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REZOLU IA  

participan ilor la Simpozionul Economic Interna ional ”Cre terea economic i stabilitatea financiar ” 

Participan ii Simpozionului economic interna ional men ioneaz , c  alegerea în calitate de generic al evenimentului a 
temei ”Cre terea Economic i Stabilitatea Financiar ” a fost oportun  în contextul evolu iilor i tendin elor economice 
pe plan na ional i interna ional, cât i a discu iilor i dezbaterilor publice din ultima perioad  cu referin  la necesitatea 
realiz rii cre terii economice sustenabile în condi iile men inerii stabilit ii financiare. 

Considerând schimb rile majore pe care le-au suferit sistemele financiare sub influen a ac iunilor de inovare 
tehnologic , liberalizare i globalizare din ultimul timp, dar i ca urmare a recentei crize financiare, realizarea stabilit ii 
financiare constituie una din noile provoc ri c rora trebuie s  le fac  fa  economiile contemporane, ce tind spre un 
nivel durabil al cre terii economice. 

Este de men ionat, c  criz  financiar  prin care au trecut economiile na ionale a generat procese în stare s  schimbe 
sistemul economic i social la nivel global, iar recuperarea ritmurilor de cre tere economic  din perioada pre-criz   
devine pentru unele state un proces de lung  durat i cu multe incertitudini. Drept dovad  este i criza datoriilor 
publice din zona Euro, dar i din alte state europene, care r mâne un factor de instabilitate.   

În acest context, problemele principale care necesit  solu ionare in de ameliorarea calit ii cre terii economice, 
consolidarea stabilit ii financiare, crearea unui mediu economic cu adev rat atractiv pentru activit i de antreprenoriat 
în condi iile cerin elor economiei de pia  bazat  pe libera concuren i libera ini iativ . 

Urmare m surilor adoptate de autorit ile publice s-a reu it în mare m sur  atenuarea efectelor crizei financiare i 
elaborarea unui set de reglement ri pentru a preveni astfel de situa ii, care întreprinse la nivel mondial i regional ar 
putea influen a pozitiv cre terea economic i evitarea unui nou val al crizei economice. 

În  epoca  globaliz rii,  este  cert  c  nici  o  ar  nu  este  o  "insul ",  atunci  când  vine  vorba  de  stabilitatea  economic i  
financiar . Cu referin  la economia Republicii Moldova men ion m urm toarele. Economia Republicii Moldova a 
resim it impactul crizei mondiale din plin, dovad  fiind dinamica principalilor indicatori macroeconomici. Criza a afectat 
toate domeniile economiei na ionale. Drept consecin , produsul intern brut a sc zut în anul 2009 fa  de anul 2008 cu 
7.7 la sut , iar deficitul bugetar a atins cifra de minus 9 la sut .  

Revenirea la cre terea economic  a început deja în 2010. La momentul actual, dup  o contrac ie moderat  a economiei 
în anul 2012, se observ  semne evidente de redresare a situa iei economice. Astfel, în primul trimestru al anului 2013 
PIB-ul real a crescut cu 3.5 la sut , ceea ce permite s  prognoz m o cre tere economic  de circa 4 la sut  la sfâr it de an, 
conform estim rilor partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova. De asemenea, pot fi men ionate reducerea 



LIGA  BANCHERILOR 

 

 

 
            

semnificativ  a deficitului bugetar, restabilirea nivelului rezervelor interna ionale, precum i men inerea sub control a 
nivelului infla iei. 

Toate aceste realiz ri permit s  facem concluzia, c  economia Republicii Moldova i-a revenit dup  criza financiar  din 
2008, iar ac iunile întreprinse de autorit ile publice au redus gradul de vulnerabilitate al economiei fa  de provoc rile 
economice externe. 

Un rol esen ial în evolu iile post-criz  ale sistemului financiar i al economiei per ansamblu îl are stabilitatea financiar . 
În general, stabilitatea financiar  este acea stare în care mecanismele economice de formare a pre urilor, de evaluare i 
gestionare a riscurilor financiare func ioneaz  suficient de bine pentru a contribui la cre terea performan ei economice. 
Stabilitatea financiar  este acea precondi ie de baz  pentru realizarea unei cre teri economice sustenabile, devenind o 
preocupare permanent  atât pe plan intern cât i interna ional. 

Experien ele recente de pe pie ele financiare interna ionale au demonstrat cre terea gradului de interconectare a 
economiilor rilor. În acest context, sistemul bancar, de rând cu alte institu ii financiare, formeaz  prima linie de 
ap rare împotriva crizelor financiare, acestora revenindu-le responsabilitatea de a- i men ine viabilitatea, solvabilitatea 
i profitabilitatea, gestionând totodat  riscurile pe care i le asum .  

Ca urmare, se pot eviden ia unele concluzii importante cu privire la starea actual  a sectorului bancar la nivel european 
i regional:  

 Sectorul bancar r mâne în mare parte vulnerabil;  

 Se men in în continuare provoc ri serioase ca urmare a cre terii riscului de creditare i sc derii nivelului 
profitabilit ii; 

 Se p streaz  incertitudini cu privire la agenda i con inutul reglement rilor ce urmeaz  s  intre în vigoare; 

 Sectorul bancar trebuie s i diversifice sursele de finan are pe o baz  durabil   i previzibil .  

Dup  ce a trecut prin criza financiar  sistemul bancar urm re te ast zi obiectivul de a se adapta la noile condi ii de 
activitate i reglement ri pruden iale. Acest lucru va însemna o mai bun  gestionare a riscurilor, dar i restabilirea 
încrederii popula iei i investitorilor prin implementarea unor practici de guvernan  corporativ  cu referin  la structura 
i transparen a ac ionariatului. 

Cu referin  la sectoarele bancare, reprezentan ii c rora particip  la acest simpozion, se poate de men ionat prezen a 
unor sisteme financiar-bancare stabile i viabile, îns  care denot  în continuare un grad relativ ridicat de concentrare i 
nivel sc zut al competitivit ii. Recunoa tem, totodat , slaba integrare a unor sectoare în circuitele i derivatele 
sistemelor financiare interna ionale. De asemenea, în baza indicatorilor de performan , este necesar de a men iona 
poten ialul nevalorificat al pie ei bancare, îndeosebi cu referin  la gradul intermedierii financiare, dar i a serviciilor 
prestate popula iei i agen ilor economici. Astfel, consolidarea capacit ii sistemului bancar reprezint  o necesitate dar 
i o oportunitate în contextul politicilor economice promovate de autorit ile publice na ionale.  

Urmare dezbaterilor i discu iilor în cadrul sesiunilor plenare, participan ii la simpozion men ioneaz  urm toarele 
concluzii i recomand ri. 

 În prezent nu se întrev d careva premise ale declan rii unui nou val al crizei economice financiare. Pericolul 
încetinirii cre terii economice i deterior rii situa iei macroeconomice totu i va persista în continuare. 



LIGA  BANCHERILOR 

 

 

 
            

 Problemele principale cu care se confrunt  ast zi economiile na ionale sunt preponderent de ordin economic i 
regulatoriu: prezen a unei perioade de instabilitate financiar ; atractivitate investi ional  sc zut ; prezen a unor 
imperfec iuni la implementarea cadrului normativ privind transparen a structurii ac ionariatului i protec ia 
dreptului de proprietate în sectorul bancar. 

 Se consider  oportun  identificarea unor noi politici i mecanisme de dezvoltare a economilor na ionale în care 
factori determinan i  ai cre terii economice sustenabilele vor fi competitivitatea i eficien a. 

 În situa ia în care unele economii sunt percepute ast zi drept economii bazate pe folosirea intensiv  a factorilor 
primari, devine important  continuarea reformelor structurale i implementarea unor modele de dezvoltare 
economic  bazat  pe investi i, inova ii, cre terea i diversificarea exporturilor.  

 În contextul rolului primordial al stabilit ii financiare în asigurarea unei cre teri economice durabile sistemul 
financiar urmeaz  s  identifice un nou echilibru între gestionarea corect  a riscurilor i gradul intermedierii 
financiare. 

 Se consider  oportun de a recomanda autorit ilor de resort s  perfec ioneze legisla ia cu referin  la protec ia 
concuren ei în activitatea sistemului financiar.  

 Criza financiar  a pus în eviden  necesitatea actualiz rii reglement rilor aplicabile sectorului financiar: bancar i 
nebancar. În acest context, se recomand  autorit ilor de reglementare s  asimileze reglement rile europene în 
domeniu pentru institu iile financiare astfel încât s  minimizeze riscurile pruden iale, dar nu în detrimentul 
obiectivului de cre tere economic  durabil . 
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