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Abstract: Emerging concept entered deeply into international economic 

language and is commonly used to refer to countries with centrally planned 

economy to socialist market economy. The economic international relations 

improve the prospects for the emerging markets to attain an economic development 

level comparable with that of industrialized countries. Without ignoring the 

specific policies concerning the openness degree, globalization might increase 

capital and technology flows towards these markets, thus generating a higher 

income rate growth than would be possible in a less integrated world economy. An 

important role in this capital stream is played by the investments made in emerging 

markets, process which continues to sustain a high interest from the behalf of 

equity funds (private or not) around the world. The pragmatic and flexible policies 

of the emergent powers give to the poor countries new patterns of economic growth 

and, at the same time, lay the foundation for a multi-polar world. 
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Introducere. Pieţele emergente, având statutul de economii „obosite” şi 

economii în tranziţie de la forme centralizate spre cele de piaţă industrializată 

liberă, sunt în situaţii de imposibilitatea refuzului, justificat sau nu, rambursarea 

împrumuturilor, în urma cărora sunt nevoite să joace după reguli şi condiţii 

investitorilor şi creditorilor. Ţările emergente au suferit multe momente dureroase 

în procesul adaptării la noile condiţii a „jocului” economiei mondiale şi în procesul 

globalizării. În acest fel, ţările cu  pieţe emergente ar trebuit sa reacţioneze in 

singurul mod raţional in care o puteau face, să promoveze producătorii autohtoni, 

să pătrundă pe pieţele externe cu produs de o calitate înaltă la un preţ potrivit.  

Conţinutul de bază. Statele lumii se clasifică după diferite criterii, cum ar 

fi: nivelul de dezvoltare economică, așezarea geografică, forma de guvernământ, 

împărțirea teritorial-administrativă, suprafaţa, structura populaţiei, numărul 

populaţiei etc. Clasificarea ţărilor după gradul lor de dezvoltare şi exemplu acestora 

putem urmări după Tabelul 1.   
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Tabelul 1 

Categorii de ţări după gradul de dezvoltare şi caracteristicile lor 

Sursa:  elaborată de autor în baza sursei [2]. 

 

Dacă să identificăm ţările emergente între statele lumii, în baza cercetării 

surselor ştiinţifice în domeniul dat, concluzionăm că de majoritatea economiştilor 

acestea sunt definite ca economii în tranziţie de la forme centralizate spre cele de 

piaţă industrializată liberă, se află în situaţia de a nu mai putea să-şi permită cazuri 

în care să refuze rambursarea împrumuturilor, să ridice şi să coboare, după bunul 

plac, barierele fiscale şi valutare sau să naţionalizeze afacerile cu capital străin.  

Guy Poupet, noul preşedinte-director general al BRD, consideră că ţările 

emergente sunt acele ţări, care sunt într-o fază puternică de dezvoltare a activităţii 

comparativ cu ţările dezvoltate. Mai ales în Europa, unde ţările din Vest au avut 

creşteri economice slabe, ţările emergente din Est au avut creşteri mult mai 

ridicate. Desigur, dintr-o perspectivă pe termen mediu sunt ţări care oferă, mai ales 

din punct de vedere al activităţii bancare, situaţii foarte interesante şi deci, prin 

definiţie, sunt ţări cu o importantă creştere economică [5]. 

Potrivit definiţiei date de preşedintele Eurasia Group, Ian Bremmer, (o 

definiţie ciudată, dar încă valabilă după cum însuşi autorul recunoaşte), „acele ţări 

în care politica şi economia contează cel puţin la fel de mult în ecuaţia rezultatelor 

de piaţă”. 

În dicţionar economic găsim afimarea, că piaţa emergentă este un 

euphemism pentru ţările sărace, cunoscut în mod optimist sud acest nume. 

Aproximativ 5/6 din populaţia globului trăieşte în ţări cu pieţele emergente, care 

produc mai puţin de 1/5 din produsul total mondial. Economiştii pe teme de 

dezvoltare spun că ţările în curs de dezvoltare au probleme unice care cer diferite 

politici ale soluţiilor faţă de cele oferite de ţările dezvoltate, dar cele mai 

spectaculoase creşteri economice aparţin unui subgrup de ţări cu performanţe 

excepţionale din grupul ţărilor în curs de dezvoltare [1]. 

 

  
Ţări dezvoltate 

  
Ţări în curs de dezvoltare 

Alte categorii de ţări 

Ţări subdezvoltate Ţări nou industrializate 

 PIB/loc. mare; 

 nivel de trai ridicat; 

 puternic industrializate, 

dar în care predomină 
sectorul terţiar; 

 valoarea IDU foarte 

mare (apropiată de 1); 

 rata alfabetizării 

apropiată de 100%. 

 standarde de viaţă 

scăzute; 

 slab industrializate; 

 valoarea IDU  medie-
scăzută; 

  

 standarde de viaţă 

foarte scăzute; 

 IDU apropiat de zero; 

 predomină sectorul 
agricol; 

 instabilitate socială; 

 grad ridicat de 
analfabetism; 

 PIB/loc. foarte scăzut 
(sub 1000$); 

 reprezintă o „mixtură” 

între ţările dezvoltate 

şi ţările în curs de 
dezvoltare; 

 PIB/loc., relativ mare; 

 creştere economică 

rapidă. 
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La începutul secolului XXI, multe dintre ţările emergente au suferit căderi 

dureroase în cadrul adaptării la schimbările economice, parvenite în relaţii 

economice internaţionale. Ca urmare, acestea au început să-şi reformeze 

economiile, să-şi privatizeze marile companii,  aflate în proprietatea statului sau să 

se îndrepte către Fondul Monetar Internaţional în vederea restructurării serviciului 

datoriei. În acest mod, s-a ajuns la situaţia în care aproape fiecare ţară de pe glob 

are o economie cu orientare de piaţă şi care se implică în competiţia pentru capital.  

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 (Morgan 

Stanley Capital International), 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 (Corporaţia internaţională financiară), 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 riscuri 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; 

 Mulţi investitori 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 
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corelaţiilor reduse (chiar negative), fapt datorat unor factori independenţi 

care imprimă această divergenţă. 

Statele emergente întreprind măsuri de trecere de la economia centralizată 

şi planificată de tip socialist la economia de piaţă, are loc privatizarea unităţilor 

industriale, agricole, de transport, a sferei de deservire şi integrarea treptată a 

acestor ţări în piața liberă. Etapa tranziţiei este însoţită de o adâncă criză 

economică, din trecut au moştenit ramuri industriale, orientate spre folosirea 

cantităților mari de materii prime, combustibil, energie electrică. Pe larg se 

folosesc tehnologiile învechite şi, ca rezultat, majoritatea mărfurilor industriale şi 

agricole nu pot concura pe piață mondială. Vechimea utilajelor industriale în aceste 

state trece de 25-30 ani, iar în unele cazuri sunt folosite echipamentele industriale 

de până la cel de-al 2-lea război mondial (în ţările înalt industrializate vechimea 

utilajelor industriale nu întrece de 8-12 ani). În aspect ecologic şi în aspect deficitar 

ele trebuie să folosească resurse netradiţionale. 

China,  după ce a renunţat la dogmatismul maoist, a recurs la deschiderea 

condiţionată a pieţelor, astfel ca importurile sau efectuarea de investiţii de către 

corporaţiile globale, să nu ducă la blocarea sau preluarea unor pieţe interne în curs 

de dezvoltare. În acest scop, s-au stabilit reguli fiscale ce avantajau nu doar propria 

economie, dar şi interesele investitorilor străini, cărora le rămânea opţiunea de a 

lucra în domenii care nu puteau fi „acoperite” de firmele autohtone. 

India se remarcă, la rândul ei, prin politica de stimulare a forţelor proprii 

în domenii de avangardă (industria de medicamente sau construcţia de avioane) 

colaborând atât cu statele occidentale, cât şi cu cele în curs de dezvoltare sau cu 

Federaţia Rusă. În acest context, India nu permite pe teritoriul ei, instalarea 

corporaţiilor globale pentru producerea şi desfacerea de medicamente, pentru a 

nu periclita dezvoltarea propriei sale industrii de medicamente, aflate în 

ascensiune puternică. 

În ce priveşte Rusia, aceasta a permis investiţii străine pe teritoriul ei, dar 

pentru a sprijini capitalul autohton, guvernul a iniţiat o politică de protejare a 

resursele proprii, stabilind măsuri de preîntâmpinare a unor posibile preluări 

agresive a resurselor sale, îndeosebi de petrol şi gaze, de către companiile globale. 

Pe această cale, Rusia a avut posibilitatea de a dispune în mod eficient de bogăţiile 

sale naturale, obţinând resurse financiare substanţiale pentru dezvoltare. Într-o 

manieră neortodoxă în raport cu practica ţărilor occidentale, noua clasă de 

capitalişti formată după schimbările geopolitice din 1991 a fost solicitată de 

guvernul federal rus să dea dovadă de „patriotism” şi să răspundă 

comandamentelor guvernului rus, de refacere a puteri economice a ţării.  

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 pieţii să domine politicul, să-i ia locul. Experienţa 

acestor ţări subliniază urmările negative ale situaţiilor în care nu mai este clar cine 
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conduce societatea - oligarhii finanţelorşi industriei, sau oamenii politici devotaţi 

dezvoltării unei naţiuni. 

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 economic, 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. 

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 subdezvoltate. Experţii afirmă, că până la un 

moment dat era suficientă investirea capitalului în cele mai promiţătoare titluri ale 

unei pieţe emergente, fluxurile masive de capital, care inundau aceste pieţe slab 

lichide, conducând foarte accelerat la o creştere generalizată a cotaţiilor, dar în 

ultima perioadă de timp, investiţiile tind să aibă un caracter de risc tot mai 

pronunţat, stabilindu-se drept ţinte de multe ori economii ce nu sunt considerate 

destinaţii investiţionale rezonabile din diverse motive (lipsa transparenţei relativ la 

raportările financiare, lichiditate scăzută pe piaţă, regimuri politice care pot lua o 

poziţie adversă faţă de investitori etc.) [3, p.146]. În astfel de condiţii pot fi numite 

următoarele ţări emergente: Laos, Cambogia, Vietnam, Myanmar, Coreea de Nord, 

Mongolia, Croaţia, Bulgaria, Slovenia, Iordania, Egipt, Lituania, Oman, Liban, 

Arabia Saudită, Qatar, Kuweit, Maroc, Tunis, Cuba, Papua Noua Guinee, Ghana, 

Bangladesh sau Paraguay.  

Vorbind despre avantajele, care decurg din investiţiile pe pieţele 

emergente, autorii înaintează o serie de argumente: 

 Pieţele emergente, de cele mai multe ori, depăşesc ca performanţă 

ţările consacrate, cu toate că nici-o tendinţă de creştere nu evoluează în 

mod continuu fără să existe şi perioade de corecţii, cu precizarea că acestea 

sunt de regulă depăşite într-o perioadă relativ scurtă, punându-se bazele 

unor noi aprecieri; 

 Corelaţiile pieţelor emergente cu pieţele dezvoltate sunt, de regulă, 

reduse, semnalând faptul că mişcările de pe aceste pieţe nu sunt direct 

legate de mişcările de pe pieţele dezvoltate. Rareori, se poate întâmpla ca 

acest coeficient de corelaţie să fie negativ, ceea ce înseamnă că direcţia 

înregistrată pe o piaţă are un sens invers pe cealaltă; 

 Ratele de creştere, înregistrate de ţările emergente în ultimii 5-10 

ani, sunt superioare pieţelor dezvoltate, Banca Mondială prognozând o rată 
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medie de creştere a PIB în ţările emergente de 4,9%, aproape dublă faţă de 

cea a ţărilor dezvoltate. În acest sens este revelator exemplul PIB-ului 

statului Chile, care în perioada anilor ’80-’90 a crescut în medie cu 10% pe 

an. Foarte important de urmărit în cazul acestor creşteri şi structura lor, 

dacă pe lângă exporturile de produse şi servicii cu un nivel redus al valorii 

adăugate creşterea conţine şi produse ce necesită o prelucrare superioară; 

 Analiştii afirmă, că fondurile de investiţii îşi sporesc în mod 

continuu participarea pe pieţele emergente, estimându-se în acest sens că 

aproximativ un sfert din fondurile de pensii publice sau private la nivel 

mondial intenţionează să crească ponderea aferentă investiţiilor de pe pieţele 

emergente. De asemenea,   accesibilitatea acţiunilor, oferite pe pieţele 

emergente, este tot mai ridicată pe măsură ce aceste pieţe sunt tot mai 

deschise investitorilor, prin intermediul unei reglementări stricte în ceea ce 

priveşte securitatea tranzacţiilor sau gradul de atractivitate al pieţelor. 

 

De multe ori, unele experimente investiţionale conduc la formarea unei 

serii de idei preconcepute legate de titlurile financiare cotate pe pieţele emergente. 

Astfel, mulţi investitori consideră că investiţiile pe pieţele emergente sunt riscante 

datorită în special unui grad de incertitudine ridicat. Acest lucru este 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. 

De asemenea, se menţionează faptul că, datorită fluxurilor masive de 

capital speculativ, cotaţiile acţiunilor de pe pieţele emergente au tendinţa de a 

ajunge la niveluri foarte ridicate, inducând astfel o supraevaluare accentuată. 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 reduceri structurale ale nivelului ratei dobânzii în economie. În acest 

sens este foarte des adus ca şi argument „modelul FED”, care subliniază corelaţia 

ce se manifestă între randamentul de câştig al pieţei bursiere şi randamentul 

dobânzii oferit de titlurile de stat cu scadenţe medii-lungi [6, p.107]. 

Există o serie de analişti financiari care studiază dinamica fluxurilor de 

capital pe plan global pentru a depista ţintele preferate pentru investiţii la un moment 

dat. Este foarte adevărat că atunci când spre o anumită regiune se înregistrează un 

flux important de capitaluri se aşteaptă ca şi rentabilitatea oferită de pieţele din 

regiune să crească, ca urmare a creşterii cererii de titluri. Astfel, puterea financiară a 

investitorilor poate înlocui uşor argumentul profiturilor emitenţilor, banii devenind 

astfel principalul factor de susţinere a unui trend ascendent. 

Pe de altă parte, este foarte important să se analizeze natura acestor fluxuri 

de capital, precum şi destinaţia lor. Aceasta, deoarece este posibil ca volume 

însemnate de capital să se îndrepte spre o regiune sau ţară emergentă datorită unor 
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conjuncturi temporare precum majorarea ratei dobânzii, şi nu unor îmbunătăţiri 

structurale în economia acelei ţări. Cât priveşte destinaţia acestor capitaluri, este de 

asemenea esenţial modul lor de folosire, şi anume dacă este folosit pentru plata 

datoriilor, pentru finanţarea investiţiilor din economia reală, pentru importul de 

bunuri de consum etc. Este esenţial ca autorităţile guvernamentale să ia măsuri 

pentru a asigura că aceste fluxuri de capital finanţează investiţii pe termen mediu-

lung pentru stimularea producţiei şi nu duc la o apreciere artificială a monedei locale 

sau la propagarea inflaţiei. Aşa cum un aflux important de capitaluri poate conduce la 

o apreciere de regulă accentuată a cotaţiilor pe piaţă destinatară, tot aşa şi ieşirea 

fondurilor de pe această piaţă poate determina căderi masive ale cotaţiilor bursiere. 

De regulă, astfel de fluxuri strategice pot fi anticipate dacă se au în vedere 

factori macroeconomici ca: politici sau reforme economice şi fiscale 

nesatisfăcătoare, modificări semnificative în ambele sensuri, precum şi 

restructurarea datoriei externe, schimbări majore în nivelul real al ratei dobânzii, 

instabilitate legislativă în special în ceea ce priveşte proprietatea în cazul 

nerezidenţilor etc. 

Republica Moldova trebuie să îşi consolideze independenţa statală în 

relaţia cu Federaţia Rusă; să îşi redescopere şi consolideze propria identitate 

culturală; să dezvolte instituţiile şi mecanismele economiei de piaţă; să garanteze 

respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, astfel încât să 

transforme în realitate posibilitatea integrării sale în Uniunea Europeană. În ciuda 

trecătoarei ei derute politice şi de conştiinţă, prin trecutul ei istoric, prin poziţia ei 

geografică şi prin datele culturii ei (latine) Republica Moldova aparţine indiscutabil 

Europei şi nu Eurasiei. De aceea viitorul ei trebuie văzut exclusiv în UE. 

Autorul accentuează importanţa investiţiilor străine pentru economia ţării şi 

avantajul pe care acestea îl oferă faţă de creditele străine care urmează a fi 

rambursate. 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. 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-și prezenţa în economia Moldovei, nu sunt dependente de 

ajutorul statului, ci se bazează pe propriile forţe sau şi eventualul ajutor de la 

companiile-mamă.  

Politica Uniunii Europene faţă de Ucraina şi Republica Moldova este de a 

converti obişnuitul „NU” în legătură cu începerea negocierilor, într-un „DA” de 

principiu. Este unica cale prin care potenţialul oferit de politica europeană standard 

poate fi folosit ca instrument pentru prevenirea conflictelor şi stabilizarea internă la 

viitoarele graniţe ale UE. Comisia Europeană şi guvernele statelor membre trebuie 
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să arate, în acest context, că asocierea şi integrarea depind exclusiv de succesul 

transformărilor interne din ţările respective. 

După mai multe săptămâni de scăderi, piaţa de acţiuni din India s-a trezit 

din nou la viaţă. Cotaţiile şi-au revenit semnificativ, în martie aprecierea de puţin 

sub 3% a fost mai mare decât cea înregistrată, spre exemplu în China, iar trendul ar 

putea continua şi în lunile următoare. Dacă la început investitorii internaţionali au 

manifestat o tendinţă de retragere a capitalului, acum aceasta pare să se inverseze. 

Totuşi, imaginea fundamentală generală nu s-a schimbat prea mult. Ultima scădere 

a preţului petrolului a avut un efect pozitiv asupra aşteptărilor privind inflaţia, în 

timp ce economia pare să continue să se afle pe o fundaţie solidă. 

Presiunile inflaţioniste s-au modificat şi în Rusia, diminuându-se parţial. 

Creşterea anuală a preţurilor de consum din februarie a fost de 9,5%, faţă de 9,6% 

în ianuarie, iar tendinţa este de scădere a inflaţiei. Randamentele obligaţiunilor 

ruseşti au scăzut, dar în contextul deprecierii rublei, pentru investitorii străini în 

obligaţiuni, performanţa a fost considerată uşor pozitivă. 

Mai aproape de noi, în Cehia, se remarcă o discrepanţa dintre creşterea 

economică de anul trecut şi consumul privat în continuare scăzut. Economia 

recuperează pe fondul cererii externe puternice, în special din Germania, însă 

redresarea nu se manifestă pe scară largă pe plan intern. Inflaţia este scăzută, de 

1,8%, dar acest nivel consolidează imaginea unei economii interne slabe. 

România nu a avut parte de evenimente notabile, care să justifice o analiză 

mai atentă din partea analiştilor Raiffeisen. Cu excepţia notificării de către Guvern 

a planurilor de finanţare viitoare, în care ar urma să crească utilizarea pieţei de 

euro-bonduri. 

Altfel, economia republicii noastre se aseamănă cu cea a Cehiei în ceea ce 

priveşte consumul intern scăzut şi redresarea care nu se vede pe scară largă. Pe 

partea de revenire şi creştere în ansamblu mai avem însă de recuperat înainte de a 

ne putea compara cu cehii. 

În Ungaria, forintul a înregistrat fluctuaţii semnificative de curs după ce a 

fost suspendat acordul cu FMI, însă situaţia economică rămâne pozitivă, fiind 

susţinută şi de îmbunătăţirea cererii externe. Rata inflaţiei a scăzut până la 4%, iar 

Banca Centrală a lăsat dobânda de referinţă neschimbată, la 5,25%. 

Rata inflaţiei din Polonia a coborât până la 2%, iar creşterea economică 

din al doilea trimestru a fost de 3,5%. Inundaţiile care au lovit Polonia acum câteva 

luni ar putea crea presiuni inflaţioniste, dar cel puţin deocamdată dobânda de 

referinţă rămâne la 3,5%. Cehia îşi revine la fel de bine, cu o inflaţie care a urcat 

până la 1,9% şi o dobândă de referinţă de 0,75%. 

Turcia a avut o creştere economică reală de 11,7% în primul trimestru al 

anului, însă dinamica din al doilea trimestru este negativă. Producţia industrială 

rămâne puternică, dar nivelul ridicat al şomajului este încă mare comparat cu cel 

dinaintea crizei. Economia turcă a fost ajutată de piaţa internă astfel încât „a arătat 

stabilitate trecând cu bine prin criză“. 
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Concluzii. În opinia autorului, pieţe 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 mondial, în condiţiile existenţei unui exces de resurse de capital, în cadrul 

acestei lucrări am subliniat câteva aspecte referitoare la pieţele emergente ca 

destinaţie predilectă a acestor capitaluri în ultimele două decenii. În continuare, 

accentuând argumentele care recomandă investiţiile pe pieţele emergente, precum şi 

ideile preconcepute care le însoţesc adesea, am analizat evoluţia acestor pieţe şi din 

prisma fluxurilor de capital privite atât ca mijloc de anticipare a noilor destinaţii 

investiţionale, cât şi ca pârghie macroeconomică în mâna guvernului local.  

Am considerat ca prezentând o importanţă specială şi acele caracteristici 

care conferă atractivitate unei pieţe bursiere dezvoltând aspectul ofertei de titluri 

financiare (acţiuni) prin intermediul ofertelor publice iniţiale cu ocazia privatizării 

marilor companii de stat. În final, s-a insistat asupra procesului de selecţie a 

titlurilor respectiv de formare a portofoliilor atunci când aceste procese privesc şi 

titluri cotate pe pieţe emergente, fapt ce reclamă un proces de adaptare a criteriilor 

clasice la realităţile acestor pieţe. 

În vederea realizării condiţiilor optime pentru atragerea investitorilor 

străini, bursele ţărilor emergente trebuie să urmărească îndeplinire a celor criterii, 

ce pot fi structurate după cum urmează: 

 Definirea clară a sistemului financiar, a structurii de bază a 

acestuia prin evidenţierea rolului băncilor, societăţilor de brokeraj, a celor 

de depozitare şi decontare, precum şi calificările agenţilor autorizaţi să 

presteze aceste servicii; 

 Un lucru esenţial pentru succesul unei pieţe bursiere este câştigarea 

încrederii investitorilor, care se obţine prin asigurarea unor proceduri de 

tranzacţionare corectă, precum şi prin manifestarea unei transparenţe 

ridicate in ceea ce priveşte situaţia economico-financiara a fiecărui 

emitent. De regula, aceste deziderate se obţin odată cu înființarea unei 

comisii a valorilor mobiliare sprijinita de un cadru legislativ adecvat; 

 Deoarece principiile contabile şi formatele de raportări financiare 

diferă de la o regiune la alta, se impune standardizarea acestora, astfel încât 

situaţiile financiare să permită o informare uniformă a investitorilor fără 

necesitatea efectuării de transformări bilanţiere complexe. De altfel, 

tendinţa este ca situaţiile financiare să fie prezentate, de regulă, sub formă, 

cerută de investitorii majoritari prezenţi pe o piaţă la un moment dat; 

 Un mediu legal care garantează respectarea contractelor încheiate 

între agenţii economici, deoarece orice revenire asupra unui contract 

important poate afecta brutal rentabilitatea unor investiţii derulate pe baza 

informaţiilor, bazate pe evoluţia unor asemenea contracte. La acest aspect 
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este necesar de adăugat şi un pachet legislativ bancar eficace, precum oi 

operativitate in mecanismul judiciar; 

 Ţinând cont de faptul ca impozitarea reprezintă un aspect neplăcut 

pentru investitori, este recomandată folosirea acelor combinaţii fiscale, 

care să stimuleze investirea capitalului renunţându-se la practicile 

„patriotice”, care au ca scop o impozitare excesiva a nerezidenţilor, 

dornici sa desfăşoare afaceri pe plan local; 

 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 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;  

- definirea priorităţilor în politicile investiţionale, cum ar fi facilitarea 

investiţiilor străine în sectorul exportator etc.;  

- crearea unui climat favorabil afacerilor prin reducerea poverii fiscale.  

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 Fondul Monetar 

Internaţional şi Banca Mondială.  
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