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În acest articol, autorul a încercat să caracterizeze
situaţia finanţelor publice în Uniunea Europeană (UE).
Indicatorul principal ce caracterizează criza finanţelor
publice în UE este creşterea datoriei publice externe a unor
state membre ale UE şi creşterea enormă a deficitului
bugetar ca pondere în PIB. Această situaţie pune problema
accentuării rolului statului în reglarea economică, concept
promovat de J. M. Keynes la începutul secolului al XX-lea.
O piedică în dezvoltarea economiei sun zonele offshore,
unde se concentrează marile capitaluri ale lumii. Creşterea
deficitelor bugetare şi a datoriilor publice aprofundează
criza finanţelor publice. Deşi s-au luat măsuri drastice
pentru diminuarea acestora, totuşi echilibrul bugetar nu
determină în mod fundamental stabilitatea macroeconomică.
Autorul crede că este nevoie de o reglementare din partea
statului a tuturor proceselor economice.
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In present article, author has tried to characterize
public finances in the European Union (EU). The main
indicator that characterizes the crisis of public
finances in the EU is the increase of external debt of
EU member states and budget deficit as a share in
GDP. This question reflects the state's role in economic
regulation, a concept promoted by J. M. Keynes, in the
early twentieth century. Hindrances to economic
development are offshore areas, where the great
capitals are concentrated. Increasing budget deficits
and public debt deepens the crisis of public finances.
Although, were taken drastic measures to reduce the
budget balance, this do not fundamentally determine
macroeconomic stability. The author believes that
there is needed a state regulation of all economic
processes.
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Comerţul exterior al Republicii Moldova, în perioada
postcriză, a cunoscut o creştere spectaculoasă, marcând
ritmuri înalte de sporire a volumului comercializat cu ţările
membre ale CSI şi ale UE, precum şi alte ţări ale lumii.
Creşterea exportului a fost condiţionată mai mult de
diversificarea acestuia şi facilitarea accesului bunurilor şi
serviciilor autohtone la pieţele externe. În prezent, se
menţine dependenţa exportului de regimurile comerciale şi
dezvoltarea economică ale ţărilor partenere prin fluxul de
investiţii străine directe şi cerere, iar cea a importului – de
volumul de remitenţe şi nivelul calităţii produselor
important.
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Moldova's foreign trade in post-crisis period,
has increased dramatically, marking the highest
rates of increase in sold volume to the CIS countries and
the EU and other world’s countries. The export growth
was conditioned more by its diversification, and
facilitation of access to domestic goods and services to
foreign markets. Currently, export dependence is
maintained by trade regimes and economic
development of partner countries through foreign direct
investment flows and demand, the import – the
volume of remittances and the quality of imported
products.
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