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CUVÂNT ÎNAINTE

Tendinţele şi mutaţiile de pe pieţele financiare
internaţionale ne demonstrează că, la început de secol XXI,
tehnicile şi instrumentele financiare au fost adaptate la
cerinţele complexe ale participanţilor la economia electronică.
Astfel, această carte a fost concepută pentru a oferi o
privire generală asupra tehnicilor de plată și a celor de
finanţare pe termen scurt, mediu și lung. Lucrarea se
adresează în primul rând studenţilor de la Facultatea de
Relaţii Economice Internaţionale, dar și altor cititori
interesaţi de instrumentele de plată, modalităţile de plată și
tehnicile de finanţare.
Lucrarea prezintă noţiuni de bază pentru tehnica
plăţilor și finanţării internaţionale. În realizarea acestei
cărţi am pornit de la importanţa plăţilor și finanţării în
relaţiile economice internaţionale, am creionat rolului
balanţei de plăţi externe în economie, am continuat cu
instrumentele și modalităţile de plată pe suport de hârtie și
electronic, și am încheiat cu finanţarea afacerilor internaţionale.
Lucrarea este structurată pe nouă capitole, toate
capitolele sunt redactate într-un stil accesibil studenţilor și
altor cititori, însă cu precizări clare asupra tuturor
termenilor de specialitate utilizaţi în relaţiile economice
internaţionale.
13

La sfârșitul cărţii există o secţiune, care se adresează
în primul rând studenţilor, teme de lucru formulate pe baza
subiectelor prezentate în cele nouă capitole, teme pe care
studenţii vor fi capabili să le rezolve pe parcurs ce studiază
lucrarea.
Autorul
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CAPITOLUL 1
CONCEPTE CHEIE PRIVIND PLĂŢILE ȘI
FINANŢAREA AFACERILOR INTERNAŢIONALE

1.1. Importanţa plăţilor în relaţiile economice
internaţionale
La nivelul economiei mondiale, în fiecare zi au loc
foarte multe tranzacţii între actorii economici. Într-o
economie de piaţă, cu un sistem financiar modern, bunurile,
serviciile și chiar instrumentele financiare cumpărate sunt
plătite utilizând banii indiferent de forma în care aceștia
există: valute, depozite bancare sau credite.
Utilizarea și derularea plăţilor la nivel internaţional
reprezintă elementele cheie care stau la baza desfășurării
tranzacţiilor economice încheiate între partenerii din
diferite ţări. Modul în care sunt utilizate și derulate plăţile
internaţionale cade în sarcina băncii centrale din fiecare
ţară și constituie ceea ce se numește funcţia de
monitorizare. Funcţia de monitorizare a sistemelor de plăţi
este o funcţie relativ nouă și presupune supravegherea
funcţionării sigure şi eficiente a sistemelor de plăţi şi a
sistemelor de decontare a operaţiunilor cu instrumente
financiare pentru asigurarea şi menţinerea stabilităţii
financiare.
15

Sistemul de plată include o serie de reguli, instituţii și
mecanisme tehnice care asigură transferul de bani între
parteneri și este o parte integrantă a sistemului monetar
dintr-o economie de piaţă. Astfel, siguranţa și eficienţa
operaţiunilor sunt de interes atât pentru participanţii la
piaţă, cât și pentru bănci. În plus, buna funcţionare a
sistemului de plăţi joacă un rol esenţial în dezvoltarea
pieţei monetare interbancare și a pieţei titlurilor de
valoare1.
La nivel internaţional au fost adoptate standarde
aplicabile sistemelor de plăţi, sistemelor de decontare a
operaţiunilor cu instrumente financiare și instrumentelor
de plată2:
a) Standarde aplicabile sistemelor de plăţi:
• Core principles for systemically important
payment system (Banca Reglementelor Internaţionale,
2001);
• Committee on Payment and Settlement System
(Banca Reglementelor Internaţionale, 2005);
• Oversight standards for euro retail payment
system (Banca Centrală Europeană, 2003).
b) Standarde aplicabile sistemelor de decontare a
operaţiunilor cu instrumente financiare:
• Recommendations for securities settlement
system (2001);
• Standards for securities clearing and settlement
in the European Union (2004).
Bruce Summers, The payment system: design, management and
supervision, International Monetary Fund (Publication Services),
Washington D.C., 1998, pag. 1-2.
2 http://www.bnro.ro/Monitorizarea-sistemelor-de-plati--3105.aspx
1
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c) Standarde aplicabile instrumentelor de plată:
• Electronic money system security objectives
(Banca Centrală Europeană, 2003);
• Oversight framework for card payment schemes –
Standards (Banca Centrală Europeană, 2008).
1.1.1. Noţiunea de plăţi internaţionale
Diviziunea mondială a muncii a determinat intensificarea comerţului internaţional care a avut la rândul său
drept urmare sporirea schimburilor de bunuri și servicii
între ţări. Întregul proces care descrie transferul de bunuri
și servicii de la vânzător la cumpărător este consemnat în
contractul de vânzare-cumpărare internaţională de mărfuri.
Contractul de vânzare-cumpărare internaţională de
mărfuri reprezintă acordul de voinţă între doi parteneri,
având sediile în ţări diferite, prin care una dintre părţi
(exportatorul) se obligă să transfere asupra celeilalte părţi
(importatorul) proprietatea unui bun al său contra plăţii
unui preţ.
În general, prin termenul de plată se înţelege procesul
prin care un debitor achită o datorie unui creditor3. În cazul
plăţilor internaţionale, procesul de decontare se realizează
între parteneri care provin din ţări diferite, fiecare ţară
având propria sa monedă, fapt care determină riscuri
valutare majore pentru parteneri. Elementul definitoriu al
plăţilor internaţionale este elementul de extraneitate.

Paul Turner, Diane Wunnicke, Managing the risk of payment system,
John Wiley&Sons, Hoboken (New Jersey), 2003, pag. 1.
3
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1.1.2. Monedele, valutele și devizele
Monedele
Moneda reprezintă pe de o parte consecinţa evoluţiei
producţiei și schimbului de-a lungul timpului, iar pe de altă
parte reprezintă acel "bun" acceptat de oameni în plata
bunurilor și serviciilor. Moneda este un activ care poate fi
deţinut, schimbat, împrumutat, conservat4. Noţiunea de
monedă presupune o denumire concretă (dolar, liră, leu,
euro) și instituţii de emisiune, răspundere și circulaţie bine
definite.
Definirea monedei trece și prin evidenţierea funcţiilor
sale:
• funcţia de evaluare;
• funcţia de reglare a schimburilor;
• funcţia de instrument de rezervă.
Funcţia de evaluare. Moneda este o unitate de cont
care servește la măsurarea valorii bunurilor și serviciilor5.
Valoare bunurilor și serviciilor se exprimă prin preţul lor,
în moneda specificată. În plus, moneda ajută la compararea
bunurilor între ele, iar stabilitatea monedei este o condiţie
necesară pentru asigurarea unui schimb echivalent pe
piaţă6.
Funcţia de reglare a schimburilor. Această funcţie mai
este cunoscută și sub denumirea de funcţia de intermediar
al schimburilor. Spre deosebire de troc, în cadrul căruia
schimbul se efectua pe baza principiului marfă contra
4 Dorel Mihai Paraschiv, Tehnica plăţilor internaţionale, Editura
Economică, București, 2003, pag. 10.
5 Jean-Pierre Faugère, Moneda și politica monetară, Institutul European
pentru Cooperare Cultural-Știinţifică, Iași 2000, pag. 14.
6 Dorel Mihai Paraschiv, op.cit., pag. 22.

18

marfă, în cadrul schimbului monetar, cel care cedează un
bun primește în schimb monedă. În acest caz, se poate
afirma că moneda devine un mijloc de plată, funcţie care
rezultă din aceea de intermediar al schimburilor.
Funcţia de instrument de rezervă. Alături de metalele
preţioase, obiectele de artă, bijuteriile și imobiliarele,
moneda reprezintă și ea un instrument de rezervă. Calitatea
acestei rezerve depinde de stabilitatea monedei și de
calitatea sa ca etalon. În perioadele de inflaţie galopantă,
agenţii economici preferă să recurgă la alte forme de active
pentru a se proteja de creșterea preţurilor.
Într-o economie, pentru a-și îndeplini funcţiile, banii
trebuie să existe în piaţă într-un anumit volum și structură.
Astfel, totalitatea mijloacelor de plată existente în piaţă
(într-o economie) într-o anumită perioadă, formează masa
monetară. Masa monetară poate fi măsurată (din punct de
vedere statistic) cu ajutorul agregatelor monetare care nu
reprezintă altceva decât un ansamblu omogen de active
utilizate ca mijloc de plată. Banca Naţională a României
propune următoarea structură pentru agregatele monetare7:
• Masa monetară în sens restrâns (M1) include numerarul în circulaţie (bancnote şi monede), precum
şi depozitele care pot fi imediat convertibile în numerar sau
utilizate pentru plăţi prin transfer bancar, denumite
depozite overnight;
• Masa monetară intermediară (M2) cuprinde masa
monetară în sens restrâns (M1), la care se adaugă depozitele cu durata iniţială de până la doi ani, inclusiv
depozitele rambursabile după notificare la cel mult 3 luni.
Definiţia M2 reflectă interesul acordat analizei şi monito7

http://www.bnro.ro/page.aspx?prid=391 (comunicat de presă)
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rizării unui agregat monetar care, pe lângă numerar,
cuprinde şi depozite cu un grad ridicat de lichiditate;
• Masa monetară în sens larg (M3) cuprinde masa
monetară intermediară (M2), la care se adaugă instrumentele financiare tranzacţionabile emise de sectorul
instituţiilor monetar-financiare; instrumente ale pieţei
monetare, în special acţiunile/unităţile fondurilor de piaţă
monetară şi împrumuturile din operaţiuni repo sunt incluse
în acest agregat (un grad sporit de lichiditate face ca aceste
instrumente să fie substitute pentru depozite).
De-a lungul timpului, în evoluţia sa, moneda a
cunoscut mai multe faze de dezvoltare. În prezent, cele mai
importante monede sunt moneda fiduciară și moneda
scripturală.
Moneda fiduciară reprezintă un înscris sau un titlu de
credit emis și pus în circulaţie de banca de emisiune sub
forma unor bani de hârtie; aceștia nu au o valoare materială
proprie, ci numai una fictivă, convenţională și care
îndeplinește numai funcţia de mijloc de schimb pe teritoriul
statului emitent, putându-se realiza plăţi pentru dobândirea de bunuri și servicii în temeiul garantării de către stat
a cursurilor lor8.
Moneda scripturală reprezintă moneda de cont
utilizată în decontările fără numerar și este formată din
disponibilităţi în conturi, cecuri, cambii.
Formele banilor:
a) Banii primitivi – nu produc alţi bani decât într-o
formă limitată, deși au un rol esenţial în economie deoarece
ei susţin cererea de consum;
b) Banii bani – surplusul banilor primitivi (capacitate
limitată de a produce alţi bani - depozitele bancare);
http://www.money.ro/dictionar/dictionar-juridic/moneda_ fiduciara.
html
8
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