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Le système bancaire mondial est sous l'attention des différentes analyses, critiques, récriminations 
et porte la responsabilité de tous les problèmes et les crises du monde.  Nous pouvons dire avec 
certitude que le système bancaire mondial est imparfait, il génère beaucoup de « mauvais », mais ce « 
mauvais système » ne peut pas être remplacé par un autre «bon système».  Sous les critiques similaires 
est modérée et le système financier qui est responsable de tous les maux.   

 
Sistemul bancar mondial tradiţional este în atenţia celor mai multe şi mai diverse 

analize, critici, învinuiri şi pentru de toate problemele şi crizele mondiale produse. 
Sistemul bancar mondial, putem afirma cu certitudine este imperfect, generator de 
multe „rele”, dar acest „rău” nu poate fi înlocuit cu un alt sistem „bun”. Unor critici 
similare este supus şi sistemul financiar. Vorbind despre aceste sisteme (bancar şi 
financiar) este necesar a sublinia: ambele sisteme sunt imperfecte; ambele sisteme 
sunt funcţionale; ambele sisteme au evoluat, s-au afirmat în practică fără a dispune 
de doctrinele teoretice respective. Sau dimpotrivă, teoria economică şi-a extins 
cercetările studiind aceste sisteme create din necesităţi practice; ambele sisteme sunt 
localizate în diferite ţări cu legislaţii, rigori, restricţii diferite; ambele sisteme 
efectuează operaţiuni cu resurse (bani) pentru care nu există o unitate rigidă de 
măsură; ambele sisteme se fac vinovate când în economie are percolarea valorilor; 
ambele sisteme sunt în atenţia analiştilor, practicienilor, guvernatorilor care încearcă 
să perfecţioneze aceste sisteme, să le facă inaccesibile pentru afacerile dubioase, 
furturi etc. Problema devine tot mai complexă din cauza lipsei unui sistem unic de 
rigori acceptate de guvernele tuturor ţărilor, inclusiv prezenţa unor persoane corupte 
aflate la guvernare în unele ţări.  

Dar aceasta nu înseamnă că analişti şi teoreticienii nu trebuie să depună eforturi, 
să încerce a perfecţiona sistemul bancar şi financiar. Sistemul bancar şi financiar 
sunt funcţionale, nivelul de perfecţiune este în creştere, modalităţile de comunicare a 
analiştilor, a colaboratorilor ştiinţifici a crescut, numărul „lecţiilor” (a crizelor) din 
care pot fi trase concluzii utile, a crescut, au apărut posibilităţi de imitare a  
variantelor de finanţare a sistemului bancar şi financiar etc. 

Eforturi considerabile în scopul perfecţionării sistemului bancar şi cel financiar 
depun de asemenea şi  reprezentanţii G-20. 

Sistemele bancar şi financiar sunt reciproc dependente, fiecare din ele având 
posibilitatea a fi variabilă independentă (argument), precum fiecare putând fi 
considerată şi variabilă dependentă (funcţie). Fiecare sistem bancar şi financiar pote 
accepta sau respinge nişte riscuri în desfăşurarea activităţilor respective. Ţinând cont 
de interdependenţa acestor sisteme, fiecare sistem va suporta consecinţe negative 
(pierderi). 

Vom analiza în continuare evoluţia încercărilor de a regla sistemul bancar – un 
sistem “rău”, dar în schimbul acestuia nu avem altul mai bun. O primă încercare în 
această direcţie a fost iniţiată în anul 1988 prin acordul Basel I, care a devenit un 
normativ obligatoriu pentru ţările G-10 în anul 1992 [1]. 

Conform acordului Basel I băncile sunt clasificate în 5 categorii, după 
cuantumul coeficientului de risc: 0; 10; 20; 50; 100 (%), ce corelează cu capitalul 
băncilor. În anul 2004 a fost propus acordul Basel II, care presupune anumite rigori 
cu privire la cuantumul suficienţei capitalului; monitorizarea continuă a riscurilor 
bancare; controlul disciplinei debitorilor [2]. Altfel spus, în acordul Basel II sunt 
supuse monitorizării trei tipuri de riscuri: creditar, operaţional şi de piaţă. În scopul 
evitării acestor riscuri, în acordul Basel II sunt propuse diverse tratări ale sistemelor 
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de monitorizare a băncilor în profilul riscurilor posibile bazate pe anumite principii. 
Astfel, băncile trebuie să dispună de drepturi de a se implica în activităţile bancare, 
în procedurile de calcul al indicelui LEVERAGE (raportul dintre cuantumul 
împrumututurilor către volumul disponibilului de mijloace).  

Toate versiunile acordurilor Basel I, Basel II, Basel III sunt intenţii, încercări de 
a crea mecanisme, modalităţi de reglare a sistemului financiar mondial, a 
segmentului bancar. Aceste eforturi devin tot mai pronunţate în perioadele de crize 
financiare mondiale în speranţa de a ocoli crizele potenţiale, de a reduce pierderile 
economice inevitabile. Studierea sistemului bancar în perioada postcriză (după 
2008-2010) ne conduce la concluzia că băncile sunt “inventive” în crearea 
posibilităţilor legale mai mult de a ocoli directivele BASEL decât a le respecta şi 
dezvolta. 

Eforturile colective ale ţărilor G-20 în procesele de monitorizare şi reglare a 
operaţiunilor bancare se reduc în linii mari la analiza modificărilor funcţionării 
sistemului financiar-bancar. În centrul analizei sunt puşi indicatorii ce reflectă 
capitalul bancar, lichiditatea băncii, posibilităţile băncii de a suporta costurile 
compensative potenţiale, modalităţile de estimare adecvată a capitalului bancar, de 
evidenţă contabilă a evoluţiei acestuia; necesităţile fiecărei bănci de un anumit 
capital de rezervă pentru acoperirea unor eventuale pierderi. 

Băncile trebuie: 
- să dispună de capital propriu, strategii de menţinere sau de creştere a acestuia, 

de metode de actualizare a valorii capitalului; 
- structurile de monitorizare a activităţii bancare trebuie să dispună de drepturi 

şi obligaţii de a sancţiona adecvat băncile care nu respectă condiţiile menţionate; 
- structurile de monitorizare trebuie să deţină dreptul de a mări nivelul minim de 

capital bancar, necesar băncilor în calitate de capital de rezervă. 
Evoluţia acordurilor de monitorizare a activităţii bancare, de perfecţionare a 

sistemului de evidenţă şi control este reflectată într-un şir de lucrări [3; 4]. 
Liderii G-20 au convenit să impună băncilor un anumit standard obligatoriu, 

Basel III, cu privire la minimizarea riscurilor bancare, începînd cu 01.01.2013 şi cu 
finalizarea acestor proceduri către 2019. În atenţia acordurilor Basel se află: 
volumul, disponibilul de capital bancar; activele bancare şi riscurile la care sunt 
supuse acestea; capăitalul bancar brut, volumul activelor ponderate la risc; volumul 
capitalului de bază; nomenclatorul de riscuri posibile; volumul capitalului de rezervă 
necesar pentru suportarea unor costuri potenţiale imprevizibile; indicele 
LEVERADGE. 

Acordurile Basel prevăd restricţii determinate de diverse raporuri dintre 
indicatorii enumeraţi, iar acest raport să nu depăşească un anumit procent; băncile să 
dispună de un nivel stabilit de lichidităţi. Rezultatele obţinute sau care urmează a fi 
obţinute vor continua să fie sub nivelul aşteptat de către economişti şi G-20. 
Intenţiile acordurilor Basel indiscutabil sunt necesare însă „decretările” discrete de 
restricţii, condiţii, obligaţiuni impuse băncilor sunt mult vulnerabile, pot fi depăşite 
prin proceduri aparent legale, dar numai aparent. Printre aspectele vulnerabile 
enumerăm: banii sunt unităţi de măsură elastice, unităţi nerigide, deci, toţi indicatorii 
enumeraţi mai sus nu vor reflecta cuantumurile reale; capitalul bancar şi capitalul-
gaj sunt supuse impactului progresului tehnico-ştiinţific şi pot deveni moral 
depăşite, însă în calculele acordurilor Basel vor figura suficient de mari pentru a 
acoperi unele pierderi generate de managementul defectuos al debitorului şi al 
băncii; monitorizarea şi controlul băncilor cu privire la respectarea condiţiilor 
impuse de acordurile Basel poate fi efectuată doar teoretic dar nu şi practic; 
arsenalul metodelor executivului bancar de a obţine resurse financiare este net 
superior metodelor de restricţionare din acordurile Basel; capitalul bancar, capitalul–
gaj în perioadele de crize financiare este supus proceselor de percolare, de 
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reevaluare a tuturor bunurilor, resurselor, utilajelor, uzinelor, imobilelor etc. Deci, 
estimările anticriză efectuate vor fi mult deformate şi nu vor reflecta valorile reale în 
condiţiile de criză şi postcriză. 

Acordurile Basel sunt în cele din urmă nişte eforturi privind elaborarea unui 
statut de funcţionare eficientă a sistemului bancar. Este necesar să accentuăm că: 
mediul în care funcţionează sistemul bancar este în continuă evoluţie în situaţii cu şi 
fără precedent; statutul de care trebuie să se conducă sistemul bancar (Basel I, Basel 
II, Basel III) este rigid; acordurile Basel sunt elaborate, pornind de la necesităţile de 
soluţionare a unor sau câtorva probleme cu care se confruntă economia mondială 
(mai apar probleme în economia mondială, mai apar acorduri Basel). Partea 
discutabilă, slabă în eforturile de eficientizare a sistemului bancar este lipsa 
conceptului, principiilor puse la baza acordurilor Basel.  

În cadrul eforturilor depuse pentru eficientizarea funcţionării sistemului bancar 
trebuie să se ţină cont de un şir de specificări printre care şi faptul că în sistemul 
bancar este antrenat un număr mare de executanţi, abilitaţi cu dreptul de a lua decizii 
şi fiecare executant profită de ocazia unei situaţii pentru a încasa un câştig nemeritat. 
Suma algebrică a profiturilor tuturor executanţilor este egală cu 0 (când unii câştigă, 
alţii pierd). În realitate, în sistemul bancar mondial nu poate exista monitorizare şi 
control imparţial. Deci, monitorizarea, controlul trebuie să fie efectuate în mod 
obligatoriu de structurile cu interese financiare opuse, cu suma nulă a câştigurilor. 

Practica de elaborare a versiunilor acordurilor Basel trebuie substituită cu un 
Basel care se va autoperfecţiona în permanenţă şi se va autoinstrui. 

Mulţi dintre parametrii sistemului bancar constituie probleme separate, fără 
modalităţi de a fi soluţionate. Băncile trebuie să dispună de un anumit capital, iar 
capitalul poate fi măsurat doar cu o unitate de măsură elastică. Acelaşi capital în 
unităţi fizice, în unităţi valorice va fi exprimat diferit. Capitalul bancar poate creşte, 
poate descreşte în expresie valorică. În situaţii similare se găseşte şi capitalul-gaj. 
Deci, indicele LEVERADGE nu întotdeauna reflectă situaţia adecvată realităţii. 
Exprimarea capitalului bancar, a capitalului-gaj, a indicelui LEVERADGE devine şi 
mai problematică în situaţiile de crize financiare, în situaţiile când toate valorile sunt 
percolate. Corective considerabile în sistemele de estimare sunt efectuate de către 
progresul tehnico-ştiinţific, când unele valori pot fi subestimate, fiind moral 
depăşite, altele supraestimate în funcţionarea unor tehnologii principial noi, 
performante. Una dintre problemele globale aflate în atenţia ţărilor G-20 o constituie 
necesitatea de a asigura sustenabilitatea sistemului bancar (SB)  şi a pieţelor 
financiare (PF). Problemele globale, inclusiv problemele ce ţin de SB şi PF, sunt 
examinate de către G-20 în anumită consecutivitate (fig.1).  

 
Fig.1. Consecutivitatea examinării şi soluţionării problemelor SB şi PF de către G-

20 [elaborat de autor] 
 

Proceselor de analiză şi soluţionare sunt supuse şi problemele privind stabilitatea 
funcţionării SB şi a PF; dotarea băncilor cu volumul de capiatl necesar pentru 
achitarea unor plăţi eventuale deponenţilor bancari; perfecţionarea sistemului de 
schimb valutar; modalităţi de restricţionare a proceselor de devalorizare a monedelor 
maţionale; elaborarea politicilor de macroprudenţialitate; monitorizarea activităţilor 
din cadrul SB şi a PF; restricţionarea politicilor naţionale protecţioniste; măsuri 
privind ocolirea crizelor financiare potenţiale; ocolirea situaţiilor de insuficienţă a 
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lichidităţilor bancare; realizarea unui consens al celor din G-20 în soluţionarea 
problemelor globale. La aceste probleme se mai adaugă problemele securităţii 
energetice; modificărilor climaterice; asigurării populaţiei în ansamblu cu produse 
alimentare; lupta cu terorismul, sărăcia, maladiile populaţiei, corupţia din structurile 
guvernamentale; standardizarea evidenţei contabile; disbalanţa în dezvoltarea 
economiei mondiale; perfecţionarea metodologică în REI; extinderea sistemelor 
democratice de guvernare în toate ţările; omogenizarea drepturilor omului etc. 

Pentru fiecare problemă, în condiţiile unei economii închise există responsabil 
(guvernul), mijloace, modalităţi şi strategii de soluţionare. În condiţiile economiilor 
deschise nu poate fi stabilit un „executant comun”. Suplimentar, problemele 
nesoluţionate din câteva ţări pot avea consecinţe negative asupra tuturor ţărilor. 
Funcţionarea sistemului bancar, de exemplu din SUA, poate avea consecinţe 
pozitive sau negative asupra sistemului bancar şi financiar din alte ţări. În acest 
context, este necesară existenţa unei structuri instituţionale cu drepturi 
internaţionale. Structura de control şi de monitorizare a sistemului bancar va deveni 
imparţială dacă va conţine substructuri care vor apăra interesele băncii şi ale 
debitorului în relaţiile BANCĂ-DEBITOR;  interesele băncii şi creditorilor unei 
bănci în relaţiile BANCĂ-CREDITOR. 

Modulul 1 asigură monitorizarea şi controlul creşterii şi diversificării numărului 
deponenţilor bancari, utilizând în acest proces metode matematice, inclusiv lanţurile 
Marcov, politicile de marketing şi management bancar, elaborarea strategiilor şi 
politicilor bancare în relaţiile acesteia cu alte bănci şi cu clientela. Modulul 1 
monitorizează corectitudinea juridică a desfăşurării activităţilor enumerate, 
transparenţa aspectului juridic în relaţiile băncii cu deponenţii potenţiali, excluderea 
modalităţilor bancare de a pune pe seama deponenţilor pierderile financiare în urma 
unui management defectuos, iraţional.  

Modulul 2 reprezintă o altă substructură a instituţiei de monitorizare şi control 
bancar, orientat spre apărarea intereselor în relaţiile deponenţi–bancă. Statistica 
activităţii bancare confirmă că majoritatea băncilor sunt predispuse să acorde credite 
unor clienţi bancari cu un nivel redus de credibilitate şi cu un înalt coeficient de risc. 
Unele bănci dispun de scheme de furt bine argumentate juridic. Modulul 2 ar 
reprezenta „suportul şi avocatul” deponenţilor, dar şi al economiei în ansamblu, 
deoarece afacerile ilegale ale băncilor conduc la generarea crizelor economice. 
Deţinătorii de credite neperformante se transformă în producători de bule financiare 
cu toate consecinţele negative în continuare. 

Modulul 3 constituie „suportul şi avocatul” băncii. Băncile, acordând credite 
garantate prin diverse active, sunt supuse anumitor riscuri. Activele propuse de către 
debitorul potenţial, sub impactul progresului tehnico-ştiinţific şi a crizelor, sunt 
supuse proceselor de percolare, de modificare a valorii. Unele active în timp pot 
deveni mai scumpe, iar altele se pot devaloriza. Băncile în aceste situaţii se pot alege 
cu pierderi enorme care nu vor putea fi acoperite cu activele băncii. De altfel, şi 
activele băncii pot fi percolate. Deci, nivelul de performanţă a băncii nu poate fi 
determinat pentru perioade de lungă durată. 

Modulul 4 în activităţile de control şi monitorizare apără interesele debitorilor. Altfel 
spus, modulul apără interesele celor care garantează cu activele lor creditele, aceştia 
fiind favorizaţi la etapele iniţiale, ulterior banca modificând condiţiile contractuale în 
defavoarea clientului. Controlul şi monitorizarea băncilor ar putea fi efectuate de aceste 
patru substructuri (fig. 2). Suma algebrică a intereselor modulelor este nulă. 

În figura 3 este propusă schema-bloc de elaborare a suportului ştiinţifico-practic 
al sistemului bancar. Schema este aceeaşi şi pentru examinarea problemelor globale 
enumerate anterior. Conform schemei, examinarea problemei presupune: identificarea 
problemei; cerectări ştiinţifice fundamentale; cerectări ştiinţifice aplicative; proiecte, 
elaborări în serii; implementările elaborărilor. Aceste 6 etape se desfăţoară în profilul  
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Fig.2. Schema-bloc „Modulurile componente ale structurii (instituţiei) de 

monitorizare şi control a sistemului bancar” [elaborat de autor] 
 

celor patru module de control şi monitorizare. Fiecare subdiviziune îşi elaborează şi 
argumentează propriul sistem, pornind de la interesele modulurilor respective. Fiecare 
din cele 6 etape în profilul a 4 module utilizează schema-bloc: situaţia curentă iniţială; 
factorii interni cu conexiunea inversă a modalităţilor de reglare. Interacţiunea factorilor 
enumeraţi contribuie la identificarea problemei globale, inclusiv a problemei sistemului 
bancar. După identificarea problemei nu poate urma soluţionarea acesteia. Sunt necesare 
cercetări ştiinţifice fundamentale, aplicative cu conexiuni inverse: testarea elaborărilor în 
ţară, testarea elaborărilor în exterior. În baza rezultatelor ştiinţifico-practice realizate sunt 
efectuate elaborări experimentale, elaborări în serie cu testări în formă de conexiuni 
inverse în ţară, în exterior.  

În cazul când rezultatele obţinute după schema-bloc (fig.3) sunt negative, sau din 
considerente practice inacceptabile, se recurge la reformularea problemei (fig. 4). 

Elaborările experimentale sunt considerate versiunea 1, sunt utilizate 
conexiunile inverse: reformularea problemelor iniţiale identificate; cercetările 
fundamentale aplicative sunt extinse; este elaborată versiunea 2. 

Problemele globale formează mediul global. Din multitudinea de probleme 
enumerate anterior în schema-bloc din figura 5 sunt examinate: economia mondială 
(EM), sistemul bancar (SB), piaţa financiară (PF), modificările climaterice (MC), 
securitatea naţională (SN). Problemele EM, SB, PF, MC, SN sunt tratate după 
algoritmul din schema-bloc figura 3, adică în profilul cercetărilor ştiinţifice 
fundamentale, aplicative, proiecte şi elaborări experimentale, proiecte şi elaborări în 
serie, implementarea elaborărilor (fig. 5). Necesităţile soluţionării problemelor 
globale sunt de importanţă majoră. Putem afirma cu certitudine că interesele 
economice, politice, strategice ale tuturor ţărilor constituie un sistem incompatibil. 
În acest context, elaborările ştiinţifico-practice, oricât de perfecte şi reuşite ar fi, 
riscă să nu fie acceptate şi implementate de către toate ţările. Un aport considerabil 
în soluţionarea problemelor globale îl pot aduce ţările G-20. Deci, elaborările 
ştiinţifico-practice trebuie să fie efectuate de colective de specialişti din ţările acestui 
grup. În funcţia colectivelor academice, universitare naţionale intră nu numai 
obligaţiunile de a elabora, ci şi anumite eforturi privind asigurarea compatibilităţilor 
intereselor naţionale în procesele de soluţionare a problemelor globale.  
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Fig.3. Schema-bloc „Elaborarea suportului ştiinţifico-practic de funcţionare a sistemulului bancar” [elaborat de autori] 
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Fig.4. Schema-bloc „Sistemul de control „tehnologic” al elaborărilor” [elaborat de 
autori]  
 

Instituţiile ştiinţifico-practice, experţii, cercurile ştiinţifice academice 
universitare naţionale pun la dispoziţia G-20 informaţii cu privire la problemele 
globale: economia mondială; sistemul bancar, piaţa financiară; modificări 
climaterice; securitatea naţională. Problemele respective sunt puse de de G-20 în faţa 
experţilor, analiştilor, teoreticienilor, practicienilor (fig.6). Schema-bloc „Conceptul 
organizării şi implementării în serie a soluţiilor problemelor globale” presupune 
modulele: G-20; problemele EM, SB, PF, MC, SN; experţi, analişti, practicieni, 
sisteme funcţionale (EM, SB, PF, MC, SN); formularea problemelor (EM, SB, PF, 
MC, SN); organizarea cercetărilor suplimentare, pregătirea specialiştilor; consultanţi 
din sistemul academic şi universitar; modalităţi de soluţionare a problemelor; CEO 
(comenzile, recepţiile lucrărilor, responsabilităţi de funcţionare a sistemelor 
elaborate; cercetători în ştiinţele aplicative, fundamentale, modalităţi de soluţionare 
a problemelor; comenzi pentru elaborări, proiectările structurilor academice, 
universitare; propuneri: modalităţi de monitorizare, de organizare a funcţionării 
sistemelor EM, SB, PF, MC, SN; părţile forte, părţile slabe ale sistemelor 
implementate; argumentarea necesităţilor de soluţionare a problemelor EM, SB, PF, 
MC, SN; implementări experimentale a sistemelor elaborate:EM, SB, PF, MC, SN; 
sistemele EM, SB, PF, MC, SN sunt supuse testărilor, examinărilor pentru a fi 
funcţionale; organizarea implementării în serie a sistemelor EM, SB, PF, MC, SN. 
Intervenţiile blocurilor (modulelor) sunt expuse în formă de algoritm în schema–
bloc din din figura 6. Ieşirile din acest sistem se găsesc în blocurile „organizarea 
implementărilor în serie a sistemelor EM, SB, PF, MC, SN” ; „sisteme funcţionale”. 
Problemele globale examinate au specificul şi arsenalul său de metode şi modalităţi 
de soluţionare. Modelele matematice, care pot fi puse la baza eficientizării 
funcţionării sistemului bancar prin monitorizare şi control, prin intermediul căruia 
pot fi reflectate realităţile bancare, economice, trebuie să fie elaborate după 
principiul „stage-gate process” a lmodelului selectiv Cuper. Modelul de tip Cuper 
pe parcurs obţine proprietatea de a se autoperfecţiona, de a selecta şi a închide ideile 
noi, de a reestima şi a exclude unele idei vechi din model. Sistemul bancar mondial 
funcţioează într-un mediu incert. 
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Fig. 5. Schema-bloc „Mediul în care funţionează sistemul global respectiv” 
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         Fig. 6. Schema-bloc „Conceptul organizării implementării în serie a soluţiilor problemelor globale” 
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Oricare ar fi modificările în mediul economic, sistemul bancar trebuie să fie 
sustenabil. Sistemul de monitorizare şi control al activităţii bancare nu poate să fie 
„rigid” în toate situaţiile mediului economic mondial. Este imposibil a prognoza 
toate situaţiile problematice din sistemul bancar de provenienţă exogenă şi 
endogenă. Deci, modelul (metodologia) de monitorizare şi control al sistemului 
bancar trebuie să fie adaptate la situaţiile economice curente, iar deciziile luate în 
baza metodologiei (modelului) nu pot fi acceptate pentru o perioadă de lungă durată. 
Este imposibil a fi elaborată o metodologie viabilă de monitorizare şi control al 
activităţilor sistemului bancar pentru orice situaţie şi mediu economic. Metodologia 
este bazată pe nivelul de cunoştinţe, de profesionalism al autorilor ideilor, pe 
iscusinţa analiştilor, teoreticienilor, practicienilor de a utiliza metodele matematice. 

Scopurile cercetărilor situaţiilor problematice sunt: identificarea şi analiza 
problemelor; identificarea modalităţilor de soluţionare şi implementare a unor 
sisteme noi; tratarea sistemică a situaţiilor problematice; elaborarea pârghiilor ce pot 
asigura funcţionarea sustenabilă a sistemelor elaborate; identificarea modalităţilor de 
depistare a riscurilor potenţiale la nivel naţional, regional, mondial. În atenţia ţărilor 
industriale puternic dezvoltate un loc important îl ocupă următoarele probleme: 
creşterea cheltuielilor sociale, stimularea creşterii economice, stabilizarea funcţio-
nării sistemului financiar.  

Conform multiplelor analize, imperfecţiunea sistemului financiar a generat criza 
economico-financiară din anii 2008-2010. În anul 2008 s-a redus comerţul 
internaţional cu 9%, PIB global cu 1%, fluxurile de capital s-au redus de la 10,5 
până la 1,9 trln. dolari SUA, adică de 20 de ori [5], iar numărul persoanelor ce 
trăiesc sub nivelul sărăciei a crescut cu 89 mln. locuitori [6].  

S.Peterson în lucrarea sa [8, p.147] evidenţiază trei „autori” ce au provocat criza: 
Leveradge, Institutions, Experts, care au fost depăşiţi, şi-au pierdut încrederea. 
Autorul, în aceste trei cuvinte, cu elemente de umor, recurge la abrevierea LIE, ceea 
ce în engleză înseamnă minciună. Instituţiile financiare, cât şi experţii nu numai că 
nu au identificat situaţiile problematice, dar în mare măsură au contribuit la 
dezinformarea agenţilor economici. Din aceste considerente, aceştia au fost vizaţi cu 
calificativul „LIE”.  

În SUA idicele Leveradge în domeniul ipotecar depăşiseră indicele de 1,2 [7]. Criza 
financiară a fost rezultatul transformării  „finanţistului din afaceri” în „aferist în finanţe”.  
Apariţia crizei financiare se datorează parţial şi situaţiilor academice. În acest context 
sunt  găsite soluţii bine argumentate la problemele pe care tot ei le crează. În realitate 
mai sunt şi alte probleme care nu sunt în atenţia academicienilor. Criza financiară 
mondială a generat modificări şi în politicile economice externe ale ţărilor industrial 
puternic dezvoltate, un şir de riscuri sociale pentru toate ţările, necesităţi de a revedea 
politicile fiscale, ale împrumuturilor de stat, regulile de acordare a creditelor de către 
bănci necesităţi de corelare a eforturilor în soluţionarea problemelor curente cu eforturile 
în soluţionarea problemelor ce ţin de perspectivă. O problemă deosebită pentru ţările  
slab dezvoltate, inclusiv pentru Republica Moldova o constituie repartizarea investiţiilor 
productive: în sfera productivă, creşterea infrastructurii sociale, crearea infrastructurii 
productive; determinarea cotei-părţi din PIB destinată soluţionării problemelor ce ţin de 
perspectva economică a ţării; soluţionarea problemelor cu eforturi proprii sau prin 
stimularea atragerii investiţiilor din exterior. 

Criza financiară, pe lângă toate problemele generate de aceasta, este o lecţie dată 
atât practicienilor cât şi teoreticienilor. Excesul de datorii, domeniul de utilizare a 
finanţelor, acordarea creditelor riscante, transparenţa evidenţei contabile sunt doar 
câteva aspecte care, fiind monitorizate în permanenţă, ar fi putut ocoli apariţia crizei. 
În acest context apare necestitatea de a dispune de un CEO (Chief Executive 
Officer) la nivel mondial, care ar putea monitoriza şi controla imparţial activităţile 
financiare şi bancare.  CEO a existat  în perioada anticriză, numită LIE, dar care s-a 
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discreditat prin activităţile sale neadecvate situaţiilor problematice din sistemul 
bancar şi financiar. Pieţele financiare lăsate în voia soartei, la discreţia bancherilor şi 
a finanţiştilor fără scrupule, în principiu sunt generatoare de crize economico-
financiare. O problemă actualmente nesoluţionată constă în elaborarea structurii de 
monitorizare şi control a activităţilor bancare, financiare pentru a exclude 
subiectivismul în procesele de reflectare a operaţiilor bancare şi financiare. În acest 
sens ar fi binevenit principiul: o singură structură pusă la baza instituţiei de 
monitorizare şi control nu poate fi imparţială; controlul şi monitorizarea 
operaţiunilor financiare, bancare trebuie să fie efectuat de câteva structuri cu interese 
economice opuse -  câştigul unora constituie pierderile altora (fig.7).  

Criza financiară mondială a scos în evidenţa societăţii carenţele din activităţile 
guvernamentale (creşterea datoriilor de stat), bancare (creşterea creditelor neperfor-
mante, a derivatelor, depăşirea „grosolană” a valorilor admisibile a indicelul Leverage, 
unele „afaceri” bancare etc., procesele de extragere a resurselor financiare din 
economia reală pentru cea a bulelor financiare), tendinţele de creştere considerabilă a 
deficitului bugetului de stat, imperfecţiunea acordurilor de tip Basel, lipsa principiilor 
şi concepţiilor de funcţionare sustenabilă a sistemului bancar. Sistemul bancar mondial 
este şi în continuare vulnerabil, permiţând accesul la resursele financiare a unor 
oameni de finanţe deveniţi multimilionari, dar cu intelect economic redus. Aceştia nu 
pot, nu ştiu şi nici nu au scopul să utilizeze resursele financiare în scopul creşterii 
economice. Ei „fac” banii în baza provocărilor (tot de către ei) schimburilor valutare. 
Un aport considerabil la iniţierea crizelor financiare îl au debitorii bancari ce nu-şi pot 
onora obligaţiunile de restituire a creditelor, aceştia transformându-se în generatori de 
riscuri financiare şi consumatori de bunuri ce nu le aparţin.  

Nu teoria economică este imperfectă, nu aceasta a generat criza financiară, ci 
„perfecţiunea” indivizilor care au reuşit să ocolească teoria economică, să 
redirecţioneze resursele financiare. Teoria economică a propus şi propune modalităţi 
de creştere a economiei, dar nu poate şi nici nu trebuie să propună modalităţi de 
protecţie a resurselor. Teoria economică nu trebuie să fie transformată într-un sistem 
„antifurt”. Responsabilităţile de utilizare raţională a resurselor financiare le poartă 
sau cel puţin trebuie să le poarte guvernele, inclusiv G-20. Problemele financiare 
acumulate pe parcursul perioadei anticriză nu pot fi soluţionate în perioade de scurtă 
durată. Politicile de austeritate trebuie să fie corelate cu reducerea moderată a 
veniturilor societăţii. Criza financiară mondială a contribuit la creşterea şomajului.  

La rândul lor, indivizii aflaţi perioade îndelungate în calitate de şomeri îşi pierd 
profesionalismul, nu mai pot fi antrenaţi în munca social-utilă. Criza financiară 
mondială din anii 2008-2010 a afectat 2 mlrd. de locuitori. Actualmente, 1 mlrd. de 
locuitori reuşesc să-şi soluţioneze problemele financiare prin găsirea locurilor de 
muncă, iar 1 mlrd. au rămas în „casa care arde” – ei îşi vor pierde profesionalismul 
pentru totdeauna. Ţările sărace (de exemplu, Republica Moldova) cu populaţia de 
„profesionişti în ale şomerilor” nu vor fi capabile să atragă investitori din exterior. 
Concluzia constă în ideea că fiecare ţară trebuie să-şi soluţioneze problemele 
economice, iar în lume nu există agenţi economici care ar accepta pierderi 
economice în scopul susţinerii economiei ţărilor sărace. 

Politicile de dezvoltare a infrastructurii în condiţiile menţinerii nivelului înalt de 
şomaj sunt categoric greşite. Infrastructura productivă şi dezvoltarea capacităţilor 
productive trebuie să fie corelate. Dezvoltarea infrastructurii productive în speranţa 
atragerii capitalului din exterior este o condiţie necesară dar nu şi suficientă. Ţara trebuie 
să dispună şi de o „armată” de profesionişti cu studii medii şi superioare. Deci, ţările 
sărace sunt impuse de propria situaţie economică să se conducă de anumite principii în 
politicile de guvernare cum ar fi: bugetul de stat este mult restricţionat; resursele 
financiare încasate prin intermediul impozitelor să fie folosite raţional în scopurile de 
creştere a intelectului societăţii, ocrotire a sănătăţii; împrumuturile financiare din exterior 
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Fig.7. Schema-bloc „Organizarea monitorizării şi controlului SB de către Instituţii şi Experţi I1, I2, E1, E2 cu interese economice opuse” 
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trebuie să fie orientate în exclusivitate spre creşterea şi diversificarea capacităţilor 
productive; este iraţional ca finanţele din exterior să fie orientate la susţinerea bugetului 
de stat. Nerespectarea principiilor enumerate de către guvernele ţărilor sărace pot 
transforma ţările respective în ţări şi mai sărace. Corporaţiile din ţările industrial puternic 
dezvoltate sunt predispuse şi cointeresate în acordarea unor ajutoare ţărilor sărace. 
Explicaţia este simplă. Fondurile productive, devenite moral depăşite în ţara de origine, 
pot fi utilizate, exploatate în ţările unde munca este mai ieftină, unde sunt create 
condiţiile elementare: dezvoltate reţelele de transporturi, inclusiv a energiei electrice; 
munca locală poate fi utilizată în procesele productive. Din aceste considerente, 
corporaţiile pot acorda ţărilor sărace anumite ajutoare. În principiu, ţările sărace profită 
de problemele corporaţiilor din ţările industrial puternic dezvoltate, iar corporaţiile nu 
acordă ajutor ţărilor sărace, ci îşi soluţionează propriile probleme. 

Concluzii. Sistemul bancar actual este funcţional, însă necesită perfecţionări 
considerabile, control imparţial, monitorizări permanente. Sistemul de control şi 
monitorizare a funcţionării sistemului bancar trebuie să fie constituit din patru 
subsisteme care ar asigura un nivel înalt de imparţiabilitate. Funcţionarea sistemului 
bancar, a pieţei financiare nu poate fi optimă, ea trebuie să fie sustenabilă. Perfec-
ţionarea SB, PF trebuie să fie efectuată nu de bancheri şi finansişti experimentaţi de 
a produce derivative bancare, bule financiare, ci de cercuri academice, universitare 
în baza ştiinţelor fundamentale şi  aplicative. În procesele de perfecţionare a SB şi 
PF trebuie antrenaţi specialişti, teoreticieni din toate ţările G-20. 

Metodologia calculelor respective trebuie să asigure comensurabilitatea rezultatelor 
şi recomandărilor. Practica de perfecţionare a „statutului ” sistemului bancar prin 
acorduri de tip „Basel” este ineficientă. Perfecţionarea sistemului bancar trebuie să 
constituie un proces continuu nu discret, dar toate activităţile bancare care nu contrazic 
acordurilor de tip Basel, dar fiind demonstrat de structurile de monitorizare şi control că 
sunt prejudicioase, trebuie în mod automat înscrise în sistemul de restricţii. Sistemul 
bancar trebuie să se autoperfecţioneze nu discret, ci continuu. Perfecţiunii trebuie supusă 
şi metodologia cercetărilor fundamentale, aplicative, a modalităţilor de identificare a 
problemelor potenţiale, elaborărilor suportului ştiinţifico-practic de funcţionare a SB, 
sistemelor de control tehnologic al elaborărilor, analizei mediului în care funcţionează 
sistemul bancar şi piaţa financiară, conceptului organizării implementării în serie a 
soluţiilor problemelor globale, organizării monitorizării şi controlului sistemului bancar 
de către instituţii şi experţi. 
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