LIGA BANCHERILOR

Chi in u, 27 iunie 2013

COMUNICAT DE PRES
Liga Bancherilor din Moldova V informeaz , c la 27 iunie 2013 la Chi in u i-a desf urat lucr rile
Simpozionul Economic International ”Cre terea Economic i Stabilitatea Financiar ”.
Organizator:
Liga Bancherilor din Moldova.
Parteneri:
Camera de Comer i Industrie din Moldova
Academia de Studii Economice din Moldova
Consiliul Coordonator Interna ional al asocia iilor bancare din rile CSI, Europei Centrale i de Est.
Simpozionul a fost dedicat unui subiect activ abordat în ultima perioad pe plan interna ional i actual
pentru mediul de afaceri din Republica Moldova. Strategia de dezvoltare a unei ri are, de regul , ca
obiectiv primordial realizarea principalilor indicatori economici i sociali, precum cre terea economic
sustenabil , ridicarea nivelului de trai al popula iei, reducerea omajului, etc.. În acest context, sectorul
financiar-bancar al rii este pus în fa a unei dileme: s respecte cerin ele de pruden
i diminuare a
riscurilor i s continue s crediteze economia na ional . Este ast zi sistemul financiar-bancar capabil s
îndestuleze cu bani suficien i economia pentru o cre tere economic durabil în condi iile asigur rii unei
stabilit i financiare? Sunt întreb rile cheie ce au fost dezb tute în cadrul acestui for economic.
La lucr rile Simpozionului au participat delega ii ale comunit ilor bancare din 12 ri, dar i
reprezentan ii organiza iilor financiare interna ionale la Chi in u, membrii cercurilor de afaceri i
diplomatice ce activeaz în Republica Moldova. Evenimentul a fost marcat de participarea
reprezentan ilor Parlamentului Republicii Moldova, Guvernului, Academiei de tiin e a Moldovei.
În cadrul Simpozionului a avut loc i edin a Consiliului Coordonator Interna ional al asocia ilor bancare
din rile CSI, Europei Centrale i de Est. Participan ii la întrunire au aprobat aderarea Ligii Bancherilor
din Moldova la aceast structur bancar interna ional .
La finalul dezbaterilor participan ii la Simpozion au adoptat o rezolu ie cu privire la unele concluzii i
recomand ri, ce se transmite autorit ilor publice spre informare.
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