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The IMF started to function in 1947 as a result of the negotiations that had taken 
place at Bretton Woods, State New Hampshire. The article is divided in eight parts, each of 
it trying to constitute a perspective on the IMF's functioning. After preliminary 

considerations and a short history of how IMF was created, interested people can see 

would look like the ain and the ways of action of the fund. The fourth part focuses on the 

statutary objectives of the International Monetary Fund, wich are of main importance, 

because IMF is involved as well in international affairs and in every day news. That makes 
it a stimulating and demanding place to work in.  The last four parts offer informations 
about the main activity of IMF (the macroeconomic performance and the policies of the 

financial sectors), about the adaptation of IMFin order to face the new challenges (to 

promote deflation, to be the center of competence to focus ite attention on responsabilities 
related to  macroeconomic and to financial domains, to work in a complementary way in 
regard to the other institutions and be an open institution), about the guidance 

arrangements and the decisions made by IMF (Governors Council, International 

Monetary  and Financial Commitee, Directory Council, Vote System - voting power and 
workers and their territory dispersion) and about IMF resources (quotas, SDR allotments, 

interest ratio calculation, revaluation and the new SDR basket). 
 

1. Considera\ii prealabile. Institu\iile financiare interna\ionale vizeaz[ 

promovarea libert[\ii comer\ului interna\ional ]i a tranzac\iilor de capital, asigurarea 

asisten\ei de specialitate în fiecare \ar[ cu scopul men\inerii stabilit[\ii economice la nivel 

intern ]i extern ]i elabor[rii de politici economice care s[ ia în considerare interesele \[rilor 

membre. Printre aceste institu\ii se g[se]te ]i Fondul Monetar Interna\ional (FMI), care ]i-a 

c`]tigat statutul de principal[ organiza\ie cu rol în stabilitatea monetar[ interna\ional[.  

Fondul Monetar Interna\ional a luat na]tere ca urmare a recesiunii din perioada 

anilor 1930, fiind proiectat s[ asigure \[rilor asisten\[ financiar[ în domeniul balan\elor de 

pl[\i. De-a lungul anilor, pe m[sur[ ce activitatea economic[ a \[rilor industrializate a 

înregistrat regrese, acestea ]i-au ap[rat economiile prin introducerea de restric\ii la import. 

Demersurile nu au f[cut dec`t s[ înr[ut[\easc[ situa\ia comer\ului interna\ional, exporturile 

]i rata angaj[rii for\ei de munc[. Pentru a-]i conserva rezervele de aur ]i de valute str[ine, 

unele \[ri au îngr[dit libertatea cet[\enilor de a cump[ra din exterior ori ]i-au devalorizat 

moneda na\ional[, iar altele au introdus restric\ii în cazul de\inerii de valut[ str[in[ de c[tre 

popula\ie. Restric\iile au dovedit auto-ap[rarea, dar nici o \ar[ nu a fost capabil[ s[ men\in[ 

pozi\ii competitive pe termen lung. Asemenea politici au devastat conjunctura economic[ 

interna\ional[ în sensul reducerii comer\ului interna\ional ]i a standardului de via\[ în multe 

\[ri.  

Odat[ cu venirea celui de-al doilea r[zboi mondial, \[rile aliate au luat în calcul 

diverse planuri pentru refacerea rela\iilor monetare interna\ionale. Negocierile finale pentru 

refacerea acestor rela\ii au avut loc în SUA, la Bretton Woods, statul New Hampshire, în 

iulie 1944 concretiz`ndu-se prin semnarea tratatului pentru înfiin\area FMI. Acesta a 

început s[ func\ioneze oficial din 1947 av`nd principal scop promovarea bun[st[rii 
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economiei mondiale. Crearea FMI a fost înso\it[ de punerea bazelor primului Sistem 

Monetar Interna\ional (SMI). FMI este institu\ia central[ a sistemului pl[\ilor interna\ionale 

]i a schimburilor valutare interna\ionale, facilit`nd desf[]urarea activit[\ilor economice la 

nivel mondial. Rolul s[u este de a preveni crizele de natur[ monetar[ ]i financiar[, 

încuraj`nd \[rile s[ adopte politici economice. Dup[ cum chiar numele sugereaz[, FMI este 

un fond care poate fi utilizat de c[tre membrii ce au nevoie de finan\[ri temporare în cazul 

redres[rii balan\ei de pl[ti deficitare.1  

 

3. Scop ]i mijloace de ac\iune. FMI ac\ioneaz[ în sensul prosperit[tii globale 

promov`nd: a) expansiunea echilibrat[ a comer\ului interna\ional; b) stabilitatea ratelor de 

schimb; c) evitarea devaloriz[rii valutelor competitive; d) corectarea balan\elor de pl[\i cu 

probleme.  

Pentru a-]i duce la îndeplinire obiectivele, FMI utilizeaz[ urm[toarele mijloace: 

monitorizarea dezvolt[rii economico-financiare ]i a politicilor \[rilor membre;  acordarea 

de împrumuturi financiare pentru \[rile cu balan\[ deficitar[;  acordarea de asisten\[ tehnic[ 

pentru \[rile membre.  

Monitorizarea dezvolt[rii economico-financiare ]i a politicilor \[rilor membre. FMI 

monitorizeaz[ dezvoltarea economic[ ]i financiar[ ]i politicile \[rilor membre la nivel 

global, acord`nd asisten\[ în privin\a adopt[rii de politici, bazat[ pe experien\a de 50 de ani 

în domeniu. În raportul final din 2003 asupra economiei Japoniei, Consiliul Executiv al 

FMI a îndemnat Japonia s[ adopte m[suri de revitalizare a sectorului financiar, s[ atace 

defla\ia ]i s[ redreseze dezechilibrele financiare. A condus Mexicul în 2003 c[tre un 

management performant, dar a declarat c[ este necesar[ o restructurare în sistemul de taxe, 

în sectorul energetic, pe pia\a for\ei de munc[ ]i în sistemul judiciar pentru ca \ara s[ se 

alinieze tendin\elor mondiale.  

 Acordarea de împrumuturi financiare pentru \[rile cu balan\[ deficitar[. FMI 

împrumut[ \[rile membre cu balan\[ deficitar[, nu numai cu scopul de a furniza finan\are 

temporar[, ci ]i ca s[ sprijine refacerea ]i reformele politice care \intesc corectarea 

problemelor. În timpul crizei financiare asiatice din 1997-1998, FMI a sprijinit Coreea s[-]i 

p[streze rezervele oferindu-i 21 miliarde $ pentru reconstruc\ia sectorului financiar ]i 

pentru a-]i reveni dup[ recesiune. În patru ani, Coreea s-a recuperat suficient pentru a-]i 

pl[ti împrumuturile ]i în acela]i timp ]i-a reconstituit rezervele. În ocombrie 2000, FMI 

aproba un împrumut adi\ional, de 52 milioane $, Kenyei, pentru a o ajuta s[ dep[]easc[ 

efectele severe ale declinului, ca parte a unui împrumut anterior de 193 milioane $, acordat 

în cadrul programului Reducerea S[r[ciei ]i Facilitarea Cre]terii Economice, program prin 

care se acord[ împrumuturi \[rilor cu venituri sc[zute.  

 Acordarea de asisten\[ tehnic[ pentru \[rile membre. Fondul asigur[ at`t asisten\[ 

tehnic[ \[rilor membre (Guvernelor ]i B[ncilor Centrale), c`t ]i preg[tire în domeniul lor 

de ac\ionare. Dup[ pr[bu]irea Uniunii Sovietice, FMI ]i-a manifestat interesul în ajutarea 

\[rilor baltice, a Rusiei ]i a altor state fost-sovietice prin organizarea de sisteme de rezerve 

pentru B[ncile Centrale ca parte component[ a trecerii de la economia central-planificat[ la 

economia de pia\[.  

Ca unic[ agen\ie interna\ional[ a c[rei activitate implic[ dialog activ cu aproape 

fiecare \ar[ pe probleme de politic[ economic[, FMI este principalul "forum”  pentru 

discutarea nu numai a politicilor economice na\ionale în context global, ci ]i a problemelor 

de stabilitate monetar[ ]i financiar[ interna\ional[. Aceasta include alegerea aranjamentelor 

                                                           
1 Bakker, A.F.B, “ Institu\iile financiare interna\ionale", Ed. ANTET, Oradea , 1997, pag. 24  
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de c[tre \[ri în ceea ce prive]te ratele de schimb, evitarea destabiliz[rii fluxurilor 

interna\ionale de capital ]i recunoa]terea standardelor interna\ionale ]i a codurilor privind 

politicile ]i institu\iile.  Lucr`nd s[ înt[reasc[ sistemul financiar interna\ional, s[ accelereze 

progresul pentru reducerea s[r[ciei ]i s[ promoveze politici economice în cadrul \[rilor 

membre, FMI incurajeaz[ globalizarea, în sensul ob\inerii unui beneficiu c`t mai mare.  De 

o importan\[ deosebit[ sunt obiectivele statutare al c[ror con\inut are rolul de a 

supraveghea sistemul monetar interna\ional ]i de a promova eliminarea restric\iilor legate 

de comer\ul cu bunuri ]i servicii ]i stabilitatea ratelor de schimb.  

 

4. Obiectivele statutare ale FMI  

FMI are urm[torele obiective statutare: promovarea cooper[rii monetare 

interna\ionale, printr-o institu\ie permanent[ care s[ asigure mecanismul de consultare ]i 

colaborare pe probleme monetare interna\ionale; facilitarea expansiunii ]i cre]terii 

echilibrate a comer\ului interna\ional ]i contribu\ia la men\inerea unui nivel c`t mai sc[zut 

al ratei somajului, cre]terea venitului net ]i dezvoltarea resurselor productive ca obiectiv 

principal al politicii economice aplicate în \[rile member; men\inerea stabilit[\ii 

schimburilor, aranjamentelor de schimb între \[rile membre ]i evitarea deprecierii 

schimburilor competitive;  oferirea de asisten\[ la înfiin\area unui sistem multilateral de 

pl[\i în favoarea tranzac\iilor curente dintre membri ]i eliminarea restric\iilor dintre 

schimburi, care ar putea împiedica expansiunea comer\ului interna\ional;  furnizarea de 

încredere ]i stabilitate membrilor prin accesul la resursele generale ale fondului temporar, 

oferindu-le posibilitatea de a corecta neajunsurile existente în balan\a de pl[\i, f[r[ ca 

statele s[ fie nevoite s[ recurg[ la m[suri distructive fa\[ de proprietatea na\ional[ ]i 

interna\ional[;  mic]orarea duratei ]i gradului de dezechilibru în balan\ele de pl[\i ale 

statelor membre.  

Obiectivele statutare de ast[zi sunt acelea]i ca ]i cele formulate în 1944. De 

atunci, economia mondial[ a înregistrat cre]teri ale veniturilor reale niciodat[ atinse în 

trecut. De]i beneficiile prosperit[\ii nu au fost uniform repartizate, majoritatea \[rilor au 

înregistrat cre]teri ale activit[\ii economice, ceea ce este contrar situa\iei interbelice. O 

explica\ie în acest sens se reg[se]te în îmbun[t[\irea politicilor economice, inclusiv a celor 

care au încurajat cre]terea comer\ului interna\ional ]i au ajutat la ciclul economic.  

În perioada ulterioar[ celui de-al doilea r[zboi mondial, înafara cre]terii 

economice, economia interna\ional[ ]i sistemul monetar au suferit alte schimb[ri majore, 

care au dus la cre]terea importan\ei ]i relevan\ei obiectivelor urm[rite de FMI, dar care de 

asemenea au cerut FMI s[ se adapteze ]i reformeze. Dezvoltarea rapid[ a tehnologiilor ]i 

comunica\iilor a contribuit la integrarea pie\elor. Ca rezultat, crizele financiare, atunci c`nd 

erup tind s[ se r[sp`ndeasc[ mai repede.  

Într-o lume cu integrare continu[ ]i at`t de interdependent[, prosperitatea oric[rei 

\[ri depinde mai mult dec`t oric`nd de performan\ele economice ale altor \[ri ]i de 

existen\a unui mediu economic global stabil. În mod egal, politicile economice ]i financiare 

pe care \[rile le adopt[ independent afecteaz[ comer\ul mondial ]i sistemul de pl[\i. 

Globalizarea determin[ cooperarea interna\ional[, m[rind în schimb responsabilitatea 

organiza\iilor care supervizeaz[ asemenea procese, inclusiv pe cele ale FMI.  

Obiectivele FMI au devenit din ce în ce mai importante datorit[ extinderii 

num[rului de membri. Num[rul membrilor a devenit mai mult dec`t triplu fa\[ de 

momentul înfiin\[rii, ceea ce reflect[ dob`ndirea independen\ei politice de c[tre multe \[ri 

dezvoltate ]i mai recent al colapsului blocului sovietic.  
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Expansiunea membrilor FMI, împreun[ cu schimb[rile din economia mondial[ au 

cerut FMI s[ se adapteze continuu, printr-o varietate de moduri, pentru a fi capabil s[-si 

ating[ scopurile efective. \[rile care au aderat la FMI între 1945 ]i 1971 au fost de acord s[-

]i p[streze ratele lor de schimb la nivele care s[ poat[ fi ajustate numai în cazul unor 

dezechilibre fundamentale ale balan\elor de pl[\i ]i cu acordul FMI (efectul a fost acela al 

evalu[rii valutelor raportat la dolar, iar dolarul american s[ fie raportat la aur). Acest a]a zis 

sistem de la Bretton Woods al ratelor de schimb a existat p`n[ in 1971, c`nd Guvernul 

american a suspendat convertibilitatea dolarului în aur2. 

De atunci, statele member ale FMI au fost libere s[-]i aleag[ orice fel de 

aranjament de schimb pe care îl doreau, except`nd raportarea la aur. Ast[zi, exist[ trei 

situa\ii: 1) în unele state cursul de schimb fluctueaz[ liber; 2) alte state î]i raporteaz[ cursul 

de schimb la alt[ valut[ sau la un co] de valute; 3) în alte \[ri au fost adoptat valutele altora.  

În timp ce a fost creat FMI, a luat fiin\[ ]i Banca Interna\ional[ pentru 

Reconstruc\ie ]i Dezvoltare (BIRD), cunoscut[ mai mult ca Banca Mondial[ (BM), av`nd 

ca scop promovarea dezvolt[rii economice pe termen lung, inclusiv finan\area proiectelor 

de infrastructur[, precum construc\ia de autostr[zi ]i îmbun[t[tirea necesarului de ap[.  

FMI ]i Grupul B[ncii Mondiale, care include Corpora\ia Interna\ional[ de 

Finan\are (CIF) ]i Asocia\ia Interna\ional[ de Dezvoltare (AIF), îndeplinesc orice alte 

atribu\ii. În timp ce FMI se orienteaz[ c[tre performan\ele macroeconomice ]i politicile 

sectorului financiar ]i macroeconomic, Banca Mondial[ este preocupat[ în mod deosebit de 

reducerea s[r[ciei ]i dezvoltarea pe termen lung. Activit[\ile b[ncii includ împrumuturile 

acordate \[rilor dezvoltate ]i \[rilor în tranzi\ie pentru finan\area proiectelor de 

infrastrucur[, reforma în sectoarele economice ]i extinderea reformelor structurale.  

În opozi\ie, FMI asigur[ finan\are nu pentru sectoarele particulare sau pentru 

proiecte, ci ca s[ sprijine în general \[rile în redresarea balan\elor de pl[\i ]i a rezervelor 

interna\ionale, în timp ce \[rile adopt[ politici ce vizeaz[ dificult[\ile cu care se confrunt[. 

C`nd au fost înfiin\ate FMI ]i BM, s-au pus, de asemenea, ]i bazele unei organiza\ii care s[ 

promoveze liberalizarea comer\ului, dar abia în 1995 a fost instituit[ Organiza\ia Mondial[ 

a Comer\ului (OMC). În anii anteriori OMC, tranzac\iile interna\ionale erau realizate cu 

ajutorul Acordului General pentru Tarife ]i Comer\ (GATT).  

 

5. Activitatea principal[ a FMI. În ansamblul politicilor economice ale \[rilor 

membre, FMI se orienteaz[ în special asupra performan\elor economice ca un întreg, 

asociate adesea cu performan\a macroeconomic[. Aceasta cuprinde cheltuielile totale (cu 

componente precum cheltuiala consumatorilor ]i investi\iile în afaceri), c`]tigurile, rata 

]omajului, infla\ia ]i balan\a de pl[\i a \[rilor ce reprezint[ tranzac\iile \[rii respective cu 

restul \[rilor. FMI se concentreaz[ în special pe politica macroeconomic[ a unei \[ri care 

presupune politici guvernamentale legate de bugetul guvernului, managementul ratei 

dob`nzilor, lichidit[\ilor ]i creditelor ]i pe politicile din sectorul financiar, inclusiv 

regularizarea ]i supervizarea b[ncilor ]i a altor institu\ii financiare. 

În completare, FMI acord[ aten\ie dubl[ politicilor structurale care afecteaz[ 

performan\ele macroeconomice, inclusiv politicile din sectorul pie\ei for\ei de munc[ ce 

determin[ ]omaj. FMI sf[tuie]te, de asemenea, statele membre ]i în privin\a îmbun[t[\irii 

politicilor din aceste sectoare pentru a permite atingerea scopurilor cum ar fi o rat[ sc[zut[ 

a ]omajului, infla\ie sc[zut[ ]i economie solid[.  

 

                                                           
2 Denu\a Ioan, “ Rela\ii economice interna\ionale", Ed. Economic[, Bucure]ti, 1999, pag. 47   
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6. Adaptarea FMI pentru a face fa\[ noilor provoc[ri . Deoarece dezvoltarea 

economiei înc[ din anul 1945 a adus noi provoc[ri, activitatea FMI a evoluat ]i s-a adaptat 

pentru a fi capabil[ s[ continue s[-]i ating[ scopurile efective. În special încep`nd din anii 

1990, provoc[ri masive au fost asociate cu  globalizarea, integrarea cresc`nd[ a pie\elor ]i 

economiilor interna\ionale. Aceste provoc[ri au presupus confruntarea cu neajunsurile 

interna\ionaliz[rii pie\elor financiare, în special în Asia ]i America Latin[, ajutarea unui 

num[r de \[ri s[ realizeze tranzi\ia de la economia central-planificat[ la cea de economie de 

pia\[ ]i s[ p[trund[ pe economia pie\ei globale, promovarea cre]terii economice ]i 

reducerea s[r[ciei în \[rile subdezvoltate care erau amenin\ate a fi l[sate în urm[ de 

globalizare. FMI a r[spuns prin introducerea reformelor care s[ \inteasc[ înt[rirea 

structurilor arhitecturale ale sistemului monetar ]i financiar interna\ional ]i prin prevenirea 

apari\iei crizelor financiare. A oferit, de altfel, ]i noi oportunita\i pentru \[rile cu cel mai 

mare grad de s[r[cie, cu scopul reducerii acesteia.  

În septembrie 2000, la înt`lnirea anual[ a FMI cu Banca Mondial[, au fost 

elaborate c`teva  priorit[\i majore pentru activitatea FMI ]i anume:  s[ promoveze non-

infla\ia ]i cre]terea economic[ de care s[ beneficieze toate \[rile lumii;  s[ fie centrul 

competen\ei pentru stabilitatea sistemului financiar interna\ional;  s[-]i îndrepte aten\ia spre 

responsabilit[\ile din domeniul macroeconomic ]i financiar; s[ lucreze de o manier[ 

complementar[ celorlalte institu\ii infiin\ate s[ asigure siguran\a global[ a bunurilor 

publice;  s[ fie o institu\ie deschis[, s[ înve\e din experien\[ ]i dialog ]i s[ se adapteze 

continuu în diverse circumstan\e.  

 

7. Organele de conducere ]i deciziile în cadrul FMI  Organismele de conducere 

ale FMI sunt: a) Consiliul Guvernatorilor, b) Comitetul Financiar ]i Monetar Interna\ional 

]i c) Consiliul Director. 

 Consiliul Guvernatorilor.  În cadrul lui, fiecare stat membru are reprezentan\i, acesta 

fiind cea mai mare autoritate de guvernare a FMI. De obicei se înt`lne]te o dat[ pe an, la 

Conferin\a Anual[ a FMI ]i a BM. Fiecare stat membru î]i nume]te un Guvernator, de 

obicei Ministrul de Finan\e sau Guvernatorul B[ncii Centrale, ]i un Guvernator Alternativ. 

Consiliul Guvernatorilor ia deciziile majore de politic[, dar are ]i delega\i zilnici care iau 

decizii în cadrul Consiliului Executiv.  

Comitetul Financiar ]i Monetar Interna\ional. Deciziile legate de Sistemul Financiar 

Intern\ional se iau de dou[ ori pe an de c[tre Comitetul Financiar ]i Monetar Interna\ional 

(p`n[ în 1991 cunoscut sub denumirea de Comitetul Interim). Consiliul Guvernatorilor al 

FMI, împreun[ cu un Comitet de Dezvoltare al BM sf[tuie]te de asemenea ]i Guvernatorii, 

c[rora le raporteaz[ politicile de dezvoltare ]i alte probleme care vizeaz[ \[rile dezvoltate.  

 Consiliul Director este constituit din 24 de Directori Executivi, condu]i de Directorul 

Managerial. Consiliul Executiv se înt`lne]te de obicei de 3 ori pe s[pt[m`n[, în sesiuni 

normale ]i mai des dac[ este nevoie, în sesiuni extraordinare, la sediul central din 

Washington, D.C. Primii 5 cei mai mari  ac\ionari ai FMI sunt Statele Unite, Japonia, 

Germania, Fran\a ]i Marea Britanie care împreun[ cu China, Rusia ]i Arabia Saudit[ au 

propriile locuri în Consiliu. Ceilal\i 16 Directori Executivi sunt ale]i pentru 2 ani de grupuri 

de \[ri.  

 Sistemul de vot. Spre deosebire de celelalte organiza\ii care opereaz[ dup[ sistemul o \ar[ 

- un vot, FMI are un sistem de vot diferit. Cu c`t cota de participare a unui stat, determinat[ 

în general de puterea economic[, este mai mare, cu at`t acesta are mai multe voturi, dar 

Consiliul ia rar decizii bazate pe vot formal, majoritatea deciziilor baz`ndu-se pe ajungerea 

la consens între membri ]i se voteaz[ unanim.  
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Func\ionarii ]i dispersia lor teritorial[. Salaria\ii FMI sunt func\ionari publici 

interna\ionali, a c[ror activitate este subordonat[ FMI, nu autorit[\ilor na\ionale. 

Organiza\ia are aproximativ 2800 de angaja\i din 141 de \[ri. Aproape 2/3 dintre ace]tia 

sunt de profesie economi]ti. Cele 26 de departamente ]i birouri sunt conduse de directori, 

care raporteaz[ Directorului Managerial. Majoritatea lucreaz[ în Washington, iar aproape 

90 de reprezentan\i reziden\i se afl[ în \[ri membre pentru a sf[tui ]i ajuta la înf[ptuirea 

politicilor economice. FMI are birouri ]i în Paris ]i Tokio, pentru a putea între\ine rela\ii cu 

celelalte institu\ii regionale ]i interna\ionale ]i cu organiza\ii ale societ[\ii civile. Mai are de 

asemenea birouri în New York ]i Geneva pentru a comunica cu institu\ii din cadrul 

sistemului Na\iunilor Unite.  

 

8. Resursele FMI. Resursele FMI vin în mare parte din capitalul subscris pe care 

statele îl depun c`nd intr[ în aceast[ organiza\ie, sau din revizuiri periodice ale acestor cote 

care pot fi m[rite. Statele membre pl[tesc 25% din capitalul subscris în DST - Drepturi 

Speciale de Tragere, sau monede de circula\ie interna\ional[ cum ar fi dolarul american, 

euro sau yenul japonez. În ceea ce prive]te restul de 75% al sumei, FMI poate cere statului 

respectiv sa îl pl[teasc[ în moneda proprie. Aceste cote pl[tite determin[ puterea votului 

de\inut[ de un stat în cadrul FMI, cantitatea de bani cu care acesta poate fi finan\at în caz de 

nevoie, sau chiar procentul de\inut în Drepturi Speciale de Tragere. Astfel cota pl[tit[ de 

noii membri este propor\ional[ cu m[rimea relativ[ a economiei statului în cadrul 

economiei mondiale. Av`nd în vedere c[ SUA au cea mai puternic[ economie, ele 

contribuie cu cea mai mare parte din totalul cotelor, adic[ 17,6%.  

DST-ul este un activ de rezerv[ interna\ional[ introdus de FMI în 1969, din 

motivul c[ stocurile ]i cre]terea prev[zut[ a rezervelor na\ionale nu va fi suficient[ pentru a 

sus\ine cre]terea comer\ului interna\ional. Mare parte din rezerve erau p[strate în aur ]i 

dolari, iar statele membre FMI nu doreau ca rezervele globale s[ depind[ de produc\ia de 

aur datorit[ incertitudinilor inerente ]i a deficitelor ce se manifestau în balan\a de pl[\i a 

Americii, care ar fi fost nevoit[ s[ asigure cre]terea rezervelor în dolari. DST-urile au fost 

introduse ca o rezerv[ suplimentar[ care putea fi alocat[ membrilor care aveau nevoie.  

P`n[ în present, FMI a alocat 21,4 miliarde DST (29 miliarde dolari) c[tre 

membrii s[i.  Ultima alocare de DST a fost f[cut[ în 1981 c`nd 4,1 miliarde au fost primite 

de c[tre cele 141 de state membre. Încep`nd din anul 1981 \[rile membre nu au mai avut 

nevoie de o alt[ alocare în DST datorit[ cre]terii pie\ei de capital la nivel mondial. În 

septembrie 1997, pentru a aduce la acela]i nivel noile \[ri membre, care includ state ce nu 

primiser[ nici o alocare de DST, Consiliul Guvernatorilor a propus o alocare de 21,4 

miliarde ce urma s[ fie distribuit[ în momentul c`nd \[rile vor ob\ine majoritatea voturilor 

în Consiliu. Cele 21,4 miliarde DST vor fi folosite pentru a stabili un nivel echitabil al 

aloc[rilor. \[rile membre pot s[ foloseasc[ DST în tranzac\iile dintre ele, cu cei 16 

de\in[tori institu\ionaliza\i de DST ]i cu FMI. Valoarea DST este calculat[ zilnic, folosind 

un co] al celor mai puternice ]i mai stabile monede din lume (euro, yen japonez, lir[ 

sterlin[ ]i dolar american). Componen\a co]ului este revizuit[ la fiecare 5 ani pentru a fi 

sigur c[ este reprezentativ[ pentru monedele folosite în tranzac\iile interna\ionale ]i c[ 

ponderea atribuit[ unei monede în cadrul co]ului reflect[ importan\a monedei în tranzac\iile 

interna\ionale3.  

                                                           
3 Ion Ro]u Hamzescu, Cosmin Frato]ti\eanu“ Organiza\ii Economice Interna\ionale", Ed. 

Universitaria, Craiova, 2003, pag. 190  


