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Cooperarea internațională între 
băncile centrale: cele mai bune 
practici ale SEBC 
Prezentul document, care conține cele mai bune practici, a fost elaborat de Grupul 
de lucru pentru cooperarea între băncile centrale, sub egida Comitetului de relații 
internaționale al SEBC. Grupul de lucru este format din personal de la toate băncile 
centrale din SEBC care coordonează – în cadrul instituțiilor lor respective – 
activitățile de cooperare la nivel de experți și de conducere cu băncile centrale din 
afara UE. Domeniul vizat de prezentul document este astfel limitat la cooperarea 
între băncile centrale la nivel de experți, derulată între băncile centrale din SEBC și 
băncile centrale din afara UE, și nu acoperă nici activitățile de cooperare din cadrul 
SEBC, nici cooperarea în materie de politici. 
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Introducere 

Cooperarea între băncile centrale este o practică consacrată, care a demarat prin 
crearea unei rețele internaționale a principalelor bănci centrale în prima jumătate a 
secolului trecut, odată cu înființarea Băncii Reglementelor Internaționale în 
anul 1930. 

Cooperarea între băncile centrale include o gamă largă și diversă de activități care 
au avut, în timp, formate și accente geografice diferite. În special, crearea Uniunii 
Economice și Monetare și extinderea UE, dar și evoluțiile la nivel mondial au 
influențat obiectul și formatul activităților de cooperare între băncile centrale. 

Activitățile de cooperare între băncile centrale derulate de SEBC, care este format 
din BCE și băncile centrale naționale ale tuturor statelor membre din UE, se bazează 
în mare parte pe cerere și răspund astfel unor solicitări specifice. 

Prezentul document descrie cele mai bune practici care ilustrează motivația, 
modalitățile și principiile aplicate de SEBC în cadrul activităților sale de cooperare 
între băncile centrale. 

Motivație 

Misiunea activităților SEBC de cooperare între băncile centrale – organizate atât 
individual, cât și în comun – este aceea de a consolida relațiile acestuia cu băncile 
centrale din afara UE și de a încuraja practicile solide în ceea ce privește activitățile 
de bancă centrală și de supraveghere, contribuind astfel la stabilitatea monetară și 
financiară. Aceste activități vizează în principal băncile centrale și autoritățile de 
supraveghere din țările în curs de dezvoltare și din economiile de piață emergente. 

Ca parte a activităților lor de cooperare, băncile centrale naționale, alături de BCE și 
SEBC cooperează cu băncile centrale din țările în curs de dezvoltare și din 
economiile de piață emergente pentru a analiza politicile și practicile specifice 
băncilor centrale, consolidând astfel informarea reciprocă cu privire la evoluțiile 
economice și financiare. În plus, activitățile SEBC de cooperare între băncile 
centrale asigură un forum de discuție pentru țările candidate la UE și sprijină 
consolidarea capacităților instituționale ale acestora în cadrul pregătirilor lor de 
aderare, în viitor, la SEBC. 

Băncile centrale naționale dau curs, de asemenea, legăturilor pe care este posibil ca 
țările lor să le fi stabilit cu bănci centrale din afara UE și partajează experiența 
dobândită în realizarea tuturor atribuțiilor prevăzute în cadrul mandatului lor. 

Practici 

Activitățile SEBC de cooperare între băncile centrale se bazează pe o serie de 
principii: 
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Principiul 1: Stabilitate monetară și financiară la nivel mondial 

Esența cooperării între băncile centrale constă în transferul de cunoștințe. Atunci 
când pun cunoștințele de care dispun la dispoziția instituțiilor omoloage, băncile 
centrale din SEBC contribuie la promovarea stabilității monetare și financiare la nivel 
mondial. 

Principiul 2: Consolidarea relațiilor 

Stabilirea și menținerea unor relații profesionale strânse sunt esențiale pentru o 
cooperare solidă și fructuoasă. Din acest motiv, prin cooperarea între băncile 
centrale, SEBC a consolidat, pe parcursul multor ani, parteneriate cu autorități de 
supraveghere monetară și financiară din întreaga lume. 

Principiul 3: Deschidere și respect 

SEBC cooperează cu partenerii săi într-un cadru de deschidere și de respect deplin. 
Toate interacțiunile au la bază înțelegerea și încrederea reciprocă, conștientizarea 
aspectelor culturale, precum și deschiderea față de idei și opinii.  

Principiul 4: Eficiența 

Membrii SEBC gestionează toate resursele cu prudență și promovează soluții 
eficace și rentabile, aplicând principiile planificării riguroase în toate etapele ciclului 
de viață al unui proiect. În cadrul SEBC, sinergiile și economiile de scară potențiale 
care decurg din cooperarea între băncile centrale sunt identificate și exploatate în 
măsura posibilului. Ori de câte ori este adecvat, se urmărește optimizarea eficienței 
prin utilizarea noilor platforme și instrumente digitale. 

Principiul 5: Sustenabilitatea 

Activitățile SEBC de cooperare între băncile centrale vizează exercitarea unui impact 
sustenabil, în sensul că rezultatul cooperării ar trebui să persiste dincolo de 
activitățile specifice. Din acest motiv, activitățile se bazează pe cerere și sunt 
adaptate în funcție de nevoile băncilor centrale partenere, asigurând asumarea 
acestora. Se acordă atenția cuvenită capacităților de absorbție ale instituției 
beneficiare.  

Principiul 6: Evaluarea 

Activitățile SEBC de cooperare între băncile centrale includ – după caz – mecanisme 
de monitorizare, raportare și feedback pentru analiza activităților și evaluarea 
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relevanței, eficienței, eficacității, sustenabilității și impactului acestora, în vederea 
formulării unor concluzii privind modul în care activitățile viitoare pot fi consolidate. 

Modalități 

Luând în considerare abordările naționale diferite, cooperarea între băncile centrale 
poate fi caracterizată în cel mai bun mod printr-un set de exemple ilustrative, mai 
degrabă decât printr-o definiție generală. Următoarele exemple prezintă elementele 
principale ale activităților de cooperare între băncile centrale: 

• contacte la nivel înalt și discuții la nivel de politici (precum conferințe și reuniuni 
bilaterale între membrii organelor de conducere); 

• discuții inter pares; 

• seminare, workshopuri, cursuri de formare sau alte evenimente cu caracter 
educativ, inclusiv cu privire la tehnologia inovatoare, după caz, la care participă 
reprezentanți ai băncilor centrale din întreaga lume; 

• programe structurate dedicate (pe termen mediu și lung) de sprijinire a 
consolidării instituțiilor și a structurării politicilor sau misiuni periodice la nivel 
tehnic sau la nivel de politici; 

• activități de coordonare în vederea obținerii unor finanțări din surse externe (de 
exemplu, proiecte finanțate de UE), fie în urma unor schimburi bilaterale, fie pe 
baza unor acorduri cu alte bănci centrale ori instituții (de exemplu, instituții 
financiare internaționale, instituții ale UE, autorități guvernamentale); 

• o gamă largă de alte activități, precum detașări, vizite, videoconferințe și 
teleconferințe, completarea de chestionare. 
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