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CAPITOLUL 1 
CREDITUL, element de economisire  - investire 

 
1.1. Definiţia creditului 

 
Etimologic, cuvântul credit provine din latinescul creditum – participiul trecut al 

verbului credea, credere – şi semnifică credinţa celui care dă bunuri sau sume de bani că 
va primi în schimb valori echivalente. Această origine a noţiunii scoate în evidenţă un 
element psihologic necesar unei operaţiuni de credit: încrederea. 

Creditul exprimă ansamblul de relaţii economice prin care capitalul disponibil ca 
urmare a nesincronozării momentelor reproducţiei este reintrodus în circuitul economic.  

Legea bancară defineşte creditul ca fiind ,,orice angajament de punere la dispoziţie 
sau acordare a unei sume de bani ori prelungirea scadenţei unei datorii, în schimbul 
obligaţiei debitorului la rambursarea sumei respective, precum şi la plata unei dobânzi 
sau a altor cheltuieli legate de această sumă sau orice angajament de achiziţionare a unui 
titlu care încorporează o creanţă ori a altui drept la încasarea unei de bani”. De regulă 
creditul este purtător de dobândă şi este garantat cu bunuri sau valori acceptate ca atare.  

 
1.2. Elementele creditului 

 
Elementul esenţial al creditului îl reprezintă, după cum rezultă şi din termenii de 

origine ai cestuia, încrederea, şi anume încrederea celui ce dă cu împrumut o anumită 
sumă, că o va primi înapoi la scadenţă, însoţită de o dobândă. În momentul în care se 
acordă un credit, este ca şi când s-ar elibera un brevet de moralitate sau o cauţiune morală 
pentru debitor. 
 Un prim element constitutiv al creditului îl reprezintă schimbul în timp, adică 
separarea printr-un interval de timp a momentului cedării unei sume de bani de cel al 
rambursării acesteia. Pentru timpul care va trece între primirea unei sume de bani şi 
rambursarea sa beneficiarul va plăti o dobândă. Celelalte elementele constitutive ale 
oricărei operaţiuni de credit sunt schimbul de bani separat de timp, folosirea banilor, plata 
unei dobânzi. 

În orice operaţiune de credit intervin două subiecte:  
- cel care acordă creditul - numit creditor; 
- cel care primeşte creditul - numit debitor. 
Alte elemente ale creditului sunt: 
� scadenţa - reprezintă momentul sau momentele stabilite pentru rambursarea 

creditului; 
 � ratele parţiale - care se rambursează eşalonat, la anumite termene, conform 
înţelegerii stipulate în contractul de credit; 

� termenul graţie - perioada între momentul angajării creditului şi începerea 
rambursării lui; 

� garanţiile creditului - formate din bunuri, mobile sau imobile, ce se constituie la 
dispoziţia creditorului pentru asigurarea îndeplinirii de către debitor a  obligaţiilor ce 
rezultă din contractul de credit; 

� dobânda - reprezintă preţul plătit de către debitor creditorului sau pentru 
împrumutul acordat pe un termen determinat..  
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Orice operaţiune de credit comportă în sine, chiar prin natura sa, luarea în calcul a 
unui risc cert. Riscul legat de credit constă în riscul insolvabilităţii clientului care poate 
duce la pierderea sumei împrumutate şi riscul imobilizări, când clientul nu respectă 
angajamentul achitării la scadenţă a sumei cuvenite.  
  

1.3. Condiţiile creditului 
 

În îndeplinirea funcţiilor şi rolului creditului în economia de piaţă, pentru 
valorificarea la maximum a avantajelor generate de credit şi diminuarea la minimum a 
riscurilor ce rezultă ca urmare a acordării creditului, este absolut necesar să fie îndeplinite 
anumite condiţii1: 

a) existenţa unui sistem juridic prin care să se reglementeze cadrul general al 
operaţiunilor de credit, ceea ce presupune: 
  - măsuri asiguratorii şi de protecţie pentru cei implicaţi în relaţiile de credit; 
 - drepturi şi obligaţii, atât pentru creditori cât şi pentru debitori; 
 - proceduri de soluţionare a litigiilor dintre părţi şi organe competente de soluţionare 
a respectivelor litigii.  

Cadrul juridic trebuie să fie suficient de flexibil pentru a stimula libera iniţiativă, dar 
şi suficient de categoric pentru a limita riscurile. 

b) existenţa unui sistem instituţional, constând într-un ansamblu de instituţii şi 
organisme specializate, cu o vastă reţea dispusă în teritoriu, dar şi cu relaţii de 
corespondenţă cu instituţii similare din străinătate. Este necesar ca aceste instituţii să 
dispună de personal calificat şi de mijloace tehnice moderne pentru efectuarea de 
operaţiuni de credit; 
 c) existenţa unui cadru economic favorabil,  legat de situaţia de ansamblu a 
economiei naţionale, de perspectiva ei, de gradul de dezvoltare a sectoarelor din 
economie, precum şi de conjunctura economică pe plan intern şi extern; 

d)  forma relaţiilor social - politice, în sensul existenţei cadrului general de ordine şi 
consens social - politic, de stabilitate şi continuitate a opţiunilor generale referitoare la 
deciziile macroeconomice. Este evident ca un mediu social caracterizat prin convulsii 
între diferitele categorii sociale, un regim politic instabil, contestat, o politică economică 
oscilantă, fără perspective clare, vor  influenţa elementul esenţial al creditului, adică 
încrederea,   descurajând tendinţele de economisire prin intermediul instituţiilor 
specializate, cererea de credite  din partea debitorilor sau acordarea creditelor de către 
bănci; 

e) factori de natură psihologică şi de tradiţie care se referă atât la elementul 
definitoriu al creditului, încrederea, cât şi la comportamentul agenţilor economiei, al 
întreprinzătorilor, dar şi al populaţiei în ansamblul său. Trebuie luată în considerare 
preferinţele diferitelor grupuri sociale spre economisire, consum, investiţii sau spre 
tezaurizare, toate acestea fiind influenţate de religie, de nivelul de cultură şi de educaţie, 
de profesiune,  precum şi de poziţia socială a indivizilor. 
 
 
 
 
 
                                                 
1 Şaguna Drosu D. – Drept financiar şi fiscal, Ed. Oscar Print, Bucureşti, 1997, pag. 221-225 
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1.4. Funcţiile creditului 
 

Avantajele creditului sunt evidenţiate prin funcţiile sale : 
a) funcţia distributivă constă în mobilizarea resurselor băneşti disponibile la un 

moment dat în economie şi redistribuirea lor prin acordarea de împrumuturi spre anumite 
ramuri, sectoare de activitate care au nevoie de fonduri de finanţare;  

Disponibilităţile băneşti se referă la surplusurile de capital de circulaţie aflate 
temporar sub formă inactivă în conturile bancare ale societăţilor comerciale, în conturile 
de economii ale populaţiei depuse la casele de economii ori la băncile comerciale. 
Oferind aceste disponibilităţi celor ce au nevoie de fonduri, creditul sporeşte puterea de 
acţiune productivă a capitalului, punând astfel în mişcare forţele economice latente şi 
contribuind la creşterea avuţiei reale a societăţii.  

De asemenea, faptul că procurarea de noi capitaluri se realizează într-un mod 
operativ, conferă mai multă elasticitate economiei în ansamblul ei, favorizând orientarea 
mai rapidă a investiţiilor spre sectoarele sau activităţile rentabile, asigurând o mai mare 
capacitate de adaptare la cerinţele pieţei interne şi externe şi contribuind la utilizarea 
eficientă a capitalurilor; 

b) funcţia de transformare a economiilor în investiţii: creditul sporeşte puterea de 
acţiune productivă a capitalului contribuind la creşterea avuţiei reale a societăţii. 

Orice individ poate economisi o anumită sumă de bani, mai mare sau mai mică, în 
funcţie de venitul şi comportamentul său economic. Economisirea neurmată de investire 
constituie o tezaurizare şi reprezintă un factor de dezechilibru pentru viaţa economică  

Creditul este cel care pune la dispoziţia întreprinzătorului capitalul necesar, 
asigurând transformarea economiilor inactive în investiţii. Din acest punct de vedere, 
creditul este un factor important al creşterii economice.  

Oferind accesul la credite oricărui individ care, prin intenţiile sale realiste, riguros 
fundamentate, garantează rambursarea sumelor primite, creditul contribuie la proliferarea 
firmelor de mici dimensiuni, promotoare ale noului, ceea ce favorizează concurenţa cu 
efectele pozitive asupra echilibrului economic. 

c) funcţia de emisiune monetară: această funcţie s-a manifestat la început prin 
renunţarea la monedele cu valoare intrinsecă şi trecerea la utilizarea monedei fiduciare 
(cu valoarea fictivă, bazată pe încredere), adică a bancnotei. Ulterior, prin intermediul 
instituţiilor de credit, s-au creat alături de bancnotă, multiple instrumente şi tehnici de 
plată (trata, viramentul, biletul la ordin, cecul) care au dus la diminuarea folosirii 
numerarului în acordarea creditului şi la creşterea în mari proporţii a  monedei scripturale 
în acest scop. Cu ajutorul acestor instrumente şi tehnici  s-a uşurat semnificativ procesul 
de acordare a creditelor.  

d) funcţia de asigurare a stabilităţii preţurilor: se realizează prin reglarea 
dimensiunilor cererii şi ofertei de mărfuri şi servicii, creditându-se consumul pe de o 
parte şi stocurile, pe de altă parte.  

Creditul oferă pentru proprietarii mărfurilor respective posibilitatea depozitării lor şi 
obţinerii cu anticipaţie, într-o proporţie mai mare sau mai mică, a contravalorii acestora. 

Creditul are un rol deosebit şi în promovarea relaţiilor economice internaţionale, 
stimulând exporturile şi importurile, asigurând o desfăşurare normală, rapidă şi în deplină 
siguranţă a operaţiunilor de export - import. 
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