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Perspectivele economice globale și criptovalutele, discutate la ședința Clubului
Guvernatorilor băncilor centrale din regiune

Guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Sergiu Cioclea, a participat la cea de-a 39-a ședință a Clubului
Guvernatorilor băncilor centrale din regiunea Balcanilor, Mării Negre și Asiei Centrale, care a avut loc, în
perioada 13-15 mai, în Turcia sub patronajul guvernatorului Băncii Centrale a Turciei, Murat Çetinkaya.
La reuniune au participat guvernatorii și reprezentanți ai băncilor centrale din 26 țări membre, precum și
invitați speciali: Mitsuhiro Furusawa (director general adjunct al Fondului Monetar Internațional, FMI), Yves
Mersch (membru al Comitetului Executiv al Băncii Centrale Europene, BCE), Andreas Schrimpf (secretar al
Comitetului Piețe al Băncii Reglementelor Internaționale, BRI) și alții.
Lucrările ședinței au cuprins analiza perspectivelor economice globale și regionale, precum și a riscurilor
asociate. Printre principalele riscuri au fost identiﬁcate măsurile de protecționism comercial, riscurile
geopolitice sporite și înăsprirea politicilor monetare în țările dezvoltate. În particular, mărirea ratelor pe
piețele monetare în SUA și, conform anticipațiilor, în UE ar putea duce la o mai mare volatilitate pe piețele
ﬁnanciare globale și o înăsprire a condițiilor ﬁnanciare pe piețele emergente, dacă acestea vor ﬁ afectate de un
reﬂux de capital. Clubul Guvernatorilor a recomandat statelor membre să reducă vulnerabilitatea la șocuri
prin menținerea disciplinei ﬁscale, diminuarea dezechilibrului conturilor externe și accelerarea reformelor
structurale. Guvernatorii au propus ca efectele normalizării politicii monetare în țările dezvoltate să ﬁe
analizate la următoarea ședință a clubului.
Discuțiile s-au axat și în jurul fenomenului așa-ziselor „criptovalute”. Spargerea mai multor bule speculative
pe piața criptovalutelor în perioada recentă nu a afectat stabilitatea ﬁnanciară. Totodată, guvernatorii s-au
arătat alarmați de rapiditatea evoluției acestei piețe care, dacă ar ﬁ atins o scară mai largă, ar ﬁ putut prezenta
riscuri sistemice pentru piețele ﬁnanciare în cazul prăbușirii cotațiilor criptovalutelor după modelul crizei
“dot-com” (companiilor de Internet) la începutul anilor 2000. Guvernatorii au recomandat prevenirea
potențialelor efecte de contagiune prin descurajarea implicării băncilor licențiate și a altor jucători clasici pe
piața de capital în operațiuni cu criptovalute. În cadrul ședintei, au fost discutate avantajele și dezavantajele
tehnologiei “blockchain”. În poﬁda avansului conceptual, aceasta este pentru moment mai lentă și mai
costisitoare decât tehnologiile tradiționale de plată și procesare a datelor. Guvernatorii au mai discutat despre
necesitatea și riscul de emitere a „monedelor digitale” de către băncile centrale și au convenit să analizeze
conceptul în cadrul unui grup de lucru dedicat, în colaborare cu specialiștii BCE și BRI.
În cadrul reuniunii, Sergiu Cioclea și Murat Çetinkaya au semnat un acord de cooperare între Banca Națională
a Moldovei și Banca Centrală a Turciei. Documentul prevede colaborarea în domeniul analizelor economice,
stabilității ﬁnanciare și schimbului de informații necesare la îndeplinirea funcțiilor băncilor centrale. Sergiu
Cioclea i-a prezentat omologului său tendințele de consolidare a sistemului bancar moldovenesc și a invitat
băncile de calitate din Turcia să investească în Republica Moldova.
Clubul Guvernatorilor a fost creat în 1998 și reunește Albania, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, BosniaHerțegovina, Bulgaria, Cehia, China, Croația, Georgia, Grecia, Israel, Kazahstan, Kârghâstan, Macedonia,
Moldova, Muntenegru, Polonia, România, Rusia, Serbia, Slovenia, Tajukistan, Turcia, Ucraina și Ungaria care a
aderat la Club în cadrul reuniunii din Turcia.
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Scopul Clubului Guvernatorilor este de a promova stabilitatea ﬁnanciară în regiune și de a favoriza schimbul
de experiență, idei și cele mai bune practici dintre băncile centrale ale țărilor membre. Clubul Guvernatorilor
se întrunește de două ori pe an. Următoarea ședință va avea loc, în toamna anului curent, la București.
Republica Moldova a găzduit cea de-a 32-a ședință a Clubului, în septembrie 2014.
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