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SUMMARY
The degree of development of the financial system is primarily influenced, on the one hand, by 

international macro-financial developments, and on the other hand, by the real possibilities of the 
economy of the Republic of Moldova. 

If we refer to both the world economy and the national economies of the world’s states, the main 
item on the agenda 2020 is the health crisis caused by COVID 19. Current developments, in the 
world economy under the COVID 19 pandemic, spread risks for the financial systems of developing 
countries. These risks can be transmitted to our country’s economy through several channels, which, 
in turn, can be divided into external (international financing channel; foreign trade channel) and in-
ternal (revenue channel; credit channel). Therefore, to consider the existing risks and understand the 
challenges in the post-COVID economy, it is appropriate to determine the financial condition index.
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Introducere. În condițiile 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 pro-
gresive în economie, capabile să contribuie la dezvoltarea economică sustenabilă.

În mod evident, gradul de dezvoltare al sistemului financiar în mare măsură este influențat, pe 
de o parte de evoluțiile macro-financiare internaționale, iar pe de altă parte de posibilitățile reale 
ale economiei Republicii Moldova. Dacă să ne referim atât la economia mondială, cât și la econo-
miile naționale ale statelor lumii, principalul punct pe ordinea de zi începând cu anul 2020 este 
criza sănătății, provocată de COVID 19.  Șocul economic COVID-19 este fără precedent atât prin 
complexitate, cât și prin gravitate. Acesta a fost cu mult mai rapid și mai sever decât cel provocat 
de criza financiară globală din 2008 și chiar de Marea Depresiune. În cazul crizelor menționate, 
efectul s-a acumulat în aproximativ trei ani, consecințele macroeconomice și financiare la fel de 
grave, ale crizei actuale, s-au concretizat în câteva săptămâni.  Pentru a depăși pandemia, un nu-
măr mare de state din lume au fost nevoite să introducă un șir de restricții, care în mare parte se 
refereau la închiderea sau încetinirea unor activități economice, precum și măsuri fără de prece-
dent, în ceea ce privește circulația transfrontalieră. Aceste acțiuni nu aveau cum să nu influențeze 
asupra lanțului valoric al producerii, care la rândul său a avut un impact negativ asupra cererii 
globale. 

Totodată pandemia COVID-19 și efectele pe care l-a produs asupra economiei mondiale, au 
evidențiat necesitatea unei rețele globale de siguranță financiară mai bună, care să ofere o mai 
mare protecție pentru piețele emergente și economiile în curs de dezvoltare. Aceste țări, printre 
care se află și Republica Moldova  se confruntă cu presiuni economice semnificative chiar și în 
perioadele normale, au puțin spațiu de manevră atunci când se confruntă cu șocuri globale atât 
de devastatoare. Articolul prezent va avea următoarea structură: în secțiunea a doua se va pre-
zenta o revizuire a literaturii de specialitate; în secțiunea a treia vor fi analizate  vulnerabilitățile 
sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul pandemic; în secțiunea a patra vor fi 
prezentate concluziile.

Obiectivele: Scopul acestui articol este de a identifica provocările sistemului financiar al Repu-
blicii Moldova în perioada post COVID 19.
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Revizuirea literaturii. În prezent există o literatură în creștere rapidă care urmărește să sur-
prindă impactul economic al crizei COVID-19.  Pandemia COVID-19, după cum a constatat To-
bias și  Natalucci a provocat o criză de resurse umane și de sănătate fără precedent. Măsurile nece-
sare pentru limitarea răspândirii virusului au declanșat o recesiune economică și totodată, există 
o incertitudine uriașă cu privire la profunzimea și durata acesteia. Volatilitatea a crescut, în unele 
cazuri, până la nivelurile observate ultima dată în timpul crizei financiare globale, pe fondul incer-
titudinii cu privire la impactul economic al pandemiei [8]. Criza sănătății după Western Balkans 
Regular Economic Report a constituit atât un șoc al ofertei cât și al cererii, a căror amploare, durată 
și ramificații financiare, fiscale și sociale încă  nu sunt clare până la sfârșit. Răspândirea globală ra-
pidă a virusului a atins proporții pandemice și a determinat o serie de măsuri de urgență - reduceri 
ale ratei, susținerea lichidității, amânări de impozite, interdicții de călătorie, închiderea obligatorie 
a afacerilor, limitări ale adunărilor  pentru a conteni răspândirea, pentru a atenua perturbarea 
activității economice și pentru a evita o dislocare pe piețele financiare [7]. Cu șocuri continue în 
ceea ce privește cererea și oferta,  potrivit  lui Baret există potențialul de perturbare a pieței [2]. 

Vulnerabilitatea sistemului financiar al Republicii Moldova în contextul crizei pandemice 
COVID 19. Republica Moldova este o țară cu o economie mică,  deschisă, cu un deficit conti-
nuu al contului curent și cu o subordonare puternică față de fluxurile financiare internaționale. 
Economia țării noastre poate fi caracterizată printr-un șir de particularități de natură structurală,  
care o expun foarte mult  la evoluții externe. Din aceste motive, orice dezechilibre din economia 
globală declanșează vulnerabilități externe tot mai pronunțate în Republica Moldova. Una din 
cele mai evidente caracteristici ale țării noastre este dependența  de remitențe. Republica Moldova 
face parte din top zece  ţări din lume cu cele mai mari cote părți a remitenţelor în PIB, fiind toto-
dată și prima în Europa la acest capitol. Totodată din grafic se vede că este bine conturată relația 
inversă dintre cota parte a remitenței în PIB și valoarea PIB-ului pe cap de locuitor.

 
Figura 1. Top 10 țări a remitenţelor în PIB, 2019.

Sursa: [10]. 

În același timp  este  foarte interesantă evoluția remitențelor în perioada de pandemie. Chiar 
dacă se anticipa o scădere a remitențelor, în termeni reali diminuarea lor a fost înregistrată 
doar pe parcursul a două luni (martie, aprilie), mai apoi putem constata o creștere a acestora în 
comparație cu perioada similară din anii 2018 și 2019. Evoluțiile actuale ale economiei mondiale, 
sub incidența pandemiei COVID 19 propagă riscuri pentru sistemele financiare ale țărilor în curs 
de dezvoltare. Aceste riscuri pot fi transmise în economia țării noastre prin mai multe canale, 
care pot fi împărțite la rândul său în externe (canalul finanțării internaționale; canalul comerțului 
exterior) și interne (canalul veniturilor; canalul creditului). 

Canalul finanțării internaționale, poate propaga riscuri legate de dificultăți în procesul de 
finanțare a economiei Republicii Moldova, din cauza condițiilor financiare incerte în economia 
internațională. Încetinirea creșterii economice globale a dus la o deteriorare accentuată a condițiilor 
de comerț exterior pentru funcționarea economiei moldovenești. Canalul comerțului exterior, 
transmite  riscuri ale principalilor parteneri comerciali ai Republicii Moldova. Vulnerabilitățile din 
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economiile partenerilor comerciali a Republicii Moldova, incontestabil au influențat la încetinirea 
exporturilor de bunuri și servicii (potrivit datelor oficiale în anul  2020  față de anul 2019  exportul 
a constituit 89,4 %, iar import 95,7 %) [3] și prin urmare au dus la o deteriorare a soldului extern. 
Această situație, dezavantajează economia țării noastre care este foarte dependentă de fluxurile 
financiare internaționale. Sursa de bază a fluxurilor financiare pentru Republica Moldova este ex-
portul de bunuri și produse. 

Declanșarea pandemiei are un impact negativ asupra veniturilor tuturor sectoarelor economiei 
(companiile nefinanciare, sectorul financiar), ale populației și ale statului. Drept urmare putem 
evidenția un următor canal (intern), de propagare a riscului în economia Republicii Moldova, și 
anume canalul veniturilor. Cel mai semnificativ factor intern al impactului negativ al pandemiei 
asupra economiei moldovenești a fost necesitatea întreruperii activităților de producție pentru a 
reduce povara sistemului de sănătate și pentru a asigura bunăstarea sanitară și epidemiologică a 
populației. Astfel companiile nu au obținut venituri pe care le-ar fi putut avea în condiții norma-
le de activitate economică. O serie de organizații care au continuat să funcționeze au înregistrat 
scăderi a activității și prin urmare a încasărilor. Ca parte a canalului de venituri, impactul ne-
gativ al pandemiei COVID 19 și restricțiile adoptate împotriva acesteia afectează, după cum s-a 
mai menționat întregul lanț valoric și afectează întreaga gamă de entități implicate în activități de 
producție. Un alt canal intern, care poate avea un impact negativ este canalul creditului. O scădere 
a veniturilor entităților economice reduce solvabilitatea acestora, ceea ce la rândul său poate limita 
disponibilitatea băncilor de a continua creditarea economiei. Canalul de credit poate fi declanșat 
ca urmare a unui șir de riscuri:  scăderea veniturilor potențialilor  debitori, care vor fi nevoiți să-
și retragă propriile ,,pofte de credit”,  din cauza îngustării posibilităților de deservire a creditelor, 
în condițiile  incertitudinilor  semnificative a recuperării veniturilor cetățenilor și companiilor în 
viitor; deteriorarea calității creditului debitorilor și o creștere a riscului de credite. Luate împreu-
nă, factorii de mai sus formează condițiile pentru limitarea activității de creditare, care la rândul 
său poate deveni un factor în deteriorarea situației economice, deoarece restricționarea accesului 
la finanțare nu permite entităților economice să mențină același nivel de activitate de producție. 
Ca rezultat, poate apărea un efect de feedback: o scădere a activității economice declanșează o 
contracție a creditului, care la rândul său suprimă și mai mult activitatea economică. Totuși ar tre-
bui să menționăm că această situație în prezent nu este caracteristică Republicii Moldova, dar nici 
nu poate fi exclusă în contextul unui nou val al pandemiei.

Astfel, în cadrul actual al economiei mondiale anticiparea posibililor evoluții ale fenomenului 
mondo financiar devine o parte integrantă a evaluării proceselor din sistemele financiare naționale. 
În cazul Republicii Moldova, perturbarea fluxurilor financiare au consecințe asupra creșterii 
producției. De aceea pentru a ține seama de riscurile existente și pentru a înțelege probabilitatea 
unor rezultate negative este oportun de determinat indicele condițiilor financiare. Această abordare 
a fost dezvoltată de FMI [6] și presupune construirea  unui  indice compozit - indicele condițiilor 
financiare (FCI).  Condițiile  financiare potrivit autorilor studiului are ca scop determinarea prețului 
riscului inerent prețurilor activelor, ușurința obținerii finanțării, costul finanțării și gradul de stres 
financiar.  Variabilele componente ale indicelui condițiilor financiare sunt prezentate în tabelul 1.

Tabelul 1. Componentele indicelui condițiilor financiare.

Subindicii Componentele Riscuri și  
vulnerabilități

Prețul riscului Spread-ul ratei dobănzii pe piața creditelor (credit 
market interest rate spread) 
Modificarea prețului imobilelor rezidențiale (Resi-
dential real estate price change)

Naționale/ termen 
scurt

Efectul de levier Modificarea ratei creditelor în PIB (Credit to GDP 
ratio change); 
ROE (Return on equity in the banks).

Naționale/ termen 
mediu

Condiții externe Indicele volatilității (CBOE Volatility Index (VIX));
Modificarea cursului valutar nominal efectiv (nomi-
nal effective exchange rate change).

Globale și 
regionale

Sursa: [ 4].
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Subindicii componenți (prețul riscului, efectul de levier, condițiile externe) ai FCI acoperă 
vulnerabilitățile interne și externe și riscurile în ceea ce privește creșterea producției pentru orizontu-
rile pe termen scurt și mediu. În general, condițiile financiare mai stricte, care determină creșteri ale 
indicilor corespunzători, sunt asociate cu o scădere a creșterii producției pe termen scurt. 

 
Figura 2. Indicii condițiilor financiare.

Sursa: [3][9][4].

Analizând  subindicii condițiilor financiare în figura 2 observăm că aceștia furnizează sem-
nale clare de avertizare timpurie în perioadele de scădere a PIB-ului. Bineînțeles că actuala cri-
ză provocată de pandemia de COVID 19 nu are cum să fie anticipată de FCI, deoarece nu are 
rădăcini economice, dar oricum indicele efectului de levier în anul 2019 ne indică o creștere 
a vulnerabilităților, în anul 2020 nivelul înalt al condițiilor financiare este evident. Rezultatele 
obținute indică faptul că FCI poate reflecta condițiile financiare și poate fi și un indicator de 
bază al acestora. Înăsprirea dramatică a condițiilor financiare globale de la debutul focarului CO-
VID-19  împreună cu o perspectivă economică fundamental deteriorată   a dus la o schimbare 
masivă spre stânga creșterea globală pentru anul 2020 pentru toate grupurile de țări, în perspecti-
va anului 2021 distribuția statistică a proiecțiilor datelor prezentate în World Economic Outlook 
din aprilie 2021 are un trend pozitiv [11].

Concluzii. Pandemia a afectat în primul rând cererea. Economiștii sunt în unanimitate de 
acord că premisa pentru redresarea economică este eliminarea virusului, astfel încât cererea să 
se normalizeze [1]. Fostul președinte al Fed Ben Bernanke a remarcat că „Nimic nu va funcționa 
dacă problemele de sănătate nu vor fi rezolvate”, trimițând un mesaj clar guvernelor [5]. Dacă nu 
va fi depășit virusul, încrederea economică nu va reveni, afacerile nu se vor deschide și oamenii 
nu vor reveni la viața lor normală sau nu își vor menține tiparele obișnuite de consum. Drept ur-
mare, șocurile cererii au jucat un rol cheie în această criză, în care politicile standard pe termen 
scurt de stimulare a cererii nu au funcționat atât timp cât oamenii rămân înfricoșați. 

Cu un deceniu în urmă, sistemul financiar și, în special, băncile, erau centrul epic al crizei 
financiare globale, atât cauza sa principală, cât și catalizatorul său cheie. De data aceasta, o pande-
mie se află în centrul crizei, iar sectorul bancar este acum văzut ca o parte a soluției, mai degrabă 
decât a unei probleme. Acest lucru este evident din fluxul mare și rapid de noi împrumuturi către 
întreprinderi și gospodării în timpul crizei actuale, adesea susținut de garanții de stat, pentru a le 
sprijini în fața fluxului de numerar scurt.
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