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Procesele de transformare activă în domeniul finanţelor la nivel 
internaţional, determină necesitatea de a crea în Republica Moldova 
un sistem financiar eficient, care ar putea rezista la provocările 
externe în contextul globalizării, precum şi pentru a asigura o 
dezvoltare sustenabilă a ţării. 

Sistemul financiar, ca parte integrantă a sistemului economic 
global este într-un proces constant de schimbare, evoluţie şi alte 
transformări. În calitate de criteriile evoluţiei sistemului financiar, 
ţinând cont de impactul globalizării economiei mondiale, este 
necesar să se ia în considerare modificările survenite în următoarele 
constrângeri instituţionale: 

- valoarea costurilor de tranzacţiilor ale sistemului financiar 
global; 

- caracterul aproape complet al informaţiilor cu privire la 
funcţionarea pieţelor financiare şi a sistemelor financiare naţionale; 

- punerea în aplicare a principiilor şi a metodelor de 
funcţionare a sistemului financiar global într-un proces de 
reproducere unică. 

În condiţiile globalizării sistemului financiar internaţional, 
sistemul financiar naţional, în mod natural, necesită căutarea de 
forme de interacţiune şi direcţii ce ar corespunde cerinţelor 
internaţionale, adaptate la specificul naţional. 

Creşterea eficienţei sistemului financiar în condiţiile globalizării este 
indisolubil legată de sistemul de reglementare, precum şi eficienţa de 
funcţionare a acestuia care depinde de obiectivele şi sarcinile, care 
trebuie să rezulte din strategia financiară pe termen lung. 

În condiţiile globalizării provocările cu care se confruntă 
economia Republicii Moldova, dobândesc un caracter tot  mai 
pronunţat. Rezolvarea complexă a acestor provocări presupune 
crearea unor fundamente pentru punerea în aplicare a modificărilor 
structurale progresive în economie, capabile să contribuie la 
dezvoltarea economică sustenabilă. 
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Misiunea de bază a sistemului financiar este furnizarea de servicii 
financiare, care trebuie să satisfacă cerinţele economiei şi a societăţii 
în creşterea niveului investiţiilor şi în stabilitatea socială. Pentru ca 
sistemul financiar din Republica Moldova să corespundă nevoilor 
economiei şi societăţii, e nevoie de un concept în care să se 
evidenţieze următoarele: 

- necesităţile sectorului real al economiei în resurse pentru 
completarea mijloacelor circulante, extinderea bazei de producţie, de 
renovare a infrastructurii; fără aceste resurse nu este posibilă o 
creştere inovaţională  şi dezvoltare eficientă; 

- asigurarea cererii populaţiei pentru instrumente financiare 
pentru protejarea  şi sporirea  nivelului de viaţă atins; astfel, sectorul 
financiar contribuie la atingerea stabilităţii sociale necesare populaţiei 
şi asigurării garanţiilor sociale minime 

- nevoile statului în maximizarea valorii adăugate constituite pe 
teritoriul ţării şi infrastructurii financiare pentru desfăşurarea politicii 
economice, menite să contribuie la asigurarea creşterii economice 
sustenabile şi a competitivităţii economiei 

În mod evident, gradul de dezvoltare al sistemului financiar şi a 
elementului său de bază – sistemului bancar determină în mare 
măsură posibilităţile reale ale economiei Republicii Moldova. 
Sistemul bancar moldovenesc este o componentă cheie a 
infrastructurii naţionale, care determină eficienţa de transformare a 
economiilor în investiţii şi totodată competitivitatea economiei 
Republicii Moldova. Dar în forma sa existentă, în condiţiile actuale, 
sistemul bancar moldovenesc este neadecvat cerinţelor economiei şi 
societăţii noastre.  

 
 
 


