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În ciuda diferenţelor care există între ţările, inclusiv
factorii, cum ar fi: infrastructura tehnologiilor
informationale si a cadrului de reglementare, este mult mai
comun şi de convergenţă în răspândirea de e-Finance,
adică există un fond comun de experienţă pe care
toate ţările industrializate şi emergente – ar putea să
deseneze pentru evoluţiile viitoare în politica economică.
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mobiliare, proces inovaţional, inovaţii financiare, criză
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Despite the differences that exist between countries –
including factors such as informational technologies
infrastructure and the regulatory framework – there is
much commonality and convergence in the spread of e-
finance, i.e. there is a common pool of experience on
which all – industrial and emerging countries – could
draw for future developments in economic policy.
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În studiul efectuat s-a încercat de a aprecia situaţia în linii
generale a economiei Republicii Moldova în comparaţie cu
alte state europene şi CSI în curs de dezvoltare, de a urmări
evoluţia acestora pe parcursul perioadei reformelor
economice. S-au făcut unele evaluări în direcţia determinării
numărului de concetăţeni care muncesc peste hotare şi care ar
fi aportul lor la formarea veniturilor ţării.

The study attempts to assess the general situation of the
Moldovan economy compared to the other European and CIS
developing countries, to follow their evolution during the
economic reforms. There has been made some assessment
towards determining the number of fellow citizens who work
abroad and what would be their contribution to the income
formation of the country.
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În acest articol se reflectă trăsăturile securităţii financiare şi a
crizei economice, fiind elucidată corelaţia reciprocă, precum şi
principalii indicatori de evaluare. Asigurarea securităţii financiare
contribue la prognozarea şi atenuarea efectelor crizei economice.

Totodată, este reflectată esenţa şi conţinutul procesului de
formare şi gestionare a datoriei publice interne, ca parte
componentă a datoriei publice globale. Este abordată
semnificaţia datoriei publice interne în cadrul realizării
politicilor economice ale statului, fiind evidenţiate aspectele
pozitive şi negative, în corelaţie cu securitatea economică.
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This article reflects the features of financial safety and
economic crisis, relating to mutual correlation and evaluation
of key indicators. Providing financial security contributes to the
prediction and mitigation of the economic crisis.

Also, this article reflects the essence and the contents of
formation and administration process of intern public assets, as
a component part of the global public assets. Concomitantly, is
approached the meaning of the internal public debt as part of
the state economic politics, being destinguished the positive
and negative aspects, correlated with economic security.
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