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A fost creat prin decizia a 44 de state
care au participat la Conferinþa de la Bretton
Woods (SUA), în perioada 1-22 iulie 1944,
în cadrul cãreia s-a decis crearea primului
sistem monetar internaþional. Þãrile parti-
cipante au convenit atunci asupra unui
proiect de statut al FMI, document de re-
ferinþã pentru funcþionarea sistemului fi-
nanciar internaþional dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial. Un an mai târziu (decem-
brie 1945) documentul a intrat în vigoare
prin ratificarea de cãtre majoritatea state-
lor participante. În anul 1947, FMI a pri-
mit statutul de agenþie specializatã a ONU
ºi a obþinut astfel personalitate juridicã ºi
dreptul de a încheia acorduri obligatorii pe
plan internaþional. În acelaºi an, ºi-a înce-
put ºi operaþiunile efective, prin acordarea
unui împrumut statului francez.
Noua organizaþie internaþionalã (creatã

pe baza teoriei lui John Maynard Keynes
care susþinea necesitatea intervenþiei statu-
lui în economie cu scopul de a preveni re-
cesiunile ºi crizele economice) avea ca
scop gestionarea sistemului financiar in-
ternaþional, pentru prevenirea „dezordinii
monetare internaþionale dintre cele douã
rãzboaie mondiale“ ºi asigurarea „stabili-
tãþii în economia mondialã dupã rãzboi“
(Lenain, 1996:32). Se dorea astfel preveni-
rea unei noi crize economice, de genul ce-
lei din anii 1928-1933, care precedase în-
ceperea celui de-al doilea rãzboi mondial.
Conform Statutului, adoptat la Bretton

Woods, FMI are cinci obiective principale:
promovarea cooperãrii monetare multila-
terale; facilitarea comerþului internaþional
ºi crearea de locuri de muncã în statele
membre; promovarea stabilitãþii schim-
burilor ºi prevenirea devalorizãrii compe-
titive; corectarea dezechilibrelor în balanþele
de plãþi dintre state ºi stabilirea unui sistem
financiar de ajutor pentru þãrile membre.
Structura de conducere a FMI cuprinde

Consiliul Guvernatorilor (cel mai impor-

tant organism de decizie, în care sunt re-
prezentate toate statele membre, prin gu-
vernatorii bãncilor centrale naþionale sau
miniºtrii de Finanþe ºi care se întruneºte o
datã pe an), Comitetul Financiar ºi Mone-
tar Internaþional, Consiliul Director (ce
gestioneazã activitãþile curente ale organi-
zaþiei ºi este format din 24 de membri) ºi
Directorul Fondului, ales pentru o perioadã
de cinci ani. Orice stat poate sã devinã
membru al FMI dacã acceptã ca politicile
lui financiare sã fie elaborate în conformi-
tate cu Statutul organizaþiei. Dar nu toate
þãrile au aceeaºi putere de decizie, statele
care au cea mai mare contribuþie finan-
ciarã fiind cele care au ºi cea mai mare pu-
tere de decizie în privinþa politicilor FMI.
De-a lungul timpului, Statutul FMI a fost

modificat de mai multe ori, componente
esenþiale ale politicilor monetare ºi finan-
ciare fiind adaptate evoluþiei sistemului fi-
nanciar internaþional. De la înfiinþarea sa ºi
pânã în anul 1971, FMI-ul a funcþionat în
baza aºa-numitului sistem Bretton Woods ºi
a Statutului adoptat la înfiinþare, ce consta
în: stabilirea ca etalon monetar interna-
þional a dolarului american; stabilirea unor
cursuri de schimb fixe, fiecare þarã stabi-
lind valoarea paritarã a monedei naþionale
în dolari sau în aur; stabilirea unui meca-
nism de convertibilitate monetarã, dolarul
fiind singura monedã convertibilã în aur;
obligaþia þãrilor membre de a-ºi crea rezerve
monetare oficiale ºi a menþine un echilibru
al balanþelor de plãþi.
În anul 1971, preºedintele Richard

Nixon a anunþat renunþarea la convertibili-
tatea dolarului în aur la un preþ fix (pe fon-
dul deficitului bugetar ºi al balanþei de plãþi
determinate de creºterea cheltuielilor mi-
litare determinate de rãzboiul din Vietnam
contractarea a trei împrumuturi de la
Fond), moment ce a marcat sfârºitul sis-
temului Bretton Woods ºi al cursurilor de
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de schimb fluctuante. Cinci ani mai târziu,
în ianuarie 1976, þãrile membre au cãzut de
acord asupra unui nou Statut al FMI (sem-
nat la Kingstone, Jamaica), care a legiferat
sistemul cursurilor de schimb fluctuante ºi
a dat statelor libertatea de a-ºi stabili o po-
liticã proprie dar sub supravegherea strictã
a Fondului. Noua doctrinã a FMI se baza
pe gândirea neoliberalã a lui Milton Fried-
man, adept al pieþei libere ºi al retragerii
statului din economie, al liberului schimb,
al reducerii barierelor vamale ºi al libertã-
þii comerþului.
O altã modificare a Statutului Fondului

a fost fãcutã în anul 1992, când au fost in-
troduse sancþiuni împotriva þãrilor care
înregistrau întârzieri la achitarea datoriilor
ºi care refuzau sã mai coopereze cu FMI-ul
pentru gãsirea unor soluþii economico-fi-
nanciare viabile care sã le permitã retur-
narea împrumuturilor. Începând cu acest
an, Fondul poate decide suspendarea drep-
tului de vot al acestor state din cadrul orga-
nizaþiei.
FMI a fost implicat în toate crizele fi-

nanciaro-economice care au apãrut în
sistemul internaþional dupã cel de-al doilea
rãzboi mondial: criza petrolului din anii
‘70, ce a afectat cel mai mult statele în curs
de dezvoltare, criza financiarã din Mexic
(1995), criza asiaticã (1997) care s-a trans-
format într-o crizã a întregului sistem fi-
nanciar internaþional, criza financiarã glo-
balã începutã în anul 2008. Fondul a fost
de asemenea implicat în politicile de refor-
mare ºi restructurare a economiilor foste-
lor state comuniste ºi la implementarea de
cãtre acestea a economiilor de piaþã capita-
liste, dupã cãderea zidului Berlinului ºi des-
trãmarea Uniunii Sovietice, când majoritatea
lor au devenit membre ale organizaþiei.
De-a lungul timpului au existat nume-

roase critici care au fost aduse FMI, din

mai multe perspective doctrinare. O criticã
substanþialã se referã la faptul cã FMI-ul
este o instituþie internaþionalã care nu doar
cã acordã împrumuturi statelor membre, ci
le condiþioneazã de efectuarea unor refor-
me în politicile interne, care în general se
referã la privatizarea unor întreprinderi de
stat, echilibrarea bugetelor naþionale prin
reducerea alocãrilor financiare pentru dife-
rite programe interne, ridicarea barierelor
pentru investitorii strãini etc. Criticii susþin
cã prin aceste condiþionãri FMI-ul interfe-
reazã în politica internã a statelor ºi cã þãrile
cele mai bogate nu sunt supuse restricþiilor
pe care Fondul le impune unor þãri mai sã-
race. Este acesta efectul puterii de vot pe
care þãrile îl au în procesul decizional al
FMI, în care astãzi SUA ºi Uniunea Euro-
peanã au ajuns sã deþinã o pondere de 50%.
Pe de altã parte, politicile impuse de

Fond nu au ca efect stimularea creºterii
economice, iar în unele cazuri nu au fost
gãsite soluþii viabile la problemele econo-
mice ale statelor (cazul crizei financiare
asiatice din anul 2007) sau chiar au con-
tribuit la agravarea crizelor economice ºi
la generarea unor crize sociale grave (de
exemplu Argentina în anul 2001). FMI
este acuzat cã este insensibil la problemele
sociale ale þãrilor (ºomaj, sãrãcie etc.), la
injustiþia socialã în general (cu toate cã
unul dintre scopurile lui declarate este re-
ducerea sãrãciei în lume) ºi cã este intere-
sat numai de aspectele economico-finan-
ciare, favorizând în general elitele econo-
mice în defavoarea celor mai sãraci. De
altfel, cu toate cã a reuºit sã ajute unele state
în curs de dezvoltare, Fondul a eºuat în po-
liticile lui în cele mai sãrace þãri ale lumii,
cum sunt cele din Africa.
Astãzi FMI-ul are 188 de statemembre ºi

este unul din cei mai mari creditori ai lumii
contemporane ºi promoter al globalizãrii.
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Grupul Banca Mondialã — BM (The
World Bank —WB) este o agenþie specia-
lizatã a ONU creatã în baza acordurilor în-
cheiate în cadrul Conferinþei Monetare ºi
Financiare a Naþiunilor Unite desfãºurate
în iulie 1944 la BrettonWoods (NewHamp-
shire, SUA) cu scopul de a contribui finan-
ciar la refacerea Europei dupã cel de al
doilea rãzboi mondial. Funcþionalã înce-
pând cu anul 1946, compusã din 28 de þãri
membre fondatoare, BM a devenit prin-
cipala instituþie de dezvoltare internaþio-
nalã care a asigurat finanþarea iniþialã pen-
tru reconstrucþia postbelicã a Europei, iar
ulterior, când economiile statelor europene
s-au refãcut, ºi-a reorientat activitatea cã-
tre þãrile în curs de dezvoltare, oferindu-le
asistenþã financiarã ºi tehnicã. Principala
sa misiune este eradicarea sãrãciei ºi îmbu-
nãtãþirea standardului de viaþã al populaþiei
din þãrile sãrace. Statele Unite au fost prin-
cipalul acþionar ºi finanþator al bãncii, asi-
gurând 3 miliarde de dolari din capitalul
iniþial de 4,9 miliarde de dolari al bãncii.
BM împrumutã bani þãrilor membre ºi

companiilor private pentru a încuraja in-
vestiþiile ºi comerþul internaþional; acordã
împrumuturi cu dobândã redusã, credite
fãrã dobândã ºi credite nerambursabile þã-
rilor în curs de dezvoltare. De asemenea,
BM este unul din cele mai mari organisme
internaþionale de finanþare a programelor
în domeniile sãnãtãþii, învãþãmântului,
luptei împotriva HIV/SIDA, protecþiei me-
diului ºi programelor de reducere a dato-
riei þãrilor sãrace.
BM este condusã de Consiliul Guver-

natorilor format dintr-un reprezentant al
fiecãrui stat membru care, de regulã, este
ministrul Finanþelor sau guvernatorul Bãn-
cii Centrale. Acest organism se întruneºte
în ºedinþã o datã pe an în cadrul Întâlnirii
Anuale Comune a FMI ºi a BM. Activitã-
þile curente ale bãncii sunt conduse de Con-
siliul Director format din 24 de membri.
Grupul BM este format din cinci insti-

tuþii financiare internaþionale: Banca Inter-

naþionalã pentru Reconstrucþie ºi Dezvol-
tare — BIRD (International Bank for Re-
construction and Development); Corpora-
þia Financiarã Internaþionalã — CFI (Inter-
national Finance Corporation); Asociaþia
Internaþionalã de Dezvoltare — AID (In-
ternational Development Association);
Agenþia de Garantare Multilateralã a In-
vestiþiilor—AGMI (Multilateral Investment
Guarantee Agency) ºi Centrul Internaþio-
nal de Reglementare a Diferendelor din
Domeniul Investiþiilor — CIRDDI (Inter-
national Center for Settlement of Invest-
ments Disputes). Fiecare instituþie are un
rol distinct în combaterea sãrãciei ºi îm-
bunãtãþirea condiþiilor de viaþã pentru
populaþia din statele în curs de dezvoltare
prin finanþarea unor proiecte din sectorul
public ºi privat ºi acordarea de asistenþã
tehnicã ºi economicã.
Termenul generic de BM se referã în

principal la BIRD, care deruleazã princi-
palele proiecte de finanþare. BIRD a fost
înfiinþatã în anul 1947 ca agenþie princi-
palã de finanþare a BM. Iniþial a acordat
împrumuturi pentru reconstrucþia þãrilor
afectate de cea de a doua conflagraþie
mondialã, apoi a furnizat capital pentru
dezvoltarea statelor sãrace. Obiectivul
BIRD este reducerea sãrãciei în þãrile cu
venituri medii ºi în cele cu nivel mare de
îndatorare prin promovarea dezvoltãrii
sustenabile oferindu-le împrumuturi gu-
vernamentale, garanþii, servicii de consul-
tanþã ºi analizã. BIRD susþine proiecte de
dezvoltare pe termen lung, în domeniul so-
cial, dar ºi în proiecte mari de infrastruc-
turã; protejeazã debitorii pe perioadele de
crizã; promoveazã politici ºi reforme insti-
tuþionale; încurajeazã un climat favorabil
investiþiilor private de capital. A sprijinit
prin finanþãri atât state din Lumea a Treia,
cât ºi fostele þãri comuniste din Europa Cen-
tralã ºi de Est ºi fostele republici ale URSS.
CFI a fost creatã în anul 1956 pentru a

oferi împrumuturi comerciale ºi consul-
tanþã întreprinderilor din sectorul privat.
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AID a fost înfiinþatã în anul 1960 pen-
tru acordarea de credite pe termen lung fã-
rã dobândã celor mai sãrace þãri membre,
sprijinind programe într-o gamã variatã de
domenii precum educaþia primarã, servicii
de sãnãtate de bazã, agriculturã, infrastruc-
turã, reformã instituþionalã.
AGMI a fost creatã în anul 1985 pentru

a susþine agenþiile naþionale ºi private care
încurajeazã investiþiile directe în strãinã-
tate, oferind totodatã garanþii de asigurare
împotriva riscurilor necomerciale.
CIRDDI a fost fondatã în anul 1966, fiind

o instituþie de conciliere ºi arbitraj interna-
þional specializatã în soluþionarea litigiilor

din domeniul investiþiilor strãine, între in-
vestitori strãini ºi state, pentru încurajarea
investiþiilor strãine ºi pentru a contribui la
diminuarea riscurilor necomerciale.
De-a lungul timpului, BM a fãcut obiec-

tul unor numeroase critici, precum acor-
darea de fonduri proiectelor nerentabile,
acordarea de credite þãrilor care nu proce-
deazã la adaptãrile necesare, gestiune biro-
craticã, de unde apariþia unor dezbateri
asupra reformãrii acestei instituþii.
În prezent, BM reuneºte 185 de þãri

membre, responsabile de modul în care este
finanþatã instituþia ºi de alocarea fonduri-
lor. Sediul BM este la Washington (SUA).

Reprezintã cea mai avansatã formã de
integrare economicã pozitivã realizatã pânã
în prezent între state membre ale unei or-
ganizaþii internaþionale ºi presupune: o
piaþã unicã cu un grad de armonizare a po-
liticilor economice naþionale, precum ºi o
uniune monetarã cu monedã unicã. Atât
raþiuni economice cât ºi politice au contri-
buit la crearea UEM, iar în spatele lor lite-
ratura de specialitate a reperat nu doar un
rãspuns la o anumitã provocare, ci ºi dezi-
deratul de a se pune bazele unei uniuni fe-
derale, reflectare a interdependenþei cres-
cânde între state. UEM nu poate fi înþe-
leasã separat de contextele economice
mondiale. Cronologia acestei integrãri se
deruleazã în: perioada 1958-1969 — Tra-
tatul de la Roma privind instituirea Comu-
nitãþii Economice Europene (1957) ºi Siste-
mul Bretton Woods, caracterizat de cursu-

rile de schimb fixate; perioada 1969-1979
de realizare în etape a uniunii monetare, pe
baza mecanismului de integrare monetarã
cunoscut sub denumirea de „ºarpele în tu-
nel“ (cu referire la marjele de fluctuaþie a
schimburilor între monede în interiorul co-
munitãþilor ºi în afara acestora); perioada
1979 — pânã în prezent, marcatã de crea-
rea Sistemului Monetar European (1979),
de apariþia ECU (unitate de cont europea-
nã, monedã coº) ºi de adoptarea Actului
Unic European (1986), prin care se preco-
nizau crearea pieþei unice ºi implicit adopta-
rea unei monede unice.
Cunoscutul Raport Delors, elaborat în

1988 de comitetul desemnat de Consiliul
European în acelaºi an ºi prezidat de de
Jacques Delors (preºedinte, la acel mo-
ment, al Comisiei Europene), derula reali-
zarea UEM în trei etape.



Prima etapã, cu debutul la 1 iulie 1990,
a avut ca obiective îmbunãtãþirea conver-
genþei economice statelor membre, liber-
tatea deplinã de derulare a operaþiunilor cu
capital, intensificarea cooperãrii bãncilor
centrale ale statelor membre, utilizarea li-
berã a ECU. Comitetul Guvernatorilor
bãncilor centrale din statele membre ale
Comunitãþii Economice Europene, orga-
nism cu un rol semnificativ în cooperarea
monetarã, încã de la crearea acesteia, în
mai 1964, a pus în evidenþã, la acel mo-
ment, necesitatea unor revizuiri ale Trata-
tului privind instituirea Comunitãþii Eco-
nomice Europene. Douã conferinþe inter-
guvernamentale de negocieri, desfãºurate
în paralel în cursul anului 1991, una de-
dicatã UEM, cealaltã dedicatã uniunii po-
litice, au lucrat asupra revizuirilor, care au
dus la adoptarea, în decembrie 1991, a
Tratatului de la Maastricht privind institu-
irea Uniunii Europene (TUE). TUE inclu-
dea ºi prevederi asupra UEM, precum ºi
un Protocol privind Statutul Sistemului
European al Bãncilor Centrale ºi al Bãncii
Centrale Europene (ca anexã).
În a doua etapã, declanºatã la 1 ianua-

rie 1994, a fost creat, în locul Comitetului
Guvernatorilor, Institutul Monetar Euro-
pean (IME), ale cãrui lucrãri au fundamen-
tat concluziile Consiliului European din
decembrie 1995 ºi iunie 1997: denumirea
monedei euro, simbol al Europei ºi cuvânt
preluat ca atare în toate limbile europene;
fixarea unui calendar pentru trecerea la
moneda unicã; raporturile dintre statele
din zona euro respectiv dintre acestea ºi
celelalte state ale UE. IME a pregãtit acti-
vitatea Sistemului European al Bãncilor
Centrale, ce urma a fi instituit pentru a se
implementa politica monetarã unicã ºi mo-
neda unicã, rezervate pentru a treia etapã,
dar ºi principiile ºi fundamentele noului
mecanism al cursului de schimb (MCS II).
Tratatul de la Amsterdam (1997) a întãrit
Uniunea Economicã ºi Monetarã, iar Pac-

tul de stabilitate ºi creºtere, adoptat la
Consiliul European din iunie 1997 prin
aºa-numitul Acord de la Dublin, stabilea
disciplina bugetarã a UEM. Tot în 1997, s-a
realizat, pe baza deciziei Consiliului Uni-
unii Europene, trecerea efectivã de la mo-
neda de cont ECU la moneda euro.
Consiliul Uniunii Europene din 25 mai

1998 a decis, în unanimitate, cã 11 state
membre îndeplineau criteriile de conver-
genþã (politica financiarã, nivelul preþuri-
lor, al dobânzilor ºi al cursului de schimb)
pentru adoptarea monedei unice, începând
cu 1 ianuarie 1999: Belgia, Germania, Spa-
nia, Franþa, Irlanda, Italia, Luxemburg, Þã-
rile de Jos, Austria, Portugalia ºi Finlanda.
Cu aceeaºi ocazie, prin acord politic, ºefii
de stat ºi de guven au numit membrii co-
mitetului executiv al Bãncii Centrale Eu-
ropene (înfiinþatã la 1 iunie 1998). Împre-
unã cu bãncile centrale europene ale sta-
telor membre, BCE formeazã Eurosiste-
mul, care elaboreazã politica monetarã
unicã. Se intrã, astfel, de la 1 ianuarie
1999, în etapa a treia a UEM, în care mi-
siunea IME s-a considerat a fi îndeplinitã,
acesta dizolvându-se. La 1 ianuarie 1999
euro era strict monedã scripturalã; trans-
formarea completã a monedei ECU în euro,
la paritatea 1:1, s-a finalizat la 1 ianuarie
2002, ceea ce a permis ca începând cu 1
iulie 2002 euro sã devinã singurul mijloc
de platã pentru statele din zona euro, înlo-
cuind definitiv fostele monede naþionale.
Componentele Uniunii Economice ºi

Monetare construite de-a lungul acestei
cronologii sunt: politica monetarã, politica
economicã, solidaritatea financiarã, struc-
tura instituþionalã. Aceste componente se
aflã într-o relaþie de întrepãtrundere care le
face, în practicã, dificil de separat, mai
ales având în vedere, spre exemplu, faptul
cã politica monetarã comunã este o încu-
nunare ºi o evoluþie a politicii economice
comune, ºi toate funcþioneazã printr-o
structurã instituþionalã care a reflectat di-
feritele evoluþii.
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Din UEM, ca formã de integrare, fac
parte toate statele membre ale UE. Tratatul
UE distinge însã între state membre care
adoptã moneda euro ºi statele membre cu
derogare (a cãror aderare la zona euro ur-
meazã a se produce într-o perioadã nede-
terminatã), exonerate de unele drepturi ºi
obligaþii ce revin bãncilor centrale naþio-
nale pãrþi ale Sistemului European al Bãn-
cilor Centrale. Între statele UE, Marea Bri-
tanie ºi Danemarca beneficiazã de aºa-nu-
mita clauzã optout (pot alege între a face
sau a nu face parte din zona euro). De la
cele 11 state iniþiale, zona euro s-a extins
(Grecia — 2001, Slovenia — 2003, Cipru
ºi Malta — 2004, Slovacia — 2009, Es-
tonia — 2011, Letonia — 2014) la 18 sta-
te, ale cãror bãnci centrale au devenit, au-
tomat, parte a Eurosistemului. Bulgaria,
Cehia, Croaþia, Danemarca, Lituania, Un-
garia, Polonia, România, Suedia ºi Marea
Britanie nu fac parte din zona euro. În
afara statelor ce alcãtuiesc zona euro, mo-
neda europeanã este utilizatã ca monedã
naþionalã unicã ºi în alte teritorii, precum
fostele colonii franceze ºi olandeze, zona
Campione D’Italia ºi republica Ciprului de
Nord, anumite teritorii autonome din ca-
drul statelor membre care au încheiat acor-
duri cu UE sau cu statele sub a cãror auto-
nomie se aflã, pentru utilizarea euro (Prin-
cipatul Monaco, Republica San Marino ºi
Vaticanul). Alte state utilizeazã euro fãrã a
avea un acord în acest sens (Andorra, Koso-
vo ºi Muntenegru, Bosnia ºi Herþegovina).
Deciziile privind UEM se aflã sub sfe-

ra de responsabilitate împãrþitã între state-
le membre ºi diferitele instituþii ale UE.
Consiliul European decide asupra orien-
tãrilor principale economice ºi monetare;
Consiliul Uniunii Europene, în formula
Consiliul ECOFIN, coordoneazã politica
economicã a uniunii ºi decide asupra ca-
pacitãþii unui stat de a adopta moneda uni-
cã; Parlamentul European elaboreazã, îm-
preunã cu Consiliul Uniunii Europene, le-

gislaþia specificã ºi realizeazã conexiunea
dintre guvernanþa economicã a UE ºi legi-
timitatea democraticã, prin „dialogul eco-
nomic“; eurogrupul coordoneazã politicile
de interes comun ale statelor din zona
euro; Comisia Europeanã monitorizeazã
performanþa ºi conformitatea cu normele
în vigoare; Banca Centralã Europeanã sta-
bileºte politica monetarã; Banca Euro-
peanã de Investiþii acordã împrumuturi
pentru proiecte europene în zonele mai
puþin dezvoltate, pentru statele candidate
ºi statele în curs de dezvoltare. În ce pri-
veºte participarea statelor la funcþionarea
Uniunii Economice ºi Monetare, rolul lor
este de a încadra bugetele naþionale în li-
mitele stabilite de UE pentru deficitul ºi
datoria publicã ºi de a armoniza politicile
proprii — piaþa muncii, pensii, capitaluri
— cu cadrul economic ºi monetar al UE.
Crearea UEM a fãcut obiectul unor

ample dispute privind oportunitatea sa, ju-
decatã din prisma atât a argumentelor poli-
tice cât ºi a celor economice. Din punct de
vedere politic, UEM presupune cedarea de
suveranitate ºi control dinspre statele
membre care, în mod tradiþional, decid cu
privire la politica lor economicã, înspre in-
stituþii comune ºi chiar înspre o conducere
politicã unicã, necesarã în contextul utili-
zãrii monedei unice. Din punct de vedere
economic, Uniunea Economicã ºi Mone-
tarã ar fi ceea ce în literatura de speciali-
tate se numeºte zonã suboptimã.
Argumentele în favoarea UEM au fost:

completarea pieþei unice cu moneda unicã;
creºterea vitezei de transfer al fluxurilor
monetare, eliminarea costurilor de conver-
sie, eliminarea fluctuaþiilor ratei de schimb;
transparenþa preþurilor; disciplina mone-
tarã; scãderea inflaþiei; fuziunea pieþelor
financiare, care poate conduce la economii
la scarã; ritmuri de creºtere economicã
înalte; întãrirea poziþiei Uniunii Europene
în cadrul sistemului monetar internaþional.
Pe de altã parte, împotriva creãrii UEM ar-
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gumentele au adus în discuþie: pierderea
controlului ºi a puterii de decizie a guver-
nelor cu privire la problemele monetare;
diferenþe relativ mari în ciclurile de afaceri
ºi standarde de viaþã între statele membre;
pericolul de a diviza Uniunea Europeanã
în state din interiorul ºi din afara UEM;
costurile materiale generate de înlocuirea
monedelor naþionale cu moneda unicã, de
modificãrile instituþionale ºi legislative.

Unele abordãri considerã cã euro, esenþa
uniunii economice ºi monetare, este o falsã
monedã, fãrã legãturã cu economia realã, ºi
anunþã eºecul UEM. Explicându-se raþiunea
creãrii acestei monede, se afirmã cã euro a
fost gândit ca instrument de integrare deplinã
a economiilor europene vizavi de doi com-
petitori globali: SUA ºi zona Japonia —
Asia de Est. În acest fel, UEM poate fi
cititã ºi ca model european de globalizare.

O abordare ocolitã a capitalismului
postmodern ar presupune mai întâi o dis-
cuþie despre capitalism urmatã de una des-
pre postmodernitate, pentru ca la final sã
fie cuplate concluziile obþinute din dezba-
terea celor douã concepte. Lectorul care
traverseazã lucrarea lui Fredric Jameson
Postmodernism, or, The Cultural Logic of
Late Capitalism va fi scutit de neplãcerea
unei dezbateri poate prea lungi ºi a unor
concluzii poate neconvingãtoare. Jameson
e tranºant încã din debutul deja celebrei
sale lucrãri, unde precizeazã cã orice dis-
cuþie despre postmodernitate, fie pro, fie
contra, implicã o argumentaþie politicã des-
pre natura capitalismului multinaþional al
contemporaneitãþii. Dar având în vedere
cã epicentrul variantei postmoderne a ca-
pitalismului multinaþional este reprezentat

de Statele Unite ale Americii, dezbaterea
despre capitalismul postmodern presupune
de fapt o disecþie a dominaþiei militare ºi
economice a Washingtonului în politica
mondialã. Pentru Jameson deci, ºi îl ajut
astfel ºi pe lectorul mai puþin dumirit în le-
gãturã cu includerea termenului de capita-
lism postmodern într-o enciclopedie a re-
laþiilor internaþionale, postmodernitatea
culturalã nu e altceva decât o modalitate
de legitimare a dominaþiei economice ºi
militare a Statelor Unite în câmpul politicii
mondiale în perioada post-Rãzboi Rece.
Din 1991, când apare prima ediþie a cãrþii
lui Jameson, dominaþia militarã a Statelor
Unite s-a menþinut. Nu s-a menþinut ºi do-
minaþia economicã, dacã ne raportãm la
datele brute care dau China drept cea mai
importantã putere economicã a lumii, deºi e



sigur cã va mai curge destul de multã apã
peYangtze pânã ce rezervele valutare mon-
diale se vor face preponderent în yuani.
Revenind la Jameson ºi la ideea capitalis-
mului postmodern, teoreticianul marxist
propune o taxonomie a capitalismului în
cadrul cãreia include capitalismul impe-
rial, capitalismul naþional ºi, în fine, capi-
talismul postmodern. Poate pãrea uºor con-
fuzã distincþia dintre capitalismul postmo-
dern ºi capitalismul imperial, în sensul cã
Statele Unite ar fi ilustrate ca centru de pu-
tere lipsit de veleitãþi imperiale. Nu acesta
este criteriul folosit de Jameson în depar-
tajarea capitalismului postmodern de cel
imperial. Argumentul invocat de criticul li-
terar þine de felul în fiecare centru de pu-
tere ventileazã un anumit tip de mesaj cul-
tural, deci ºi instituþional, ce prelucreazã
spaþiul într-o manierã specificã. Câtã vre-
me capitalismul imperial ºi cel naþional au
însemnat formule economice diseminate
de „Leviathani“ specifici — biserica ºi bi-
rocraþia imperialã în cazul primei variante,
statul-naþiune în celãlalt caz — capitalis-
mul postmodern a consacrat un Leviathan
nou: piaþa. Cu alte cuvinte, capitalismul
postmodern a confirmat observaþiile inclu-
se de Karl Polanyi în celebra lucrare The
Great Transformation, locul în care savan-
tul maghiar discuta propensiunile trans-
cendentale ale pieþei. Piaþa liberã, comer-
þul internaþional neîngrãdit, libertatea co-
merþului ca sursã a libertãþii individului ºi
alte cliºee de limbaj ce au inundat doctrina
neoliberalã sunt percepute de Fredric
Jameson ca atare, adicã drept sintagme
ideologice care nu asigurã nici libertatea ºi
nici prosperitatea. „În fine, ar trebui notat
cã în concepþia multor neoliberali, nu nu-
mai cã nu avem încã o piaþã liberã, dar
ceea ce avem în locul acesteia (...) este în
sine, chiar ºi potrivit New Right-ului, o
structurã absolut ostilã adevãratei pie-
þe libere ºi establishmentului acesteia“
(Jameson, 1991, p. 266). Explicaþia, furni-
zatã lui Jameson de Kenneth Galbraith,
este cã nu poþi avea o piaþã liberã în cadrul
unei economii de oligopol.

Mai inspirat decât Jameson în abor-
darea capitalismului postmodern, deºi nu
foloseºte sintagma, pare sã fie David Har-
vey într-una din cãrþile sale celebre. Este
vorba despre The Condition of Postmoder-
nity. An Inquiry into the Origins of Cultu-
ral Change, lucrare apãrutã în 1989. An-
tropologul britanic vede în capitalismul
postmodern, o variantã postfordistã a eco-
nomiei capitaliste ce fusese organizatã de
stat, pe logicã keynesianã, vreme de jumã-
tate de secol dupã Marea Crizã din ’29-’33.
Anunþat de revoltele de la finele anilor ’60,
provocate, dupã Harvey, mai ales de auste-
ritatea ºi impersonalitatea variantei for-
diste a capitalismului, noul tipar este con-
sacrat de criza economicã din debutul de-
ceniului ºapte al secolului trecut. Acumu-
larea flexibilã, aceasta e denumirea datã
de Harvey capitalismului postmodern,
constituie de fapt o „distrugere creatoare“
de o intensitate fãrã precedent. Iata câteva
dintre efectele sociale produse de aceastã
nouã variantã a capitalismului. „Este ca-
racterizat de apariþia unor sectoare de pro-
ducþie cu totul ºi cu totul noi, a unor noi
moduri de a asigura serviciile financiare, a
unor noi pieþe ºi, mai presus de toate, a
unor rate mult intensificate ale inovaþiilor
comerciale, tehnologice ºi organizatorice“
(Harvey, 1989, p. 148-149). Creºterea ra-
pidã a suprafeþei sectorului serviciilor în
aria mai largã a vieþii economice e doar
una dintre consecinþele produse de acumu-
larea flexibilã. De aceasta sunt legate însã
multe alte efecte, cum ar fi diminuarea
slujbelor permanente ºi creºterea numã-
rului „muncitorilor flexibili“ (Harvey),
simplificarea procedurilor legale de con-
cediere a angajaþilor, privatizarea masivã a
activelor statului ºi, drept urmare, rarefie-
rea miºcãrii sindicale, dar ºi subþierea sis-
tematicã a clasei de mijloc. Se profileazã
totodatã o „societate care azvârle“, adicã o
societate deprinsã sã recicleze rapid bunu-
rile consumate, durata medie de viaþã a
utilizãrii bunurilor casnice înjumãtãþindu-
se comparativ cu rãstimpul dominat de ca-
pitalismul fordist. Schumpeter constata cã
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orice „distrugere creatoare“ raºcheteazã un
nou strat din eºafodajul instituþional care a
permis capitalismului sã funcþioneze pe
coordonatele etice clasice. „Societatea
care azvârle“ consacratã de capitalismul
acumulãrii flexibile pare, scrie Harvey, cã
aruncã cu rapiditate nu numai mãrfuri, dar
ºi stiluri de viaþã, repere valorice, loialitãþi,
ataºamente personale etc. Dincolo de acest
aspect, interesant descrisã în cartea lui
Harvey e situaþia geoeconomicã pe care ºi-a
propus s-o rezolve acumularea flexibilã.
Antropologul britanic explicã cum strate-
giile fordiste de rezolvare a crizelor de su-
praacumulare — dislocarea spaþialã, ce
presupunea absorbþia supraacumulãrii prin
investiþii masive în infrastructurã, ºi dislo-
carea temporalã, ce implica exportarea in-
dustriilor poluante ºi mai puþin productive
în periferie — sunt înlocuite cu o dislocare
spaþial/temporalã a cãrei expresie o consti-
tuie fondurile de investiþii ºi capitalul fictiv.
Chestiunea capitalismului postmodern,

ce apare cu denumirea de acumulare fle-
xibilã în perspectiva lui Harvey, este re-
luatã de John Urry ºi Scott Lash sub forma
distincþiei dintre capitalismul organizat ºi
capitalismul dezorganizat. Spre deosebire
de capitalismul organizat caracterizat de
implicarea masivã a statului în economie,
partide politice ale clasei muncitoare ºi
contracte de muncã negociate la nivel de
ramurã sau chiar la nivel naþional, varianta
dezorganizatã a capitalismului a dislocat
statul din centrul vieþii economice (loc va-
cant ocupat rapid de piaþã), a lichefiat cla-
sa muncitoare ºi partidele politice care o
reprezentau, iar contractele cu anvergurã
socialã mare au fost eliminate. În binecu-
noscuta lucrare The End of Organized Ca-
pitalism, Urry ºi Lash descriu pe larg re-
fluxul statului din economie ºi treptata tra-
versare instituþionalã de la capitalismul or-
ganizat, ce pivota în jurul statului, spre ca-
pitalismul dezorganizat, organizat de piaþã.
Prin urmare, în termenii lui Fredric Jameson,
capitalismul organizat apare ca diriguit de
Leviathanul lui Hobbes, în vreme ce ca-
pitalismul dezorganizat se înfãþiºeazã ca

fiind coordonat de Leviathanul lui Milton
Friedman. Urry ºi Lash, în buna tradiþie
marxistã, sunt mai puþin interesaþi de
schimbãrile culturale produse de noul mo-
del al capitalismului ori de seismele inter-
naþionale aflate în spatele „faceliftului“ su-
ferit de sistemul capitalist. Ei discutã pe
larg despre declinul clasei muncitoare ºi
despre noul „proletariat“ al capitalismului
dezorganizat, angajat preponderent în
zona terþiarã a economiei. Capitalismul
dezorganizat, argumenteazã cei doi, nu nu-
mai cã a împuþinat efectivele clasei mun-
citoare tradiþionale, dar i-a diluat ºi logis-
tica, în sensul de resurse organizaþionale ºi
culturale.
O lecturã distinctã a capitalismului

postmodern e propusã de Joseph Stiglitz,
economistul american fiind mai puþin
preocupat de consecinþele culturale dise-
minate de capitalismul postfordist ºi mai
mult de efectele social-economice aduse de
noul model economic. Dacã Fredric Jameson
lega capitalismul postmodern de domina-
þia militarã ºi economicã a Statelor Unite
din perioada post-Rãzboi Rece, Stiglitz, ºi
acesta e motivul pentru care perspectiva sa
e interesantã, apasã pe instituþiile internaþio-
nale dominate deAmerica. De fapt, Stiglitz
descâlceºte metamorfozele survenite în fi-
losofia economicã a Fondului Monetar In-
ternaþional ºi a Bãncii Mondiale, precum ºi
avatarurile discursive provocate în discursul
acestor instituþii de Consensul Washington.
Dacã înainte de anii ’80, explicã Stiglitz,
FMI ºi BM funcþionau cu combustibil
ideologic keynesian, dupã Consensul
Washington kerosenul ideologic este livrat
de Milton Friedman ºi de ªcoala Econo-
micã de la Chicago. Ceea ce înseamnã cã
atribuþiile macroeconomice ale celor douã
instituþii se menþin, dar filosofia econo-
micã se modificã radical. Astfel, dacã pânã
la finele anilor ’70 FMI ºi BM impulsio-
nau statele confruntate cu crize economice
sã-ºi majoreze cheltuielile bugetare, sã re-
ducã impozitele ºi sã stimuleze creditarea,
în debutul anilor ’80 cele douã instituþii in-
ternaþionale au început sã monitorizeze dra-
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conic deficitele bugetare ale statelor cu
probleme economice. Pentru reducerea de-
ficitelor bugetare, stimulate sã se dilate în
perioada anterioarã în vederea investiþiilor
publice, statele au fost obligate sã majo-
reze taxele ºi impozitele, precum ºi rata
dobânzii de referinþã. Consecinþa: stag-
narea economicã. Dupã Stiglitz, FMI ºi
Banca Mondialã ºi-au ratat obiectivele cã-
tre care fuseserã orientate de fondatorul
lor, John Maynard Keynes, pe de o parte,
prin aplicarea „terapiei de ºoc“ mai ales þã-
rilor cu economii puternic etatizate în pe-
rioada comunistã, iar pe de altã parte prin
politici fiscale de naturã sã þinã în frâu in-

flaþia ºi deficitele bugetare, dar care au în-
cetinit dramatic reproducerea economicã a
societãþilor, cu consecinþe negative asupra
calitãþii vieþii.
În concluzie, chiar dacã tendinþa este de

a cerne capitalismul postmodern dintr-o per-
spectivã culturalã — moartea subiectului,
pastiºarea culturii, sfârºitul istoriei, fragmen-
tare, dispariþia profunzimilor etc. —, obser-
vãm cã noul tipar economic afirmat în de-
butul anilor ’80 este impulsionat de eveni-
mente ºi instituþii internaþionale, precum
Criza Petrolului, Consensul Washington,
New Right, raporturile de putere din poli-
tica mondialã dupã 1989, FMI, BM etc.

Aplicat la sfera Relaþiilor internaþionale,
conceptul de Branding se manifestã ca ex-
trapolare a unor tehnici comerciale ºi de
marketing la zona politicii internaþionale,
a creãrii de imagine ºi comunicãrii publi-
ce. Printre termenii înrudiþi ºi complemen-
tari se numãrã: Relaþii publice internaþio-
nale, Imagologie, Diplomaþie publicã,
Promovare. Brandingul este folosit de ac-
torii statali care, precum brandurile comer-
ciale, concureazã în sistemul economic ºi
politic global, pentru cucerirea admiraþiei,
a minþilor ºi inimilor oamenilor. Prin bran-
ding se încearcã nu doar o prezentare ex-
plicatã a chintesenþei unei þãri, dar într-o
anumitã mãsurã ºi reinterpretarea identitã-
þii naþionale în termeni vandabili „marketi-
zaþi“. (Sue Curry Jansen, 2008, 121-142).
Ceea ce distinge noþiunea de branding de

alte forme de reprezentare este motivaþia
comercialã, într-o logicã care transformã
spaþiul civic într-un spaþiu calculat logistic
în funcþie de coordonate de marketing. În
sfera comercialã consumatorii cumpãrã
adesea în baza imaginii brandului ºi nu a
realitãþii produsului, valoarea brandului (a
imaginii) fiind de multe ori mai valoroasã
decât produsul în sine. Corespunzãtor, în
sfera RI, capacitatea de proiectare a puterii
ºi influenþei este direct proporþionalã cu
imaginea perceputã de þarã a cãrei expre-
sie în formula sinteticã, schematicã este
brandul de þarã. În unele situaþii, imaginea
unei þãri este principalul capital politic al
acesteia în sfera RI.
Originea conceptului este plasatã în

Scandinavia medievalã, unde prin „brandir“
se înþelegea ºtanþarea cu fierul roºu a cãr-



nii pentru a determina proprietarul. Terme-
nul a intrat, odatã cu invaziile vikinge, în vo-
cabularul limbii engleze. Într-un dicþionar
din 1552 termenul „brand“ apare pentru pri-
ma datã ca atare desemnând semnul de iden-
tificare aplicat cu fierul roºu. Între seco-
lele XVI ºi XIX termenul „brand“ începe sã
fie utilizat în relaþie cu schimburile comer-
ciale, în contextul factorilor emotivi corelaþi
cu imaginea ºi încrederea unor produse ºi
producãtori. Printre primelemãrci înregistrate
asociate cu ideea de „brand“ ºi „branding“
se numãrã: „Twining 1706“, „Schweppes
1798“ ºi „Ballantine’s 1809“ (Idem).
Un brand, atunci când este unul pozi-

tiv, implicã o garanþie a calitãþii, calitatea
în sine fiind condiþia necesarã dar nu ºi su-
ficientã pentru condiþia de brand. Un
brand de þarã implicã existenþa unei ima-
gini, a unei identitãþi percepute de publicul
extern care fie existã de facto (pozitivã sau
negativã), fie trebuie creatã ºi ulterior ex-
pusã, comunicatã ºi recunoscutã. Impor-
tanþa brandului de þarã transpus în ideea de
imagine ºi prestigiu poate sã fie constatatã
de orice cetãþean în strãinãtate, de la reac-
þia ofiþerilor de frontierã în fata paºapor-
tului unor þãri, pânã la închirierea unei lo-
cuinþe sau încheierea unei afaceri. Brandul
de þarã este atât un lucru dat de un de facto
de imagine cumulat în timp, de regulã da-
toritã contactelor directe, neintermediate,
cât ºi un produs în laboratoarele de marke-
ting ºi publicitate de specialitate, care în-
cearcã sã ajusteze în direcþia doritã bran-
dul de facto existent al unei þãri (creat cel
mai adesea de comunitãþile de expatriaþi,
de turiºtii ºi oamenii de afaceri întorºi din
þara respectivã, de produse industriale bu-
ne sau proaste, de creaþii artistice etc.) sau
sã îl creeze de la zero în acele situaþii în
care este inexistent sau existenþa sa este
prea difuzã pentru a avea vreo influenþã.
În sfera academicã, studiile vizând

brandul de þarã constau în abordãri teo-
retice ºi practice vizând conturarea, de-
montarea, explicarea modalitãþilor tehnice
de construire a imaginii de marcã a unei
naþiuni, experienþele unor þãri care au ini-
þiat ºi dezvoltat cu succes strategii ºi cam-
panii de lansare sau relansare a propriei
imagini. Se porneºte de la studii de caz re-

zultate din analiza experienþei unor cam-
panii de creare a brandingului de þarã. Cele
mai comune întrebãri asociate demersului
de cercetare ar fi: E nevoie de brand de na-
þiune?; Ce se câºtigã sau ce se pierde într-o
lume plinã de stereotipuri ºi prejudecãþi,
dacã un popor–brand este favorit?; Dacã
un produs poate fi vândut sau cumpãrat,
iar milioane de oameni pot trãi mult timp
fãrã sã-l foloseascã, este oare posibil ca o
naþiune sã existe în absenþa reprezentãrii
sociale a tuturor caracteristicilor care o
definesc?; Dincolo de hartã, are o naþiune
nevoie de alte semne pentru a fi identifi-
catã?; Poate un specialist în relaþii publice
sã punã diagnosticul corect ºi sã vindece
imaginea de marcã a unei þãri? Sociolo-
gia, imagologia, geopolitica, teoria comu-
nicãrii, practicile de lobysm ºi diplomaþie
culturalã oferã în mod combinat instru-
mentarul necesar analizei, creãrii, ajustãrii
brandului de þarã.
Brandul de þarã diferã în stuctura sa de

alte concepte ºi variabile creatoare de ima-
gine. Memoria istoricã convertitã în ac-
þiuni de Diplomaþia culturalã ar avea ca
scop reprezentarea naþiunii în toatã com-
plexitatea ei, prin reflectarea multiplelor
faþete ºi paliere sociale ºi culturale. Bran-
dingul este, dimpotrivã, o practicã ce pre-
supune simplificarea ºi schematizarea, re-
strângerea mesajului imagistic la câteva
noþiuni de efect. Brandingul de þarã nu pre-
supune doar reflectarea sinteticã a ceea ce
o naþiune a fost ºi este, ci ºi o viziune cu
raportare la viitorul dezirabil, aºa-numitul
„efect aspiraþional“ (Ibidem, 122). Conce-
perea „efectului aspiraþional“ nu e o misiu-
ne uºoarã, pentru cã, pentru a fi acceptat ºi
de succes, este de dorit sã concentreze ele-
mentele estompate, tãcute ale identitãþii
naþionale, dar cu calitatea de a fi acceptate
ca reprezentative pentru respectiva identi-
tate ºi în mãsurã sã producã efectul dorit.
Importanþa legãturii reale a „efectului as-
piraþional“ cu elemente percepute ºi accep-
tate ale identitãþii naþionale a fost demon-
stratã recent de falimentul campaniei de
branding naþional a Marii Britanii din anii
’90, desfãºuratã sub sloganul „Cool Bri-
tannia“ prin care guvernul britanic dorea o
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imagine îmbunãtãþitã a þãrii ºi departajarea
acesteia de anumite stereotipuri.
Ca ºi în alte domenii, profesionalismul

face diferenþa dintre eºec ºi succes deoarece
brandingul de þarã nu se limiteazã la repe-
tarea obsesivã a unor cliºee ºi stereotipuri.
Majoritatea þãrilor Europei Centrale ºi de
Est au lãsat sarcina „brandingului naþio-
nal“ în mâinile unor firme specializate bri-
tanice (Interbrand) sau americane (Omni-
com Group). Aceastã tendinþã i-a fãcut pe
unii analiºti sã vorbeascã de o „privatizare
a politicii externe“ (Ibidem, 124), deºi fe-
nomenul nu este nou (în România inter-
belicã de pildã, majoritatea albumelor des-
tinate reprezentãrii au fost fãcute de ex-
perþi germani ºi francezi, ulterior contrac-
tate la case de editurã prestigioase). Printre
cei mai cunoscuþi experþi angajaþi de di-
verse guverne pentru a le analiza ºi în-
tocmi strategia de branding de þarã actual-
mente se pot numãra S. Anholdt ºi W.
Olins. Alte direcþii de cercetare se referã la
fenomenul de „marketizare“ a culturii ºi
„culturalizare“ a economiei, în desfãºurare
în societãþile postindustriale în care se asis-
tã la un proces forþat de economizare (efi-
cientizare) a sãnãtãþii, educaþiei ºi culturii,
iar pe de altã parte de „culturalizare “ a
pieþii, în sensul în care cultura (inclusiv
înaltã) are un cuvânt de spus în designul
produselor industriale ºi serviciilor.
Dimensiunea istoricã a reprezentãrii în

procesul de branding nu va þine cont de
ceea ce este memorat în conºtiinþa istoricã
naþionalã. Va selecta ceea ce corespunde
ideii-forþã pe care se bazeazã produsul fi-
nal ºi scopului pentru care brandul respec-
tiv este creat (turism, investiþii, retuºarea
unei imagini negative, generarea de mân-
drie naþionalã pe plan intern etc.). Dar în
ce mãsurã este reprezentativ brandingul?

Rolul imaginii este întãrit de revoluþia in-
formaþionalã, de faptul cã produsul în sine
nu trebuie sã fie ceva tangibil.
Mecanismul creãrii brandingului de þa-

rã propus de W. Olins (Olins, W., 1999,
23-24) presupune 7 paºi: 1. Crearea unui
grup de lucru format din reprezentanþi ai
guvernului, mediului de afaceri, culturii,
sferei academice, educaþiei ºi mass-media
(pentru implementare). 2. Folosirea de me-
tode calitative ºi cantitative în mãsurã sã
mãsoare ºi sã redea cu acurateþe felul în
care naþiunea este perceputã pe plan intern
ºi extern (care sunt stereotipurile etc.). 3.
Consultarea cu personalitãþi reprezentative
în mãsurã sã ofere rãspunsuri credibile re-
feritoare la punctele forte ºi punctele slabe
din „caracterul“, „identitatea“ naþiunii. 4.
Identificarea unei strategii de campanie ºi a
ideii centrale în jurul cãreia graviteazã în-
treaga strategie (în majoritatea cazurilor
„ideea centralã“ este un slogan mai mult sau
mai puþin inspirat). 5. Crearea unui design
visual ce va însoþi toate produsele desti-
nate reprezentãrii externe. 6. Corelarea ºi
ajustarea mesajului diferitelor tipuri de pu-
blic þintã: turism, politicieni, mediu de afa-
ceri, media. 7. Crearea legãturilor necesare
cu mass-media în mãsurã sã popularizeze
ºi sã menþinã active pe o perioadã determi-
natã ideile-forþã ale campaniei.
Alte strategii asociate creãrii brandului

de þarã se referã la asocierea de simboluri
relevante ºi uºor recognoscibile: logo-uri,
culori (spre exemplu, Australia foloseºte
roºul-cãrãmiziu, imagine asociatã deºertu-
lui, Noua Zeelandã verdele-rece, culoarea
predominantã a mãrii ºi a peisajului), teme
melodice, sloganuri publicitare, elemente
grafice relevante (inspirate din folclorul
tradiþional), gusturi ºi mai nou, în anumite
situaþii, chiar mirosuri.


