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 To ensure the sustainability of business, companies around the world choose to be actively 
involved indurable development, integrating the core principles of social responsibility of business 
conducted. The role of financial institutions and banks in particular is a major one; it has theop-
portunity to become a catalyst for sustainable development. At the beginning of  the 21st century, 
the largest banks in the world became complex financial organizations offering international mar-
ket a wide range of services and finance controlling power of billions of dollar in cash or assets. 
Assisted by the latest technology, bank sare making efforts to identify new businesses to develop 
customized services to implement innovative strategies to capitalize on new opportunities in the 
market.
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Sustenabilitatea este o problemă extrem de importantă, devenind, în opinia unor 
specialişti, principala problemă a secolului al XXI-lea. Dezvoltarea durabilă este mai mult decât o 
necessitate,ea devine o preoccupare majoră a generaţiilor prezente pentru a asigura un viitor pro-
sper urmaşilor noştri.

Prin definiţie, sustenabilitatea (definită şi dezvoltare durabilă) este prosperitatea, 
bunăstarea umanităţii şi a mediului natural, ce nu reduce oportunităţile generaţiilor viitoare, susţinând 
continuitatea economică a generaţiilor curente. Sustenabilitatea este o problemă complexă, pentru 
care se cere o cooperare şi o implicare multisectorială, cu mar fi: structurile guvernamentale, non-
guvernamentale, cetăţenii, companiile şi, implicit, subiecţii financiari. Pentru a asigura sustenabi-
litatea afacerilor, companiile din întreaga lume decid să se implice activ în dezvoltarea durabilă, 
integrând principii de responsabilitate socială în esenţa afacerilor desfăşurate. 

Rolul instituţiilor financiare şi, în special, al băncilor este unul decisiv, acesta având 
posibilitatea de a deveni un catalizator al dezvoltгrii durabile. La începutul secolului douăzeci 
şi unu, cele mai mari bănci din lume au devenit organizaţii financiare complexe, ce oferă pieţei 
internaţionale o gamă largă de servicii şi ce controlează o putere de finanţare de miliarde de dolari 
în cash sau în active. Ajutate de cea mai nouă tehnologie, băncile fac eforturi pentru a identifica noi 
nişe de afaceri, pentru a dezvolta servicii particularizate, pentru a implementa strategii inovative şi 
pentru a capitaliza noile oportunităţi din piaţă.

Pe măsura globalizării, consolidării, dereglementării şi diversificгrii industriei financiare, 
sectorul bancar a devenit din ce în ce mai complex şi mai important pentru comunitatea globală 
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de afaceri. O serie de grupuri bancare au iniţiat crearea de produse pentru dezvoltare durabilă, 
au schimbat politicile interne şi de creditare, precum şi programele de pregătire şi servicii de 
consultanţă, prin care să oblige atît angajaţii, cât şi companiile partenere să investească pe principii 
de responsabilitate socioecologică. Datorită acestui rol, inclusiv poziţiei de intermediar, pe care 
băncile o deţin în economie, potenţialul contribuţiei acestora la dezvoltarea durabilă este enorm.

Comparativ cu alte sectoare, sectorul bancar, pe ansamblu, a răspuns mult mai încet la 
noile probleme, pe care dezvoltarea durabilă le prezintă. În ciuda potenţialei expuneri la risc, sectorul 
bancar a fost şi este în continuare foarte încet în evaluarea performanţei de mediu a clienţilor săi.

Economiştii contemporani sunt, în general, de acord că un rol important în asigurarea 
stabilităţii financiare revine băncii centrale. Cu toate acestea, dat fiind caracterul relativ al concep-
tului de „stabilitate  financiară”, sarcinile care revin în acest domeniu băncii centrale sunt destul 
de controvesate din perspectivă doctrinară. Iar stipularea acestor atribuţii în textele legale, de ase-
menea, este şi ea destul confuză şi imprecisă. Se consideră totuşi că există unele funcţii ale băncii 
centrale, care pot contribui la realizarea stabilităţii financiare. Aceste funcţii sunt următoarele: 

- reglementarea şi supravegherea sectorului bancar; 
- gestionarea şi monitorizarea sistemelor de plăţi; 
- garantarea depozitelor; 
- funcţia de împrumutător în ultimă instanţă.
 Se observă că este vorba despre funcţii tradiţionale ale băncii centrale, care au apărut 

tocmai prin implicarea treptată a acestei instituţii în asigurarea stabilităţii financiare. Într-adevăr, 
instabilitatea inerentă sistemului bancar a impus controlul său de către banca centrală, care tre-
buie să îndeplinească o funcţie de reglementare şi de refinanţare a băncilor de rangul dói, aflate în 
situaţia de a nu putea face faţă (cu rezervele şi activele lor obişnuite) unor mari cereri de retragere a 
depozitelor. Dacă banca centrală nu şi-ar fi asumat acest rol, nu ar fi avut cine să o facă, iar clienţii 
ar fi suferit importante pierderi în urma nerecuperării integrale a depozitelor. Şi, de fapt, chiar şi 
prin implicarea băncii centrale, în multe cazuri, aceste pierderi nu au putut fi evitate. 

Studiată din punct de vedere istoric, funcţia de creditor de ultimă instanţă a băncii cen-
trale a apărut ca un mijloc de garantare a lichidităţii şi solvabilităţii sistemice. Această funcţie a 
fost completată prin rolul băncii centrale de autoritatea de elaborare şi aplicare a reglementărilor 
prudenţiale. Utilitatea acestor funcţii este însă discutabilă, deoarece însăşi banca centrală se 
confruntă aici cu o problemă de informare asimetrică. Într-adevăr, banca centrală nu dispune de 
toate informaţiile necesare pentru a stabili dacă o bancă comercială este insovabilă sau dacă are 
doar probleme de lipsă temporară de lichiditate, iar, ca urmare, nu are altă soluţie decât fie să aju-
te toate băncile, fie să nu ajute nici una. Din această cauză, existenţa funcţiilor amintite apare ca 
nejustificată. 

Cu toate acestea, este indiscutabil faptul că stabilitatea sistemului bancar trebuie asigurată 
mai presus de orice altceva. De aici a apărut ideea de a crea organisme de supraveghere separa-
te de banca centrală, care să impună băncilor comerciale să respecte o serie de reguli CE ţin de 
prudenţafinanciară. La funcţiile băncii centrale, se mai adaugă unele fenomene recente, cum ar fi 
globalizarea, dereglementarea, intensificarea procesului de inovare etc., care fac să se intensifice 
foarte mult legăturile dintre sectorul bancar şi alte două sectoare importante ale sistemului financiar 
(asigurările şi piaţa financiară). 

Această fragmentare a pieţelor de capitaluri dă naştere unor noi provocări pentru banca 
centrală, determinând-o să îşi asume noi sarcini şi funcţiuni. Dintre atribuţiile vitale semnalate pe 
care le are banca centrală vom menţiona monitorizarea preţurilor activelor financiare şi suprave-
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gherea conglomeratelor financiare. Unii economişti susţin ideea că banca centrală ar trebui să se 
ocupe, în primul rând, de asigurarea stabilităţii financiare,paralel ea mai e responsabilă de elabora-
rea şi aplicarea politicii monetare. 

Cauza acestui interes sporit al băncilor centrale moderne pentru asigurarea stabilităţii finan-
ciare rezidă în faptul că politica monetară nu poate fi pe deplin eficace, decât dacă se bazează pe 
mecanisme de transmisie previzibile, ceea ce presupune un mediu financiar suficient de stabil. În 
genere, stabilitatea preţurilor ca obiectiv final al politicii monetare constituie o precondiţie de bază 
pentru asigurarea stabilităţii financiare. 

Referitor la relaţia dintre stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară, în literatura de spe-
cialitate s-a înrădăcinat entitate care se numeşte „ipoteza new environment”, după care, odată cu 
stabilizarea inflaţiei la niveluri reduse, se creează un mediu economic nou, în care stabilitatea 
financiară nu mai este garantată. În acest context, se evidenţiază că instabilitatea financiară, pre-
cum şicriza bancară, pot avea costuri macroeconomice importante, ceea ce, de asemenea, necesită 
implicarea băncii centrale. 

Între stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară există nişte relaţii de complementaritate. 
Un argument grăitor în sprijinul acestei poziţii este componenta cronologică. Într-adevăr, nume-
roase fapte mai vechi sau mai noi arată că crizele bancare au fost provocate adesea de situaţia 
macroeconomică nefavorabilă, conjugată cu politicile macroeconomice greşite, duse de autorităţi. 
Or, o politicǎ monetarǎ care are ca obiectiv stabilitatea preţurilor, diminuează acest pericol. 

Băncile centrale dispun de o serie de instrumente, care le permit să acţioneze pentru în-
deplinirea atât a obiectivului de stabilitate a preţurilor, cât şi a celui şi de stabilitate a sectorului 
financiar. Deşi stabilitatea financiară nu constituie, de regulă, un obiectiv explicit pentru băncile 
centrale moderne, instabilitatea financiară sistemicǎ poate anula performanţele acestora în atinge-
rea obiectivului lor final major: stabilitatea preţurilor. Din cauza nevoii pe care o crează de a injecta 
lichidităţi suplimentare în sistemul bancar, o criză a sectorului bancar poate afecta direct stabilita-
tea monetară. 

De aici se naşte complementaritatea între stabilitatea preţurilor şi stabilitatea financiară, cu 
toate cǎ realizarea celei dintâi nu implicǎ neapǎrat asigurarea celei din urmă:
- banca centrală este singurul emitent al monedei „primare”, care constituie mijlocul legal (final) 
de plată; 
- banca centrală este instituţia care răspunde de buna funcţionarea a sistemului naţional de plăţi; or, 
sistemul de plăţi constituie principalul vector de transmitere şi amplificare a riscului sistemic; 
- sistemul bancar este principala componentă instituţională a mecanismului, prin care se transmit 
efectele exercitate de politica monetară asupra economiei reale; în cazul în care sistemul bancar 
nu funcţionează, banca centrală are dificultăţi în reglarea lichidităţiilor din economie, în funcţie de 
obiectivele politicii sale monetare; 
- stabilitatea monetară şi stabilitatea financiară sunt strâns legate: una din cauzele frecvente ale 
crizelor financiare este creşterea excesivă a ofertei de monedă.

Exercitarea de către banca centrală a funcţiei de supraveghere prudenţială se face cu scopul 
de a asigura stabilitatea financiară, precum ci şi pentru a asigura stabilitatea monetară. 

Produsul intern brut în anul 2011 s-a majorat cu 6.4 la sută, comparativ cu anul precedent. 
De menţionat că, în anul 2011, modelul creşterii economice al Republicii Moldova a suportat unele 
modificări esenţiale. Astfel, factorii primordiali, ce au favorizat creşterea PIB în anul 2011 sunt 
existenţa unei cererii externe sporite faţă de produsele autohtone, dar şi creşterea venitului dis-
ponibil al populaţiei aferent perioadei analizate.Totodată, creşterea economică a fost susţinută de 
evoluţiile pozitive din toate sectoarele economiei. 
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Din perspectiva utilizărilor, datele din anul 2011 confirmă faptul că cererea externă de-
vine tot mai importantă în modelul creşterii economice al Republica Moldova. Astfel, recuperarea 
economică a principalilor parteneri-comerciali ai Republicii Moldova au stimulat creşterea ritmu-
lui anual al exporturilor cu 28.6 la sută, generând o contribuţie pozitivă maximă la creşterea PIB. 
Totodată, consumul gospodăriilor populaţiei s-a majorat cu 8.5 la sută, datorită majorării surselor 
de finanţare a acestuia (creşterea salariilor, remiterilor, transferurilor sociale şi a creditelor) în peri-
oada respectivă şi a generînd astfel un impact pozitiv semnificativ la dinamica PIB. Anume resta-
bilirea aşteptărilor agenţilor economici şi accesul lor la surse de finanţare au determinat creşterea 
formării brute de capital cu 12.5 la sută, generând astfel o contribuţie importantă la evoluţia PIB, 
care însă este mai mică, comparativ cu anul precedent. În structură formarea brută de capital s-a 
majorat preponderent datorită creşterii formării brute de capital fix cu 10.7 la sută, pentru că, deşi 
a înregistrat o majorare considerabilă (57.8 la sută), contribuţia componentei „variaţia stocurilor” 
a fost mai puţin semnificativă.

După un an de ascensiune pronunţată, anul 2011 prezintă o evoluţie în ritmuri mai tempe-
rate a economiei naţionale. Ca rezultat al măsurilor întreprinse în perioada de referinţă s-a înregis-
trat o ameliorare a mediului de afaceri şi a fost eficientizat sectorul public. 

Reacţia Băncii Naţionale a Moldovei la intensificarea presiunilor inflaţioniste în perioada 
ianuarie–noiembrie 2011 a constat în accentuarea progresivă a trendului de creştere a restrictivităţii 
politicii ratei dobânzii, iniţiat în luna ianuarie 2011. Astfel, BNM a operat trei ajustări crescătoare 
ale ratei dobânzii de politică monetară, nivelul acesteia fiind majorat de la 7.0 până la 10.0 la sută. 
Totodată, temperarea creşterii preţurilor spre finele anului 2011 şi gradul înalt de incertitudine a 
economiei mondiale au determinat banca centrală să-şi relaxeze politica monetară, iniţiind în luna 
noiembrie 2011 un trend prudent de reducere a ratei dobânzii de politică monetară, prin efectuarea 
a două diminuări consecutive ale acesteia, cu amplitudinea de 0.5 puncte procentuale şi, respectiv, 
de 1.0 puncte procentuale (ultima fiind aplicată începând cu 6 ianuarie 2012).

Aceste măsuri întreprinse de către BNM au avut impact asupra evoluţiei ratelor dobânzi-
lor la instrumentele cu scadenţă scurtă de pe piaţa monetară.

Însă, spre deosebire de anul 2010, atunci când ratele dobânzilor pe piaţa valorilor mobili-
are de stat (VMS) cu scadenţa de 91 zile au imitat întocmai evoluţiile ratei de bază a BNM, în anul 
2011 acestea au crescut considerabil şi s-au distanţat semnificativ de rata de bază, apropiindu-se tot 
mai mult de limita superioară a coridorului ratelor.

Analiza factorilor determinanţi ai procesului inflaţionist în Republica Moldova pe parcur-
sul anului 2011 a scos în evidenţă factorii de natură nemonetară, aflaţi în afara sferei de influenţă a 
politicii monetare promovate de BNM. Acest fapt a fost confirmat de stoparea tendinţei de majo-
rare a ritmului anual al inflaţiei în trimestrul IV, 2011, odată cu adâncirea crizei datoriilor suverane 
şi recesiunii din zona euro şi pe plan mondial, care a afectat cererea globală, reflectându-se nemij-
locit asupra diminuării nivelului activităţii economice interne. Totodată, evoluţia pieţelor valutare 
internaţionale, dinamica preţurilor la petrol şi la produsele alimentare pe plan mondial, tendinţa de 
apreciere a monedei naţionale, faţă de dolarul SUA şi euro, au contribuit la atenuarea proceselor 
inflaţioniste. În aceste condiţii, în noiembrie - decembrie 2011 BNM a preluat trendul descendent 
al ratei dobânzii de politică monetară, efectuând două reduceri consecutive ale acesteia, cu ampli-
tudinea de 0.5 puncte procentuale şi, respectiv, de 1.0 puncte procentuale.

Adecvarea din perspectiva obiectivului politicii monetare a condiţiilor monetare în sens 
larg s-a realizat preponderent prin intermediul politicii ratei dobânzii, precum şi de mecanismul 
rezervelor minime obligatorii. Cel din urmă a manifestat un caracter ascendent pe parcursul anului 
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2011, prin majorarea ratelor rezervelor minime obligatorii din mijloacele atrase în lei moldoveneşti 
şi în valută străină până la nivelul de 14.0 la sută din baza de calcul.

Pentru asigurarea dreptului consumatorului la informaţie exhaustivă în domeniul servici-
ilor bancare, prevăzut de legislaţia naţională, băncile au fost obligate să utilizeze pe paginile-web 
oficiale un simulator de costuri în vederea determinării costului total al creditului acordat persoa-
nei fizice. Aceasta contribuie la sporirea gradului de dezvăluire a informaţiei aferente condiţiilor 
de eliberare a creditelor destinate persoanelor fizice, oferind consumatorului informaţie completă 
privind costul total al creditului.

În scopul minimizării riscurilor aferente expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate a 
fost modificată limita maximă a expunerilor băncii faţă de o persoană afiliată sau un grup de per-
soane care acţionează în comun (de la 20.0 la 10.0 la sută din capital). Concomitent, băncile trebuie 
să dispună de politici şi proceduri de identificare a expunerilor băncii faţă de persoanele afiliate şi 
să efectueze monitorizarea şi raportarea lor printr-un proces independent de gestionare a expuner-
ilor. De asemenea, a fost perfecţionată noţiunea de expunere a băncii faţă de persoana afiliată, pre-
cum şi cerinţa privind prezentarea listei persoanelor afiliate cu descrierea detaliată a criteriilor de 
afiliere, condiţiilor de obţinere a împrumuturilor/efectuării plasărilor la persoanele afiliate băncii, 
privind indicarea în Registrul tranzacţiilor cu persoane afiliate băncii a asigurării şi asigurătorului 
tranzacţiei. 

Întru direcţionarea băncilor pentru a-şi gestiona eficient lichidităţile şi pentru a diminua 
riscul de nerespectare a nivelului lichidităţii, în cadrul activităţii bancare a fost determinată ob-
ligativitatea băncilor de a dispune de politici şi proceduri interne adecvate pentru identificarea, 
monitorizarea, controlul şi limitarea riscului aferent lichidităţii la care se expun. De asemenea, în 
vederea evitării tratării diferite a termenilor de „valori mobiliare lichide” şi „mijloace interbancare 
nete” au fost dezvăluite noţiunile în cauză şi au fost determinate cerinţe privind includerea acestor 
poziţii în calculul activelor lichide. Prin urmare, activele respective vor fi incluse în calculul ac-
tivelor lichide numai în cazul în care acestea nu sunt puse în gaj, nu sunt grevate de sarcini şi sunt 
libere de interdicţii.

În scopul optimizării controlului, modului de reglementare şi supraveghere a activităţii 
instituţiilor financiare au fost perfecţionate cerinţele faţă de raportarea băncilor. Astfel, au fost 
extinse cerinţele de raportare faţă de informaţia prezentată de către bănci aferentă numărului 
deponenţilor şi depozitelor persoanelor fizice şi juridice în funcţie de suma acestora. Acest fapt va 
permite monitorizarea adecvată a concentrării depozitelor la bănci, înfuncţie de mărimea acestora 
şi de deponenţii persoane fizice şi juridice şi astfel va contribui la evaluarea riscurilor aferente 
lichidităţii.

Concluzia evidentă este aceea că sectorul bancar are un rol major în evoluţia situaţiei 
globale, datorită poziţiei pe care acesta o deţine pe scena economică. Corporaţiile au ajuns să aibă 
o putere de influenţă nebănuită cu ani în urmă; acestea au căpătat din ce în ce mai multe drepturi 
şi guvernează într-o anumită măsură vieţile a miliarde de oameni, precum şi a planetei în general. 
Cu fiecare drept vine însă şi responsabilitatea conservării şi dezvoltării situaţiei mediului în care 
acţionează. Până nu demult, aceste reponsabilităţi erau neglijate. În prezent, însă, există dovezi 
clare că responsabilitatea socială nu numai că ajută la crearea unei dezvoltări durabile pe ansamblu, 
dar poate fi o sursă generatoare de profit atât pe termen lung, cât şi pe termen scurt. Câteva grupuri 
bancare importante au înţeles şi au făcut paşi importanţi în acest domeniu. Studiul de caz pe gru-
pul bancar olandez ABN AMRO demonstrează complexitatea introducerii sustenabilităţii în esenţa 
afacerii financiare. Implementarea nu este nici simplă, nici cu costuri mici; mai mult decât atât, nu 
se poate realiza fără implicarea sinceră a întregii conduceri a băncii. 
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Implementarea dezvoltării durabile presupune schimbări esenţiale privind felul în care ban-
ca este condusă, felul în care acesta îşi defineşte politicile de finanţare, felul în care ea îşi alege 
clienţii, angajaţii, furnizorii etc. Dezvoltată într-un mod eficient, activitatea bancară pentru dezvol-
tare durabilă va implica inovaţie, creativitate şi, implicit, noi beneficii, prin crearea de noi produse, 
prin dezvoltarea de noi pieţe. Corporaţiile mereu se lovesc de o serie de dificultăţi în a derula afa-
ceri nesustenabile, iar comunitatea de afaceri internaţională trebuie să conştientizeze că că există 
un singur mod de cooperare în această lume în care trăim şi propriile afaceri, şi acest mod este cu 
siguranţă unul bazat pe dezvoltare durabilă, pe raţiuni ecologice, sociale şi etice.

Cu siguranţă, drumul către sustenabilitate este la început de cale paşii sunt timizi în diverse 
sectoare, dar cu fiecare acţiune, fiecare bancă creează un exemplu, un reper în industria financiară. 
Aceste exemple pot şi trebuie să servească drept repere pentru afacerile viitoare. Provocarea cea 
mai mare în îndeplinirea obiectivelor de dezvoltare durabilă în bănci o reprezintă:

-înţelegerea conceptului în conexiune cu domeniul de afaceri; a înceta practic să catalogăm 
sustenabilitatea în responsabilităţile doar ale ONG-urilor şi ale guvernelor, să înţelegem că respon-
sabilitatea bancară nu înseamnă doar acţiuni filantropice şi sponsorizări, ci că este mult mai mult 
decât atât;

-gestionarea eficientă a conflictelor de interese; trăim într-o lume care are de reglementat o 
suită de probleme complexe, în care soluţiile nu sunt uşor de găsit, în special în contextul respectării 
intereselor diverselor părţi.

Cu toate acestea, comunitatea bancară internaţională a demonstrat prin exemplele conclu-
dente că înţelege importanţa, necesitatea şi viabilitatea dezvoltări durabile.
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