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THE BALANCED MOTIVATED REGULATI-
ON OF THE NATIONAL FINANCIAL SYSTEM STA-
BILIZATIO

There are proposed the instruments and levers of 
the mechanism of coordinated infl uence of the fi nan-
cial means; on the basis of the new concepts of the 
evolutionary economy there is founded the modeling 
of the goods-money correlation as a prerequisite of 
the fi nancial stability and there are recommended 
proposals for the adjustment of monetary, fi scal and 
economic macro-indicators in order to maintain the 
goods-monetary equilibrium, and the mechanism of 
stabilization of the national fi nancial system. 

Managementul fi nanciar-creditar este un impor-
tant instrument  de infl uenţă a statului asupra formă-
rii unui mediu favorabil pentru exercitarea activită-
ţii de întreprinzător, creşterea economică şi crearea 
unui sistem sigur de protecţie socială a populaţiei. 

Teoria şi experienţa ţărilor cu relaţiile de piaţă 
dezvoltate arată că evoluţia economiilor naţionale 
este precedată de o stabilizare fi nanciară realizată în 
baza echilibrului fi nanciar, adică a raportului marfă-
bani în circulaţia monetară. Deosebit de importantă 
în acest sens este elaborarea unor măsuri analitice 
manageriale de formare a masei monetare, raporta-
tă la alţi indicatori macroeconomici (creşterea PIB, 
nivelul infl aţiei, mărimea defi citului bugetar, norma 
rentabilităţii în sectorul real etc.). Particularităţile 
managementului fi nanciar-creditar impun şi necesi-
tatea unor temeinice evaluări analitice şi propuneri 
bine argumentate din punct de vedere ştiinţifi c pen-
tru perfecţionarea unei reglementări echilibrat moti-
vată a stabilizării sistemului.

În prezent, există un larg spectru de instituţii 
fi nanciare (organizaţii creditare, fonduri şi proiecte 
cu capital străin) care realizează în Moldova diferi-
te programe de fi nanţare a sectorului real al econo-
miei  naţionale. În condiţiile de restrângere a masei 
de numerar şi a defi citului de resurse, băncile tind 
spre extinderea bazei de clienţi, mai cu seamă din 
micul business (MB). Emisia efi cientă va permite 
să se formeze premise fi nanciare echilibrate pentru 
sporirea rolului stimulatoriu al sistemului fi scal şi 

condiţii favorabile pentru transformarea economii-
lor şi acumulărilor în investiţii. 

Creată de-a lungul secolelor în baza diferitelor 
curente şi şcoli politico-economice, teoria business-
ului şi viziunile conceptuale ale menţinerii stabili-
tăţii şi creşterii economice dictează abordările adec-
vate pentru modelarea unei politici rezonabile în ce 
priveşte raportul dintre măsurile de autoreglare a 
pieţei şi nivelul de intervenţie a statului. Experienţa 
mondială de asemenea arată că nivelul stabilităţii şi 
durabilităţii creşterii economice sunt determinate de 
corelarea de măsuri, pe de o parte – de autoregle-
mentarea indirectă a pieţei, iar pe de altă parte – de 
infl uenţă directă a statului. Astfel, acesta din urmă 
asigură realizarea şi menţinerea stabilităţii fi nanci-
are macroeconomice. La etapele ciclului economic, 
care caracterizează infl aţia, criza şi depresia, regu-
latorii de piaţă devin mai slabi, cu o anumită întărire 
a rolului statului. 

Modelarea logico-descriptivă cuprinde bazele 
metodice ale monitorizării stabilităţii economico-fi -
nanciare, reperele organizatorico-informaţionale ale 
estimărilor analitice privind  conjunctura cererii şi 
ofertei. Totodată, aceasta include şi particularităţile 
tehnicilor şi procedeelor de reglementare a relaţiilor 
bugetar-fi scale şi creditar-monetare, care ar trebui 
luate în consideraţie sau în funcţie de fenomene de 
criză în condiţiile de „răcire” a economiei, sau în 
funcţie de încetinire a relansării, în cazul „supra-
încălzirii” economiei. Este important de menţio-
nat că la etapa iniţială de înviorare şi ascensiune a 
economiilor de piaţă, în majoritatea ţărilor străine 
se încuraja o mai mare libertate a antreprenoriatu-
lui în raport cu implicarea statului.  Cu alte cuvin-
te, tendinţele de slăbire a mecanismului gestionării 
directive centralizate a redistribuirii resurselor s-au 
transformat sub infl uenţa liberalizării progresive a 
economiei şi utilizării largi a măsurilor indirecte de 
reglementare bugetară şi bancară. 

De aceea, se pare că orice model naţional de re-
glementare a economiei trebuie să perpetueze posi-
bilitatea statului de a infl uenţa echilibrul fi nanciar 
prin tehnici selective fi scal-bugetare şi monetar-cre-
ditare, racordate la procedeele tradiţionale  ale eco-
nomiei evoluţioniste.

 Analiza demonstrează că, la etapa actuală, de-
calajele din activitatea structurilor de conducere este 
un adevărat fl agel pentru economia moldoveneas-
că. Modernizarea reglementării fi nanciar-creditare 
şi economice, în condiţiile actuale, este examinată 
prioritar, cu părere de rău, numai ca o activitate de 
supraveghere interdepartamentală a funcţionării du-
rabile a propriilor structuri organizatorice.

 Situaţia se agravează şi în urma faptului că in-
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teresele diferitelor structuri guvernamentale, atunci 
când nu coincid, nici nu se contrazic: fi ecare de-
partament, grup de lobby sau structură corporativă 
vede şi apreciază realitatea economică de pe poziţia 
sa proprie.  Prin urmare, apare o întrebare la nivel 
de interes naţional: cum să se ajusteze interesele 
departamentale înguste într-o decizie multilatera-
lă,  acceptabilă pentru toţi? Răspunsul la această 
întrebare, în termeni generali, pare să fi e văzut prin 
elaborarea unui mecanism unic de reglementare a 
echilibrului fi nanciar care ar exclude posibilitatea 
de a judeca de pe o poziţie separată despre realitate 
în întregime. 

Eforturile depuse în vederea realizării echilibru-
lui fi nanciar urmează să fi e centrate pe  priorităţile 
dezvoltării economice (inovare, economisire a re-
surselor, reproducere lărgită, majorarea exporturilor 
etc.). Fundamentarea logico-descriptivă a echilibru-
lui fi nanciar trebuie să fi e utilizată la elaborarea mo-
delului matematic de imitaţie a relaţiei marfă-bani. 
Spre marele nostru regret, constatăm că metodele 
tradiţionale matematice şi modelele liniare sunt in-
efi ciente.

 Totuşi, la ora actuală, o serie de publicaţii ştiin-
ţifi ce [1,2,4] descriu metode noi, avansate, de anali-
ză şi prognoză tehnico-ştiinţifi că şi socială, în care 
un rol deosebit îl joacă econofi zica, care este şi baza 
conceptuală a teoriei economiei evoluţioniste. În 
opinia profesorului Mirkin, directorul Academiei de 
Finanţe a Federaţiei Ruse, majoritatea metodelor de 
prognozare a crizelor fi nanciare, bazate pe analiza 
econometrică sau construirea modelelor matemati-
ce liniare, sunt puţin utile. Cercetările, dezvoltate 
în ultimele două decenii, în domeniul econofi zicii 
au descoperit legităţi fundamentale pentru metodele 
moderne de prognozare a dinamicii activelor fi nan-
ciare şi evaluarea riscurilor fi nanciare. De asemenea, 
au fost întreprinse încercări de a sintetiza diferite 
metode calitative, folosite în activitatea fi nanciară 
pentru soluţionarea unor sarcini practice. 

Noua direcţie de cercetare îmbină diferite tipuri 
de autoorganizare a sistemelor difi cile neliniare, fapt 
ce permite a utiliza nu doar metodele fi zicii teoreti-
ce, statisticii fi zice şi modelele mecanicii cuantice, 
dar şi analiza locală multifractală a rândurilor tem-
porare, metode de descoperire a modurilor şi multe 
alte instrumente. Econofi zica posedă o metodologie 
multilaterală şi larg aprobată de lucru cu date ex-
perimentale. Un exemplu în acest sens este teoria a 
două fapte empirice [ 3 ] aparent contradictorii: ne-
corelarea creşterii preţurilor pe intervale disjuncte 
(stabilitatea pieţei) şi corelarea diferenţelor normate 
între cererea şi oferta locală a activului dat. Aceasta 
permite a înţelege nu doar mecanismul dinamic care 

asigură efi cacitatea activităţii pieţelor fi nanciare, 
dar şi cauzele posibile ale nestabilităţii lor. Datorită 
acestui fapt, concepţia teoretică în cauză este deose-
bit de importantă de pe poziţia nu doar a specifi cului 
problemei noastre, dar şi a obiectului de investigaţii 
– modelarea sistemului fi nanciar echilibrat ca pre-
misă a infl uenţei lui asupra creşterii stabile ulterioa-
re a economiei. În acest scop mai poate fi  utilizată 
teoria tranziţiilor de fază, a criticii autoorganizate, 
precum şi metodele fi zicii teoretice. Concomitent, 
folosirea lor e posibilă nu doar pe piaţa fi nanciară, 
ci şi în economie, business şi procese sociale. După 
părerea mai multor autori, o importanţă ştiinţifi că şi 
practică deosebită prezintă „ideea jocurilor” din te-
oria evoluţionistă, argumentarea principiilor excep-
ţiei strategiilor dominante şi echilibrului cu ajutorul 
modelelor comportamentului adaptiv-imitativ, folo-
sirea metodelor, împrumutate din fi zică, construirea 
diagramei erorilor şi altele [1, 3]. 

Pentru economiştii-cercetători, complexitatea 
acestei direcţii ştiinţifi ce noi reprezintă posibili-
tatea unică de a poseda o totalitate de instrumente 
metodologisce în procesul general de cunoaştere. 
Mai mult – de a identifi ca specifi cul ştiinţei sale, 
deciziile ei independente, argumentele şi evaluări-
le, concluziile şi propunerile formulate în baza unor 
categorii, tendinţe, legităţi ale ştiinţelor naturale şi 
reale, separate de infl uenţa vectorilor ideologici şi 
propagandistici care, deseori esenţial, corectează şi 
îndreaptă reperele analizei economice, ale progno-
zelor şi recomandărilor. 

De aceea, viziunile econofi zicienilor, la prima 
vedere, par axiomatice. Totuşi, ele sunt luate ca bază 
conceptuală pentru fundamentarea modelului echi-
librului fi nanciar al economiei şi elaborarea măsuri-
lor şi propunerilor concrete de stabilitate a acesteia. 

În contextul dat, primordială devine sarcina 
elaborării unui nou sistem de măsuri de stabilitate, 
care, în baza complexului de mijloace economice, 
fi nanciar-creditare şi administrativ-legislative, inte-
grate sincron şi legate reciproc, să echilibreze core-
laţia masei monetare şi a celei de marfă şi să asigure, 
astfel, îndeplinirea fl exibilă şi mobilă a parametrilor 
de program a tuturor sectoarelor economiei naţio-
nale în întregime. Cu toate acestea, reperul de bază, 
prioritar şi de perspectivă trebuie să fi e menţinerea 
stabilă a nivelului infl aţiei în parametri optimi – ca 
un factor important al durabilităţii sistemului fi nan-
ciar al economiei naţionale şi ca o condiţie de start 
necesară pentru creşterea durabilă. 

Perioada parcursă de la începutul reformelor 
noi în economia naţională, prin respingerea in-
strumentarului centralizat directiv-administrativ al 
gestionării economiei naţionale, a confi rmat că nu 
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există alternative pentru metodele imediate bugeta-
re şi bancare de reglementare a pieţei. Însă tot viaţa 
reală developează fenomene noi, interconectate în 
economia naţională, care reclamă o  evaluare ştiin-
ţifi că a situaţiei, elaborarea deciziilor metodologice 
justifi cate şi adoptarea unor măsuri concrete menite 
să asigure stabilitatea şi creşterea ulterioară a eco-
nomiei naţionale.

 Potrivit principalelor prevederi conceptuale ale 
funcţionării ciclului economic în sistemul economic 
de piaţă, după cum este cunoscut, corelaţia masei 
monetare şi a marfurilor necesită o  permanentă şi 
oportună corecţie. Acest fapt este caracteristic, în 
special, pentru circulaţia monetară, deoarece încăl-
carea echilibrului în oricare din cele două direcţii 
posibile ale dezvoltării ei duce inevitabil sau către 
infl aţie, sau către defl aţie cu consecinţele corespun-
zătoare pentru economie.

O astfel de abordare determină obiectul de bază 
al corecţiei masei monetare, a cărei schimbare va 
permite modifi carea relaţiilor monetar-marfare prin 
intermediul monitorizării nivelului real al infl aţiei şi 
reglementării lui directe prin instrumente fi nanciare 
corespunzătoare. 

Elaborarea, aprobarea şi implementarea în prac-
tică a abordărilor principiale, recomandate pentru 
formarea şi funcţionarea instrumentarului de stat 
al echilibrului fi nanciar în condiţii noi,  ar trebui 
să conducă spre stabilizarea sectoarelor, fi nanciar 
şi real, ale economiei, întrucât anume aici, în mare 
măsură, contează legăturile legislative între cate-
goriile de costuri şi realitatea obiectivă. În acelaşi 
timp, se poate presupune că mişcarea spre sistemul 
fi nanciar reînnoit, echilibrat şi dinamic dezvoltat nu 
poate oferi rezultatul aşteptat, dacă ea se va realiza 
fără un program de acţiuni bine gândit. Se impun, 
astfel, eforturi conştiente şi concertate, bazate pe ar-
gumente ştiinţifi ce profunde.  

Este nevoie de un program integru de acţiuni, 
îndreptat spre tratarea stării fi nanciare a economi-
ei şi, înainte de toate, spre atenuarea disproporţiei 
în producerea mărfurilor şi dezechilibrării în sfera 
circulaţiei. Aceste obiective sunt atinse prin metode 
analitice coordonate ale presiunii selective şi pro-
cedee argumentate de alegere şi selectare, a căror 
utilizare se întemeiază pe principiile evoluţionis-
mului economic. Infl uenţa complexă şi orientată a 
instrumentelor indicate ale echilibrării va asigura, 
evident, o adaptare cu succes a structurilor instituţi-
onale ale pieţei la condiţiile corectate ale conjunctu-
rii pieţei, iar cele mai active din ele (inovatorii) vor 
avea posibilitate de dezvoltare  mai largă şi efectivă, 
vor fi  reproduse stabil într-un sistem economic reîn-
noit. Doar în aceste condiţii (adică prin echilibrarea 

fl uxurilor monetare şi de marfă) pot fi  create cele 
mai importante premise pentru o creştere economi-
că durabilă. Până în prezent, după cum arată elabo-
rările analitice, starea sferei de producere şi servicii, 
precum şi infl aţia galopantă infl uenţează negativ 
asupra circuitului activelor de producţie, înainte de 
toate, din cauza restricţiilor volumelor mijloacelor 
băneşti proprii şi atrase pentru realizarea procesului  
de reproducţie. 

Fără îndoială că în condiţiile tranziţiei spre re-
laţii mature de piaţă,  echilibrarea fi nanciară a eco-
nomiilor naţionale este o chestiune imperioasă şi 
de neamânat, deoarece perturbarea stabilităţii este 
factorul principal de reţinere a creşterii economice. 
Acest fapt pune în faţa autorităţilor centrale şi  a 
ştiinţei economice probleme actuale, care necesită 
elaborări noi, decizii metodologic argumentate. Iar 
complexul de măsuri organizaţional-structurale atât 
la nivel central, cât şi la cel local, trebuie să preva-
dă şi garanţii pentru procedurile menite să asigure 
echilibrul între masa monetară şi de marfă. 

Pentru soluţionarea problemei dezbătute aici 
este nevoie, în opinia noastră, de crearea unei struc-
turi interdepartamentale corespunzătoare pe lângă 
Guvernul Republicii Moldova – Comisia pentru 
Reglementarea Echilibrului Financiar al Economiei 
Naţionale (CREFEN). Coordonarea activităţii de-
partamentelor incluse în sistemul unic va asigura 
încasări echilibrate şi la timp a masei monetare în 
sectorul real, va stimula dezvoltarea acesteia şi va 
permite ca ea să devină o sursă stabilă şi durabilă a 
creşterii economice. 

În acest scop, va suporta modifi cări şi concep-
tul monitoringului, care urmează să devină  o  bază 
informaţional-analitică de pârghii şi instrumente ale 
mecanismului de supraveghere şi corectare operativă 
a echilibrului dintre masele monetară  şi de marfă. 

Drept semnal pentru punerea în funcţie a pâr-
ghiilor (instrumentelor) de stimulare sau de reţine-
re corespunzătoare trebuie să servească indicatorii 
monitoringului sectorului fi nanciar şi celui real al 
economiei, care urmăresc integral indicatorii de 
dezvoltare şi refl ectă abaterile de infl aţie-defl aţie 
maximale şi minimale admise, precum şi dimensiu-
nile normative, ştiinţifi c argumentate ale echilibru-
lui fi nanciar al economiei. 

În legătură cu acestea, modelarea monitoringu-
lui trebuie să includă un şir de principii exprimate 
în valori cantitative care reprezintă reperele orga-
nizatorico-informaţionale ale  dependenţei recipro-
ce între cerere şi ofertă, precum şi datele activităţii 
bancare, bugetare şi economice într-un termen con-
cret de analiză, refl ectând astfel gradul impactului 
lor asupra nivelului infl aţiei.
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 Astfel, sistemul de informare şi semnalare ope-
rativă privind metodele şi tehnicile analizei şi eva-
luării stării de echilibru fi nanciar al economiei are 
rolul unui instrument foarte important în obţinerea 
unei informaţii depline şi veridice, care poate fi  uti-
lizată la alegerea destinaţiilor şi priorităţilor privind 
starea echilibrului. Ea poate ajuta la luarea unor 
decizii speciale de stabilizare şi la asigurarea unei 
reglementări operative a politicii economice.  

Monitoringul, în calitate de sistem de informare 
şi semnalare operativă privind metodele de analiză  
şi evaluare a  stării de echilibru fi nanciar al econo-
miei, are o mare importanţă pentru etapa de tran-
ziţie la relaţiile de piaţă în condiţiile unor serioase 
disproporţii interramurale, ale insufi cienţei acute de 
resurse (în primul rând, fi nanciare), ale mobilităţii şi 
instabilităţii indicatorilor social-economici. 

Realizarea măsurilor de stabilizare determină 
necesitatea elaborării unui monitoring al circulaţiei 
fl uxurilor fi nanciare, care asigură urmărirea tutu-
ror fazelor a susnumitului proces la nivelul macro-
economic. Importanţa esenţială a acestuia este abor-
darea sa conceptuală, care prevede formarea mode-
lului mecanismului unei economii competitive şi 
inovaţional orientate, îi evidenţiază componenta 
naţională şi refl ectă gradul (coefi cientul) corelaţiei 
marfă-bani ca premisă a creşterii macroeconomice.

Având în vedere faptul că datele monitoringului 
ne oferă posibilitatea determinării evoluţiei infl aţiei, 
nivelul căreia, la rândul său, corespunde corelaţiei 
marfă-bani, susnumitul sistem de urmărire a schim-
bărilor în această corelaţie ne permite corectarea ei, 
ce poate fi  efectuată numai prin folosirea pârghiilor 
de infl uenţă asupra masei monetare.

Altfel spus, după elaborarea ştiinţifi că şi imple-
mentarea modelului EFEN  (Echilibrului Financiar 
al Economiei Naţionale), precum şi a parametrilor 
organizaţional-structurali ai noii instituţii interde-
partamentale, principala funcţie a  CREFEN  va fi  
luarea deciziilor defi nitive în funcţie de gradul efec-
tiv al echilibrului fi nanciar-creditar. Pentru fi ecare 
din ministere şi departamente (reprezentate, cores-
punzător, în calitate de membru al Comisiei,  de cel 
puţin viceministru), va fi  prevăzut un subsistem de 
macroindicatori cu valoarea limită de corectare a lor 
în funcţie de situaţia economică din ţară şi tendin-
ţele de corectare a valorilor parametrilor în cadrul 
fi ecărui departament. Propunerile de modifi care a 
macroindicatorilor vor fi  elaborate de către repre-
zentantul instituţiei responsabile de domeniul cer-
cetare-dezvoltare, utilizând tehnicile şi procedeele 
metodei de expertiză, şi propuse semestrial Comi-
siei.

 Realizarea măsurilor elaborate va permite ori-

entarea politicii monetar-creditare şi fi scal-bugetare 
în direcţia emisiei monetare şi stimulării creditului 
(expansiune creditară) sau la reţinerea şi limitarea 
lor (restricţia creditară). În acest fel, în condiţiile 
reducerii activităţii de afaceri în sectorul real al eco-
nomiei, descreşterii procesului de reproducţie şi in-
tensifi cării şomajului, sectorul fi nanciar va tinde să 
învioreze sfera de afaceri prin extinderea procesului 
de creditare, micşorarea ratei dobânzii şi presiunii 
fi scale şi prin acordarea înlesnirilor şi subvenţiilor. 
Şi dimpotrivă, în condiţiile redresării economice 
însoţită deseori de activităţi cu caracter speculativ, 
majorarea preţurilor, amplifi carea disproporţiilor în 
economie, adică tot ce înseamnă „febra bursieră”, 
organele de conducere vor încerca să evite „supraîn-
călzirea” sferei de afaceri prin limitarea creditului, 
mărirea ratei dobânzii şi nivelului impozitelor, reţi-
nerea emisiei diferitor modalităţi de plată etc.

 Modelarea echilibrului fi nanciar în economia 
autohtonă, bazată pe concepţiile teoriei economiei 
evoluţioniste, impune problema elaborării unui sis-
tem de măsuri stabilizatorii, chemat să asigure un 
set de regulamente economice fi nanciar-creditare şi 
administrative de drept, executarea sincronizată a 
parametrilor de program de dezvoltare a economiei 
de piaţă. Se presupune că funcţionarea liberalizată 
a instrumentelor de reglementare indirectă a meca-
nismului de piaţă va fi  completată cu mijloace de 
infl uenţă a statului, ceea ce în condiţiile legislative 
a acestei îmbinări va crea premise favorabile pentru 
funcţionarea sincronizată şi efi cientă a sectorului fi -
nanciar şi celui real al economiei naţionale.

Formarea Comisiei de Reglementare EFEN şi 
elaborarea materialelor informaţional-analitice  va 
permite menţinerea operativă şi efi cientă la stadiul 
iniţial (balansarea fi nanciar-creditară)  a stării fi nan-
ciare echilibrate a economiei naţionale. Acest fapt e 
deosebit de important, deoarece neimplicarea insti-
tuţiilor de stat care asigură executarea şi coordona-
rea, spre exemplu, a funcţiei de transmisie inversă, 
înseamnă practic că sistemul structural de gestiona-
re a statului este nestabil, ceea ce va conduce inevi-
tabil la dezechilibrarea fi nanciară a economiei.

 Toate acestea demonstrează nevoia elaborării 
grabnice a unui proiect de Lege cu privire la co-
ordonarea acţiunilor pentru asigurarea echilibră-
rii economiei. Cea mai importantă predestinaţie a 
ei constă în crearea şi propunerea ansamblului de 
măsuri referitor la coordonarea acţiunilor direcţio-
nate spre menţinerea economiei în parametrii stării 
echilibrate. Articolele proiectului de lege trebuie să 
elucideze conţinutul bazelor economico-juridice 
de asigurare a stabilităţii fi nanciar-economice. De 
asemenea, condiţiile organizaţional-informaţionale 
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ale evaluărilor analitico-previzionale ale conjunc-
turii pieţei şi particularităţilor reglementării statale 
a relaţiilor bugetar-fi scale şi monetar-creditare de-
termină condiţiile stimulării economiei „răcite” sau 
încetinirea creşterii ei în cazul „încălzirii”.

Implementarea metodelor de formare şi funcţi-
onare a totalităţii instrumentelor de reglementare a 
economiei cadrează cu condiţiile noii argumentări 
şi se bazează nemijlocit pe direcţia inovatoare a şti-
inţei – econofi zica, ca parte conceptuală principală 
a teoriei economiei evoluţioniste. Folosind aparatul 
(conceptual şi matematic) dezvoltat al ştiinţelor na-
turale şi exacte, cercetătorii sunt capabili să contri-
buie semnifi cativ la interpretarea concepţiilor feno-
menelor economice. La etapa contemporană, când 
evenimentele economice se caracterizează prin folo-
sirea noţiunilor economiei evoluţioniste, cu diferite 
instabilităţi şi bifurcaţii, statul trebuie să infl uenţeze 
procesele economice la nivelul macroeconomiei. 
În acelaşi timp, e valabilă concluzia potrivit căreia 
tendinţa spre un sistem economic cu dezvoltare di-
namică nu poate asigura rezultatul scontat, dacă ea 
parcurge calea de evoluţie fi rească. Se face simţită 
nevoia de eforturi conştiente de transformare, baza-
te pe cercetarea ştiinţifi că ulterioară a problemei în 
cauză şi pe activitatea bine determinată a organelor 

guvernamentale în domeniul reformelor de piaţă în 
economia naţională.

Pornind de la aplicabilitatea practică a rezultate-
lor ce pot fi  obţinute de pe urma posibilităţilor mo-
delării pe baza economiei evoluţioniste a problemei 
respective, se impune necesitatea creării unei echipe 
creative provizorii de savanţi, formată la joncţiunea 
cunoştinţelor interdisciplinare, şi a includerii ei în 
elaborarea proiectului ştiinţifi c corespunzător. Se 
prezintă ca oportună studierea ulterioară complexă 
a acestor noi şi foarte strâns legate relaţii fi nancia-
re, economice şi administrative, chemate să asigure 
echilibrul fi nanciar al economiei naţionale, ca pre-
misă a creşterii ei stabile şi durabile. 
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