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GLOBALIZAREA FINANCIARĂ CA FORMĂ DE 
MANIFESTARE A GLOBALIZĂRII ÎN SFERA ECONOMICĂ ŞI 

INFLUENŢE ASUPRA SISTEMULUI BANCAR 

Alla DAROVANNAIA, conf. univ., dr., ASEM 
 

Globalizarea este o forţa care restructurează societatea, instituţiile 
de guvernare şi ordinea mondială, reorganizează economiile 
naţionale, deteritorializănd activitatea economica, ce capătă 
dimensiuni transnaţionale, astfel ca spaţiul economic naţional nu se 
mai suprapune peste limitele teritoriului naţional. Piaţa bancară nu 
putea fi ocolită de procesul globalizării, fund una din expresiile cele 
mai semnificative, cu reverberaţii directe asupra ansamblului 
fenomenului. Pe de о parte, globalizarea activităţii bancare este un 
aspect firesc al alinierii la transformările care au loc în procesele de 
producţie, circulaţia mărfurilor şi prestărilor de servicii pe plan 
mondial. Pe de altă parte, procesul de globalizare a activităţii bancare 
apare ca un promotor, un factor de susţinere a globalizării în toate 
compartimentele, datorită rolului prioritar al asigurării şi distribuirii 
financiare în toate procesele de dezvoltare. 

Globalizarea activităţii bancare este în principal un rezultat la 
revoluţiei informaţiei, al tehnologiilor şi diseminării ei pe plan 
mondial. 

Globalizarea bancară se realizează nu numai geografic, la scară 
planetară, dar si structural; marile grupuri financiare internaţionale 
fiind adevărate conglomerate care includ, pe lângă bănci, societăţi de 
asigurare-reasigurare, fonduri de investiţii ori de pensii, activităţi pe 
piaţa de capital, leasing, capabile să ofere aşa-numite servicii 
financiare integrate. Banca, sub denumirea ei cea mai recentă de 
„instituţie de credit”, devine - de fapt - о mega bancă sau о instituţie 
de credit extrem de diversificată. Aşa se si explică dezbaterea 
interesantă cu privire la viitorul băncilor: bancă universală sau bancă 
specializată 

Globalizarea bancară reprezintă stadiul în care serviciile bancare 
au о arie de răspândire mondială, devenind universale. Serviciile 
bancare universale presupun armonizarea reglementărilor bancare, 
secondată de ridicarea barierelor din calea unei competiţii deschise 
pe toate pieţele, creşterea numărului valutelor în care operează si 
implantarea de sedii în străinătate. 
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Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană va marca 
un nou drum pentru băncile prezente pe piaţă. Consolidarea 
sistemului bancar va continua, iar schimbările vor fi mari şi 
profunde. Conform obiectivelor urmărite în domeniul integrării 
europene, Banca Naţională a Moldovei a acţionat în concordanta cu 
demersurile susţinute ale Moldovei privind ajustarea instituţională, 
structurală şi operaţională a economiei autohtone la cerinţele 
comunitare. Ca о concluzie generală putem afirma că impactul 
pozitiv pe care aderarea la Uniunea Europeană îl va aduce sistemului 
bancar din ţara noastră, va fi asupra stabilităţii pieţei bancare şi al 
creşterii gradului său de sofisticare. Acest lucru se va întâmpla, în 
principal, prin reeducarea băncilor în direcţii legate de reguli şi 
sisteme prudenţiale sporite, conform normelor şi standardelor 
europene şi prin consolidarea pieţei financiare interne şi a 
mecanismelor aferente. 

Totuşi, industria serviciilor financiare în general, şi sectorul 
bancar în particular, rămân departe de a fi deplin globalizate. Cu 
toată consolidarea bancară masivă din tarile dezvoltate, fuziunile şi 
achiziţiile transfrontaliere au fost mai puţin frecvente. Este foarte 
probabil ca industria bancară să nu devină niciodată complet 
globalizată. Unele servicii bancare - cum ar fi creditarea micilor 
afaceri - ar putea rămâne apanajul băncilor mici, locale, în timp ce 
alte servicii - cum ar fi creditele sindicalizate - se pretează mai mult 
la a fi furnizate de instituţii mari, globale. 
Şansele Moldovei şi a altor state cu economie în tranziţie depind 

în mod esenţial de crearea cadrului care să permită exploatarea 
beneficiilor aduse de globalizare şi diminuarea efectelor negative. 
Crearea unui astfel de cadru necesită eforturi substanţiale din partea 
necesită eforturi substanţiale din partea autorităţilor. Pe de o parte, 
trebuie realizate eforturile de explicare completă a procesului. Pe de 
altă parte, trebuie făcute eforturile necesare de adaptare a politicilor 
şi a legislaţiei. 

 
 


