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Abstract 
Financial crises have far-reaching negative effects on the national 

economies of the countries where they occur, more than that, due to the 
increasing interdependencies caused by the globalization process, they even 
tend to contaminate other economies, thus affecting the financial security at 
global level. For these reasons, the efforts of the national banking 
supervisory authorities have been supplemented in an increasingly 
pronounced way in recent years by actions to improve the regulatory 
framework of the international banking activity. In this article, the author 
sets out his own vision regarding the new tools that will ensure the financial 
security of the state. 
 Key words: financial stability, macroprudential policy, central bank, 
financial tools, crisis 
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 Introducere 
 Asigurarea securităţii economice pentru Republica Moldova 

reprezintă una din cele mai stringente probleme care capătă o amploare şi 
importanţă tot mai semnificativă. Iar principalul aspect al securităţii 
economice este sectorul financiar, mai-bine zis capacitatea acestuia de a 
finanţa în cantităţi necesare şi în condiţii acceptabile totalitatea actorilor la 
viaţa economică.  Securitatea financiară a unui stat presupune existenţa unui 
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management care să asigure acea "marjă de siguranţă" destinată pentru 
situaţii neprevăzute şi extraordinare, în vederea, oferirii agenţilor economici 
o pauză de timp, utilă pentru a reacționa la apariţia oricăror ameninţări 
posibile şi a preveni, neutraliza, sau cel puţin a minimiza pierderile 
economico-sociale potenţiale. 

 Securitatea financiară este un element integrant al securităţii 
economice şi naţionale și are ca scop analiza şi prognozarea unui spectru 
larg de factori determinanţi ai stabilităţii sistemului financiar, prin care sunt 
relevate pericolele și vulnerabilitățile funcționării acestuia.  

 În Republica Moldova, sectorul financiar este dominat de sectorul 
bancar cu o cotă medie per ani de circa 95%  în totalul de credite oferite 
economiei de sectorul financiar. De aceea sectorul bancar este cel capabil să 
destabilizeze sistemul financiar, bugetar şi sistemul de plăţi, determinând un 
nivel înalt al inflaţiei şi demonetizarea economiei, ce se reflectă negativ 
asupra cursului valutei naţionale, înrăutăţirea situaţiei politice. Lucru care de 
fapt s-a și produs în Republica Moldova la sfârșitul anului 2014. Criza 
financiară din anul 2015 din R. Moldova a demonstrat că în țară de fapt nu 
exista un mecanism bine definit care ar monitoriza funcționarea întregului 
sistem financiar pe o perioadă îndelungată de timp. În acest context, un rol 
important revine autorităţilor pentru a asigura stabilitatea financiară a 
statului, prin utilizarea pârghiilor adecvate.  

 Securitatea financiară constă abilitatea sistemului financiar de a 
rezista crizelor şi şocurilor sistemice, care au drept consecinţă pierderi 
economice considerabile şi neîncrederea populaţiei în sistem, ceea ce 
impune costuri concrete economiei reale. Studiind literatura de specialitate, 
conchidem că până în prezent, nu există instrumente și modele general 
acceptate sau un mecanism analitic unic pentru măsurarea și evaluarea 
securității financiare. Monitorizarea indicatorilor care ar putea avertiza 
factorii de decizie cu privire la posibile probleme macroeconomice este încă 
la etapa inițială de elaborare. 

 Astfel, având în vedere ultimele evoluţii ale pieţei financiare 
naționale, se evidenţiază necesitatea trecerii la o nouă etapă a supravegherii 
prudenţiale: de la supravegherea contabilă, de verificare a conformităţii 
instituţiilor cu cerinţele şi normele de prudenţă, la o etapă superioară 
calitativă care ține de selectarea instrumentelor de gestionare a riscurilor de 
stabilitate financiară, evaluarea riscurilor de stabilitate financiară bazate pe 
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indicatori macroeconomici, determinarea măsurilor de politică 
macroeconomică pentru prevenirea creării dezechilibrelor sistemice, etc. 

 Gradul de abordare științifică a temei și prezentarea acesteia în 
literatura științifică 

 Analizând istoria financiară și economică înțelegem că primele 
teorii, care tangențial, ne vorbesc despre securitatea financiară și economică, 
sunt lucrările clasicilor care defineau criza drept o caracteristică importantă 
a sistemului economic capitalist, precum și rolul pe care-l au crizele 
financiare în reglarea funcţionării sistemului: A. Smith, K. Marx, J.M. 
Keynes, L. Walras, C. Menger, W.S. Jevons, K. Wicksell, A. Marshall, V. 
Pareto, I. Fisher, etc. Totodată, subiectul stabilității financiare este abordat 
în lucrările autorilor moderni B. Eichengreen, S. Davis, M. Watson, T. 
Malthus, S. Cerna, E. Dinga, C. Albulescu Dardac N., Diacunu R., Isărescu 
M., Moinescu B., Nedelescu O, etc. În ultimii 10 ani, în majoritatea 
lucrărilor moderne adresate temei noastre sunt citați așa autori ca: W. Allen, 
G. Wood, J. Chant, A. Crockett, F.S. Mishkin, H.P. Minsky, M. Foot,  M. 
Illing, O. Evans, A. Leone, etc.   

 De conceptul securității financiare s-au ocupat așa savanți din 
Federația Rusă ca : Abalkin L., Arhipov A., Gorodețky A., Mihailov B., 
Bulihvald E., Glovațkaya N., Lazurenco S., Vasilik S., Vecikanov G., 
Vorobiov A., Chenușina T., Glaziev S., Goncearenco L., Drobîșevsky S., 
Senceacov V., Trunin P. etc. Totodată, există o serie de note de politici 
privind conceptul stabilității financiare cât și atributele ce se referă la 
asigurarea acesteia ale organizaţiilor financiare internaţionale, cum sunt 
FMI, Banca Mondială, BERD, BCE, precum şi ale băncilor centrale din 
Germania, Austria, Olanda, România etc.  

 Suportul informaţional al cercetării îl reprezintă: publicaţiile 
ştiinţifice; materialele analitice, documentele și materialele organismelor 
internaționale, datele statistice internaționale și resurse informaţionale 
accesibile în Internet. 

 Rezultatele obținute 
 Pentru a analiza amenințările emergente la adresa stabilității 

financiare și a cuantifica cât de eficient sistemul financiar își îndeplinește 
principalele funcții, se pot utiliza diverse instrumente și metode bazate pe o 
serie de indicatori care permit evaluarea stabilității financiare în baza 
criteriilor prestabilite.  
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 Utilizându-se diferite interpretări ale stabilităţii financiare, băncile 
de peste hotare definesc unanim „instabilitatea financiară” ca o încălcare a 
funcţiilor cheie a sistemului financiar.  Astfel, sistemul financiar se 
consideră a fi stabil sau durabil, dacă acesta întruneşte următoarele puncte: 

1) Înlesneşte distribuirea eficientă a resurselor economice atât în 
spaţiu, cât şi în timp, precum şi alte procese financiar–economice (de 
exemplu economisirea şi investirea resurselor, creditarea şi acordarea 
împrumuturilor, formarea şi repartizarea lichidităţilor, formarea preţului la 
active, şi într-un final acumularea patrimoniului şi creşterea producţiei; 

2) Permite aprecierea, cotarea, repartizarea şi realizarea gestiunii 
riscurilor financiare; 

3) Păstrează capacitatea de a îndeplini aceste funcţii principale chiar şi 
în condiţiile şocurilor externe sau intensificarea dezechilibrelor [1]; 

 Sistemul financiar este format din câteva elemente interconectate: 
infrastructură (sistemul juridic, sistemul de plăţi, sistemul contabil şi 
sistemul de evidenţă), instituţii (bănci, companii, angajaţi în operaţiuni cu 
hârtii de valoare, investitori instituţionali) şi pieţe (bursa de valori, piaţa 
monetară şi piaţa instrumentelor financiare derivate). Stabilizarea este o 
noţiune complexă ce ţine de toate componentele sistemului economic. 
Dereglarea unuia dintre elemente, poate ruina stabilitatea întregului sistem. 
Pentru elaborarea unei concepţii de gestiune a stabilităţii financiare  este 
nevoie de a combina abordarea sistemică  cu o viziune globală asupra 
situaţiei. 

 Conceptul trebuie să conţină: obiectul gestiunii, scopul, sarcinile, 
principii metodologice, mecanisme de rezolvare a sarcinilor punerea în 
aplicare a principilor conceptului, indicatori de evaluare ţintă, metode de 
cercetare. Principala prioritate a activităţii statului în domeniul asigurării 
stabilităţii financiare este dezvoltarea cetăţenilor acestuia şi îmbunătăţirea 
calităţii vieţii. Scopul gestiunii – asigurarea  durabilităţii şi independenţei 
financiare, care se manifestă în echilibrarea macroeconomică,  excedentul 
bugetar, diminuarea datoriei de stat, monedă naţională puternică,  şi ca 
rezultat, creşterea bunăstării populaţiei. Principalele principii metodologice 
de gestiune a stabilităţii financiare sunt: obţinerea maximizării rezultatelor; 
echilibrarea macroeconomică a tuturor  sectoarelor economiei, luarea în 
considerare a  condiţiilor economice şi politice interne şi externe în funcţie 
de posibilităţile reale. Principala condiţie a stabilităţii financiare  este 
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protejarea intereselor  financiare  la toate nivelele de relaţii financiare  sau 
securitate financiară.  

 Securitatea financiară se apreciază ca asigurarea unui asemenea 
nivel de dezvoltare a sistemului financiar, a relaţiilor financiare şi procese în 
economie, în care se vor crea condiţii financiare necesare pentru stabilitatea 
social-economică şi financiară de dezvoltare a ţării, păstrarea integrităţii şi 
unităţii sistemului financiar, depăşirea cu succes a ameninţărilor interne şi 
externe în sfera financiară. Securitatea financiară a statului include: 
securitatea bugetară, impozitară, creditară, securitatea sectorului bancar, 
valutar, monetar-creditar, securitatea investiţiilor, asigurărilor şi pieţei de 
capital. 

 Securitatea financiară a oricărui stat este determinată de factori 
precum: - nivelul independenţei financiare (din care, o mare importanţă o 
are mărimea ajutorului financiar extern şi volumul investiţiilor străine  în 
economie) – caracterul politicii financiar-creditare pe care o duce statul, - 
climatul politic în ţară, nivelul de asigurare legislativă pentru funcţionarea 
sferei  financiare. 

 Pentru analiza ameninţărilor stabilităţii financiare şi determinarea 
cantitativă a  gradului de eficienţă a îndeplinirii funcţiilor de către sistemul 
financiar, se pot folosi o mulţime de indicatori ai evaluării stabilităţii 
financiare supuşi observării şi măsurării  pe baza criteriilor şi metodelor de 
evaluare determinate.  

 Conform viziunii FMI, stabilizarea se identifică printr-un sistem de 
indicatori precum  încetinirea tempourilor inflaţiei până la un anumit nivel,  
stingerea deficitului bugetar, abrogarea scutirii de impozite, liberalizarea 
totală a comerţului exterior, crearea mecanismelor de protecţie socială a 
populaţiei, menţinerea convertibilităţii valutei naţionale pentru  operaţiile 
valutare curente.  

 Astfel de recomandări prevăd acţiuni destul de concrete  în 
formarea unui nou sistem economic.  Forme concrete de gestiune servesc 
următoarele: - Gestiunea lichidităţii pentru stabilitate financiară pe termen 
scurt, - Gestiunea capacităţii de plată  pentru stabilitatea financiară pe 
termen lung (durabilă). Gestiunea  rezervelor de aur şi valutare – 
instrumentul de bază pentru controlul lichidităţii şi  menţinerea cursului 
monedei naţionale.  

 Evidenţa permanentă a stării stabilităţii financiare şi analiza 
factorilor ce o asigură, trebuie să devină o direcţie prioritară a activităţii 
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BNM.  Lucru ce se încadrează logic în componenta analitico-informaţională 
a activităţii băncii centrale, menită să asigure agenţilor economici şi 
organelor guvernamentale de stat informaţie veridică, să îmbunătăţească 
transparenţa şi predictibilitatea politicii monetar-creditare şi să influenţeze 
asupra formării aşteptărilor pieţei.  

 Mai nou stabilitatea  financiară se analizează nu ca stare ci ca 
proces strategic care constă în asigurarea securității economice. Banca 
Mondială în noiembrie 2017 a publicat un document care reprezintă foaia de 
parcurs pentru a asigura un sistem financiar sustenabil. 

 Obiectivul acestei foi de parcurs este de a propune o abordare 
integrată care să poată fi utilizată de toate părțile interesate din sectorul 
financiar - atât publice cât și private - pentru a accelera transformarea către 
un sistem financiar sustenabil.  

 Această abordare poate aduce coeziunea politicilor între ministere, 
băncile centrale, autoritățile de reglementare financiară și participanții 
sectorului financiar privat [2].  

 Pentru a gestiona stabilitatea  financiară, trebuie de luat în 
considerare faptul că în condiţiile moderne, noţiunea de “stabilitate 
(durabilitate) financiară” treptat se transformă în managementul riscurilor.  

 Pe prim plan apare problema asigurării informaţionale, adică în ce 
măsură managementul controlează activitatea sistemului financiar, şi cît de 
prompt şi eficient poate să reacționeze acesta la schimbarea situației, să 
determine diferite variante de evoluţie a evenimentelor și să ia măsuri 
necesare pentru atingerea stabilității financiare şi  minimizarea riscurilor. 

 Începând cu anul 2009, FMI recomandă guvernului să reducă 
riscurile macrofinanciare şi dezechilibrele pe contul extinderii spectrului de 
instrumente politice monetar-creditare, perfecțiunea sistemului de analiză a 
stabilității financiare  şi supraveghere macroprudenţială.    

 Monitorizarea stabilităţii financiare este aplicată practic în toate 
ţările lumii. Bineînțeles, că această practică diferă de la o ţară la alta, și se 
deosebește prin perioada de analiză şi numărul de indicatori utilizați în 
monitorizare [2].   

 



International Symposium 
Experience. Knowledge. Contemporary Challenges 

„Innovative economic-social Approaches  
in the Knowledge Society” 
 December 12th-13th, 2019 

 

506 

 
Fig. 1.  Mecanismul de monitorizare a stabilității financiare sistemice 

Sursa: elaborat de autori  
 
Există un consens general potrivit căruia băncile centrale au un rol 

esenţial în asigurarea stabilității financiare. Deşi nu există reguli ori modele 
care să reflecte modalitatea de concretizare a acestui proces, monitorizarea 
stabilității financiare permite rezolvarea următoarelor probleme (Fig.1): 

1. Identificarea situațiilor de criză în sistemul financiar naţional; 
2. Evaluarea impactului crizei asupra securităţii financiare a ţării; 
3. Identificarea zonelor prioritare de dezvoltare a sistemului 

financiar; 
4. Justificarea  măsurilor necesare în programele strategice şi  

proiectele naţionale. 
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Publicațiile dedicate securității și stabilității financiare în Republica 
Moldova, definesc parametrii care caracterizează dezvoltarea stabilă a 
sistemului financiar național în mod empiric.  

 În cadrul abordării analitice, s-au stabilit valorile-prag, depășirea 
cărora va contribui la declanșarea proceselor distructive și instabilității 
financiare într-o economie. (Prin indicatori economici înțelegem valorile 
care reflectă starea economiei, ceea ce face posibilă detectarea tendințelor 
de dezvoltare, identificarea amenințărilor și luarea deciziilor adecvate.)  

 Valorile-prag sunt valorile limită, nerespectarea cărora împiedică 
dezvoltarea normală a diverselor elemente de reproducere, conduce la 
formarea tendințelor negative, distructive în dezvoltarea economică.  

 Apropierea la valoarea lor maximă admisă indică o creștere a 
amenințărilor la adresa stabilității socio-economice a societății, iar depășirea 
limitelor sau pragurilor indică faptul că societatea a intrat în zona de 
instabilitate și conflicte sociale, adică poate submina securitatea. 

 În majoritatea ţărilor cu economie emergentă, strategiile stabilității 
financiare sistemice sunt parte integră a strategiilor legate de securitatea 
economică a statului. În circumstanţe nefavorabile fie interne şi/sau externe, 
stabilitatea financiară sistemică poate fi asigurată doar printr-un sistem 
încadrat în securitatea economică. 

 În viziunea autorului, un concept modern al managementului 
stabilității financiare sistemice trebuie să se conducă și să conțină: 3 
mecanisme, 3 direcții și 3 caracteristici - Regula celor trei dimensiuni 
(Figura 2). 

 3 mecanisme. În urma cercetării experiențelor istorice ale ţărilor, 
ce au depăşit crize similare şi au reușit stabilizarea situației financiare,  
putem contura 3 mecanisme principale, la care trebuie să atragem atenția: 

 Mecanismul unei politici economice corecte în ansamblu. 
Strategia de stabilitate financiară trebuie să fie parte integră a strategiei 
macroeconomice a Republicii Moldova. În primul rând, aceasta trebuie să 
devină principalul instrument de realizare a intereselor de lungă durată a 
țării, asigurarea independenței și securității economice a R. Moldova. 
Interesul național esențial pentru Republica Moldova trebuie să rămână 
dezvoltarea sustenabilă a economiei, competitivitate pe piețele externe și 
sporirea bunăstării populației. Totuși, strategia menționată trebuie să 
răspundă criteriilor de eficiență socială, adică pe de o parte, strategia trebuie 
să includă dezvoltarea inovațională, echilibrarea sistemului financiar, 
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capacitatea de rezistentă a sistemului financiar la diverși factori de risc, și pe 
altă parte, rezultate bune ale politicii economice, creșterea PIBului, și 
bunăstarea populației. Numai o asemenea strategie orientată spre bunăstarea 
societății și populației, și bazată pe un sistem financiar gata să asigure 
creșterea economiei prin intermedierea financiară, poate fi numită eficientă. 

 

 
Fig.2. Regula celor trei dimensiuni 

Sursa: elaborat de autori 
 
 Trebuie gândite noi politici care ar soluționa una din cele mai grele 

și complicate probleme – formarea potențialului financiar agregat al 
economiei Republicii Moldova, aici se include și bugetul de stat, și bugetele 
locale, și fondurile extrabugetare, finanțele corporative, precum și finanțele 
gospodăriilor casnice. În sensul larg al finanțelor, în acest potențial agregat, 
intră și resursele bancare. Fiecare segment definit își păstrează independența 
și funcțiile sale, însă tot potențialul financiar consolidat servește drept 
fundament pentru realizarea intereselor naționale ale statului, despre care s-a 
vorbit anterior. Strategia de stabilitate financiară sistemică înseamnă nu 
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numai strategia finanțelor statului, dar și a finanțelor sectorului corporativ și 
a altor instituții financiare private.  

Elaborarea strategiei menționate trebuie să fie de lungă durată și 
presupune gestionarea complexă a datoriei externe și interne a Republicii 
Moldova, precum și a datoriilor subiecților privați.  

Aceasta trebuie să țină cont și de intrările și ieșirile de capital. Fuga 
capitalului este un fenomen greu de identificat și demonstrat, însă la nivel de 
stat, trebuie să existe o metodologie bazată pe standarde internaționale, de 
urmărire a ieșirilor și intrărilor de capital în țara noastră.   

Strategia vizată presupune utilizarea tuturor instrumentelor și 
instituțiilor abilitate și crearea unui sistem bine organizat. De exemplu, în 
politica bugetar-fiscală trebuie de pus accent pe elaborarea unor indicatori 
care ar prognoza pe termen lung sporirea bazei impozitabile prin substituirea 
unor impozite pe alte forme moderne, care ar micșora discriminarea și ar 
asigura echitatea contribuabilor. Totodată, va permite și micșorarea gradului 
de evaziune fiscală. Investițiile statului trebuie făcute în baza unei analize 
calitative și a prioritizării ramurilor economiei naționale, sectoarelor care 
aduc valoare adăugată (așa-numita specializare SMART), de creat condiții 
avantajoase întreprinderilor care au șanse de a fi competitive pe piețele 
externe. În așa mod, se va crea un potențial mai mare ca pe viitor aceste 
sectoare să aducă în bugetul național sume mai mari. Desigur, un moment 
aparte în crearea unei Strategii de stabilitate financiară sistemică este 
politica monetară și creditară. Situația de la începutul anului 2015 a 
demonstrat că  dilema stabilitate financiară versus stabilitatea prețurilor 
persistă și în Republica Moldova. Este cert faptul că o creștere economică 
sustenabilă este imposibilă fără capacitatea sistemului bancar de a crea bani 
și direcționarea acestor resurse spre investiții și creditarea sectorului real. 
Generarea noilor resurse financiare trebuie coordonată între BNM și 
Ministerul Finanțelor.  

Mecanismul de prevenire și avertizare a instabilității financiare 
și apariția de crize. Criza financiară actuală îndeamnă la reorientarea 
mixului de politici promovate şi astfel impune o nouă viziune în abordarea 
stabilității financiare a statului. În acest sens, este iminent și necesar de a 
determina un mecanism modern de prevenire și avertizare a instabilității 
financiare prin aplicarea noilor metodologii, care vor ajută la:  

- evaluarea potenţialului unei ţări de a confrunta posibilele 
şocuri externe; 
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- formularea unor politici de protejare a creşterii economice şi 
de reducere a sărăciei.  

 Mecanisme macroprudenţiale de protecţie și supraveghere a 
stabilităţii financiare. 

Totodată, trebuie de ținut cont de repartizarea resurselor, asigurând 
concomitent echilibrul dintre interesele tuturor participanţilor. Rotaţia pe 
pieţele financiare naţionale este un criteriu de eficienţă formal, în contextul 
atragerii economiilor pe piaţa financiară şi repartizarea şi transformarea 
acestora în investiţii.  

Direcţiile principale de majorare a indicatorului dat, sunt evidente – 
extinderea creditării bancare a sectorului real şi stimularea băncilor în  
activitatea de intermediere  la  pregătirea proiectelor de investiţii şi atragerea 
investitorilor externi şi interni. 

Realizarea măsurilor menţionate este posibilă doar în condiţiile 
existenţei unui sistem bancar performant, unei pieţe de capital şi a 
instrumentelor eficiente de ajustare a finanţelor publice.  

 3 direcţii. Strategia de atingere a stabilităţii financiare trebuie să 
prevadă și următoarele 3 direcţii: 

 Dezvoltarea disciplinei de piaţă la nivel naţional. (cum ar fi: 
accentuarea rolului Băncii Naţionale a Moldovei în calitate de autoritate 
națională de supraveghere și în calitate de autoritate de rezoluție).  

 Perfecţionarea sistemelor de supraveghere naţionale. (ex. 
constituirea prin lege a Comitetului Național pentru Supravegherea 
Macroprudențială).  

 Adoptarea unei abordări holistice. 
Abordarea holistică accentuează importanţa protecţiei împotriva 

dezechilibrelor globale. Ca modalităţi de protecţie împotriva transmiterii 
dezechilibrelor globale, FMI propune următoarele măsuri: 

- Să se introducă instrumente de reglare cu scopul de a reduce cota 
resurselor împrumutate de la băncile de nivel mondial şi să se folosească 
metode de reglementare a extragerilor de capital din ţară, făcute de cele mai 
mari companii de administrare a activelor. 

- Să se permită aprecierea mai înaltă a valutei naţionale. 
- Să se introducă măsuri de control a operaţiunilor privind capitalul 

şi reglarea fluxului de capital. 
- Să se atenueze efectele influxului prin intermediul măsurilor de 

politică macroprudenţială - adică politici de reglementare care vizează 
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reducerea riscului de colaps al întregului sistem financiar în sine, și nu cu 
ajutorul măsurilor tradiţionale a politicii economice, orientate  spre 
companii private. 

 3 caracteristici. Pentru a asigura stabilitatea financiară sistemică, 
conceptul modern al managementului acesteia trebuie să includă 3 
caracteristici principale: structura, consecutivitate şi suport instituţional.  

Din analiza experienţei mondiale și a istoriei economice s-a dovedit, 
că problemele legate de fundamentarea securităţii economice şi financiare 
trebuie să constituie obiectul unui sistem de monitorizare şi gestionare 
permanentă din partea instituţiilor statale abilitate cu dreptul de 
supraveghere şi control. 

 
Concluzii 
Securitatea națională este o noţiune sinergetică, care include în sine 

un şir de componente, cum sunt: securitatea economică, stabilitatea 
financiară, securitatea tehnologică, securitatea energetică, demografică, 
alimentară etc.  

În urma ultimelor evenimente atât pe plan mondial cât şi naţional 
tindem să credem că  domeniul prioritar  din cadrul sistemului de clasificare 
a securităţii naţionale este cel economico-financiar. Interesele naţionale 
reprezintă, la rândul său, necesităţile conştientizate a unui stat, care sunt 
determinate de relaţiile economice şi geo-politice a acestuia într-o anumită 
epocă, în contextul tradiţiilor cultural-istorice, necesităţii de asigurare a 
protecţiei cetăţenilor atât de pericole externe cât şi de fărădelegile interne, 
de catastrofele ecologice şi economice. 

Esenţa securităţii economice şi financiare se defineşte printr-un 
sistem bine determinat de criterii şi indicatori. 

 Se evidenţiază aşa indicatori ca: nivelul de trai a populaţiei, indicele 
inflaţiei, creşterea economică, deficitul bugetar, rezervele valutare, ponderea 
economiei neobservate în PIBul ţării, etc. 

Important este nu doar definirea indicatorilor aferenţi securităţii, dar 
şi valorile prag ale acestora, adică plafonul limită, atingerea căruia duce la 
ameninţări şi tendinţe negative pentru securitatea economică și financiară. 
Un element important şi esenţial în sistemul securităţii economice reprezintă 
stabilitatea financiară a statului.   
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