECINȚȚELE EXPANSIUNII ELE EXPANSIUNII 
SOCIETĂSOCIETĂȚȚILOR TRANSNAILOR TRANSNAȚȚIONALEIONALE

D. RelaD. Relațțiile dintre STN iile dintre STN șși statele gazdă i statele gazdă sunt diferite sunt diferite îîn funcn funcțțieie de de 
gradul de dezvoltare al acestoragradul de dezvoltare al acestora: : 

•• RelaRelațția STNia STN -- țțări gazdă dezvoltate ări gazdă dezvoltate nu poate fi considerată apriori nu poate fi considerată apriori 
defavorabilă celor din urmădefavorabilă celor din urmă. . ÎÎn această relan această relațție este foarte importantă ie este foarte importantă 
capacitatea statală superioară a capacitatea statală superioară a țțărilor gazdă dezvoltateărilor gazdă dezvoltate de a de a 
reacreacțționa iona îîn interes propriu.n interes propriu. ÎÎn n țțările dezvoltateările dezvoltate, , datorită facilitădatorită facilitățților ilor 
existente existente șși a posibilităi a posibilitățților ridicate de profitilor ridicate de profit concurenconcurențța a îîntre ntre 
investitorii străini este foarte mareinvestitorii străini este foarte mare, , lucru lucru îîncurajat de statele gazdăncurajat de statele gazdă..

•• RelaRelațția STNia STN -- țțări gazdă ări gazdă îîn dezvoltaren dezvoltare trebuie privită prin prisma  trebuie privită prin prisma 
faptului că faptului că îîn aceste n aceste țțări capacitatea statală ări capacitatea statală de reacde reacțție ie este relativ este relativ 
redusăredusă. . ÎÎn general,n general, se poate aprecia că d se poate aprecia că dezavantajul ezavantajul țțărilor ărilor îîn n 
dezvoltare nu este dat de prezendezvoltare nu este dat de prezențța, ci de absena, ci de absențța STNa STN--urilor. Pe urilor. Pe 
baza unor eforturi reciproce, se poate ajunge la situabaza unor eforturi reciproce, se poate ajunge la situațția ia îîn care STN n care STN 
să grăbească dezvoltarea să grăbească dezvoltarea țțărilor ărilor îîn n cauzăcauză șșii, , îîn acelan acelașși timp,i timp, să  să 
obobțțină proifituri corespunzătoareină proifituri corespunzătoare..



UNIUNEA EUROPEANĂUNIUNEA EUROPEANĂ



STATELE MEMBRE ALE UNIUNII STATELE MEMBRE ALE UNIUNII 
EUROPENE SUNT:EUROPENE SUNT:

Austria, Bulgaria, Belgia, Cehia, Cipru, Austria, Bulgaria, Belgia, Cehia, Cipru, 
Danemarca, Estonia, FranDanemarca, Estonia, Franțța, Finlanda, a, Finlanda, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, 
Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Lituania, Luxemburg, Malta, Marea 
Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, 
România, Slovacia, Slovenia, Spania, România, Slovacia, Slovenia, Spania, 
Suedia, Ungaria.Suedia, Ungaria.



UNIUNEA EUROPEANĂUNIUNEA EUROPEANĂ de astăzi este  de astăzi este 
rezultatul unui rezultatul unui îîndelung proces de ndelung proces de 
integrare economică interstatalăintegrare economică interstatală..



Cauze interne ale integrării economice Cauze interne ale integrării economice 
europene:europene:

•• Omogenitatea economicăOmogenitatea economică a a țțărilor din ărilor din Europa Europa 
de Vestde Vest..

•• DorinDorințța de a forma oa de a forma o piapiațță unică ă unică de mari de mari 
dimensiuni care să permită dimensiuni care să permită libera circulalibera circulațție a ie a 
capitalurilorcapitalurilor, , bunurilorbunurilor, serviciilor , serviciilor șși persoanelori persoanelor..

•• PPotenotențțial economic ial economic șși politic i politic ridicatridicat..

•• VVoinoințțăă politipolitiăăe puternice puternicăă..



Cauze externe ale integrării economice Cauze externe ale integrării economice 
europene:europene:

•• AmeninAmenințțarea politicoarea politico--economică care venea din economică care venea din 
partea partea colosul sovieticcolosul sovietic (URSS) unul din polii de (URSS) unul din polii de 
putere mondiali.putere mondiali.

•• AAvântul economic al Statelor Unite ale Americii, vântul economic al Statelor Unite ale Americii, 
celălalt pol de putere mondialcelălalt pol de putere mondial, , care care exercita exercita 
presiuni economice concurenpresiuni economice concurențțiale asupra iale asupra țțărilor ărilor 
vest europene vizibil slăbite economic după vest europene vizibil slăbite economic după 
războirăzboi. . 



MISIUNEA DE BAZAMISIUNEA DE BAZA a Uniunii Europene este aceea de a organiza a Uniunii Europene este aceea de a organiza 
relarelaţţiile dintre statele membre iile dintre statele membre şşi i îîntre popoarele acestora, ntre popoarele acestora, îîntrntr--o o 
manieră coerentămanieră coerentă, având drept suport , având drept suport solidaritatea.solidaritatea.

OBIECTIVELEOBIECTIVELE PRINCIPALEPRINCIPALE ale Uniunii Europene sunt:ale Uniunii Europene sunt:
•• promovarea progresului economic (piapromovarea progresului economic (piaţţa a şşi moneda unicăi moneda unică) ) şşi social;i social;
•• afirmarea identităafirmarea identităţţii europene pe scena internaii europene pe scena internaţţionalăională;;
•• instituirea cetăinstituirea cetăţţeniei europene (care nu eniei europene (care nu îînlocuienlocuieşşte cetăte cetăţţenia enia 

nanaţţională dar o completeazăională dar o completează) p) prin conferirea unui număr de drepturi rin conferirea unui număr de drepturi 
civile civile şşi politice cetăi politice cetăţţenilor europeni;enilor europeni;

•• dezvoltarea unei zone de libertate, securitate dezvoltarea unei zone de libertate, securitate şşi justii justiţţie;ie;
•• consolidarea dreptului comunitar. consolidarea dreptului comunitar. 

Uniunea EuropeanăUniunea Europeană, , îîntemeiată pe un permanent dialog ntemeiată pe un permanent dialog îîntre ntre 
interesele nainteresele naţţionale ionale şşi interesele comune, i interesele comune, respectă diversitatea respectă diversitatea 
nanaţţională dar afirmăională dar afirmă, t, totodatăotodată, o IDENTITATE PROPRIE , o IDENTITATE PROPRIE 
UNIUNIIUNIUNII. . 

DispariDispariţţia antagonosmului Estia antagonosmului Est--Vest este o victorie a spiritului Vest este o victorie a spiritului 
european pe care se fundamentează construceuropean pe care se fundamentează construcţţia unui nou continent.ia unui nou continent.



FAZELE ISTORICE ALE FORMĂRII FAZELE ISTORICE ALE FORMĂRII 
UNIUNII EUROPENEUNIUNII EUROPENE



TRATATUL DE LA PARISTRATATUL DE LA PARIS (1951)(1951) prin care sprin care s--auau pupuss bazele bazele 
ComunităComunitățții Europene a Oii Europene a Oțțelului elului șși Cărbuneliăui i Cărbuneliăui (CECO).(CECO).
CECO avut ca scop crearea unei pieCECO avut ca scop crearea unei piețțe comune a cărbunelui e comune a cărbunelui șși i 
ooțțelului elului îîntre cele ntre cele șșase state care furnizau, ase state care furnizau, îîmpreunămpreună, cea mai , cea mai 
mare producmare producțție din Europa de Vest de cărbune ie din Europa de Vest de cărbune șși oi oțțel. el. 

TRATATUL DE LA ROMATRATATUL DE LA ROMA ((19571957)), , prin care prin care ss--aa constituiconstituitt
Comunitatea Economică Europeană Comunitatea Economică Europeană (CEE) (CEE) șși Comunitatea i Comunitatea 
Europeană a Energiei Atomice Europeană a Energiei Atomice (Euratom)(Euratom).. De asemenea, De asemenea, 
Tratatul de la RomaTratatul de la Roma::

•• a prevăzuta prevăzut stabilirea unei uniuni vamale stabilirea unei uniuni vamale îîn cursul unei perioada n cursul unei perioada 
de tranzide tranzițțieie;;

•• a a pupuss bazele liberei circulabazele liberei circulațții a mărfurilorii a mărfurilor, a persoanelor, a , a persoanelor, a 
capitalurilor capitalurilor șși a serviciilori a serviciilor;;

•• a a determinat determinat un anumit grad de coordonare a politicilor un anumit grad de coordonare a politicilor 
macroeconomicemacroeconomice;;

•• a definit o politică europenă comună a definit o politică europenă comună îîn sectoare ca: agricultura, n sectoare ca: agricultura, 
relarelațțiile comerciale externe, pescuitul iile comerciale externe, pescuitul șși transporturile cu posibile i transporturile cu posibile 
dezvoltări dezvoltări îîn alte sectoare de activitate. n alte sectoare de activitate. 



Ideea de uniune europeanăIdeea de uniune europeană, , șși i îîn primul rând succesle n primul rând succesle 
substansubstanțțiale obiale obțținute inute îîn plan economic au dus la n plan economic au dus la 
lărgirealărgirea rapidă a CEE rapidă a CEE..

•• îîn 1973, sn 1973, s--a format "a format "Europa celor nouăEuropa celor nouă"" prin prin 
aderarea a trei aderarea a trei țțăriări: Danemarca, Marea Britanie : Danemarca, Marea Britanie șși i 
Irlanda;Irlanda;

•• îîn 1981 ia nan 1981 ia nașștere "tere "Europa celor zece"Europa celor zece" prin intrarea  prin intrarea 
efectivă efectivă îîn CEE a Greciei;n CEE a Greciei;

•• îîn 1986 se vorben 1986 se vorbeșște despre "te despre "Europa celor Europa celor 
doisprezece"doisprezece" ca urmare a aderării Spaniei  ca urmare a aderării Spaniei șși i 
Portugaliei;Portugaliei;

AAdoptareadoptarea Actului Unic EuropeanActului Unic European îîn 1986, la n 1986, la 
LuxemburgLuxemburg.. Acest Act  marchează decizia de a crea  Acest Act  marchează decizia de a crea 
"marea pia"marea piațță unică europeanăă unică europeană" " șși relansează procesul i relansează procesul 
de integrare vestde integrare vest--europeanăeuropeană..



TRATATUL DE LA MAASTRICHTTRATATUL DE LA MAASTRICHT ((1991993)3), m, marchează archează 
consolidarea procesului de integrare europeanăconsolidarea procesului de integrare europeană. . 
ComunităComunitățțile Economice Europene capătă oficial ile Economice Europene capătă oficial 
denumirea de denumirea de Uniune EuropeanăUniune Europeană.. Noul Tratat Noul Tratat 
stabilestabileșște drept principal obiectiv economicte drept principal obiectiv economic trecerea la  trecerea la 
Uniunea MonetarăUniunea Monetară prin adoptarea unei monede unice prin adoptarea unei monede unice 
șși a unor parităi a unor paritățți fixe i fixe șși irevocabile.i irevocabile.

La 1 ianuarie 1995, devin membre ale Uniunii La 1 ianuarie 1995, devin membre ale Uniunii 
Europene Austria, Finlanda Europene Austria, Finlanda șși Suedia. Se vorbei Suedia. Se vorbeșște te 
acum de "acum de "Europa celor cincisprezece"Europa celor cincisprezece"

TRATATUL DE LA AMSTERDAMTRATATUL DE LA AMSTERDAM ((1991997)7), adâncirea , adâncirea 
șși lărgirei lărgire, , îîn continuare,n continuare, a integrării interstatale a integrării interstatale, cu un , cu un 
accent sporit pe problemele sociale. accent sporit pe problemele sociale. ÎÎn acelan acelașși an,i an,  
Consiliul European adoptă la LuxemburgConsiliul European adoptă la Luxemburg, P, Pactul de actul de 
stabilitate menit să stea la baza coordonării măsurilor stabilitate menit să stea la baza coordonării măsurilor 
destinate realizdestinate realizăriiării Uniunii Economice Uniunii Economice șși i MMonetare onetare 



LLansaansarearea oficialoficială aă a monedmonedeiei unicunicee europeeuropenene ((EUROEURO).). --
1 ianuarie 1999. 1 ianuarie 1999. 

ÎÎntre 1 ianuarie 1999 ntre 1 ianuarie 1999 -- 1 ianuarie 2002, 1 ianuarie 2002, EURO a coexistatEURO a coexistat
cu monedele nacu monedele națționaleionale aa 1111 țțări europeneări europene, care au aderat , care au aderat 
la zona la zona EUROEURO,, la parită la paritățți fixe i fixe șși irevocabile.i irevocabile.

La 1 martie 2002 monedele naLa 1 martie 2002 monedele națționale au fost retrase din ionale au fost retrase din 
circulacirculațție, ie, EURO rămând singura monedăEURO rămând singura monedă a a țțărilor care au ărilor care au 
aderat la moneda unică aderat la moneda unică (Marea (Marea BBritanie, Danemarca ritanie, Danemarca șși i 
Suedia, deSuedia, deșși i îîndeplineau criteriile de convergenndeplineau criteriile de convergențță ă șșii--au au 
amânat aderarea la moneda unicăamânat aderarea la moneda unică, , îîn timp ce Grecia, den timp ce Grecia, deșși a i a 
dorit să aderedorit să adere, nu a , nu a îîndeplinit criteriile). ndeplinit criteriile). Ulterior, au aderat la Ulterior, au aderat la 
zona zona EUROEURO: Grecia (2001), Slovenia (2007), Cipru : Grecia (2001), Slovenia (2007), Cipru șși Malta i Malta 
(2008), Slovacia (2009).(2008), Slovacia (2009).

AstăziAstăzi, EURO , EURO îînregistrează nregistrează evoluevoluțții spectaculoaseii spectaculoase îîn n 
raport cu principalele valute forte de pe piaraport cu principalele valute forte de pe piațța mondialăa mondială..



La 1La 1 maimai 20020044, U, Uniunea Europeană sniunea Europeană s--a mărit cu a mărit cu îîncă ncă 
zece state: Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, zece state: Polonia, Ungaria, Cehia, Slovacia, 
Slovenia, Letonia, Lituania, Estonia, Malta, Cipru. Se Slovenia, Letonia, Lituania, Estonia, Malta, Cipru. Se 
vorbevorbeșște acum de "te acum de "Europa celor douăzeci Europa celor douăzeci șși i cincicinci""..

România România șși Bulgaria devin membre ale Uniunii i Bulgaria devin membre ale Uniunii 
Europene la 1 ianuarie 2007 creeânduEuropene la 1 ianuarie 2007 creeându--se astfel, se astfel, 
""Europa celor douăzeci Europa celor douăzeci șși i șșapteapte""..

La 13 decembrie 2007, liderii Uniunii Europene au La 13 decembrie 2007, liderii Uniunii Europene au 
semnat semnat TRATATUL DE LA LISABONA TRATATUL DE LA LISABONA îîncheind astfel ncheind astfel 
mai mulmai mulţţi ani de negocieri pe tema aspectelor i ani de negocieri pe tema aspectelor 
instituinstituţţionale ale Uniunii Europene. Tratatul a fost ionale ale Uniunii Europene. Tratatul a fost 
ratificat ratificat îîn luna decembrie 2009. n luna decembrie 2009. 



INSTITUINSTITUŢŢIILE UNIUNII EUROPENEIILE UNIUNII EUROPENE



Uniunea Europeană se caracterizează printrUniunea Europeană se caracterizează printr--un un 
sistem institusistem instituţţional original,ional original, care o care o 
diferendiferenţţiază de alte organizaiază de alte organizaţţii internaii internaţţionale. ionale. 
Statele Uniunii Europene au consimStatele Uniunii Europene au consimţţit să delege it să delege 
o parte din suveranitatea lor unor organisme o parte din suveranitatea lor unor organisme 
independente, care reprezindependente, care reprezintăintă, t, totodatăotodată, interese , interese 
comune, specifice Uniunii, fiind legate comune, specifice Uniunii, fiind legate îîntre ele ntre ele 
prin raporturi de complementaritate ce prin raporturi de complementaritate ce 
condicondiţţionează procesul decizionalionează procesul decizional..



CONSILIUL EUROPEANCONSILIUL EUROPEAN

Consiliul European a fostConsiliul European a fost creat la 10 decembrie 1974.creat la 10 decembrie 1974.

Consiliul European are rolul de a stabili liniile politice generConsiliul European are rolul de a stabili liniile politice generale ale ale ale 
Uniunii Europene ca Uniunii Europene ca şşi obiectivele cele mai importante care stau i obiectivele cele mai importante care stau îîn n 
fafaţţa acesteia pe termen scurt a acesteia pe termen scurt şşi lung.i lung. De asemenea De asemenea, C, Consiliul onsiliul 
European joacă un rol esenEuropean joacă un rol esenţţial ial îîn orientarea politicii externe n orientarea politicii externe şşi de i de 
securitate a Uniunii securitate a Uniunii şşi i îîn armonizarea pozin armonizarea poziţţiilor diplomatice ale iilor diplomatice ale 
statelor membre.statelor membre.

ÎÎn acest organism reprezentarea n acest organism reprezentarea ţţărilor este asigurată la cel mai ărilor este asigurată la cel mai 
îînalt nivel, respectiv, la nivelul nalt nivel, respectiv, la nivelul şşefilor de state efilor de state şşi de guverne, care i de guverne, care 
sunt asistasunt asistaţţi de minii de minişştrii de externe. Din Consiliul European mai fac trii de externe. Din Consiliul European mai fac 
parte preparte preşşedintele Comisiei Europene edintele Comisiei Europene şşi un vicei un vice--prepreşşedinte al edinte al 
acesteia. acesteia. 

Consiliul European se Consiliul European se îîntrunentruneşşte de cel pute de cel puţţin două ori pe anin două ori pe an. . 
PrePreşşedinedinţţia lui se asigură pe baza principiului rotaia lui se asigură pe baza principiului rotaţţiei care se face o iei care se face o 
dată la dată la şşase luni. Nu ia decizii obligatorii din punct de vedere juridic.ase luni. Nu ia decizii obligatorii din punct de vedere juridic.



CONSILIUL DE MINICONSILIUL DE MINIIITRI EUROPEANTRI EUROPEAN

Consiliul de MiniConsiliul de Minişştri European este principala institutri European este principala instituţţie cu putere de ie cu putere de 
decizie din cadrul Uniunii Europene. decizie din cadrul Uniunii Europene. 

Consiliul de MiniConsiliul de Minişştri European reunetri European reuneşşte minite minişştrii din toate trii din toate ţţările ările 
membre, titulari de portofoliu, funcmembre, titulari de portofoliu, funcţţie de subiectul ie de subiectul îînscris pe ordinea nscris pe ordinea 
de zi: de zi: afaceri externe, agricafaceri externe, agriculturăultură, industrie, transporturi, mediu , industrie, transporturi, mediu 
îînconjurător etcnconjurător etc. Consiliul are un pre. Consiliul are un preşşedinte ales la fiecare edinte ales la fiecare şşase luni. ase luni. 

Reuniunile Consiliului de MiniReuniunile Consiliului de Minişştri sunt pregătite de Comitetul tri sunt pregătite de Comitetul 
ReprezentanReprezentanţţilor permanenilor permanenţţi, format din tehnocrai, format din tehnocraţţi. i. 

Adoptarea deciziilor Adoptarea deciziilor îîn Consiliu se face cu unanimitate sau n Consiliu se face cu unanimitate sau 
majoritate calificatămajoritate calificată. N. Numărul de voturi alocate statelor membre umărul de voturi alocate statelor membre 
diferă de la o diferă de la o ţţară la altaară la alta. F. Fiecărui stat i se acordă un vot ponderat iecărui stat i se acordă un vot ponderat 
funcfuncţţie de potenie de potenţţialul economic ialul economic şşi demografic. Nici o i demografic. Nici o ţţară membră nu ară membră nu 
are drept de veto. are drept de veto. 

Consiliul stabileConsiliul stabileşşte te îîn fiecare an proiectul de buget al UE n fiecare an proiectul de buget al UE şşii--l l 
transmite Parlamentului European. Sediul Consiliului de Minitransmite Parlamentului European. Sediul Consiliului de Minişştri tri 
European se află la BruxellesEuropean se află la Bruxelles..



COMISIA EUROPEANĂCOMISIA EUROPEANĂ

Comisia Europeană constituie Comisia Europeană constituie organul executivorganul executiv al Uniunii  al Uniunii 
Europene. Europene. 

Comisia Europeană face propuneri Consiliului de MiniComisia Europeană face propuneri Consiliului de Minişştri privind tri privind 
îîmbunătămbunătăţţirea politicilor comunitare irea politicilor comunitare şşi tot ea pune i tot ea pune îîn aplicare n aplicare 
deciziile luate. Comisiadeciziile luate. Comisia poate face recomandări  poate face recomandări şşi emite avize către i emite avize către 
statele membre. Ea are putere de control statele membre. Ea are putere de control îîn legătură cu respectarea n legătură cu respectarea 
legislalegislaţţiei comunitare iei comunitare şşi fori forţţă de decizie ă de decizie îîn administrarea n administrarea 
programelor programelor şşi fondurilor Uniunii Europene.i fondurilor Uniunii Europene.

Fiecare membru al Comisiei, numit de un guvern naFiecare membru al Comisiei, numit de un guvern naţţional, devine ional, devine 
„„comisarcomisar””, respectiv titularul unui anumit portofoliu., respectiv titularul unui anumit portofoliu.

Fiecare stat membru este reprezentat la nivelul Comisiei Fiecare stat membru este reprezentat la nivelul Comisiei îîn funcn funcţţie ie 
de mărimea sade mărimea sa. . 

Din anul 1995, mandatul Comisiei Europene a fost extins la 5 aniDin anul 1995, mandatul Comisiei Europene a fost extins la 5 ani, , 
pentru a coincide cu cel al Parlamentului European. Sediul Comispentru a coincide cu cel al Parlamentului European. Sediul Comisiei iei 
Europene se află la BruxellesEuropene se află la Bruxelles..



PARLAMENTUL EUROPEANPARLAMENTUL EUROPEAN

Parlamentul European reprezintă forumul de dezbateri al Uniunii Parlamentul European reprezintă forumul de dezbateri al Uniunii 
Europene. Europene. 

Membrii săi sunt aleMembrii săi sunt aleşşi prin vot direct,i prin vot direct, la fiecare  la fiecare 5 a5 ani, dni, de către e către 
cetăcetăţţenii statelor membre. Fiecare stat este reprezentat enii statelor membre. Fiecare stat este reprezentat îîn funcn funcţţie de ie de 
mărimea teritoriului săumărimea teritoriului său. Membrii parlamentului European sunt . Membrii parlamentului European sunt 
grupagrupaţţi după aparteneni după apartenenţţa de partid,a de partid, nu după apartenen nu după apartenenţţa naa naţţionalăională. . 

Astăzi Parlamentul European are competenAstăzi Parlamentul European are competenţţe mult sporite,e mult sporite, astfel astfel::
•• participă la procesul legislativ participă la procesul legislativ îîmpreună cu Consiliul de Minimpreună cu Consiliul de Minişştri;tri;
•• controlează activitatea Comisiei Europenecontrolează activitatea Comisiei Europene;;
•• poate interpela Consiliul de Minipoate interpela Consiliul de Minişştri;tri;
•• aprobă acordurile internaaprobă acordurile internaţţionale ale UE;ionale ale UE;
•• controlează bugetul comunitarcontrolează bugetul comunitar, , îîmpreună cu Consiliul de Minimpreună cu Consiliul de Minişştri;tri;
•• monitorizează aplicarea politicilor comunitare pe baza informamonitorizează aplicarea politicilor comunitare pe baza informaţţiilor iilor 

CurCurţţii de Conturi. ii de Conturi. 



ȚȚĂRILE ĂRILE ÎÎN DEZVOLTAREN DEZVOLTARE



ȚȚările ările îîn dezvoltare formează majoritatea n dezvoltare formează majoritatea ţţărilor ărilor 
lumii, cuprind 77% din populalumii, cuprind 77% din populațția globului ia globului 
pământescpământesc, dar contribuie cu doar 15% la , dar contribuie cu doar 15% la 
formarea venitului mondial. Grupul formarea venitului mondial. Grupul țțărilor ărilor îîn n 
dezvoltare este foarte eterogen, adezvoltare este foarte eterogen, alături de lături de țțări ări 
foarte săracefoarte sărace, se , se îîntâlnesc ntâlnesc țțări mult mai bogate ări mult mai bogate 
care acced la statutul de care acced la statutul de țțară dezvoltatăară dezvoltată..



Trăsături comune Trăsături comune țțărilor ărilor îîn dezvoltare:n dezvoltare:

Nivelul scăzut al venitului pe locuitorNivelul scăzut al venitului pe locuitor..

Procentul scăzut de angajare a forProcentul scăzut de angajare a forțței de muncă ei de muncă 
țțn industria prelucrătoaren industria prelucrătoare..

Productivitatea scăzută Productivitatea scăzută îîn toate sectoarele, n toate sectoarele, îîn n 
primul rând primul rând îîn agriculturăn agricultură..

Exportul orientat, Exportul orientat, îîn cea mai mare măsurăn cea mai mare măsură, pe , pe 
produse  primare etc.produse  primare etc.



DiferenDiferențțe esene esențțiale iale îîntre ntre țțările ările îîn dezvoltaren dezvoltare

ȚȚări intens populate sau nuări intens populate sau nu..

ȚȚări cu suprafaări cu suprafațță geografică mare sau nuă geografică mare sau nu..

ȚȚări care au fost colonii ări care au fost colonii (cele mai multe) sau nu.(cele mai multe) sau nu.

ȚȚări democratice sau ări democratice sau țțări cu regimuri totalitareări cu regimuri totalitare, cele mai , cele mai 
multe dintre multe dintre țțările ările îîn dezvoltare, situândun dezvoltare, situându--se, se, îînsănsă, , 
undeva undeva îîntre aceste două categoriintre aceste două categorii..

ȚȚări cu creări cu creșșteri economice rapide sau dimpotrivăteri economice rapide sau dimpotrivă..

ȚȚări ări îîn dezvoltare care au n dezvoltare care au îînregistrat, nregistrat, îîn ultimele decenii,n ultimele decenii,  
realizări importante realizări importante îîn domeniul modernizării n domeniul modernizării șși crei creșșterii terii 
performanperformanțțelor economice elor economice șși i țțări ări îîn dezvoltare care au n dezvoltare care au 
regresat economic.regresat economic.



Din punct de vedere Din punct de vedere geograficgeografic, , țțările ările îîn n 
dezvoltare sunt grupate dezvoltare sunt grupate îîn n șșase regiuni:ase regiuni:

Asia de Est Asia de Est șși Pacific (24 de i Pacific (24 de țțăriări).).

Europa Europa șși Asia Centrală i Asia Centrală (27 de (27 de țțăriări).).

America Latină America Latină șși Caraibe (32 de i Caraibe (32 de țțăriări).).

Orientul Mijlociu Orientul Mijlociu șși Africa de Nord (14 de i Africa de Nord (14 de țțăriări).).

Asia de Sud (8 Asia de Sud (8 țțăriări).).

Africa subsahariană Africa subsahariană (48 de (48 de țțăriări))



ÎÎn funcn funcțție de ie de venitul pe locuitorvenitul pe locuitor*)*), se , se îîntâlnesc ntâlnesc trei trei 
categorii de categorii de țțăriări::

1.1. ȚȚări cu ări cu venituri reduse,venituri reduse, considerate considerate șși cele mai sărace     i cele mai sărace     
țțări ări (59 de (59 de țțăriări).).

2.2. ȚȚări cu ări cu venituri mediivenituri medii, aici se , aici se îîntâlnesc două subgrupentâlnesc două subgrupe: : 
•• ȚȚări cu venituri sub medie ări cu venituri sub medie (54 de (54 de țțăriări).).
•• ȚȚări cu venituri sub peste medie ări cu venituri sub peste medie (40 de (40 de țțăriări).).

3.3. ȚȚări cu ări cu venituri ridicatevenituri ridicate (55 de (55 de țțăriări).).

*)*)ȚȚările cu venituri scăzute sunt cele care au un venit mai mic de ările cu venituri scăzute sunt cele care au un venit mai mic de 825 USD 825 USD 
pe cap de locuitor, cele cu venituri medii, pe cap de locuitor, cele cu venituri medii, îîntre 826 ntre 826 șși 10066 USD pe cap de i 10066 USD pe cap de 
locuitor, iar locuitor, iar țțările cu venituri ridicate au peste ările cu venituri ridicate au peste 10066 USD pe cap de 10066 USD pe cap de 
locuitor, conform BM.locuitor, conform BM.



Luând Luând îîn considerare n considerare gradul de gradul de îîndatorarendatorare*)*), , 
îîntâlnim ntâlnim patru categorii de patru categorii de țțăriări::

1.1.ȚȚări ări sever sever îîndatoratendatorate (52 de (52 de țțăriări).).

2.2.ȚȚări ări moderat moderat îîndatoratendatorate (39 de (39 de țțăriări).).

3.3.ȚȚări ări pupuțțin in îîndatoratendatorate (45 de (45 de țțăriări). ). 

4.4.ȚȚări ări neclasificateneclasificate ((țțările dezvoltateările dezvoltate).).

*)*)Gradul de Gradul de îîndatorare vizează povara datoriei externe pe care ndatorare vizează povara datoriei externe pe care țțările ările îîn n 
dezvoltare o au fadezvoltare o au fațță de creditorii internaă de creditorii internațționali (instituionali (instituțții internaii internațționale, ionale, 
guverne sau bănci comercialeguverne sau bănci comerciale). Acest criteriu este privit prin prisma a ). Acest criteriu este privit prin prisma a 
doi indicatori: serviciul datoriei externe raportat la venitul ndoi indicatori: serviciul datoriei externe raportat la venitul naațțional ional șși i 
serviciul datoriei externe raportat la valoarea exporturilor.serviciul datoriei externe raportat la valoarea exporturilor.



CHINA CHINA 

CHINA,CHINA, țțară care se situează pe primul loc ară care se situează pe primul loc îîn rândul n rândul 
țțărilor ărilor îîn dezvoltare, are cea mai mare populan dezvoltare, are cea mai mare populaţţie de pe ie de pe 
glob, peste 1,3 miliarde de locuitori glob, peste 1,3 miliarde de locuitori şşi un PIB total de i un PIB total de 
4326,2 miliarde USD4326,2 miliarde USD*) *) (2008).(2008).

ŢŢară cu regim comunistară cu regim comunist, C, China manifestă o oarecare hina manifestă o oarecare 
deschidere către economia de piadeschidere către economia de piaţţăă. . îîn acest sens n acest sens 
punândupunându--se un accent deosebit pe dezvoltarea se un accent deosebit pe dezvoltarea zonelor zonelor 
economice specialeeconomice speciale. T. Trebuie subliniat că promovarea rebuie subliniat că promovarea 
regulilor pieregulilor pieţţei libere nu sei libere nu s--a făcut pe a făcut pe îîntreg teritoriul ntreg teritoriul ţţăriiării, , 
ci numai ci numai îîn aceste enclave.n aceste enclave.

*) Sursa: WB*) Sursa: WB



Un rol important Un rol important îîn dezvoltarea economică a n dezvoltarea economică a 
Chinei lChinei l--a avut a avut şşi retrocedarea Hongi retrocedarea Hong--KongKong--ului, ului, 
îîn anul 1n anul 1997. Ac997. Acest teritoriu are, pest teritoriu are, pentru o entru o 
perioadă de perioadă de 50 de50 de ani ani, s, statut de Regiune tatut de Regiune 
Autonomă SpecialăAutonomă Specială. . 

China este cea mai puternică dintre China este cea mai puternică dintre ţţările ările îîn n 
dezvoltaredezvoltare, având performan, având performanţţe comparabile cu e comparabile cu 
cele ale unor cele ale unor ţţări dezvoltate mariări dezvoltate mari. Cu toate . Cu toate 
aceste, decalajul de potenaceste, decalajul de potenţţial economic faial economic faţţă de ă de 
o o ţţară ca Statele Unite este uriaară ca Statele Unite este uriaşş..



BRAZILIABRAZILIA

BRAZILIABRAZILIA, i, inclusănclusă, d, după criteriile ONUDIupă criteriile ONUDI, , îîn categoria n categoria 
ţţărilor ărilor îîn dezvoltare cu n dezvoltare cu orientare industrialăorientare industrială,, este o este o ţţară ară 
cu o industrie relativ dezvoltatăcu o industrie relativ dezvoltată, o, o mare putere agricolă  mare putere agricolă 
(principalul (principalul producător mondial de cafeaproducător mondial de cafea). Poten). Potenţţialul său ialul său 
îîn resurse naturale n resurse naturale şşi energetice este enorm. i energetice este enorm. ÎÎn anul n anul 
1996, Bra1996, Brazilia era considerată a opta putere economică zilia era considerată a opta putere economică 
mondialămondială. . 

Brazilia sBrazilia s--a dezvoltat prin cicluri succesive de a dezvoltat prin cicluri succesive de 
exploatare, cu predilecexploatare, cu predilecţţie a unei anumite materii prime, ie a unei anumite materii prime, 
îîn vederea exportului.n vederea exportului. Această  Această ţţară a urmat o linie ară a urmat o linie 
proprie de dezvoltare, orienproprie de dezvoltare, orientată spre exporturitată spre exporturi, atât , atât îîn n 
domeniul industrial, cât domeniul industrial, cât şşi i îîn cel agricol.n cel agricol.



ÎÎn Brazilia, rolul statului este foarte important, n Brazilia, rolul statului este foarte important, 
acesta controlează o mare parte a aparatului acesta controlează o mare parte a aparatului 
productiv productiv şşi a celui bancar,i a celui bancar, circa jumătate din  circa jumătate din 
investiinvestiţţii provin de la stat. ii provin de la stat. 

Brazilia sBrazilia s--a orientat cu precădere spre crea orientat cu precădere spre creşşterea terea 
productivităproductivităţţii ii îîn detrimentul echităn detrimentul echităţţii sociale. ii sociale. 
DeDeşşi a realizat o crei a realizat o creşştere economică tere economică 
substansubstanţţialăială, Brazilia nu s, Brazilia nu s--a orientat a orientat şşi spre o i spre o 
dezvoltare umană corespunzătoaredezvoltare umană corespunzătoare, ceea ce a , ceea ce a 
dus la convulsii sociale dus la convulsii sociale şşi la declin economic. In i la declin economic. In 
conformitate cu datele publicate de Banca conformitate cu datele publicate de Banca 
MondialăMondială, PIB, PIB--ul acestei ul acestei ţţări sări s--a situat, a situat, îîn anul n anul 
2008, la un nivel de 1612,5 mld. USD.2008, la un nivel de 1612,5 mld. USD.



INDIAINDIA

INDIAINDIA face parte din rândul face parte din rândul ţţărilor ărilor îîn dezvoltare n dezvoltare 
mari, cu mari, cu orientare primarăorientare primară..

ÎÎn perioada 1951n perioada 1951--1990, conform a1990, conform aşşaa--numitului numitului 
socialism indian, etatismul socialism indian, etatismul şşi dirijismul au i dirijismul au 
caracterizat evolucaracterizat evoluţţia ia ţţăriiării. Performan. Performanţţele cele mai ele cele mai 
notabile snotabile s--au realizat au realizat îîn agriculturăn agricultură, I, India devenind ndia devenind 
exportatoare netă de produse agricoleexportatoare netă de produse agricole. Industria . Industria 
este, cu mici excepeste, cu mici excepţţii, nii, necompetitivăecompetitivă..



După După 1990 s1990 s--a trecut la o reformă menită să a trecut la o reformă menită să 
îîncurajeze sectorul privat ncurajeze sectorul privat şşi investii investiţţiile străineiile străine. . 
Măsurile de politică economică urmăresc să Măsurile de politică economică urmăresc să 
redea pieredea pieţţei rolul de regulator al economiei. ei rolul de regulator al economiei. 
Obstacole importante Obstacole importante îîn calea reformei sunt n calea reformei sunt 
conservatorismul, extremismele etnice conservatorismul, extremismele etnice şşi i 
religioase. India se religioase. India se bucurăbucură, totu, totuşşi, i, de un număr de un număr 
apreciabil de cadre cu studii superioare cu apreciabil de cadre cu studii superioare cu îînaltă naltă 
calificare, specializate cu succes calificare, specializate cu succes îîn special n special îîn n 
software.software.

ÎÎn anul 2n anul 2008, Ba008, Banca Mondială publica pentru nca Mondială publica pentru 
India un nivel al PIBIndia un nivel al PIB--ului de 1217,5 mld. USD.ului de 1217,5 mld. USD.



DeDeșși cele mai multe i cele mai multe ţţări ări îîn dezvoltare au n dezvoltare au 
un PIB redus pe locuitor, un PIB redus pe locuitor, tendintendinţţa a 
generală este aceea de progresgenerală este aceea de progres, de la , de la 
un nivel inferior la altul superior, un nivel inferior la altul superior, cea cea 
mai mare parte a acestora aflândumai mare parte a acestora aflându--se se îîntrntr--
un plin proces de transformare un plin proces de transformare şşi i 
dezvoltare, de tranzidezvoltare, de tranziţţie către o economie ie către o economie 
de piade piaţţă funcă funcţţionalăională..



O trăsătură importantă a O trăsătură importantă a ţţărilor ărilor îîn n 
dezvoltare constă dezvoltare constă îîn faptul că ele se n faptul că ele se 
sprijină sprijină îîn mare măsură pe intrările de n mare măsură pe intrările de 
capital străin pentru financapital străin pentru finanţţarea investiarea investiţţiilor iilor 
interne.interne.



Fluxurile financiare către Fluxurile financiare către ţţările ările îîn n 
dezvoltare au o dezvoltare au o structură diversificatăstructură diversificată. . 
Ponderea cea mai ridicată o dePonderea cea mai ridicată o deţţin fluxurile in fluxurile 
de investide investiţţii care provin din ii care provin din ţţările ările 
dezvoltate, cu economie de piadezvoltate, cu economie de piaţţăă..



Structura fluxurilor financiare către Structura fluxurilor financiare către ţţările ările îîn n 
dezvoltaredezvoltare

Total resurse:Total resurse:

Fluxurile Fluxurile îîn condin condiţţii de favoare:ii de favoare:

�� A.A. Ajutor public pentru dezvoltareAjutor public pentru dezvoltare
�� bilateralbilateral

�� MultilateralMultilateral

�� B. DonaB. Donaţţii privateii private



Resurse furnizate Resurse furnizate îîn condin condiţţii de piaii de piaţţăă::

�� A. Din sectorul publicA. Din sectorul public
�� bilateralebilaterale
�� credite la exportcredite la export
�� alte fluxuri publicealte fluxuri publice
�� MultilateraleMultilaterale

�� B. Din sectorul privatB. Din sectorul privat
�� investiinvestiţţii directe ii directe şşi de portofoliui de portofoliu
�� îîmprumuturi bancaremprumuturi bancare
�� obligaobligaţţiuniiuni



La nivelul La nivelul resurselor furnizate resurselor furnizate îîn condin condiţţii ii 
de piade piaţţăă se constată  se constată crecreşşterea rapidă a terea rapidă a 
importanimportanţţei ei îîmprumuturilor acordate de mprumuturilor acordate de 
băncile comerciale transbăncile comerciale trans--nanaţţionale. ionale. 
Acest fenomen se află la baza declanAcest fenomen se află la baza declanşşării ării 
crizei datoriei externe a crizei datoriei externe a ţţărilor ărilor îîn n 
dezvoltare.dezvoltare.



InvestiInvestiţţiile directe externe de capitaliile directe externe de capital fac parte fac parte 
din categoria fluxurilor financiare necreatoare de din categoria fluxurilor financiare necreatoare de 
datorie. Ele redatorie. Ele reprezintăprezintă, , îîn prezent, n prezent, principala principala 
sursă de finansursă de finanţţare internaare internaţţională a ională a ţţărilor ărilor îîn n 
dezvoltare dezvoltare şşi i îîn tranzin tranziţţie.ie.

ÎÎn majoritatea cazurilor, aceste investin majoritatea cazurilor, aceste investiţţii ii 
urmăresc exploatarea unei resurse localeurmăresc exploatarea unei resurse locale, , 
abundente sau avantajoase, abundente sau avantajoase, îîn vederea n vederea 
satisfacerii cererii de pe piasatisfacerii cererii de pe piaţţa mondială a mondială şşi a i a 
obobţţinerii unui profit.inerii unui profit.



Tot din categoria resurselor externe acordate Tot din categoria resurselor externe acordate ţţărilor ărilor îîn n 
dezvoltare, dezvoltare, îîn condin condiţţii de piaii de piaţţă fac parte ă fac parte şşi i Creditele la Creditele la 
export.export.

ScopulScopul lor nu este stimularea lor nu este stimularea ţţărilor săraceărilor sărace, ci , ci 
promovarea exporturilor promovarea exporturilor ţţărilor bogateărilor bogate. . ÎÎn general, n general, 
dobânzile percepute pentru astfel de credite sunt dobânzile percepute pentru astfel de credite sunt 
superioare dobânzilor practicate pe piasuperioare dobânzilor practicate pe piaţţăă, , îîn plus, n plus, ţţările ările 
îîn dezvoltare se văd obligate să plătească pentru n dezvoltare se văd obligate să plătească pentru 
echipamentele importate preechipamentele importate preţţuri care, duri care, de multe ori,e multe ori,  
depădepăşşesc preesc preţţurile mondiale.urile mondiale.



Emiterea de obligaEmiterea de obligaţţiuni,iuni, această formă de  această formă de 
îîmprumut pe piemprumut pe pieţţele internaele internaţţionale de capital, ionale de capital, 
este foarte pueste foarte puţţin utilizatăin utilizată, , ţţările ările îîn dezvoltare n dezvoltare 
nefiind considerate suficient de solvabile pe nefiind considerate suficient de solvabile pe 
piapiaţţa obligaa obligaţţiunilor pentru a putea efectua iunilor pentru a putea efectua 
plasamente importante. Totuplasamente importante. Totuşşi, emisiunile de i, emisiunile de 
obligaobligaţţiuni reprezintă un sistem de finaniuni reprezintă un sistem de finanţţare a are a 
dezvoltării preferabil dezvoltării preferabil îîmprumuturilor bancare, mprumuturilor bancare, 
corespunzând corespunzând îîn măsură mai mare nevoilor de n măsură mai mare nevoilor de 
finanfinanţţare pe termen mediu are pe termen mediu şşi lung.i lung.



ŢŢările ările îîn dezvoltare se n dezvoltare se îîmprumută mprumută 
adeseori la adeseori la Fondul Monetar InternaFondul Monetar Internaţţional ional 
(FMI) (FMI) şşi la Banca Mondială i la Banca Mondială (BM)(BM), precum , precum 
şşi de la i de la guvernele altor guvernele altor ţţăriări. Astfel de . Astfel de 
îîmprumuturi se fac la dobânzi sub nivelul mprumuturi se fac la dobânzi sub nivelul 
piepieţţei.ei.



FinanFinanţţările financiare mai pot fi grupate ările financiare mai pot fi grupate îîn:n:

finanfinanţţări financiareări financiare, c, care se rambursează are se rambursează 
îîmpreună cu dobândampreună cu dobânda, i, indiferent de starea ndiferent de starea 
economică a economică a ţţării care sării care s--a a îîmprumutat, cum mprumutat, cum 
sunt: creditele bancare, obligasunt: creditele bancare, obligaţţiunile iunile şşi i 
îîmprumuturile oficiale;mprumuturile oficiale;

finanfinanţţări nefinanciareări nefinanciare,, respectiv investirespectiv investiţţii de ii de 
portofoliu sau investiportofoliu sau investiţţii directe, ii directe, care se care se 
recuperează recuperează îîn funcn funcţţie de randamentul ie de randamentul 
investiinvestiţţiei.iei.



AsistenAsistenţţa financiară externă are două categorii a financiară externă are două categorii 
de de efecte efecte asupra creasupra creşşterii economice:terii economice:

Efect amplificatorEfect amplificator -- generat de utilizarea generat de utilizarea 
resurselor externe atrase.resurselor externe atrase.

Efect limitativ Efect limitativ -- produs de diminuarea produs de diminuarea 
resurselor interne, ca urmarresurselor interne, ca urmare a rambursării e a rambursării 
creditelor care au generat efectul amplificator, creditelor care au generat efectul amplificator, 
cât cât şşi a dobânzilor la aceste credite.i a dobânzilor la aceste credite.



Rezultă că numai o parte a fluxurilor de Rezultă că numai o parte a fluxurilor de 
capital către capital către ţţările ările îîn dezvoltare a n dezvoltare a 
prezentat un ajutor financiar efectiv. prezentat un ajutor financiar efectiv. 

ÎÎn cele din urmă sn cele din urmă s--a produs o inversare a a produs o inversare a 
fluxurilor financiare internafluxurilor financiare internaţţionale, ieionale, ieşşirile irile 
nete de capital din nete de capital din ţţările ările îîn dezvoltare n dezvoltare 
către către ţţările dezvoltate fiind tot mai ările dezvoltate fiind tot mai 
evidente.evidente.



DATORIA EXTERNĂ A DATORIA EXTERNĂ A ŢŢĂRILOR ĂRILOR ÎÎN N 
DEZVOLTAREDEZVOLTARE

Guvernele Guvernele ţţărilor ărilor îîn dezvoltare sunt responsabile n dezvoltare sunt responsabile 
pentru rambursarea pentru rambursarea îîmprumuturilor sub formă mprumuturilor sub formă 
de obligade obligaţţiuni, credite bancare sau iuni, credite bancare sau îîmprumuturi mprumuturi 
oficiale. Ele oficiale. Ele răspundrăspund, de asemenea, de , de asemenea, de 
rambursarea creditelor financiare care au fost rambursarea creditelor financiare care au fost 
garantate guvernamental.garantate guvernamental.



Datoria oficială plus datoria privată Datoria oficială plus datoria privată 
reprezintă gradul total de reprezintă gradul total de îîndatorare a ndatorare a 
ţţării faării faţţă de exterioră de exterior..


