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Pe termen mediu, realizarea obiectivelor Stra-
tegiei naţionale de dezvoltare pe anii 2008–2011 
poate fi  infl uenţată de apariţia şi amplifi carea unor 
perturbări generate de factori interni sau externi. În 
prezent, unii dintre aceşti factori pot fi  prevăzuţi, 
dar impactul lor este difi cil de evaluat şi progno-
zat, cantitativ sau ca eşalonare în timp. Obiectivele 
economice propuse pe termen mediu sunt unele po-
tenţiale, dinamica dezvoltării fi ind dependentă într-
o mare măsură de disponibilitatea resurselor şi de 
conjuncturile mondiale şi regionale. 

Printre principalii factori endogeni de risc 
pentru dezvoltarea economică pot fi  evidenţiaţi:

Ajustarea conjucturală a politicilor economi-• 
ce ca urmare a crizei mondiale fi nanciare în funcţie 
de impactul negativ al crizei în statele partenere, 
care ar limita cererea externă la produsele autohtone 
destinate exportului.

Întârzierea implementării unui sistem de acţi-• 
uni şi măsuri anticriză de către administraţia publică 
centrală, la elaborarea unor studii profunde de eva-
luare a consecinţelor potenţialului impact şi utiliză-
rii tehnicilor de monitorizare sistematica şi activă a 
fenomenelor de criză în context regional. 

Accentuarea fenomenului migraţiei externe • 
având nu numai o dimensiune economică, impusă 
de defi citul forţei de muncă în anumite sectoare, ci 
şi o dimensiune socio-demografi că pentru corecta-
rea efectelor unei natalităţi scăzute şi a procesului 
de îmbătrânire a populaţiei.

Continuarea actualelor tendinţe demografi ce • 
negative, accentuarea declinului demografi c şi pro-
ducerea unor dezechilibre structurale cu profunde 
implicaţii de natură economică şi sociala.

Cooperarea limitată a administraţiei publice • 
centrale cu sectorul privat (patronatele), partenerii 
sociali, mediul academic în elaborarea şi imple-
mentarea politicilor publice şi a măsurilor pentru 
creşterea competitivităţii bazate pe sporirea produc-
tivităţii resurselor materiale consumate şi a muncii, 
precum şi pe promovarea prioritară a exportului şi 
asigurarea stabilităţii  macroeconomice.

Întârzierea descentralizării şi a măsurilor pen-• 
tru creşterea substanţiala a capacităţii administrati-

ve, a potenţialului de generare a  proiectelor eligibile 
pentru fi nanţare din punctul de vedere al efi cienţei 
social-economice prin studiile de fezabilitate. 

Efi cienţa limitată a politicilor monetare ori-• 
entate spre continuarea procesului de dezinfl aţie, 
ceea ce poate avea o infl uenţă nefavorabilă asupra 
creşterii economice sustenabile.

Continuarea tendinţelor de creştere exagerată • 
a consumului privat şi a importurilor pentru consu-
mul curent în baza remitenţelor externe.

Creşterea veniturilor în neconcordanţă cu • 
evoluţia productivităţii muncii în condiţiile defi ci-
tului de angajaţi cu experienţă în anumite sectoare 
productive.

Amânarea implementării politicilor adecvate • 
reducerii intensităţii energetice şi a măsurilor orien-
tate spre diminuarea impactului factorului energetic 
pentru o mai bună funcţionare a sectorului real al 
economiei.

Alocarea insufi cientă a fondurilor publice • 
destinate formării iniţiale şi continue a resurselor 
umane şi stimulării activităţilor de cercetare-dez-
voltare-inovare, care formează domeniile de im-
portanţă strategică pentru o dezvoltare economică 
sustenabilă.

Printre multitudinea de factori de risc exogeni 
se pot număra:

Amplifi carea tendinţelor de criză în sistemul • 
fi nanciar mondial, fl uctuaţiilor preţurilor mondiale 
la produsele petroliere, gaze naturale, materie pri-
mă, ceea ce poate genera efecte majore asupra infl a-
ţiei şi securităţii energetice naţionale;

Accentuarea elementelor de criză economică • 
în statele din care provin majoritatea remitenţelor 
externe ale lucrătorilor moldoveni, care ar avea im-
pact negativ asupra nivelului de trai al populaţiei şi 
gradului de acoperire din această sursă a defi citului 
de cont curent, implicit asupra ratei de schimb a mo-
nedei naţionale;

Incertitudinile cu privire la atitudinile inves-• 
titorilor străini faţă de pieţele statelor emergente, 
inclusiv şi a Republicii Moldova, care ar putea fi  ca-
uzate, în principal, de creşterea defi citului extern, cu 
efecte negative asupra volumului şi calităţii investi-
ţiilor străine directe în sectorul real al economiei;

Creşterea costurilor fi nanţării externe ca ur-• 
mare a turbulenţelor fi nanciare internaţionale şi a 
scăderii posibile a rating-ului de ţară, ceea ce poate 
cauza un impact negativ asupra cursului monedei 
naţionale şi asupra ratei infl aţiei pe termen mediu.

Obiectivul economic strategic al Republicii 
Moldova pe termen mediu reprezintă reducerea 
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treptată, într-o perioadă de timp cât mai scurtă, a 
decalajelor care separă încă Republica Moldova de 
nivelul mediu al UE referitor la valoarea PIB-ului 
per locuitor şi la calitatea vieţii populaţiei. Dinami-
ca evoluţiei economice a Republicii Moldova din 
ultimii ani (2001-2007), cu o rată medie anuală de 
creştere a PIB-ului de peste 5,8 la sută faţă de un 
ritm mai scăzut în UE, demonstrează că realizarea 
acestui obiectiv este posibilă. În condiţiile accen-
tuării unor elemente esenţiale ale crizei fi nanciare 
mondiale este evident că procesul se va solda cu o 
recesiune economică mondială, care se va resimţi 
de fi ecare stat indiferent de nivelul naţional de dez-
voltare economică. În condiţii specifi ce de recesiu-
ne economică mondială competitivitatea şi efi cienţa 
vor reprezenta factorii determinanţi ai sustenabili-
tăţii creşterii economice în orice stat, inclusiv şi în 
Republica Moldova. De aceea asigurarea menţinerii 
unui ritm de creştere de 4,0-5,0 la sută pe termen 
mediu a economiei naţionale impune, prin urmare, 
adoptarea de instrumente efi ciente de politică eco-
nomică, care să permită gestionarea şi valorifi carea 
substanţial îmbunătăţită a potenţialului existent în 
sectoare-cheie ce determină dezvoltarea durabila în-
tr-un cadru concurenţial.

În contextul conjuncturii mondiale, pentru 
Republica Moldova pot fi  formulate următoarele 
obiective principale pe termen mediu:

Menţinerea stabilităţii macroeconomice, a • 
proceselor infl aţioniste în limite acceptate şi dimi-
nuarea defi citului de cont curent;

Îmbunătăţirea mediului de afaceri, promova-• 
rea culturii antreprenoriale, creşterea fl exibilităţii şi 
participării pe piaţa muncii şi asigurarea unei dez-
voltări regionale armonioase;

Asigurarea sustenabilităţii fi nanţelor publice • 
pe termen mediu şi lung;

Continuarea reformelor structurale şi asigu-• 
rarea unor condiţii favorabile procesului cercetare-
dezvoltare-inovare, dezvoltării serviciilor îmbună-
tăţite de educaţie şi formare profesionala, precum 
şi continuarea reformelor necesare pentru a spori 
nivelul de efi cienţă;

Continuarea şi adâncirea reformei adminis-• 
traţiei publice.

O condiţie esenţiala pentru îndeplinirea obiecti-
velor dezvoltării durabile este implementarea unei 
combinaţii adecvate de politici macroeconomice 
coerente, prin care să se asigure sustenabilitatea 
resurselor materiale şi energetice folosite pentru 
creşterea economică, fi nanţarea investiţiilor strict 
necesare pentru modernizarea si creşterea compe-

titivităţii sectoarelor productive şi de servicii, pre-
cum şi a infrastructurilor, califi carea si perfecţiona-
rea continuă a forţei de muncă în acord cu cerinţele 
progresului tehnic şi tehnologic. Din aceste consi-
derente, fără substituirea programelor existente de 
dezvoltare a  Republicii Moldova, este necesară o 
abordare complementară a problemelor economice 
prin elaborarea Strategiei Naţionale de dezvoltare 
durabilă a Republicii Moldova pe termen mediu, 
care ar propune o viziune strategică prin prisma 
criteriilor de sustenabilitate stipulate în Directivele 
Uniunii Europene şi a tendinţelor principale care se 
conturează pe plan mondial.

Tendinţele globale de dezvoltare economică ne 
demonstrează că economia modernă devine tot mai 
mult o economie bazată pe cunoaştere şi informaţie, 
aceasta din urmă devenind, de fapt, o resursă stra-
tegică şi fundamentală, asemănătoare capitalului 
în societatea industrială, şi cu un impact hotărâtor 
asupra dezvoltării şi prosperităţii oricărei naţiuni. În 
societăţile cele mai dezvoltate din punct de vedere 
economic folosirea intensivă a cunoaşterii este re-
cunoscută ca principal factor de progres şi de creş-
tere economică sustenabilă. În Republica Moldova 
generarea de cunoştinţe trebuie să fi e considerată ca 
domeniu (subdomeniu) prioritar de activitate care, 
fi ind rezultatul unei activităţi umane, de cercetare 
şi inovare, şi având o valoare de piaţă, ca orice bun 
economic poate fi  comercializat în cadrul pieţei. 

Menţionăm aici că noua economie acordă o im-
portanţă deosebită lucrătorilor competitivi, iar edu-
caţia şi instruirea devin o sursă certă a avantajului 
competitiv pentru orice persoană. Iată de ce, con-
stituirea unei societăţi bazate pe cunoaştere impune 
formarea de noi aptitudini, competenţe, capacităţi. 
Evident că această abordare solicită modifi cări con-
siderabile ale dreptului proprietăţii intelectuale şi 
modului de fi nanţare a cercetării: de la fi nanţarea 
intenţiilor de cercetare spre procurarea (vânzarea) 
rezultatelor cercetării. În acest context se poate con-
cluziona următoarele:

Construirea societăţii bazate pe cunoaştere a • 
devenit un scop raţional pentru toate statele lumii, 
inclusiv pentru Republica Moldova. Aceasta repre-
zintă astăzi unica cale spre competitivitate şi pros-
peritate economică.

Republica Moldova are nevoie de constituirea • 
unui mediu de afaceri favorabil inovării şi o politică 
clară şi realistă în domeniu, care să pornească de la 
stimularea activităţilor de cercetare-dezvoltare-ino-
vare. Este nevoie de o abordare sistemică a inovării, 
în contextul relaţiilor şi intereselor tuturor actorilor 

A.Ş.M., consultant al autorităţilor publice centrale
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participanţi la acest proces: universităţi, instituţii de 
cercetare, fi nanţatori şi, nu în ultimul rând, statul.

În ceea ce priveşte cercetarea şi dezvoltarea, • 
este necesară deplasarea accentelor spre inovare şi 
transfer tehnologic, din nevoia de a valorifi ca cât 
mai rapid rezultatele cercetării. La fel, probabil că, 
în termen scurt, pentru Republica Moldova este mai 
importantă preluarea de tehnologii în raport cu cre-
area de tehnologie, din perspectiva de creştere acce-
lerată a productivităţii.

Procesul de inovare va avea succes în Repu-• 
blica Moldova numai în cazul în care cunoştinţele noi 
vor fi  asimilate de întreprinderi. Din această perspec-
tivă, drept motiv pentru susţinerea cercetării-dezvol-
tării-inovării trebuie să fi e efectul economic stabilit 
în baza unor analize de efi cienţă şi rentabilitate.

În prezent contribuţia insufi cientă a activităţilor 
proprii de cercetare-dezvoltare-inovare, reînnoirea 
lentă a bazei tehnologice, calitatea inferioară a in-
frastructurilor, performanţele competitive scăzute 
ale produselor şi serviciilor oferite pe piaţă, capa-
citatea insufi cientă de adaptare la cerinţele pieţei 
globalizate rămân principalele cauze care infl u-
enţează negativ atât productivitatea muncii, cât şi 
randamentul folosirii resurselor. Dat fi ind faptul că 
randamentul utilizării resurselor materiale şi pro-
ductivitatea muncii reprezintă determinanţii princi-
pali ai efi cienţei şi competitivităţii pe termen mediu 
sunt necesare eforturi considerabile investiţionale şi 
de management pentru remedierea situaţiei. Pentru 
asigurarea sustenabilităţii consumului total de re-
surse materiale se impune o preocupare prioritară la 
nivel naţional pentru ameliorarea semnifi cativă a 
productivităţii resurselor şi efi cienţei energetice. 
Nivelul productivităţii muncii pe ansamblul econo-
miei (PIB pe persoană ocupată), cât şi la nivel sec-
torial este încă mult inferior în Republica Moldova 
comparativ cu nivelul mediu al UE. 

Pe termen mediu este necesară o creştere con-
siderabilă a calităţii managementului economic la 
toate nivelurile, de la cel naţional sau regional până 
la nivel de întreprindere, pentru utilizarea efi cien-
tă şi completă a resurselor de capital disponibile şi 
atragerea unor surse de fi nanţare suplimentare pen-
tru investiţii atât în dotarea cu tehnologie modernă, 
în cercetarea ştiinţifi că, dezvoltarea tehnologică şi 
inovare, cât şi în formarea şi perfecţionarea forţei 
de muncă.

Necesităţile investiţionale de dezvoltare a Re-
publicii Moldova solicită implicarea activă a ad-
ministraţiei publice centrale şi locale, a sectorului 
privat în menţinerea unui mediu de afaceri favorabil 

investiţiilor de capital autohton şi străin destinate 
modernizării şi dezvoltării durabile a ţării.

Pe termen mediu, menţinerea unei rate de inves-
tiţii mai mari decât în statele vecine este absolut ne-
cesară pentru realizarea unei convergenţe în termeni 
reali. Modernizarea infrastructurii energetice, de 
transport şi edilitare, învăţământului şi sănătăţii pu-
blice, dezvoltarea regională şi reducerea decalajului 
tehnologic şi informaţional necesită un mare efort 
investiţional. Pentru creşterea ratei de investiţii pe 
termen mediu şi lung va trebui continuată politica 
de atragere a investiţiilor străine directe, în special 
ale celor care pot contribui substanţial la creşterea 
exportului, astfel ca exportul să devină determinan-
tul principal al creşterii economice. Evoluţia inves-
tiţiilor străine directe din ultimii ani (2001-2007), 
preponderent în domeniul serviciilor, justifi că nece-
sitatea atragerii prioritare a investiţiilor de tip gre-
enfi eld în sectoarele productive.

Isai Cârmu. Ilustraţie la cartea Aproape de Grigore 
Vieru. Chişinău, ed. Cartea moldovenească, 1974


