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Dezvoltarea rapidă a economiei şi tehnologiei, apariţia inovaţiei 
financiare şi economice, reţelelor sociale nu mai pot fi explicate în 
cadrul conceptelor şi a metodologiei ştiinţei existente. 

În analiza înţelegerii naturii apariţiei şi răspândirii riscurilor 
sistemice, identificarea principalilor declanşatori şi canalelor de 
infecţie, la fel modelarea şi managementul sistemelor durabile şi, în 
consecinţă, transformarea sistemelor de gestionare a riscurilor, 
precum şi reglementarea şi supravegherea financiară, în condiţiile în 
schimbare ale funcţionării pieţelor financiare, trebuie de bazat pe 
teoria complexităţii şi dinamicii sistemelor. 

Problema analizei riscului bancar, şi mai ales a celui sistemic, în 
absenţa unei teorii complete a identificării şi a analizei până în 
prezent rămâne controversată, cu atât mai dificil este de a aduce 
soluţii cu privire la detectarea corectă a acestora prin intermediul 
tehnologiilor bancare electronice.  

Recomandările pentru riscuri bancare oferite de către 
organismele internaţionale de reglementare şi supraveghere bancară 
susţin că detectarea timpurie a acestora se realizează prin 
specificarea compoziţiei factorilor interni negativi în instituţiile de 
credit, care dau naştere, în general riscului. 

Pe de altă parte, este important că aceleaşi consecinţe negative 
pot avea un impact diferit asupra poziţiei financiare a instituţiilor de 
credit din cauza dimensiunii diferite a lor, domeniul de aplicare şi 
specificul activităţilor bancare, structura resurselor financiare şi 
suportul tehnologic al operaţiunilor bancare. Spre exemplu o 
tranzacţie problematică o bancă nu o va observa, una de talie medie 
va fi în măsură să se apere, iar o a treia banca "nu va supravieţui." 
Prin urmare, experţii accentuează aceste instituţii, este necesar să se 
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evalueze nivelul de risc sistemic în ceea ce priveşte relevanţa 
acestora pentru anumite bănci comerciale. 

Există un şir de indicatori, care ar putea detecta din timp riscul 
sistemic în cadrul unui sector bancar. Astfel crearea unui soft, care 
ar calcula indicatorii şi i-ar pune în limite admisibile, ar putea teoretic 
rezolva problema detectării timpurii a riscului sistemic. Însă, există o 
mulţime de probleme ce fac imposibilă rezolvarea problemei date pe 
aşa o cale. Una dintre acestea ar fi inexistenţa unui set unic de 
indicatori în determinarea şi analiza riscului sistemic. Un alt moment 
ar fi interdependenţa riscului sistemic cu alte riscuri bancare. La fel 
coerenţa informaţiilor prezentate, la fel, ar fi o barieră. 

Luând în considerare toate riscurile bancare şi componentele ce 
le crează, analiza şi monitorizarea acestora prin intermediul 
sistemelor electronice ar fi o soluţie pentru dezvoltarea durabilă a 
instituţilor de credit. Însă crearea platformei date pare imosibilă la 
ziua de azi, fapt care ar putea fi schimbat în viitorul apropiat, o dată 
cu dezvoltarea rapidă a tehnologiilor informaţionale, avînd în acest 
caz o soluţie revoluţionară în detectarea timpurie a riscului sistemic 
şi monitorizarea acestuia. 
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