
RELAŢII INTERNAŢIONALE. Plus
Institutul de Relaţii
Internaţionale din Moldova

68

DEZVOLTAREA ECONOMICĂ:
DIMENSIUNEA NAŢIONALĂ ŞI

INTERNAŢIONALĂ

APLICAREA POLITICILOR PATERNALISTE
PE PIAŢA ŢĂRILOR EMERGENTE CA UN
PRODUS INVESTIŢIONAL OMOGEN

Alexandru GRIBINCEA, doctor habilitat în economie, IRIM
Aliona DANILIUC, doctorand, ULIM

Rezumat
În această lucrare autorii încearcă să identifice şi să explice conceptul şi

oportunitatea politicilor paternaliste ale ţărilor emergente pentru dezvoltarea
economică, fiind prezentate sub aspectul produsului investiţional omogen. Politicile
paternaliste în relaţiile economice internaţionale reprezintă acel mod de organizare
şi funcţionare a activităţii, în care raportul dintre cerere şi ofertă determină
principiile de prioritate în producerea diferitelor bunuri şi servicii, a metodelor
de organizare şi combinare a factorilor de producţie, personal şi categoriile de
persoane care au acces la rezultatele producţiei prin dinamica preţurilor. Ţările
emergente, din care fac parte Moldova şi vecinii ei apropiaţi (România, Bulgaria,
fostele ţări CS etc.), trebuie să conceapă strategii de înfăptuire a mai multor
tranziţii, în principal la cele de creştere economică şi stabilirea relaţiilor de
cooperare internaţională, fiind ca un produs investiţional omogen. Actualmente,
procesele socio-economice din cadrul ţărilor emergente, inclusiv şi relaţiile
economice internaţionale, au legătură cu dezvoltarea economiei atât naţionale,
cât şi mondiale. În acest sens, apar o serie de provocări care decurg din
particularităţile de dezvoltare a relaţiilor economice şi sociale la nivel
internaţional, în special – dezvoltarea politicilor eficiente în activitatea economică
mondială pentru a stimula producătorii autohtoni.
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PATERNALISTIC POLICY IMPLEMENTATION
OF EMERGING MARKET COUNTRIES AS
A PRODUCT HOMOGENEITY INVESTMENT

Abstract
In this paper the authors tried to identify and explain the paternalistic policies

concept and opportunity for economic development of the emerging opportunity for
economic development, are presented in terms of consistent investment product.
Paternalistic policy in international economic relations is that way of organization
and functioning of economic activity, the ratio of supply and demand determines the
principles of precedence in producing various goods and services, methods of or-
ganization and combination of production factors, personal and categories people
who have access to the results via dynamic output prices. Emerging countries, which
includes Moldova and its immediate neighbors (Romania, Bulgaria, the former CIS
countries, etc.),must devise strategies of making multiple transitions mainly to the
growth and establishment of international cooperation, being a homogeneous in-
vestment product. Nowadays, socio-economic processes in the emerging countries,
including international economic cooperation, economic relations related to re-
form in the sphere of trade and services, which leads to the transformation of the
national economy. In this respect, there is a number of challenges arising from the
peculiarities of economic and social development internationally, especially - re-
viewing its inherent forms and traditional methods, the development of effective
policies to stimulate global economic activity for local producers.

Keywords: paternalistic policies, international economic relations, emerg-
ing market.

Introducere. În procesul activităţii economice globale, economiile
naţionale folosesc politici, care conduc spre dezvoltarea durabilă a
economiilor naţionale şi cât mai efectivă, – politici paternaliste, fiind un
produs investiţional omogen. Acestea reprezintă componenta de bază a
politicii economice, ansamblul modalităţilor şi pârghiilor de intervenţie a
statului asupra structurilor economice pentru orientarea relaţiilor comerciale,
financiare, sociale atât interne, cât şi externe în sensul realizării obiectivului
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urmărit. Actualmente, procesele socio-economice din cadrul ţărilor
emergente, Republica Moldova făcând parte din numărul acestora, inclusiv
şi cooperarea economică de vecinătate şi internaţională, au legătură cu
reforma relaţiilor economice în sfera de comerţ şi servicii, ce duce la
transformarea economiei naţionale. În acest sens, apar o serie de provocări
care decurg din particularităţile de dezvoltare a relaţiilor economice şi sociale
la nivel internaţional, în special – revizuirea formelor sale inerente şi
metodelor tradiţionale, dezvoltarea politicilor eficiente în activitatea
economică mondială pentru a stimula producătorii autohtoni.

Metodologia cercetării se bazează pe modele de analiză şi sinteză,
abordarea sistemică, metoda seriilor cronologice a indicatorilor economici,
metodelor economico-matematice, metoda tabelelor şi graficelor etc.

Rezultatele cercetării. În procesul activităţii economice, ţările
emergente utilizează diferite politici întru dezvoltarea durabilă a economiilor
sale, inclusiv şi cele paternaliste. În relaţii economice globale, politicile
paternaliste reprezintă conceptul conform căruia conducerea se îngrijorează
de atmosfera relaţiilor interstatale în domeniul economic, care există la
nivelul statului, şi, totodată, de nivelul social al poporului, de prosperitatea
acestuia [1, p.105]. Cetăţenii unei asemenea ţări îşi oferă în schimb
devotamentul lor. În opinia autorilor, paternalismul este şi o formă specifică
a relaţiilor economice, reprezentată în acordarea ajutorului necesar
persoanelor fizice şi juridice din partea agenţilor economici de nivel mai
înalt sau statelor dezvoltate – celor emergente. Dar, considerăm, că aceste
politici sunt reprezentate de o dublă datorie: a statelor „feciori” nevoiţi să
muncească şi a statului „tatăl”, care trebuie se aibă grija de ei, atât din punct
de vedere economico-financiar, cât şi nefinanciar.

Politicile economice paternaliste sunt orientate spre sprijinul producă-
torului autohton prin taxarea importurilor, stabilirea cotelor şi limitarea
importurilor, ridicarea calităţii şi competitivităţii produselor autohtone cu
scopul cuceririi pieţelor noi şi, ca urmare, atragerea investitorilor, majorarea
pieţei forţei de muncă a statului, ridicarea nivelului de trai şi altor aspecte
social-economice ale dezvoltării economiei mondiale. Statul veghează
asupra echilibrului economic la asigurarea unei creşteri economice fără
greutăţi şi contradicţii la cucerirea pieţei externe şi dezvoltarea celei in-
terne prin mai multe pârghii: fiscale, vamale, concurenţiale – taxele şi
impozitele înalte vor mări şi preţul produselor exportate, dar alegerea îi va
aparţine consumătorului (marfa autohtonă la un preţ potrivit sau cea străină,
la un preţ mai înalt, posibil să fie şi de o calitate mai bună).
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În rezultatul investigaţiilor bibliografice, putem concluziona existenţa
seriei întregi de aspecte ce caracterizează şi individualizează piaţa ţărilor
emergente, ca un produs investiţional omogen, bine delimitat de celelalte
grupe. Printre acestea, cele mai importante sunt următoarele:

♦ O ţară emergentă medie are, conform definiţiei date de MSCI [6], un
PNB per capita de aproximativ 3.100 USD faţă de 20.535 USD, cât au, în
medie, grupul celor mai dezvoltate 21 de ţări. Conform IFC [7], putem caracteriza
ca fiind emergentă orice economie, care are un PNB per capita inferior nivelului
de 8.626 USD. Atunci, când produsul naţional brut este o măsură definitorie
pentru evaluarea statutului de ţară emergentă, se poate observa foarte uşor că
aceste ţări au un PNB semnificativ redus faţă de ţările dezvoltate.

♦ Deoarece PNB măsoară doar produsul final şi nu reflectă diferitele
costuri cu nivelul de trai de pe glob şi, prin urmare, nu reflectă obiectiv
puterea de cumpărare a unui cetăţean; în plus, în unele ţări ca SUA, Brazilia
sau fostele state comuniste, se înregistrează abateri semnificative de la medie.

♦ Unele din ţările emergente au economii de piaţă libere, dar foarte puţine
dintre ele sunt comparabile cu ţările dezvoltate atunci, când este vorba despre
reglementări privind investiţiile străine, asigurarea transparenţei situaţiilor
financiare, circulaţia liberă a capitalurilor, maturitatea pieţelor bursiere sau
restricţiile privind repatrierea dividendelor sau a câştigurilor de capital.

♦ Pieţele emergente, de regulă, atribuie în mod firesc un risc de ţară
superior pieţelor dezvoltate. Aceasta apare, deoarece riscurile a fenomenului
hiperinflaţionist sunt relativ des întâlnite în rândul ţărilor emergente,
reprezentând factori care acompaniază în mod necesar procesul de tranziţie;

♦ Ţinând cont de riscurile, aferente unei investiţii pe categorie de pieţe
emergente, investitorii profesionali nu şi le vor asuma, decât atunci când este
percepută posibilitatea obţinerii unor rentabilităţi ridicate, corelată cu aceste
riscuri. Prin urmare, se consideră că o rată anuală de creştere de 4%, înregistrată
pe o perioadă de ultimii 5-10 ani, reprezintă o aşteptare justificată.

♦ Majoritatea investitorilor consideră că investiţiile pe pieţele
emergente sunt riscante datorită, în special, unui grad de incertitudine ridicat.
Considerăm acest lucru adevărat doar atunci când investiţia se realizează
integral pe astfel de pieţe, deoarece în restul cazurilor un portofoliu, care
conţine şi o componentă de pieţe emergente, va conduce la o diminuare a
riscului global prin intermediul corelaţiilor reduse (chiar negative), fapt
datorat unor factori independenţi care imprimă această divergenţă [2].

În Tabelul 1 sunt prezentate pieţele emergente de bază, conform datelor
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MSCI. Modul pragmatic de guvernare al puterilor emergente revalorizează
rolul iniţiativei politice în dezvoltarea unei economii şi repune în centrul
atenţiei necesitatea de a nu lăsa forţele pieţei să domine politicul, să-i ia
locul. Experienţa acestor ţări subliniază urmările negative ale situaţiilor în
care nu mai este clar cine conduce societatea - oligarhii finanţelor şi industriei
sau oamenii politici devotaţi dezvoltării unei naţiuni [1].

Experienţa Braziliei, Chinei, Indiei şi a altor puteri emergente oferă
un bun exemplu şi în politica surselor de finanţare, prin preocuparea pentru
formarea de resurse proprii, pe calea stimulării exportului, exploatarea
inteligentă a resurselor proprii, dezvoltarea pieţei serviciilor sau încurajarea
cercetării. Doar atunci când un guvern reuşeşte să dispună de un fond propriu
substanţial de investiţii, politica sa de împrumuturi poate deveni eficientă,
deoarece poate refuza „condiţionările” păguboase din punct de vedere eco-
nomic, impuse de instituţiile ce oferă creditul. China şi Brazilia, prin
constituirea unor „fonduri suverane de investiţii”, au putut beneficia de o
mai mare libertate de mişcare în negocierile financiare şi au avut posibilitatea
de a iniţia politici de investiţii în alte ţări în curs de dezvoltare, în condiţii
atractive pentru cei creditaţi.

Tabelul 1. Triada pieţelor emergente în cadrul relaţiilor economice
internaţionale

PIEŢELE EMERGENTE 

Americane Europene, din Orientul 
Mijlociu şi Africa 

Asiatice 

Brazilia, Cili, Columbia, 
Mexic, Peru 

Republica Cehă, Egipt, 
Ungaria, Moroco, Polonia, 
Rusia, Africa de Sud, Turcia  

China, India, Indonesia, 
Corea, Malaiesia, Filipine, 
Taiwan, Tailanda 

 Sursa: elaborată de autori

În condiţiile fluxurilor semnificative de capital, îndreptate înspre ţările
emergente, investitorii agresivi căută noi destinaţii investiţionale, care sunt adesea
obscure şi cu un accentuat grad de subdezvoltare. Experţii afirmă că până la un
moment dat era suficientă investirea capitalului în titluri ai unei pieţe emergente
cu perspectivă maximal reală, fluxuri puternice de capital, care vor conduce
accelerat la creşterea cotaţiilor. De menţionat, că, actualmente, investiţiile au
un caracter pronunţat de risc, stabilindu-se drept ţinte acele economii, care sunt
considerate nefavorabile ca destinaţii investiţionale din anumite motive, de
exemplu: lipsa transparenţei financiare, scăderea lichidităţii pe piaţă, regimuri
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politice cu o poziţie adversă faţă de investitori etc. Astfel de condiţii sunt
observate în următoarele ţări emergente: Arabia Saudită, Bangladesh sau Para-
guay, Bulgaria, Cambogia, Coreea de Nord, Croaţia, Cuba, Egipt, Ghana,
Iordania, Kuweit, Laos, Liban, Lituania, Maroc, Mongolia, Myanmar, Oman,
Papua Noua Guinee, Qatar, Slovenia, Tunis, Vietnam.

În opinia noastră, trebuie de menţionat argumentele şi avantaje, care
decurg din investiţiile pe pieţele emergente, cum sunt:

♦ Pieţele emergente, deseori, depăşesc ca performanţă ţările consacrate,
chiar dacă nicio tendinţă de creştere nu evoluează în mod continuu fără
existenţa perioadelor de corecţii, acestea fiind, în majoritatea cazurilor,
depăşite într-o perioadă relativ scurtă, punând ca bază unele aprecieri noi.

♦ Sunt reduse corelaţiile dintre pieţele emergente cu cele dezvoltate,
menţionând faptul că nici mişcările de pe aceste pieţe nu sunt în legătură directă.
Sunt cazuri, când acest coeficient de corelaţie poate fi şi negativ, aceasta
însemnând că direcţia de pe o piaţă poate avea un sens invers pe cealaltă.

♦ Ratele de creştere a ţărilor emergente, în ultimii 5-10 ani, sunt
superioare pieţelor dezvoltate. Banca Mondială prognozează rata medie de
creştere a PIB-lui în ţările emergente circa de 4,9%, aceasta fiind aproape
dublă faţă de rata ţărilor dezvoltate.

♦ Experţii afirmă, că fondurile de investiţii sporesc participarea sa pe
pieţele emergente, estimând, în sensul dat, că circa un sfert din fondurile de
pensii, la nivel mondial, intenţionează să majoreze ponderea, aferentă inves-
tiţiilor de pe pieţele emergente.

♦ Accesibilitatea acţiunilor pe pieţele emergente devine tot mai ridicată,
pieţele date devenind tot mai deschise investitorilor, prin intermediul
reglementării stricte în privinţa securităţii tranzacţiilor şi a gradului de
atractivitate al pieţelor.

În opinia lui John Lipsky – prim-adjunctul directorului general al FMI -
pieţele emergente înregistrează o creştere rapidă. De asemenea, acesta afirmă
că multe pieţe emergente, inclusiv China, nu au reuşit să ţină sub control
inflaţia şi să verifice fluxul masiv de investiţii lichide în economiile lor. Deşi
FMI avertizează asupra riscurilor provocate de presiunea preţurilor,
comentariile lui Lipsky sugerează că FMI este din ce în ce mai îngrijorat de
această problemă. „Pentru pieţele emergente, care cresc cu 6,5-7%, limitele
lor de aşi depăşi capacitatea au fost intens folosite şi, ca rezultat, începem să
vedem semne incipiente de supraîncălzire’, a declarat prim-adjunctul
directorului general al FMI. Creşterea preţului petrolului a complicat problema
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inflaţiei, dar Lipsky a explicat că FMI nu şi-a redus estimările de creştere
deoarece crede că majorarea preţului ţiţeiului va fi temporară. Oficialul FMI
a declarat că până la extinderea turbulenţelor în Libia, exportatoare de petrol,
mare parte din creşterea preţului petrolului de la sfârşitul anului 2010 şi
începutul lui 2011 a reflectat o îmbunătăţire a perspectivei economice.

Totuşi, cele mai recente temeri privind întreruperea livrărilor de ţiţei
au creat ‘un factor de teamă’ care au condus la majorarea preţului barilului
de ţiţei peste 100 de USD, care ar putea reprezenta o ameninţare majoră
pentru creşterea economică. Majorarea preţului alimentelor reprezintă de
asemenea o ameninţare, în special pentru ţările slab dezvoltate, unde
alimentele reprezintă un procentaj mai mare din bugetul gospodăriilor.
Preţurile ridicate la alimente reprezintă unul din multele motive care au stat
la baza turbulenţelor din Egipt şi Tunisia.

Conform ultimului raport al Raiffeisen Capital Management asupra
economiilor emergente, putem constata următoarele: piaţa ţiţeiului a fost pusă
mai mult în mişcare de ofensiva militară împotriva Libiei, ca urmare, şi
cursurile de schimb au suferit mişcări importante, dar numai după ce liderii
UE au stabilit că trebuie stabilite modalităţile de intervenţie în cazul crizei
datoriilor suverane din ţările PIIGS, ultimele informaţii arătând că acestora
le aparţine deplina responsabilitate pentru criza datoriilor suverane din zona
euro, care se confirmă prin faptul, că Portugalia a cerut ajutor extern, iar
Grecia a decis să-şi restructureze datoriile. Economiile emergente din Asia şi
America Latină au rămas neschimbate: cu rata solidă de creştere economică
în pofida majorării dobânzilor de referinţă, valoarea PIB-urilor şi a producţiilor
industriale s-a întors la nivelurile, anterioare crizei.

În China a dispărut frica de supraîncălzire a economiei, nivelul
consumului de energie electrică şi producţia industrială s-au stabilizat,
volumul transporturilor de mărfuri a scăzut, nivelul creşterii economice,
fiind la moment de 9 – 9,5%, pare puţin probabil pe când nivelul inflaţiei în
luna martie a depăşit valoarea de 5,0%. La începutul anului 2013, indicele
MSCI al Chinei din nou a înregistrat o creştere lentă - de aproximativ 1%,
recuperarea putând continua pe parcursul anului. Potrivit lui Ewen Cameron
Watt, directorul de investiţii al BlackRock, China este visul frumos al tuturor
investitorilor, economia acesteia fiind bazată, într-o măsură mult prea mare,
pe politici intervenţioniste, faptul dat fiind principala cauză pentru care
liderii chinezi se vor confrunta cu o încetinire masivă a exporturilor dacă
vor continua proiectele de creare a mai multor locuri de muncă, în loc să
participe la scoaterea zonei euro din impact.
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Piaţa de acţiuni din India, după mai multe săptămâni de scăderi, s-a trezit
din nou la viaţă: şi-au revenit semnificativ cotaţiile – la începutul anului 2013 a
fost apreciată puţin sub 3%, investitorii internaţionali au manifestat tendinţa să
inverseze capitalurile, retrase recent. Dar, imaginea generală nu s-a schimbat
prea mult. Scăderea preţului petrolului a avut un efect pozitiv asupra inflaţiei,
pe când economia pare să continue să se afle pe o fundaţie solidă.

Procesul de stabilizare a continuat şi în Rusia, cu majorarea veniturilor
disponibile, scăderea şomajului şi efectelor directe în comerţ. De asemenea,
în Rusia s-au modificat presiunile inflaţioniste, diminuându-se parţial: în
luna ianuarie 2013 creşterea preţurilor de consum a fost de 9,5%, iar în
februarie 2013 - 9,6%. În acelaşi timp, au scăzut randamentele obligaţiunilor,
dar în contextul deprecierii rublei, pentru investitorii străini în obligaţiuni,
performanţa a fost considerată uşor pozitivă [6].

În Cehia, a fost marcată diferenţa dintre creşterea economică în anul 2012 şi
consumul privat, scăzut în continuare. Economia naţională a Cehiei recuperează
pe fondul cererii externe puternice, dar pe plan intern redresarea nu se manifestă
pe scară largă; inflaţia este scăzută - de 1,8%, nivelul dat consolidând imaginea
unei economii naţionale interne slabe şi o dobândă de referinţă - de 0,75%.

Putem observa că economia Moldovei se aseamănă cu cea a Cehiei privind
consumul intern scăzut şi redresare nevizibilă pe scară largă, privind revenirea
şi creşterea în ansamblu - mai avem de recuperat, până a ne compara cu cehii.

De asemenea, Raportul Raiffeisen Capital Management asupra pieţelor
emergente [7] ne arată că, după aprecierile din iulie 2013 ale burselor
emergente, luna august 2013 a fost mai negativă: problematica datoriei
Greciei nu a fost rezolvată, iar de la slăbirea continuă a economiei SUA a
venit principala influenţă negativă, dificultăţile macroeconomice ale SUA
fiind contrastate cu rezultatele companiilor începând cu al doilea trimestru
şi, ca urmare, a crescut cererea de obligaţiuni de stat în SUA şi în Europa.

Toate pieţele de obligaţiuni din Europa Centrală şi de Est au înregistrat
creşteri, cu excepţia Ungariei, care, după suspendarea temporară a acordului
cu FMI, a fost privită de către investitori cu reţinere. De asemenea, şi forintul
Ungariei a înregistrat fluctuaţii de curs semnificative, situaţia economică
internă fiind pozitivă şi susţinută de creşterea cererii externe, rata inflaţiei
la începutul anului 2013 a scăzut până la 4%.

Vorbind de inflaţia Poloniei, la începutul anului 2013 a fost constatată
coborârea ratei inflaţiei până la 2% şi creşterea economică de 3,5%.
Inundaţiile din Polonia, din vara 2013, pot crea presiuni inflaţioniste,
dobânda de referinţă fiind la moment de 3,5%.
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Turcia, în primul trimestru al anului 2013, a avut o creştere economică
de 11,7%, dar dinamica din al doilea trimestru al anului 2013 este negativă;
producţia industrială a rămas punctul puternic în economia internă, nivelul
şomajului fiind încă ridicat. Economia naţională a Turciei a fost ajutată de
piaţa internă prin trecerea stabilă şi cu succes prin criza mondială [2].

Ne pare interesantă opinia lui Erik Berglof, economistul principal al BERD,
potrivit căreia există anumite experimente investiţionale, ce conduc la formarea
unei serii de idei referitoare la titlurile financiare, care sunt cotate pe pieţele
emergente, investitorii, în majoritatea sa, sunt de părere că pe pieţele emergente
activitatea investiţională este riscantă din cauza instabilităţii şi nesiguranţei,
aceasta, în opinia noastră, fiind adevărat doar în cazul când investiţiile vor fi
realizate deplin, altfel, portofoliul, conţinând componenta pieţei emergente şi
fiind datorat factorilor care imprimă divergenţa dată, va conduce la reducerea
riscului global prin corelaţii reduse. Este semnificativ faptul că cotaţiile acţiunilor
pe pieţele emergente au tendinţa de a ajunge la niveluri extrem de ridicate,
datorită fluxurilor mari de capital speculativ şi, astfel, inducând o supraevaluare
accentuată [9]. Faptul dat, în opinia noastră, poate fi adevărat doar parţial,
deoarece niveluri înalte de evaluare se justifică în dependenţă de ratele de creştere
superioare, care sunt înregistrate de către emitenţi sau, în economie internă, de
reduceri structurale ale nivelului ratei dobânzii.

Analiştii financiari studiază dinamica fluxurilor de capital pe plan
mondial, făcând aceasta cu scopul depistării ţintelor preferabile pentru
investiţii. S-a observat un lucru în practica investiţională a ţărilor emergente,
care ne pare a fi interesant: când spre o anumită ţară sau regiune se
direcţionează un flux de capitaluri, se aşteaptă ca şi rentabilitatea, oferită
de pieţele din regiune, să crească, fiind o urmare a creşterii cererii de titluri.
Analizând sursele din lucrarea dată, putem concluziona că puterea financiară
a investitorilor poate înlocui argumentul profiturilor emitenţilor, banii fiind
principalul factor de susţinere a trendului majorat.

Totodată, ne pare important să fie analizată natura şi destinaţia acestor
fluxuri de capital, volume însemnate de capital fiind îndreptate spre o ţară
emergentă sau o regiune a ei, faptul dat fiind posibil datorită unor conjuncturi
temporare precum majorarea ratei dobânzii. Privind destinaţia capitalurilor, cre-
dem că este important modul şi destinaţia lor de folosire, cum ar fi: plata pen-
tru importul de bunuri de consum, finanţarea investiţiilor din economia reală etc.

Este important să fie luate măsuri necesare de către autorităţile
guvernamentale privind asigurarea finanţării investiţiilor pe termen mediu
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şi lung cu fluxuri de capital, pentru stimularea iniţiativei şi activităţii
producătorilor, asigurarea că acestea să nu ducă la apreciere artificială a
monedei locale şi propagarea inflaţiei.

Un aflux important de capital poate conduce la o apreciere, de regulă,
accentuată a cotaţiilor pe piaţă destinatară, iar ieşirea fondurilor de pe această
piaţă poate determina căderi masive ale cotaţiilor bursiere. Astfel de fluxuri
strategice pot fi anticipate dacă se au în vedere factori macroeconomici, cum
ar fi: politici sau reforme economice şi fiscale nesatisfăcătoare, modificări
semnificative în ambele sensuri, restructurarea datoriei externe, schimbări
majore în nivelul real al ratei dobânzii, instabilitate legislativă etc. [2].

Menţionăm importanţa investiţiilor străine pentru economia ţării noastre
şi avantajul acestora faţă de creditele străine, care necesită a fi rambursate
conform anumitor condiţii stabilite. Caracterul ascendent al investiţiilor,
chiar şi în pofida faptului că ratingul Moldovei s-a deteriorat, iar riscul
asociat ţării a crescut, nu este un obiectiv atins. În Figura 1 sunt prezentaţi
principalii investitori interni din Republica Moldova.

Fig. 1. Principalii investori interni din Republica Moldova
Sursa: elaborată de autor în baza datelor din surse [5; 8]
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Obiectivul adevărat ar fi atingerea unui nivel al investiţiilor străine
comparabil cu cel din Ungaria, Cehia, Polonia sau cel puţin Ţările Baltice.
Experienţa arată că eficienţa investiţiilor străine directe este cea mai înaltă
atunci când vine din partea investitorilor strategici, fiind acompaniată de
know-how, refacere a întreprinderii şi contribuţie concretă la creşterea
economică a ţării. Astfel de companii, făcându-şi prezenţa în economia
Moldovei, nu sunt dependente de ajutorul statului, ci se bazează pe propriile
forţe sau şi eventualul ajutor de la companiile-mamă.

În vederea realizării condiţiilor optime pentru atragerea investitorilor
străini, bursele ţărilor emergente trebuie să urmărească îndeplinirea
criteriilor, structurate în felul următor:

· Conceptul clar al sistemului financiar şi structurii de bază a acestuia,
evidenţiind rolul băncilor, societăţilor de brokeraj, depozitare şi decontare.

· Încrederea investitorilor este un lucru extrem de important pentru
succesul pieţei bursiere, aceasta fiind obţinută prin profesionalism şi
asigurarea procedurilor de tranzacţionare corectă, manifestarea transparenţei
ridicate în privinţa activităţii economico-financiare a fiecărui emitent, acestea
fiind atinse odată cu înfiinţarea comisiei pe valorile mobiliare, activitatea
cărei este desfăşurată în baza legislativă.

· Principiile şi formatele de raportări financiar-contabile diferă de la o
ţară la alta, acestea, după părerea noastră, ar fi trebuit standardizate uni-
form, fiind mai accesibile pentru potenţiali investitori străini, deoarece rapor-
tarea şi prezentarea informaţiei, actualmente, se descrie conform cerinţelor
şi sub forme, solicitate de investitorii majoritari.

· Respectarea contractelor, încheiate între agenţii economici, este bazată
pe legislaţia, care trebuie a fi cât mai perfectă ca să poată asigura respectarea
obligaţiilor, stipulate în contracte, altfel, poate fi afectată rentabilitatea inves-
tiţiilor derulate pe baza informaţiilor unor asemenea contracte. Suntem de
părere că ar fi necesar de stipulat un pachet legislativ bancar eficace şi de
revizuit procedeele operative ale mecanismului judiciar.

· Ştiind că impozitarea reprezintă un punct nu prea plăcut pentru investi-
tori, ar fi recomandabilă elaborarea combinaţiilor fiscale, care ar stimula
investirea capitalului, scopul cărora să devină o impozitare excesivă a nerezi-
denţilor, ce doresc să desfăşoare anumite afaceri pe piaţa locală.

· În condiţiile, când rating-ul Moldovei este atât de scăzut, iar povara datoriei
externe atât de mare şi sistemul fiscal destul de împovărător pentru afacerile
noi, atunci, în opinia noastră, investiţiile directe nu vor creşte vertiginos. În
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orice caz, aceste constrângeri sunt determinate de factori obiectivi, soluţionarea
cărora ar trebui să reprezinte scopul forte pe termen lung al conducerii ţării.
Prin urmare, în această situaţie nu urmează decât să ne folosim de arsenalul
disponibil, concentrând eforturile în următoarele direcţii:

— îmbunătăţirea imaginii ţării prin asigurarea suportului organizaţiilor
financiare internaţionale; reducerea sarcinii datoriei externe şi ameliorarea
rating-ului cotat de agenţiile internaţionale; atingerea unui nivel durabil de
creştere economică şi capitalizarea pe seama acestuia;

— marketingul oportunităţilor în domeniul investiţiilor directe în
economie; transparenţa maximă în ceea ce priveşte procedurile, facilităţile
şi garanţiile; utilizarea la maximă capacitate a posibilităţilor Internet-ului
în scopul informării potenţialilor investitori [3];

— definirea priorităţilor în politicile investiţionale, cum ar fi facilitarea
investiţiilor străine în sectorul exportator etc.;

— crearea unui climat favorabil afacerilor prin reducerea poverii fiscale.
Concluzii. Ca urmare a celor spuse, suntem convinşi că maximizarea

investiţiilor străine este un obiectiv de bază, pentru realizarea căruia este
necesară aplicarea efortului coordonat al politicilor guvernului ţării,
compatibil cu programul de eradicare a sărăciei şi programele economice,
susţinute de FMI şi BM.

Datorită fluxurilor masive de capital speculativ, în opinia experţilor,
cotaţiile acţiunilor de pe pieţele emergente au tendinţa de a ajunge la niveluri
foarte ridicate, inducând astfel o supraevaluare accentuată [4, p.23]. În opinia
noastră, acest lucru este adevărat doar parţial, deoarece niveluri aparent
ridicate de evaluare sunt justificate în anumite cazuri de rate de creştere
superioare, înregistrate de emitenţi, precum şi de reducerile structurale ale
nivelului ratei dobânzii în economie. Considerăm, de asemenea, că este
foarte important să se analizeze natura acestor fluxuri de capital, precum şi
destinaţia lor, deoarece este posibil ca volume însemnate de capital să se
îndrepte spre o regiune sau ţară emergentă, datorită unor conjuncturi
temporare precum majorarea ratei dobânzii, şi nu unor îmbunătăţiri
structurale în economia acelei ţări.

Totodată, considerăm că autorităţile guvernamentale trebuie să ia măsuri
eficiente pentru a asigura finanţarea investiţiilor pe termen mediu-lung cu
scopul stimulării producătorului autohton, atunci fluxurile de capital vor
duce la o apreciere artificială a monedei locale sau la propagarea inflaţiei.
Suntem de părerea că astfel de fluxuri strategice pot fi anticipate în ţările
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emergente, dacă sunt luaţi în considerare factorii macroeconomici, cum ar
fi: politici sau reforme economice şi fiscale nesatisfăcătoare, modificări
semnificative în ambele sensuri, restructurarea datoriei externe, schimbări
majore în nivelul real al ratei dobânzii, instabilitate legislativă, în special,
în ceea ce priveşte proprietatea în cazul nerezidenţilor etc.

În opinia autorilor, pieţile emergente trebuie cât mai rapid să reacţioneze
în singurul mod raţional în care o puteau face, adică să se alăture pieţei
mondiale. Pornind de la problematica complexă a orientării strategice a
investiţiilor la nivel internaţional, în cazul existenţei excesului de resurse
de capital, autorii au evidenţiat unele aspecte privind pieţele emergente,
fiind o destinaţie predilectă a capitalurilor date.

De asemenea, accentuând argumentele recomandabile investiţiilor pe
pieţele emergente şi ideile preconcepute care deseori le însoţesc, a fost
analizată evoluţia pieţelor emergente şi din prisma fluxurilor de capital,
fiind un mijloc de anticipare a noilor destinaţii investiţionale şi o pârghie
macroeconomică în mâinile statului.

În rezultatul generalizării experienţei autohtone şi străine privind
politicile paternaliste şi a analizei impactului acestora în contextul asigurării
creşterii economice stabile şi calitative, soluţionării problemelor şi provocă-
rilor dezvoltării economiilor emergente la nivel global, au fost identificate
un şir de prevederi ştiinţifice şi elaborate recomandări, care se deosebesc
prin noutate inovatoare determinantă cu destinaţie funcţională, structurală
şi dinamică.

Indiferent de nivelul de dezvoltare, potenţialul economic şi cultural,
regimul social-politic şi cultural, toate statele lumii sunt angajate într-un amplu
proces de transformări economice radicale, de trecere de la produse munca-
intensive la produse cultural-intensive. Ţările emergente, din care fac parte
Moldova şi vecinii ei apropiaţi (România, Bulgaria, fostele ţări CSI etc.),
trebuie să conceapă strategii de înfăptuire a mai multor tranziţii, în principal
la cele de creştere economică şi stabilirea relaţiilor de cooperare internaţională.
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