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Economic theory and practice of countries with market economy developed a large variety of
measures for influence the demand and supply in national economies with the purpose of its restriction or
stimulation, in this way they regulate the stability of inflation. Current market changes in the Moldovan
economy allow to rely only on intermediate objectives of regulation the inflation stability, because until now
it is still noticeable the insufficiency of market maturity infrastructure. Therefore it is necessary to develop
conceptual and methodological bases of government regulation of inflationary stability factors in
transitional economies. The new conceptual approach consequently resulted in practical recommendations
of monetarism to use monetary circulation and monetary-credit policy in the system of government
regulation for the inflation stability.

Key words: inflationary factors, conceptual foundations, anti-inflationary policy, government
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Teoria şi practica economică a ţărilor cu economia de piaţă a elaborat complexe diverse de măsuri
de influenţă a restrângerii sau stimulării cererii şi ofertei în economiile naţionale, în felul dat reglementând
stabilitatea inflaţiei. Schimbările actuale ale pieţei în economia Moldovei permit de a se baza doar pe
obiectivele intermediare ale reglementării a stabilităţii inflaţiei, deoarece până când este sesizabilă
insuficienţa maturităţii infrastructurii de piaţă. De aceasta, este necesar de elaborat bazele conceptual-
metodice ale reglementării guvernamentale a stabilităţii factorilor inflaţionişti în economiile de tranziţie.
Noua abordare conceptuală în consecinţă a condus la recomandările practice monetariştilor să utilizeze
circulaţia monetară şi politică monetar-creditare în sistemul de reglementare de stat pentru stabilitatea
inflaţiei.

Cuvinte cheie: factori inflaţionişti, bazele conceptuale, politica antiinflaţionistă,reglementarea
guvernamentală.

JEL Classification: E31, E 42, G18, P24

Introducere. Teoria şi practica economică a ţărilor cu economia de piaţă a elaborat complexe
diverse de măsuri de influenţă a restrângerii sau stimulării cererii şi ofertei în economiile naţionale, în felul
dat reglementând stabilitatea inflaţiei. În funcţie de starea economică (stadiul ciclului de afaceri, nivelul
inflaţiei, deficitul bugetar etc.) se aplică anumite concepţii regulatorii.

În acelaşi timp, orice concept se bazează pe set de două niveluri de obiective-ţintă:
scopuri intermediare (dinamica ofertei de bani, raportul dintre cererea şi oferta de capital, ratele dobânzilor
etc.), precum şi scopurile finale (tempourilor de creştere a inflaţiei, a venitului naţional, ocuparea forţei de
muncă etc.).

Conţinutul de bază. În economiile nou formate caracterul specific îl au reglementările de stat a
condiţiilor inflaţioniste aferente stadiul de dezvoltare tranzitoriu a acestora. În acest context este necesar de
observat că schimbările actuale a pieţei în economia Moldovei permit de a se baza doar pe obiectivele
intermediare ale reglementării a stabilităţii inflaţiei, deoarece până când este sesizabilă insuficienţa
maturităţii infrastructurii de piaţă, care se manifestă prin lipsa numărului necesar de unităţi ale structurii
instituţionale.

Este cunoscut faptul, că conform naturii tranzacţiilor bursiere încheiate, practica mondială
diferenţiază un număr mare de tipuri diferit a tranzacţiilor bursiere. De exemplu, bursa bunurilor reale
caracteristică etapei iniţiale de tranzacţionare a schimbului şi caracteristicile ei distinctive sunt considerate:
reînnoirea periodică a comerţului, dedicarea comerţului unui anumit loc şi subordonarea normelor stabilite,
comerţului cu mărfuri en-gros, omogene, pentru compararea calităţii acestora. Bursa marfară, de obicei, ia
formă de mărfuri en-gros de importanţă locală, pieţe care au o concentraţie scăzută de producţie, distribuţie
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şi consum, prin urmare, înfiinţată în Republica Moldova, în încercare protejării intereselor naţionale ale
exportului de mărfuri care sunt extrem de importante pentru aceasta un tip de instituţii financiare, care
deservesc bursa futures. Deseori acestea sunt plasate în zone cu cea mai mare concentrare de resurse
financiare, şi anume în cele mai importante centre financiare. Fără creditarea bancară, nu este îndeajuns de o
masă substanţială a fondurilor libere pentru tranzacţionare futures din acest motiv în economia naţională
acesta nu se utilizată.

Transformarea bursei din piaţa mărfii în piaţa drepturilor asupra mărfii, din piaţa mărfurilor reale în
piaţa capitalului financiar – acesta este o  parte indispensabilă procesului fortificării capitalului financiar.
Totodată, bursa futures ca institut financiar poate complecta şi ieftini creditarea bancară a întreprinderilor la
treapta realizării şi vânzării ulterioare.

În economia naţională un rol important ar putea avea tranzacţii bursiere cu opţiuni, care se folosesc
pentru întărirea asigurării participanţilor tranzacţiilor bursiere, deoarece oferă posibilitatea cumpărătorilor
opţiunilor de a limita posibilitatea pierderilor la încheierea tranzacţiilor bursiere. Un rol la fel de important în
sistemul financiar îl ocupă de asemenea şi bursa hârtiilor de valoare, care în esenţa sa, în rând cu toate
celelalte tipuri de burse în Republica Moldova,este doar la începuturile sale.

În cele din urmă, comunitatea de afaceri ar putea participa mai activ în cadrul burselor internaţionale,
care deservesc piaţa bursieră şi a mărfurilor specifice. Sunt câteva particularităţi specifica a burselor
internaţionale şi anume asigurarea liberei tranzacţiei a profitului primit în rezultatul operaţiilor bursiere, de
asemenea şi încheierea tranzacţiilor speculative (de arbitraj), care dau posibilitatea, respectând regimul
monetar, marfar şi regimului fiscal de a facilita o circulaţie monetară mai eficientă.

În felul dat, bursele, fiind instituţii financiare specifice, care deservesc necesităţile pieţelor de capital,
valutare şi a mărfurilor, prezintă în sine un fel de piaţă a preţurilor asupra mărfurilor corespunzătoare şi au un
impact substanţial asupra cotărilor bursiere, asupra preţurilor de facto a tranzacţiilor concrete cu marfa reală
(prin hedging), asupra competitivităţii firmelor şi în cele din urmă asupra stării sistemului monetar naţional şi
mai presus de toate, asupra stabilităţii inflaţioniste a acesteia.

Cu toate acestea, după cum se vede elaborările analitice reflectă, cu regret,  un decalaj grav în
dezvoltarea acestui segment important a infrastructurii financiare republicii. Mai mult decât atât, situaţia se
complică din cauza imperfecţiunilor legislative, problemelor legate de aplicare a legii, de o concurenţă
insuficientă în cadrul mediul de afaceri. De aceea, în alegerea preferinţelor între obiectivele intermediare şi
finale ale reglării stabilităţii inflaţioniste în cadrul economiei naţională, accentul trebuie să fie făcut asupra
analizei stării circulaţiei monetare. Pe baza criteriului deplinătăţii, ritmicităţii şi echilibrării mijloacelor
băneşti, şi de la autenticitatea diagnozei acestora (similar cu fluxul vaselor sangvine) depinde eficacitatea
realizării obiectivelor stabilite.

Determinate în mod obiectiv, a stării reale economiilor în tranziţie fiind pe calea formării sale, cu
toate problemele şi deficienţe reformării organizaţional-structurale, a reglementărilor legale, economice şi
problemelor socio-politice, subînţelege în numărul priorităţilor măsurilor primordiale şi  de o urgenţă majoră
elaborarea concepţiilor şi a noilor abordări metodologice reglementării statale a stabilităţii inflaţiei.

În teoria economică, diferenţa concepţiilor reglementatorii este determinată de priorităţile
primordiale finale şi intermediare. Problemele macroeconomice generale a reglementării guvernamentale în
ţările dezvoltate deseori, după cum este bine cunoscut, se formează la fel în limitele diferitor concepţii de
atingere a scopurilor finale. În cadrul acestor probleme se referă: diminuarea devierilor producerii şi ocupării
forţei de muncă, majorarea tempourilor de creştere a venitului naţional, optimizarea echilibrului de plată.
Rezolvarea problemelor de acest fel în condiţiile unei economii echilibrate şi stabile asigură creşterea
durabilă a asteia în majoritatea ţărilor dezvoltate.

Se consideră că această cale în cazul Republicii Moldova nu poate fi aplicată, la fel ca şi pentru alte
ţări cu economia în tranziţie, deoarece determinarea căilor atingerii scopurilor stabilit şi, în primul rând,
stabilizarea preţurilor, la primul nivel a reformării economiei, trebuie să devină baza pentru oricare variantă a
strategiei dezvoltării. Bazându-ne pe tractarea dialectică despre influenţa reciprocă a două categorii filosofice
– conţinutul şi forma, este bine cunoscut, că dacă sub conţinut se analizează circulaţia monetară  ca o funcţie,
iar sub formă – sistemul financiar, atunci din cauză influenţei dialectice care apare între acestea, schimbările
în politicile monetară (monetar-creditară) şi fiscală (bugetar-impozitară) vor determina schimbările în toată
sistema financiară. După aceea din motivul substituirii reciproce, sistema financiară perfecţionată
influenţează asupra perfecţionării în instrumentele activităţii monetare şi fiscale, asigurând stabilizarea
inflaţiei la nivelul macro a economiei naţionale.

În rezultatul atingerii scopurilor intermediare a politicilor monetar-creditare şi bugetar-fiscale
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contribuie la schimbarea factorilor financiari (monetari), care activ influenţează asupra sectorului de
producţie în direcţia stabilită de obiective finale.

În aşa fel, scopurile intermediare se manifestă ca orientări a reglării sistemului financiar, iar
obiectivele finale determină impactul acestora asupra sferei de producţie. Această dependenţă şi relaţia
reciprocă este predeterminată, deoarece dintre sectorul monetară şi sectorul de producţie există relaţia
dialectică de influenţă reciprocă: schimbările în producere determină schimbările în sectorul monetar, şi, la
rândul său, schimbările în cadrul sectorul monetar au un impact reciproc asupra sectorului de producţie.

Totodată, este nevoie de luat în considerare, că stadiul iniţial a stabilizării la nivelul
macroeconomic a economiei naţionale este generat de scopurile intermediare, doar după rezolvarea
cărora, atingerea obiectivului final, cu alte cuvinte  influenţa politicilor monetar-creditare şi bugetar-
fiscale create asupra sectorului de producere, poate fi realizată în rezultat efectiv.

Se consideră, că rezolvarea a problemelor asemănătoare asigură dezvoltarea durabilă a
economiei naţionale fiecărei ţări care se află în situaţia de tranziţie. Nu este o excepţie şi ţara noastră,
pentru care determinarea căilor atingerii scopurilor fixate şi, în primul rând, stabilizarea inflaţiei
(ordonarea politicii tarifare) trebuie să devină baza a oricărei programe (variante) de ieşire din criză.

Totodată, este nevoie de luat în considerare, că cercetările analitice problemelor macroeconomice a
reglementării guvernamentale economiilor în tranziţie, arată că pot fi neînţelegeri lăuntrice. În aşa fel
stabilizarea a preţurilor în cadrul programelor antiinflaţioniste are ca efect, de regulă, încetinirea ritmului de
creştere venitului naţional, creşterea ratei de şomaj şi altele. De aceea, evenimente elaborate a reglării
economice necesită o unire motivată a acestora într-un complex, în acelaşi timp a măsurilor luate de
guvern,  luate cu scopul, adeseori pentru atingerea scopurilor contradictorii. Aceasta predetermină
necesitatea ducerii evidenţei şi respectării stricte şi ştiinţific argumentate a metodelor şi mijloace echilibrării
dinamice a influenţei corectatoare, îndreptate spre neutralizarea urmărilor negative şi îndreptate spre atingere
şi susţinere, înainte de toate, intereselor naţionale, ale intereselor înguste departamentale, corporative şi
individuali.

După cum se observă, programele reglementării guvernamentale în cadrul economiei în
tranziţie, trebuie să se bazeze pe concepte teoretice specifice, să ia în considerare situaţia
macroeconomică reală a etapei de tranziţie a economiei naţionale şi priorităţile în cadrul sistemei  de
obiective primordiale politicilor monetar-creditare bugetar-fiscale (scopurile tranzitorii ale
reglementării guvernamentale). Experienţa dobândită în decursul a mai multor ani  legată de guvernarea în
condiţiile reproducerii capitaliste şi direcţiile de bază a gândirii economice de vest, care determină natura
relaţiilor de cauză-efect în procesele economice, la diferite etape de dezvoltare a economiei de piaţă în mod
diferit efectuează însărcinarea politicilor monetare şi fiscale. Acest cadru conceptual de reglementare statală
s-a schimbat şi s-a dezvoltat sub influenţa problemelor reale de reproducere şi rolului guvernului în sistemele
economice, în diferite stadii de îmbunătăţirea acestora, etc.

Astfel, sintetizând adoptarea politicii de măsuri anti-inflaţioniste dezvoltate ţările occidentale,
putem concluziona că programul reglementării de stat în economiile în tranziţie, ar trebui în primul
rând, să se bazeze pe recomandările anumitor teorii (concepte) şi, în al doilea rând, din specificul
situaţiei economice actuale.

Cadrul conceptual al reglementării de stat în ţările cu o economie de piaţă s-a schimbat, şi s-a
dezvoltat sub influenţa problemelor reale ale producţiei capitaliste, rolul guvernului în sistemele economice,
luând în considerare experienţa de management etc. Totodată, au fost tratate în sensuri diferite locul politicii
monetar-creditare în teoria reglementării guvernamentale şi priorităţile în sistemul de obiective ale acestei
politici (obiectivele intermediare reglementării de stat).

În acest sens, există două domenii principale ale gândirii economice occidentale, în diferite
moduri, la diferite etape ale ciclului economic, care determină natura relaţiei cauzei - efect în vigoare
în procesele economice, şi ca urmare, în mod diferit realizând punerea problemelor politicii monetar-
creditare. Este important de a distinge abordările la alegerea obiectivelor intermediare, şi la
prioritizarea obiectivelor finale ale regulamentare.

După cum se ştie, cadru principal conceptual al politicii economice în economiile de piaţă a fost
doctrina keynesiană. Bazându-se pe analizei de dezvoltare ciclică a economiei capitaliste şi natura distructivă
a crizei economice generale, J. Keynes ca premisa iniţială al concepţiei sale a folosit ipoteza instabilităţii
interne (instabilitatea) a economiei de piaţă. Această instabilitate este generată, în opinia sa, de insuficienţa
cererii asupra resurselor care rezultă ca urmare a ocupării ne depline a forţei de muncă şi folosirii pasive a
factorilor de producţie.
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De aceea, principalul obiectiv al politicii macroeconomice este ocuparea deplină a forţei de muncă,
care poate fi atinsă doar cu ajutorul influenţei guvernamentale, prin intermediul stimulării continuă a cererii
efective. Cererea de investiţii, în această concepţie, este decisivă, deoarece anume acesta, spre deosebire de
cea a consumatorilor, oferă câştiguri de capital, şi astfel, afectează în mod direct dinamica venitului naţional.
Pe această bază, adepţii doctrinei keynesiene au presupus că dinamica cererii de investiţii (sau ca investiţie a
cererii realizat) reprezintă o cauză majoră de dezvoltare ciclică.

Însă, la rândul său, dinamica cererea investiţionale depinde de nivelul ratelor dobânzilor, care, pe de
o parte, să servească contor (în proporţie inversă) rata de rentabilităţii investiţiilor realizate în trecut, iar pe de
altă parte, sunt un indicator pentru extinderea posibilităţii cererii investiţionale în prezent. De aceea, pe baza
acestei abordări conceptuale, scopul politicii monetare ar trebui să fie susţinut şi predeterminată de
dinamica şi nivelul ratelor dobânzilor.

Schema de reglementare, constând din indicatori interconectate predeterminate subordonate
în mod clar la nivel macroeconomic: masa monetară - rata dobânzii - investiţii - venitul naţional şi,
prin urmare, în mod eficient exploatate în mediu concurenţial (slab monopolizate sau non-
monopolizate) a pieţelor. Stimularea cererii de consum a contribuit la majorarea ratei de creştere a venitului
naţional, îmbunătăţirea securităţii sociale a populaţiei din cauza unor venituri mai mari şi realizării
diverselor programe sociale finanţate de la buget.

Însă creşterea bruscă a proceselor de monopolizare a pieţelor, a blocat acţiunea mecanismului
preţului de echilibru şi a dus la creşterea rapidă a unei noi calităţi a inflaţiei (costurile inflaţiei) şi a nivelului
ridicat al şomajului în 70 de ani, nu au putut fi explicate doar în conceptul keynesist.

Modificările obiective au avut loc în monopolizarea pieţelor şi au consecinţe socio-economice
serioase în urma globalizării, apariţia pe piaţa europeană a statelor mici cu economiile naţionale în tranzit a
făcut necesară actualizarea a priorităţilor reglementării macroeconomice si mai ales fundamentele teoretice
ale politicii monetar-creditare. Acestui lucru, de asemenea, a contribuit creşterea cererii şi creşterea rapidă pe
pieţele internaţionale volumului de capital împrumutat, inclusiv pe piaţa eurovalutară, intensificarea
propagării volumului de capital asociate cu activităţile de CTN şi etc.

Cu toate acestea, principalul motiv pentru schimbarea priorităţilor de management la nivel
macroeconomic şi trecerea de la conceptul keynesian a abordărilor metodologice la noul concept
monetarist a servit izbucnirea focarului inflaţionist la începutul anilor 70 şi 90, ca urmare a după cum
deja am menţionat monopolizarea şi influenţa factorilor de natură structurală. În locul lor în procesul
economic factori financiari ceea ce este predeterminat de nouă bază teoretică a tranziţiei de la stimularea
creşterii economice la o predominantă de măsuri anti-inflaţioniste. Noua abordare conceptuală în consecinţă
a condus la recomandările practice monetariştilor să utilizeze circulaţia monetară şi politică monetar-
creditare în sistemul de reglementare de stat pentru stabilitatea inflaţiei.

Monetariştii în construcţii lor teoretice se bazează pe faptul că economia capitalismului pe plan
intern este stabilă, capabilă de auto-reglementare şi auto-reglare. În acest caz, o condiţie necesară pentru
manifestarea unor mecanisme de autoreglementare este stabilitatea circulaţiei monetare ţi a preţurilor.
Potrivit cu aceasta, impactul asupra domeniul finanţelor prin metode de politică monetar-creditară ar trebui
să predetermină principala sarcină a reglementărilor guvernamentale. Obiectul acestor acţiuni de
reglementare, în conformitate cu trecerea de la conceptul monetar, sunt factori de stimulare a ofertei
de resurse. Eşantioane reprezentativă a macroindicatorilor dezvoltare economiilor în tranziţie
sugerează că impactul asupra dinamicii cererii (investiţii), prin modificările ratelor dobânzilor,
conform propunerii de către keynesieni duce doar la distrugerea unor mecanisme de
autoreglementare în economie.

Potrivit conceptului lui M. Friedman, cererea, măsurată prin nivelul ratelor dobânzii, este o
constantă în indicatorii macroeconomici şi în evoluţia sistemului economic se manifestă prin inerţie şi
schimbări numai sub influenţa pe termen lung a factorilor structurali. Cu toate acestea, trebuie
remarcat că stabilitatea cererii este exprimată de o componentă sedentară reală a ratei dobânzii, schimbare
operaţională a căreia este cauzată de componenta lor inflaţionistă. Acesta este motivul pentru schimbarea
substanţială a ratelor dobânzilor  în funcţie de aşteptările inflaţioniste pierzând efectul stimulativ asupra
dinamicii investiţiilor. În astfel de circumstanţe, orice acţiuni pe termen scurt ale statului pentru a stimula
cererea, în conformitate cu conceptul monetariştilor contribuie la un nou focar de inflaţie.

Bazat pe această motivaţie, Milton Friedman şi adepţii săi sugerează respingere impactul asupra
cererii ca o metodă de reglare contra-ciclică. Argumentul de bază este necesar să se eliminare motive
care conduc la bruşte fluctuaţiile tempourilor de creştere a masei monetare şi pierderea de stabilitate a
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sistemului economic. În schimb, ei recomandă ca obiectiv principal şi pe termen lung politicii monetar-
creditare monetare, şi anume oferta, deoarece orice schimbare în oferta de bani în raport cu cererea
determină reacţii ciclice în economie.

Rezultă faptul că principalul factor în menţinerea dezvoltării economice durabile este, ceea ce
determină, la rândul său, obiectiv al politicii monetar-creditare în reglementarea creşterii (targitare,
modelare etc.), optimizarea, care este fundamentală pentru stabilizarea preţurilor. Acest lucru
contribuie la includerea preţurilor de echilibru, ce reglementează preferinţele mediului de afaceri în
domeniile de investiţii, în funcţie de rentabilitatea activelor. În plus,influenţând preferinţele investitorilor
prin schimbarea in rate de rentabilitate, statul atinge nu doar stabilitatea inflaţiei, dar şi alte obiective
macroeconomice ale dezvoltării economice.

Strategia de comportamentul investitorilor depinde puternic de tempourilor de creştere a preţurilor
inflaţioniste, care formează anticipaţiile inflaţioniste. Acest lucru se datorează în mare parte faptului că
elementul principal în ierarhia preferinţelor devine asigurarea împotriva pierderilor posibile inflaţioniste. Cu
toate acestea, acţiunile întreprinse în mediul de afaceri, în scopul de a compensării pierderile din
inflaţie doar agravează situaţia, şi sunt, la rândul său, cauza a inflaţiei în viitor. Mai mult decât atât
acţiunile pentru compensarea pierderilor cauzate de inflaţie viitoare denaturează mecanismul de
stabilire a preţurilor şi au un impact negativ asupra eficienţei influenţei statului asupra proceselor
economice. De aceea, lupta împotriva aşteptărilor inflaţioniste şi creştere a masei monetare, sunt obiectivele
principale ale politicii monetar-creditare.

Analiza comparativă a celor mai renumite a conceptelor  reglementării de stat (keynesiană şi
monetaristă), prezentate mai sus, din punctul de vedere al problemei politicii antiinflaţioniste, arată, la prima
vedere, faptul că abordările aparent opuse la alegerea obiectului reglementării - cererea efectivă sau
furnizarea de resurse - se cercetează un singur set de obiecte - piaţa într-o combinaţie inseparabilă a cererii şi
ofertei. Acest lucru este firesc pentru că, stimulând oferta, stimulăm astfel cererea.

Astfel, ambele teorii din diferite perspective cercetează o singură problemă – pieţelor de echilibru, în
final, problema dezvoltării echilibrate a economiei naţionale în ansamblu. Aceste activităţi în cadrul "cererii
economice", în ceea ce priveşte impactul lor asupra stabilităţii inflaţiei, pot fi împărţite în două grupe –
măsurile restrictive şi măsurile expansioniste. La măsurile expansioniste se referă, în esenţă, expansiunea
creditului a băncii centrale, precum şi a obţinut o răspândire destul de avansată în practică a funcţiilor
statelor vestice şi garantul tranzacţiilor de creditare. Expansiunea creditului bancar (politica de "banilor
ieftini") are un efect de scădere asupra sistemului de rate ale dobânzii a băncilor comerciale, facilitând astfel
procesul de creştere a resurselor, de exemplu, stimularea investiţiilor.

Cu toate acestea, efectul stimulativ al expansiunii creditului pe niveluri (de fapt, acesta este un
factor negativ, generând continuu inflaţia), alte activităţi ale statului. În special, putem remarca politica
taxelor înalte percepute pe o scară progresivă, naţionalizarea diferitele sectoare ale economiei, creşterea
cheltuielilor bugetare, utilizarea pe scară largă a măsurilor protecţioniste, etc. Prin aceste măsuri, guvernul
fie deplasează în mod direct pe investitori privaţi şi pe cei colectivi de pe pieţe, contribuind astfel la
consolidarea procesului de monopolizare a economiei, la creşterea ratei inflaţiei sau reduce
stimulentele pentru economisire şi a economiilor.

În acelaşi timp, trebuie menţionat în condiţiile unei politicii eficiente antitrust de dezvoltarea la
scara a concurenţei tempourilor scăzute a inflaţiei,complexul specificat de măsuri are un efect stimulator
asupra întregii economii. Astfel sporeşte rata de creştere a venitului naţional, rata şomajului scade, se
intensifică utilizare de capitalului fix şi a celui circulant, etc. Acest lucru a fost dovedit prin utilizarea
suficient de lungă în practică a acestui set de măsuri de către ţările occidentale. Recomandările în cadrul
"ofertei economice", în general, au un efect stimulator asupra flexibilităţii investiţiilor comparativ cu
modelul keynesian.

Trebuie menţionat faptul că în condiţiile impactului statului aceasta poate fi directă sau
indirectă. Drept stimulent direct pentru a investi este, de exemplu, reducerea ratei de impozitare,
reducerea progresiei de impozitare. Efectul indirect de stimulare poate fi, în opinia noastră, o măsură
precum echilibrarea bugetului. Acest lucru duce la o reducere a ritmului de creştere a inflaţiei,
reducerea aşteptărilor inflaţioniste şi, prin urmare, la sporirea investiţiilor. Astfel prin urmare
recomandările "recomandărilor a economiei" se bazează pe utilizarea unor astfel de instrumente eficiente ca
financiar-fiscale. Aceste recomandări au obiective multiple, gamă largă de acţiuni.

În ceea ce priveşte îmbunătăţirea stimulării capitalului de investiţii (bunuri de capital), în cadrul
"ofertei economice" se poate de a evidenţia un complex întreg de măsuri care vizează consolidarea
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producătorilor competitivi (vânzători). Acest lucru, mai presus de toate, de reprivatizare, de reducerea sau
îngheţarea, la un anumit nivel al cheltuielilor bugetare, eliminarea măsurilor protecţioniste, liberalizarea
legilor financiare şi de credit, etc. Cu alte cuvinte, mai mult decât întreg pachet de măsuri este cerut de
tranziţie, supuse procesului de reformare a setului întreg de instrumente a relaţiilor de piaţă.

Cu toate acestea, este nevoie de recunoscut că mecanismele de autoreglare ale economiei de piaţă pot
funcţiona în mod eficient doar în cazul în care un astfel de sistem în se află în echilibru a "stabilizatorilor
automaţi", adică sistemului echilibrat de acţiuni control ale statului, accelerează sau încetinesc decurgerea a
proceselor economice. Mai mult decât atât, aşa cum arată teoria şi practica a reglementării de stat din
ţările occidentale, echilibrare complexului măsurilor de reglementare ar trebui să se bazeze pe
prioritatea orientării pe termen lung, în comparativ cu obiectivele pe termen scurt. În special, în
condiţii moderne, una dintre cele mai importante obiective este de a realiza pe termen lung, stabilitatea
preţurilor, şi anume aducerea inflaţiei la nu mai mult de 3-5% pe an.

În afară recomandărilor monetariste şi keynesiene în prezent în practica de reglementare de stat sunt
utilizate alte propuneri a recomandărilor economice formulate în cadrul diferitor teorii economice. Astfel, în
ţările în curs de dezvoltare, cu o inflaţie ridicată sunt utilizate pe scară largă recomandările adepţilor teoriei
de structuralizarea (susţinători ai numitei teorii a inflaţiei structurale). Structuraliştii cercetează inflaţia ca pe
un proces dinamic cauzat de dezechilibre între industrii şi sectoare ale economiei, de inelasticitatea ofertei în
raport cu cererea, preţuri inflexibile etc. Principalul motiv de accelerare a inflaţiei, în opinia lor, sunt
dezechilibrele din structura cererii şi, în special a cererii de investiţii în industrie, energetică şi alte industrii
cu rate scăzute de rentabilitate şi, ca regulă, lunga durata a recuperării investiţiei. Aceasta conduce la
încetinirea creşterii cifrei de afaceri a investiţiilor, însoţită de o creştere a disproporţiilor în sfera de producţie
şi de schimb. Pentru a depăşi aceste fenomene structuraliştii recomanda folosirea unei combinaţii de restricţii
a reglementării monetare şi restructurării economiei.

Mediu de piaţă depinde de mai mulţi factori, printre care cel mai important loc din punctul nostru de
vedere, iau rata creşterii a inflaţiei, care este indicator al nivelului echilibrului economiei. În funcţie de rata
inflaţiei, şomajului, rata de creştere a venitului naţional pot fi folosite o sistemă anumită a reglementărilor
guvernamentale, inclusiv metodele diferite a politici monetar-creditare şi impozitare-fiscale. Astfel, atestăm,
că teoretic şi practic valoarea sistemelor de reglementărilor guvernamentale, aprobate în ţări cu
economie de piaţă este incontestabilă. Acesta nu este pusă la îndoială nici de economiştii analiza intens
experienţa occidentală în numeroase publicaţii recente, nici autorităţile legislative şi executive, la
diferite niveluri, pe scară largă puse în practică gestionării anumitor elemente ale reglementării pieţei.
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