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Valeriu Lazăr, 
ex-ministru al 

economiei, depu-
tat în Parlament 
pe lista fracţiunii 
Partidului Democrat

Credeţi că această 
Conferinţă a fost 

una binevenită şi 
oportună? 

Da, desigur, este 
binevenită. Chiar 

ar fi fost mai bine 
dacă ea avea loc mai 
devreme, atunci când 
se făceau resimţite 
primele efecte ale 
crizei economice 
mondiale. Însă, într-o 
anumită privinţă, 
aceasta nu prea avea 
sens, deoarece Gu-
vernul anterior nu dis-
punea de capacităţile 
şi voinţa necesară 
de a purta un dialog 
cu mediul de afac-
eri. Astfel, impactul 
practic al acestui eve-
niment era să fie unul 
destul de redus.

Criza globală a avut un impact profund 
asupra tuturor sectoarelor economice 
ale Moldovei. După aproape un deceniu 
de creştere economică, acum ţara trece 
printr-o recesiune severă. Magnitudinea 
acestei recesiuni ridică o serie de întrebări 
în ceea ce priveşte măsurile de politică 
care ar trebui adoptate pentru depăşirea 
crizei pe termen scurt şi pentru atingerea 
unei creşteri economice mai sănătoase pe 
termen lung. 

Pe data de 3 septembrie, în Centrul de 
Convenţii Leogrand, sala Răut, a avut loc 
evenimentul cu genericul „Criza economică 
în Moldova: definirea unui nou model de 
guvernare economică”. Conferinţa a fost 
organizată în comun de către Centrul Anal-
itic Independent EXPERT-GRUP şi Institutul 
pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Vii-
torul”, cu suportul financiar oferit de Black 
Sea Trust şi Fundaţia Friedrich Ebert.

Astfel, principalul scop al acestei 
Conferinţe a fost de a întruni cei mai 
proeminenţi reprezentanţi ai comunităţii 
de politică economică, pentru a discuta 
criza economică din Moldova, a defini în 
comun un set de măsuri anti-criză pe ter-
men scurt şi lung şi a identifica măsurile 
de politică necesare pentru a propulsa ţara 
pe o traiectorie mai robustă de dezvoltare 
economică.

Conferinţa a fost grupată în trei panele 
distincte:

Panel 1. Criza economică în Moldova: 
provocările majore şi măsurile de 
politică

Panel 2. Businessul, băncile şi guver-
nul: reconstruirea încrederii

Panel 3. Reformele instituţionale şi 
structurale: abordarea principalelor 
vulnerabilităţi 

La conferinţă au fost puse în dezbatere 
vulnerabilităţile economiei moldoveneşti 
şi mecanismele prin care criza financiară 
globală a influenţat companiile 
moldoveneşti şi economia în ansamblu. În 
cadrul discuţiilor, au fost expuse o serie de 
idei originale, inclusiv şi aceea că în ultimii 
ani economia moldovenească s-a aflat 
permanent în criză, iar şocurile externe nu 
au făcut decât să activeze mecanismele 
acestei crize latente.
Majoritatea economiştilor au spus că noul 
Cabinet de Miniştri ar trebui să reducă 
intervenţiile statului în economie, să major-
eze confidenţa oamenilor de afaceri în Gu-
vern şi viceversa, să ţină piept provocărilor 
noi, etc.

Citiţi în pagina 3 recomandările lansate de 
participanţii  la conferinţa naţională 

Opinii„Criza economică în Moldova: 
definirea unui nou model de gu-
vernare economică”
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MB: Cum a resimţit ABM criza economică?
AS: ABM este una din cele mai vechi asociaţii profesionale din 
Moldova şi din punctul meu de vedere, deşi eu nu le cunosc 
pe toate celelalte asociaţii, este o structură autentică de auto-
reglementare a unei „industrii”. Ea cooperează cu organele 
publice, în sensul reprezentării intereselor comunităţii bancare; 
ţine permanent legătura cu toate băncile, iar propunerile care le 
promovează sunt nişte rezultate ale discuţiei cu întregul sector 
bancar. Ea are dreptul, prin lege, să participe la alte structuri. 
De exemplu, conform Legii cu privire la fondul de garantare a 
depozitelor, asociaţia este în drept să numească un membru al 
Consiliului de administrare.
ABM lucrează la egal cu toate băncile; toţi se întrunesc şi discută 
într-o atmosferă constructivă, concurenţa neloială din sectorul 
bancar demult fiind depăşită. Important e să fie politicile corecte, 
iar concurenţa depinde de calitatea produsului oferit.
Acum, toate activităţile ABM derivă direct sau indirect din situaţia 
creată pe piaţa bancară, în contextul crizei economice.
Influenţa directă a crizei s-a manifestat doar prin aceea că 
trebuia de studiat ceva nou, deoarece aşa gen de criză n-a mai 
existat anterior în Moldova. Au fost altele, cu alte efecte, prem-
ise, căi de rezolvare etc.

„Nu ştiu de ce există o părere că rata înaltă de creditare 
este un scop al băncilor”

MB: Din ce cauză rata creditelor este una atât de mare?
AS: Rata de creditare este stabilită de contextul economic. 
Politica neoficială a băncilor, intenţia lor este ca ratele să meargă 
spre diminuare, dar etapizat. Aceasta înseamnă că ratele se vor 
schimba o dată la câteva luni ori mai mult. Acest proces este 
unul extrem de dificil. Dacă considerăm că ratele actuale sunt de 
25 ori chiar 30%, care ar fi una dorită, 10%? Dar, în cazul dat, 
trebuie de schimbat şi ratele de dobânzi, deoarece raportul între 
rata de dobânzi şi de credit trebuie întotdeauna păstrat. Dacă 
punem 10 procentul de creditare, dobânzile trebuie să fie la 7, 6, 
5%. Cine va putea să atragă dobânzi cu asemenea rate? Dacă 
mergem pe calea dată, toate depozitele din bănci vor dispare. 
Această tendinţă de descreştere se atestă deja de la începutul 
anului.
În genere, nu ştiu de ce există o părere că rata înaltă de creditare 
este un scop al băncilor. De exemplu, cu cât este mai mare rata, 
cu atât este mai mare profitul. Din contra, rata de creditare înaltă 

este o problemă majoră pentru bănci, deoarece 25 ori 30% de 
creditare implică nişte riscuri foarte mari. Cât de credibil trebuie 
să fii ca întreprinzător pentru a convinge o bancă despre faptul 
că vei avea nişte venituri superioare creditului?!

MB: Care este relaţia cu Guvernul?
AS: În legislaţia curentă există mai multe bariere ce fac dificil pro-
cesul de obţinere a creditului acordat. De aceea, noi am venit cu 
un set de modificări la adresa Guvernului. Modificările în cauză 
se referă la anumite aspecte ale legislaţiei ce ţin de forma de 
garanţie (gaj), executare silită, procedura aplicată.
Deoarece întotdeauna când se discută despre credite atenţia 
este focusată pe prima etapă, adică obţinerea creditului şi se 
spune că este dificil din punct de vedere procedural, rate înalte, 
forme de garanţie restrictive etc., discuţia fiind stopată aici. 
Însă, acest bloc nu este atât de greu de înfăptuit, dacă e să 
comparăm cu partea finală, obţinerea rambursării creditului. Aşa 
cum posibilitatea contestării din partea adversă există întotdeau-
na, această parte implică, în peste 90% de cazuri, participarea 
instanţei de judecată.
Am făcut şi unele studii, pe care de asemenea le-am prezentat 
lor.

MB: De ce atunci se cunoaşte puţin despre aceasta, nu se 
mediatizează?
AS: ABM nu are nevoie de mediatizare. Dimpotrivă, mediatiza-
rea poate să genereze unele neclarităţi pentru publicul larg, 
deoarece informaţia care se utilizează este foarte tehnică, pe 
care pot să o aprecieze doar nişte experţi. De aici ,există riscul 
ca informaţia să fie interpretată greşit.

MB: Dialogul cu Guvernul are loc ca şi în cadrul asociaţiei, 
cordial şi deschis?
AS: Aceasta depinde de abilitatea celui care discută. Noi, 
în multe cazuri am reuşit să convingem Guvernul şi celelalte 
autorităţi că avem dreptate. În multe şi nu am reuşit.

MB: Cerinţele ABM sunt de regulă de ce ordin? Legislativ?
AS: Da, de regulă da. Atunci când dorim să modificăm nişte acte 
subordonate legii, discutăm deja cu BNM.

Marin Gurin
Monitorul de Business

Alexandru Savva: „Noi, în multe cazuri 
am reuşit să convingem Guvernul şi 
celelalte autorităţi că avem dreptate. 
În multe şi nu am reuşit.”
Interviul „Monitorul de Business” cu Alexandru Savva, director al Centrul de consultanţă şi instruire al 
Asociaţiei Băncilor din Moldova (ABM)

ERATĂ
În interviul cu Grigore Popa din 17 august 2009, s-a comis o greşeală: 
dl Popa este de fapt directorul executiv al Federaţiei “CONDRU-
MAT”, şi nu preşedintele. Ne cerem scuze pentru greşeala comisă.
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Rezultatele Conferinţei Naţionale „Criza
economică în Moldova: definirea unui
nou model de guvernare economică”.
Recomandări de politici economice

Recomandările au fost structurate în domenii distincte de politică. În cadrul 
fiecărui domeniu, acţiunile propuse au fost divizate în acţiuni imediate şi 
acţiuni pe termen mediu şi lung. Majoritatea acestor recomandări sunt 
adresate guvernului, dar multe din ele ţin şi de BNM, agenţiile de reglemen-
tare şi donatori.
Politica monetară
Măsuri pe termen scurt:
• Respectarea independenţei instituţionale, administrative şi 
politice a BNM şi a obiectivelor fundamentale ale politicilor mon-
etare şi valutare;
• Asigurarea de către BNM a unei transparenţe mai înalte în pro-
cesul de creditare directă a băncilor comerciale;
• Continuarea relaxării politicilor monetare ale BNM, în situaţia 
când presiunile inflaţioniste vor scădea în perioada următoare;
Măsuri pe termen mediu şi lung:
• Revizuirea reglementărilor BNM privind gajul în vederea înlesnirii 
gajării activelor nemateriale (relevant în special pentru companiile 
din domeniul TIC) şi acordării mai facile a creditelor pe baza de 
istorie creditară şi cash-flow;
• Evaluarea riguroasă a unei deprecieri graduale şi controlate a 
valutei naţionale proporţional deprecierii valutelor regionale;
• Adoptarea de către BNM a strategiei de ţintire directă a inflaţiei;
Politica bugetar-fiscală
Măsuri pe termen scurt:
• Reluarea negocierilor cu FMI şi intensificarea relaţiilor cu co-
munitatea donatorilor internaţionali în vederea asigurării finanţării 
deficitului bugetar pentru anul curent din surse externe;
• Abţinerea de la creditarea deficitului bugetar prin majorarea da-
toriei interne, pentru a nu devia resursele băneşti de la destinaţiile 
investiţionale;
• Elaborarea legii bugetului de stat pentru anul 2010 bazată pe 
prognoze economice realiste;
Măsuri pe termen mediu şi lung:
• Eficientizarea şi transparentizarea sistemului de achiziţii publice;
• Implementarea unei cote unice la impozitul pe venitul per-
soanelor fizice şi juridice;
• Majorarea accizelor la bunurile de lux (ţigări, automobile, bijuterii);
• Implementarea reformei sistemului de protecţie socială bazat pe 
o ţintire mai exactă a beneficiarilor şi eliminarea privilegiilor pentru 
anumite categorii de angajaţi;

• Reforma sistemului de pensii şi dezvoltarea sistemului de pensii 
multi-pilon;
• Implementarea unor programe transparente de privatizare în 
vederea diversificării veniturilor bugetare;
• Descentralizarea eficientă a finanţelor publice în vederea majorării 
autonomiei financiare şi politice a administraţiilor publice locale;
Politici comerciale
Măsuri pe termen scurt:
• Abolirea imediată a regimului de vize impus cetăţenilor români;
• Anularea barierelor formale şi informale interne în calea 
comerţului internaţional;
• Abandonarea practicilor monopoliste în domeniul supravegherii 
standardelor şi testării calităţii şi admiterea operatorilor privaţi pe 
această piaţă;
• Facilitarea accesului agenţilor economici la pieţele externe, prin 
asigurarea accesului universal la informaţia despre oportunităţile 
economice şi condiţiile de piaţă;
Măsuri pe termen mediu şi lung:
• Perfecţionarea sistemului de restituire a TVA la export;
• Elaborarea şi aprobarea unor reglementări privind procedurile 
simplificate de vămuire, după exemplul reglementărilor comunitare;
• Crearea ghişeelor unice în toate birourile vamale;
Sectorul real şi reforme instituţionale
Măsuri pe termen scurt:
• Relansarea reformei regulatorii în vederea eliminării barierelor la 
iniţierea, dezvoltarea şi închiderea afacerilor;
• Diminuarea numărului de controale la întreprinderi şi anularea 
drepturilor organelor de poliţie de a efectua controale economice;
• Simplificarea procesului de creditare, reducerea numărului de 
proceduri şi documente necesare pentru acordarea creditelor;
• Asigurarea eficienţei şi independenţei reale a instituţiilor de regle-
mentare a pieţei, sporirea transparenţei în activitatea acestora • 
Revizuirea listei întreprinderilor nepasibile privatizării;
Măsuri pe termen mediu şi lung:
• Eliminarea graduală a barierelor discriminatorii în faţa investitorilor 
străini la procurarea terenurilor agricole în scopuri productive;
• Abolirea sistemului de „racket de stat” şi promovarea civilizată de 
către Guvern a responsabilităţii sociale corporative;

Lista deplină a recomandărilor o puteţi găsi pe www. viitorul. org
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