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1.1.1. Moneda fiduciară şi digitalizarea 

                                                        



                                                        



                                                        



                                                        



                                                        



                                                        



                                                        



1.1.2. Moneda fiduciară şi progresul în domeniul  

sistemelor de plăţi   
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1.1.3. Moneda fiduciară şi diminuarea rolului numerarului 

                                                        



 

                                                        



 

                                                        





                                                        





1.2.1. Criptomonedele stabile  

                                                        



                                                        





                                                        



                                                        



1.2.2. Moneda digitală emisă de băncile centrale (MDBC) 
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2.3.1. Politica monetară în contextul utilizării monedelor digitale 





2.3.2. Rolul internaţional al monedelor digitale 

                                                        





                                                        



                                                        















                                                        



                                                        



 

                                                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                        



                                                        









Comerţ electronic Plăţi POS mobile





3.5.1. BigTech versus FinTech   

                                                        





3.5.2. Sporirea complexităţii cadrului de reglementare şi 

importanţa abordării multilaterale 

                                                        





3.5.3. Monedele digitale publice (MDBC) versus criptoactivele 

private 
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3.7.1 Ţări europene 
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3.7.2. SUA 
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Prezentul studiu nu își propune să facă scenarii pe care deciden�ii poli�ci
ar putea să le urmeze sau să le ignore și nici să măsoare consecin�ele
ac�iunii sau inac�iunii pentru România. lă�ile sunt o componentă aP
securită�ii și suveranită�ii statului, în perimetrul său na�ional sau ca
parte a unei zone valutare și economice (UE, de exemplu). Poli�cienii
pot opta fie pentru ca sistemul financiar din �ara lor să fie parte a solu-
�iilor moderne din punct de vedere tehnologic, după cum pot alege
OptOut, din teama fa�ă de ș�rbirea suveranită�ii. Firesc este ca alegerea
poli�că să fie făcută pe baza unei consultări cu beneficiarii și u�lizatorii
sistemului de plă�i, înainte de a constata că o decizie de forma OptOut
nu mai are cui să fie aplicată din cauza op�iunilor diferite și precedente
ale clientelei.

Capitolele studiului au unele suprapuneri, dar coordonatorul studiului
și le asumă pentru ca fiecare capitol să poată fi în�eles de sine stătător. În
plus, cercetarea modernă a trecut de la nara�iunea univocă la încura-
jarea punctelor de vedere personale, desprinse atât din interpretarea
bibliografiei, cât și rezultând din viziunea proprie a autorilor. Ramifi-
ca�iile pe care digitalizarea plă�ilor le antrenează vor fi urmate de
dezvoltări pe alte planuri, începând cu creditul și economiile. De aceea
sunt convins de u�litatea unor cercetări în con�nuare, a căror primă
u�litate este de a îndeplini rolul de . Le mul�umesc„early warning”

autorilor pentru efortul făcut și pentru cutezan�a cu care privesc schim-
bările la care sunt parte.

Eugen Dijmărescu
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