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The Republic of Moldova continues to swing 
between East and West, including in its intentions 
of economic integration. In this context, the paper 
argues the importance of the European vector of 
Moldova’s strategic orientation and acceleration; as 
a prerequisite of this process is considered the assu-
rance and the development of economic competitive-
ness to a level close to the one achieved by the EU 
countries, the main reserves in this regard being the 
attraction of foreign direct investment, improvement 
of export performance, development of an innovative 
economy. 
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Economia mondială este profund marcată de fe-
nomenul internaţionalizării afacerilor, creşterii inter-
dependenţei economice între state, integrării econo-
mice la nivel regional, european şi chiar mondial. La 
fel, creşte rolul pe care îl au organizaţiile fi nanciare 
internaţionale – Fondul Monetar Internaţional, Ban-
ca Mondială, Organizaţia Mondială a Comerţului etc. 
În acest context, procesele integraţioniste care au loc 
permit constatarea a două tendinţe mai importante:

1. Creşterea numerică a statelor, integrate în di-
verse uniuni şi agregate economice, ceea ce demon-
strează intensifi carea globalizării economice, aceas-
ta fi ind considerată o schimbare cantitativă.

2. Perfecţionarea continuă a formelor şi meto-
delor de realizare a integrării economice, conside-
rată drept o schimbare calitativă în procesele de in-
tegrare.

Spre sfârşitul secolului XX majoritatea absolută 
a statelor lumii au devenit membre ale diferitelor or-
ganizaţii economice internaţionale, precum Fondul 
Monetar Internaţional (183 state), Banca Mondia-

* Articol scris în contextul cercetărilor pentru care au-
torul a fost ales în calitate de membru titular al AŞM, prin 
decizia Adunării Generale a membrilor AŞM din 6 decembrie 
2012. 

lă (180 state), Organizaţia Mondială a Comerţului 
(130 state) etc. 

S-au constatat mai multe forme de integrare 
economică, printre care:

1. Zonele de liber schimb. Ele reprezintă pri-
mul nivel de integrare, ce presupune înţelegeri între 
state privind limitarea restricţiilor vamale, inclusiv 
restricţiilor cantitative, în comerţul cu mărfuri şi ser-
vicii. Pozitiv pentru o asemenea formă de integ rare 
este previzibilitatea politicilor comerciale ale state-
lor fondatoare. Drept consecinţă negativă poate de-
veni pierderea competitivităţii produselor autohtone 
în urma deschiderii pieţelor statelor-membre, înăs-
prirea concurenţei şi falimentarea unor întreprinderi 
producătoare din cauza lipsei de competitivitate.

De remarcat, că acordul privind crearea Zonei de 
liber schimb aprofundat şi cuprinzător al Repub licii 
Moldova cu Uniunea Europeană presupune libera-
lizarea graduală  a comerţului cu bunuri şi servicii, 
reducerea taxelor vamale (taxa vamală zero la impor-
tul produselor industriale moldoveneşti), abolirea re-
stricţiilor cantitative, barierelor tehnice şi netarifare. 
La fel, Republica Moldova îşi asumă responsabilita-
tea de a continua ajustarea cadrului legislativ, norma-
tiv şi instituţional în domeniul administrării vamale, 
regulilor de origine, evaluării conformităţii produ-
selor, concurenţei, proprietăţii intelectuale la cel al 
Uniunii Europene, necesare pregătirii ţării pentru un 
regim liberalizat cu UE. Cert e că noul acord va oferi 
oportunităţi mult mai mari decât cel actual, iar con-
form unui studiu efectuat de experţii UE, unele rezul-
tate preliminare fi ind anunţate recent, acordul de liber 
schimb cu UE ar putea duce la creşterea anuală a ex-
porturilor moldoveneşti cu până la 16%, iar a PIB-ului 
cu 5,6%. 

2. Uniunile vamale. Acestea se instituie în baza 
unor înţelegeri între statele-fondatoare privind anu-
larea totală a taxelor vamale în comerţul cu bunuri 
şi servicii, stabilirea unor taxe vamale unice pentru  
unele produse în comerţul cu alte state. Uniunea va-
mală reprezintă o formă mai avansată de integrare 
în relaţiile economice internaţionale decât zonele de 
liber schimb, deoarece nu doar elimină restricţiile 
vamale, dar şi impune statelor membre promovarea 
unei politici unice în comerţul exterior. Totodată, 
stabilirea tarifelor unice pentru unele produse şi 
servicii poate genera efecte pozitive prin protejarea 
pieţei statelor fondatoare de dependenţa externă şi 
crearea unor condiţii favorabile creşterii competiti-
vităţii  produselor în interiorul uniunii şi schimburi-
lor comerciale între statele fondatoare. Un exemplu 
de atare asociere este considerată intenţia de creare 
a Uniunii vamale Rusia-Belarus-Kazahstan.  
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3. Piaţa comună presupune un grad şi mai avan-
sat de integrare economică şi, pe lângă cele indicate 
mai sus – stabilirea unor norme tehnice şi ecologi-
ce unice, o legislaţie unică în vederea reglementării 
activităţii de antreprenoriat pentru toate statele fon-
datoare. Experienţa creării Pieţei Unice Europene a 
demonstrat necesitatea unei perioade lungi şi destul 
de complicate, cu un şir de procese contradictorii 
în constituirea acesteia, precum stabilirea unor cote 
pentru producerea şi comercializarea mărfurilor şi 
serviciilor atât în interiorul, cât şi în afara fi ecărui 
stat şi a pieţei comune în întregime.

4. Uniunea economică reprezintă astăzi cea mai 
avansată formă de integrare a statelor, fi ind o comu-
nitate de state cu un spaţiu economic, legal, militar 
şi informaţional unic, cu unele autorităţi supranaţi-
onale comune. Astăzi în lume există o singură uni-
une economică – Uniunea Europeană, constituită 
în anul 1993 în baza Pieţei Unice Europene. Către 
anul 2015 se propune formarea Uniunii Economice 
Eurasiatice. 

Este limpede că prin crearea Uniunii Europene 
nu au fost, cel puţin deocamdată, depăşite toate con-
tradicţiile de ordin economic şi comercial care au 
existat anterior între statele fondatoare, aceasta nu 
a lichidat concurenţa între ţări, iar fi ecare stat-mem-
bru,  susţinând interesele comune ale Uniunii în în-
tregime, continuă să plaseze pe prim plan propriile 
interese naţionale. Astfel, Marea Britanie până în 
prezent nu a acceptat valuta unică europeană şi se 
abţine de la semnarea Convenţiei privind deplasarea 
liberă a forţei de muncă în interiorul Uniunii.      

De menţionat şi faptul că grupările economice 
includ, de regulă, state cu nivele diferite de dezvolta-
re economică. Această diferenţiere, precum şi posi-
bilităţile economice diferite, fac ca în urma integrării 
economice să aibă de câştigat în primul rând statele 
mari şi puternic industrializate. De obicei, statele mai 
dezvoltate din punct de vedere economic au atins şi 
un nivel mai înalt al economiei bazate pe cunoaşte-
re şi inovaţii, iar potenţialul exportului de capital al 
acestora le asigură şi o profi tabilitate superioară în 
comparaţie cu alte activităţi economice.

Trebuie să recunoaştem că Republica Moldova 
continuă să balanseze între Est şi Vest, inclusiv în in-
tenţiile sale de integrare economică. La fel, deocam-
dată nu s-au efectuat studii fundamentale prin care să 
fi e evaluate oportunităţile, riscurile, dar şi costurile 
care ar putea fi  suportate pentru fi ecare alternativă. 

De remarcat că, pe termen scurt, putem fi  ten-
taţi de unele oportunităţi oferite de Uniunea Vamală 
estică, de genul reducerii tarifelor la resurse ener-
getice, capacitatea pieţei de desfacere etc. Totoda-

tă, costurile unei asemenea integrări nu pot fi  doar 
cantitative şi de ordin economic. Să recunoaştem şi 
faptul că agregatul politic şi economic numit CSI, 
precum şi ideea formării  unui spaţiu economic unic 
în baza acestuia, este pe cale de falimentare totală. 
De fapt, despre CSI în ultimul timp se vorbeşte mai 
mult ca despre „clubul liderilor politici” al statelor 
care l-au constituit. 

La fel, confruntându-se cu o serie de probleme 
în cadrul ţării, Rusia îşi pierde atractivitatea în for-
marea unor agregate de ordin economic şi politic, 
deseori  demonstrează lipsă de consecvenţă şi since-
ritate politică în relaţiile sale politice şi economice 
cu statele vecine. Să ne amintim aici de rolul activ, 
sfi dător şi adesea agresiv al Rusiei în perpetuarea 
problemei transnistrene, problemă care poate fi  con-
siderată ca fi ind cea mai mare piedică în rezolvarea 
tuturor problemelor de ordin economic şi social cu 
care se confruntă Republica Moldova. Să ne amin-
tim şi de interdicţiile şi barierele impuse importuri-
lor vinurilor moldoveneşti, a apei minerale georgie-
ne, a produselor lactate din Belarus etc.

Şi Ucraina impune un şir de bariere economi-
ce în faţa exporturilor moldoveneşti pe piaţa estică 
spre Rusia, în primul rând sub forma diferitelor taxe. 
Drept consecinţă, avem o balanţă de plăţi extrem de 
negativă în relaţiile economice cu această ţară.

În situaţia dată vectorul european al orientării 
strategice a Republicii Moldova capătă, evident, o 
importanţă deosebită şi condiţionează o opţiune de-
fi nitivă în favoarea aderării la Uniunea Europeană. 
Totodată, trebuie să conştientizăm şi faptul că integ-
rarea Republicii Moldova în Uniunea Europeană nu 
trebuie să reprezinte un scop în sine, ci o cale posi-
bilă de dezvoltare economică şi socială a ţării, de 
creştere a nivelului de trai al populaţiei.

La fel, integrarea europeană reprezintă un pro-
ces care implică atât benefi cii, cât şi unele riscuri. 
Este fi resc că atunci când un popor acceptă să adere 
la anumite structuri, el renunţă voluntar într-o anu-
mită măsură la suveranitatea proprie şi acceptă 
impunerea regulilor structurii respective etc. 

Uniunea Europeană înaintează un şir de condiţii 
obligatorii faţă de statele candidate. Va fi  necesa-
ră îndeplinirea unor criterii politice şi economice 
pentru iniţierea negocierilor şi procedurii de adera-
re. În acest scop, după cum au făcut-o şi alte state, 
trebuie să efectuăm o evaluare exhaustivă a stării 
economiei naţionale în raport cu cerinţele integrării 
în UE. Urmează să recunoaştem că avem nevoie de 
o economie de piaţă funcţională, care să facă faţă 
unor noi presiuni concurenţiale, într-un nou mediu 
concurenţial, încadrat în cu totul alte dimensiuni. 

Economie
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O importanţă deosebită capătă în aceste condiţii 
asigurarea şi dezvoltarea competitivităţii economi-
ce la nivel de produs, întreprindere, la nivel naţio-
nal, fi ind evidentă şi legătura de reciprocitate dintre 
acestea. Este de menţionat şi faptul că nicio naţiune 
nu poate fi  competitivă în toate tipurile de activităţi 
economice, accentuându-se tot mai frecvent carac-
terul relativ şi dinamic al competitivităţii.

Chiar dacă în literatura de specialitate nu există 
până în prezent o opinie unică referitoare la con-
ţinutul noţiunii de competitivitate, în linii generale 
aceasta poate fi  defi nită drept:

- capacitatea unei ţări, măsurată prin comparaţie 
cu alte ţări, de a forma şi asigura un mediu econo-
mic, social şi politic care să susţină crearea accele-
rată de valoare adăugată;

- capacitatea de a obţine o productivitate înaltă 
pe baza unei utilizări inovative a resurselor umane, 
fi nanciare şi materiale;

- capacitatea de a crea valoare pentru consumato-
rii tot mai exigenţi, care sunt dispuşi să plătească pre-
ţuri mai mari pentru o valoare percepută mai mare;

- un ansamblu de instituţii, politici şi factori care 
determină nivelul productivităţii unei ţări;

- capacitatea întreprinderilor, industriilor, ramu-
rilor, naţiunilor de a asigura factorilor de producţie 
un profi t şi un nivel de folosire relativ crescut, pe o 
bază durabilă, acestea fi ind expuse concurenţei in-
ternaţionale.

Dezvoltarea economică presupune un proces de 
modernizare continuă. Urmând modelul lui M. Por-
ter, putem vorbi despre trei etape ale competitivităţii 
economice [1]:

Economia bazată pe factori, în care factorii de 
producţie primari, cum ar fi  forţa de muncă ieftină şi 
accesul la resursele naturale, sunt sursele dominante 
ale avantajului competitiv.

Economia bazată pe investiţii, în care compe-
titivitatea este rezultatul creşterii efi cienţei produc-
ţiei şi a îmbunătăţirii calităţii bunurilor şi serviciilor 
produse.

Economia bazată pe inovare, unde capacitatea 
de a realiza produse şi servicii inovatoare la limita 
tehnologiilor globale, utilizând cele mai avansate 
metode, devine sursa dominantă a avantajului com-
petitiv. 

De menţionat că Republica Moldova este consi-
derată astăzi în lume ca având o economie bazată 
pe folosirea intensivă a factorilor primari, alături 
de state, precum Bangladesh, Burkina Faso, Etiopia, 
Kîrgîzstanul sau Tadjikistanul, afl ate preponderent la 
începutul procesului de dezvoltare (Tabelul 1). Pen-
tru acestea este specifi că concentrarea exporturi-
lor în industriile care exploatează avantajul pre-
ţului scăzut al factorilor primari (resurse natura-
le, condiţii climaterice, forţa de muncă). În astfel 
de economii, concurenţa este, de regulă, scăzută, 
industriile subfurnizoare sunt insufi ciente sau in-
existente, puterea de cumpărare redusă face pia-
ţa puţin atractivă, tehnica şi tehnologiile sunt în 
mare măsură importate. Economia, la acest stadiu, 
este foarte sensibilă la crizele economice mondiale 
şi la schimbarea cursurilor valutare, care duc la in-
stabilitatea cererii şi a preţurilor. Pe lângă aceasta, 
avantajele competitive bazate pe dotarea cu factorii 
de producţie sunt puţin protejate.

Tabelul 1
Repartizarea statelor lumii pe nivele de dezvoltare în anul 2012

Nivelul 1 Tranziţia de la nivelul 
1 spre 2

Nivelul 2 Tranziţia de la nivelul 
2 spre 3

Nivelul 3

Bangladesh Algeria Albania Argentina Australia
Burkina Faso Azerbaidjan Armenia Brazilia Canada

Bolivia Brazilia Croaţia Cipru
Cambodgia Brunei Bulgaria Estonia Cehia
Etiopia Egipt China Letonia Hong Kong
India Gabon Georgia Lituania Israel
Kîrgîzstan Iran România Polonia Japonia
R. Moldova Kuwait Macedonia Slovacia Norvegia
Nigeria Maroc Muntenegru Turcia Slovenia
Pakistan Mongolia Serbia Ungaria Statele UE 15
Tadjikistan Ucraina Ucraina Federaţia Rusă SUA
... ... ... ... ...
38 state 17 state 33 state 21 state 35 state
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Forumul Economic Mondial publică anual, în-
cepând cu 1979, Raportul Competitivităţii Globale, 
considerat cea mai importantă şi credibilă sursă de 
date comparabile privind creşterea competitivităţii 
economice, monitorizând politicile aplicate de gu-
verne, sugerând măsurile necesare a fi  luate de căt-
re acestea. În plus, contribuie la formarea imaginii 
percepute a unei economii (stat) în lume şi atractivi-
tatea investiţională a lor. De menţionat, că începând 
cu anul 2010, Centrul de Cercetare Economică al 
ASEM este partenerul ofi cial al Forumului Econo-
mic Mondial în elaborarea acestor rapoarte, fi ind 
responsabil de recoltarea şi prelucrarea informaţii-
lor primare, precum şi de lansarea ofi cială a rapoar-
telor în Republica Moldova.

Republica Moldova fusese inclusă pentru prima 
dată în Raportul Competitivităţii Globale în anul 
2005, fi ind plasată pe poziţia 82 din totalul celor 
117 state, iar în anul 2012 fi gura pe poziţia 87 din 
totalul celor 144 state incluse în clasament, cu o îm-
bunătăţire a poziţiei deţinute în comparaţie cu anul 
precedent. 

În acest context, trebuie să menţionăm că Repub-
lica Moldova continuă să prezinte serioase decalaje 
de competitivitate în raport cu majoritatea absolută 
a statelor europene, la nivelul tuturor elementelor 
care determină capacitatea competitivă, iar decalajul 
cel mai mare se manifestă, în primul rând, în ceea ce 
priveşte inovarea şi cercetarea-dezvoltarea, domeniul 
societăţii informaţionale, fi ind plasată la capitolul 
„Inovaţii” pe poziţia 135 (poziţia 124 în anul 2011), 

iar la „Complexitatea businessului” – 121 (poziţia 117 
în anul 2011) (des. 1). La aceste poziţii, Republica 
Moldova cedează considerabil şi în aspect regional, 
inclusiv în raport cu principalii săi parteneri comerci-
ali – România, Ucraina şi Federaţia Rusă (des. 2).

Trebuie să menţionăm aici că printre factorii cu 
impact pozitiv asupra Indicelui Global al Competiti-
vităţii Republicii Moldova în anul 2012 se remarcă:

- cazuri de îmbolnăvire de malarie, la 100 000 
populaţie – poziţia 1;

- impactul malariei asupra businessului – poziţia 1;
- capacitatea de acces la Internet – poziţia 15;
- importurile ca şi procent din PIB – poziţia 16;
- indicele protecţiei drepturilor legale (pe piaţa 

fi nanciară) – poziţia 2;
- suportarea de costuri suplimentare antitero-

rism – poziţia 25;
- încadrarea femeilor în câmpul muncii (0,91 

faţă de bărbaţi) – poziţia 26;
- fl exibilitatea sistemului de salarizare – poziţia 27;
- datoriile publice raportate la PIB – poziţia 31;
- prezenţa liniilor de telefonie fi xă – poziţia 36;
- mărimea taxelor, % din PIB – poziţia 39;
- salarii şi productivitate – poziţia 40;
- numărul de zile necesare pentru iniţierea unei 

afaceri – poziţia 43;
- impactul îmbolnăvirilor de SIDA asupra busi-

nessului – poziţia 43;
- costuri suplimentare ce ţin de criminalitate şi 

violenţă – poziţia 53;
- defi citul bugetar, % din PIB – poziţia 59.

Des. 1. Indicele Competitivităţii Globale a Republicii Moldova în 2012

Economie
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Totodată, printre factorii cu impact negativ 
asupra poziţiei Republicii Moldova în clasamentul 
competitivităţii globale în anul 2012 şi care trebuie să 
constituie domeniile prioritare de activitate în vede-
rea îmbunătăţirii competitivităţii putem menţiona:

1. Calitatea  drumurilor – poziţia 144.
2. Prezenţa activităţii de cercetare-dezvoltare în 

întreprinderi – poziţia 140.
3. Prezenţa clusterilor – 140.
4. Independenţa justiţiei – poziţia 138.
5. Plecarea forţei de muncă califi cată (exodul 

creierilor) – poziţia 137.
6. Procurări guvernamentale de produse de teh-

nologii avansate – poziţia 136.
7. Costul politicilor agrare – poziţia 134.
8. Calitatea instituţiilor de cercetare – poziţia 

131.
9. Sufi cienţa de cercetători şi ingineri – poziţia 

131.
10. Efi cienţa politicilor antimonopol – poziţia 

130.
11. Prezenţa de întreprinderi dominante pe piaţă 

– poziţia 130.
12. Calitatea infrastructurii portuare – poziţia 129. 
13. Capacitatea de absorbţie a tehnologiilor noi 

– poziţia 128.
14. Corectitudine în fi nanţare pe piaţa locală – 

poziţia 127.
15. Gradul de orientare spre clienţi (efi cienţa 

pieţei bunurilor) – poziţia 126.
16. Colaborarea între universităţi şi mediul de afa-

ceri în domeniul cercetării-dezvoltării – poziţia 124.
17. Dezvoltarea transportului aerian – poziţia 123.
18. Mărimea pieţei interne (2,3 p. din 7) – po-

ziţia 122.
19. Drepturile asupra proprietăţii – poziţia 122.

Succesul sau eşecul în afaceri, în cadrul unei 
economii, se poate datora unei mari diversităţi de 
factori cu impact negativ sau pozitiv în derularea 
afacerilor reale. Totodată, după cum demonstrează 
experienţa SUA, Japoniei şi altor state, creşterea 
competitivităţii acestor ţări a început la nivelul unor 
întreprinderi concrete. Aceasta se observă şi din luc-
rările savanţilor cu renume în domeniu (M. Porter, 
J. Shumpeter ş.a.) care, vorbind despre economia 
naţională, de fapt se referă la competitivitatea între-
prinderilor care participă nemijlocit în lupta concu-
renţială, atât pe piaţa internă, cât şi pe cea externă. 
Dacă, pentru a supravieţui, o întreprindere nu trebuie 
decât să se adapteze continuu la mediul în care acti-
vează, atunci, pentru a fi  competitivă, ea are nevoie 
ca mediul însuşi să respecte anumite reguli favori-
zante. Sensul de mediu, în acest caz, poate fi  înţeles 
ca o totalitate de performanţe ce sunt prezentate atât 
de mediul legislativ, politic, cultural şi economic, cât 
şi de schimbările esenţiale ale sistemului de valori şi 
ale comportamentului social, în general.

Pornind de la cele indicate mai sus, în cadrul 
sondajului naţional organizat pe un eşantion format 
din 108 de întreprinderi din toate regiunile ţării care 
reprezintă cele mai importante sectoare ale economi-
ei naţionale, respondenţilor li s-a solicitat să indice, 
dintr-o listă oferită, cinci din cei mai problematici 
factori pentru dezvoltarea businessului în Republica 
Moldova. Rezultatele cercetării au demonstrat că, în 
calitate de factori cu un impact negativ mai mare asu-
pra derulării afacerilor, pot fi  consideraţi (des. 3):

1. Corupţia – menţionată de 79,6 % din întrep-
rinderile chestionate (în anul 2011 – 75,0%);

2. Instabilitatea politică – factor menţionat de 
58,4% % din totalul întreprinderilor chestionate (în 
anul 2011 – 77,8%);

Des. 2. Poligonul Competitivităţii Globale a Republicii Moldova în context regional în anul 2012
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3. Efi cienţa birocraţiei guvernamentale – 48,7%;
4. Legislaţia fi scală – 45,1%;
5. Accesul la fi nanţare – 41,6 %;
6. Calitatea forţei de muncă – 40,7 %.
Totodată, nu se consideră un pericol mare pen-

tru dezvoltarea afacerilor sănătatea populaţiei, fac-
tor remarcat doar de 8,8 % din totalul respondenţi-
lor, furturile şi criminalitatea (9,7 %), restricţiile pe 
piaţa valutară  (16,8 %).

După cum s-a menţionat, Republica Moldova 
continuă să prezinte serioase decalaje de competi-
tivitate la nivelul tuturor elementelor care determi-
nă capacitatea competitivă, decalajul cel mai mare 
manifestându-se, în primul rând, în ceea ce ţine de 
inovare şi cercetare-dezvoltare, domeniul societăţii 
informaţionale. 

Nu încape îndoială că, pentru a fi  competitivă, o 
economie trebuie să se bazeze pe o populaţie edu-
cată şi califi cată, pe o infrastructură informaţională 
dezvoltată, un sistem inovativ efi cient şi un sistem 
economic şi instituţional care să susţină aceas-
tă abordare. Iată de ce, în situaţia în care pentru 
Republica Moldova creşterea competitivităţii 
economice reprezintă o prioritate, obiectivul de 
dezvoltare a unei economii inovative trebuie să 
fi e la fel unul prioritar.

Este bine cunoscut faptul că ştiinţa, tehnica, 
inovarea, utilizarea cunoştinţelor şi până acum, de-a 
lungul timpurilor, au avut un rol important şi şi-au 
adus contribuţia inestimabilă la dezvoltarea social-
economică, în susţinerea progresului economic la 

general. În acelaşi timp, societatea modernă devi-
ne tot mai mult o societate bazată pe cunoaştere şi 
informaţie, informaţia devenind, de fapt, o resursă 
strategică şi fundamentală, asemănătoare capitalu-
lui în societatea industrială, 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 principalul factor al progresului.

Pornind de la faptul că noua economie este baza-
tă pe Internet, constatăm că esenţa lucrurilor în con-
diţiile actuale este dată de comunicare, de schimbul 
de informaţii între parteneri, schimb din care rezultă 
o nouă informaţie.

Noua economie înseamnă mai mult decât teh-
nologie înaltă şi Internet. Ea presupune utilizarea în 
mod creativ şi efi cient a inovării prin implementa-
rea noilor realizări tehnice, crearea de noi produse şi 
servicii, noi forme de prezentare, noi structuri func-
ţionale, noi metode de organizare a muncii, un nou 
stil de conducere etc.

De menţionat că într-un alt raport anual lan-
sat de Forumul Economic Mondial, întitulat The 
Global Information Technology Report, Republica 
Moldova este inclusă în grupul de state afl ate la 
etapa convergentă, de trecere de la etapa primară 
la cea avansată de dezvoltare a tehnologiilor infor-
maţionale (tabelul 2) şi este plasată pe locul 78 din 
152 de state incluse în clasament. La acest capitol 
poziţia ţării noastre în clasament a fost infl uenţată 
pozitiv de grupe de indicatori, precum accesibilita-

Des. 3. Incidenţa factorilor cu impact negativ în derularea afacerilor în 2012 şi 2011
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tea tehnologiilor informaţionale moderne (poziţia 
8), dezvoltarea infrastructurii şi conţinutul digital 
al informaţiilor (poziţia 63), abilităţi în folosirea 
tehnologiilor informaţionale (poziţia 65). Într-o 
măsură mai mare infl uenţa negativă asupra poziţiei 
Republicii Moldova ţine de utilizarea tehnologiilor 
informaţionale în afaceri (poziţia 120) şi mediul 
politic şi de reglementare (poziţia 109) (des. 4).

Din cei 53 de indicatori concreţi folosiţi în ela-
borarea clasamentului, drept factori cu impact pozi-
tiv asupra Indicelui Global al Tehnologiilor Infor-
maţionale al Republicii Moldova în anul 2011 pot 
fi  consideraţi:

- competiţia în domeniul tehnologiilor informa-
ţionale şi comunicaţionale – plasare pe locul 1;

- tarifele pentru servicii internet în bandă largă – 
locul 5;

- accesibilitatea TIC – locul 8;
- numărul de proceduri la executarea unui con-

tract – locul 18;
- numărul de zile la executarea unui contract – 

locul 20;
- banda de Internet, Mb/sec la 10 000 populaţie 

– locul 20;
- rata totală a impozitelor, % din profi t – locul 39;
- numărul de zile necesare lansării unei afaceri 

– locul 42;
- rata de alfabetizare a adulţilor – locul 44;
- conectarea gospodăriilor la Internet – locul 56;
- indicele de E-participare – locul 56;
- Rata de conectare la Internet în bandă largă – 

locul 60;
- dotarea gospodăriilor cu calculatoare – locul 63;
- accesul la Internet în şcoli – locul 63.

Tabelul 2
Repartizarea statelor lumii pe etapele de dezvoltare a Tehnologiilor informaţionale în 2011

Etapa I
Etapa primară

Etapa  II
Etapa convergentă 

Etapa III
Etapa avansată

Armenia, Bangladesh, 
Burkina Faso, 
Cambodgia, Ghana, 
Gabon, Etiopia, 
India, Indonezia, Laos, 
Nepal, Niger, 
Pakistan, Africa de Sud, Sri Lanka, 
Tadjikistan, Tanzania, 
Uganda

Albania, Argentina, Brazilia, 
Bulgaria, Belarus, China,  
Cehia, Georgia, Grecia, 
Ungaria, Kuwait, Lituania, 
Mexic, R. Moldova, 
Polonia, România, Federaţia Rusă, 
Portugalia, Serbia, Slovacia, Turcia, 
Ucraina

Australia, 
Canada,
Hong Kong, Islanda, 
Noua Zeelandă, 
Israel
Japonia
Norvegia
Slovenia, Elveţia, 
Singapore
Statele UE 15
SUA

61 state 60 state 31 state

Des. 4. Indicele Global al Tehnologiilor Informaţionale al Republicii Moldova în 2011
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În acelaşi timp, în calitate de factori cu impact 
negativ asupra Indicelui Global al Tehnologiilor 
Informaţionale al Republicii Moldova, cu rezerve 
mari de îmbunătăţire pot fi  consideraţi:

- achiziţiile publice de tehnologii avansate – lo-
cul 134;

- independenţa instanţelor de drept – locul 132;
- disponibilitatea capitalului de risc – locul 126;
- gradul de absorbţie a tehnologiilor de către bu-

siness – locul 126;
- calitatea şcolilor de management – locul 124;
- importanţa TIC ca viziune guvernamentală – 

locul 119;
- gradul de pregătire a personalului – locul 118;
- utilizarea TIC şi efi cienţa guvernamentală – 

locul 114;
- impactul TIC asupra accesului la servicii tradi-

ţionale – locul 114;
- accesul la cele mai moderne tehnologii – locul 

112;
- protecţia proprietăţii intelectuale – locul 110;
- efi cienţa sistemului juridic în soluţionarea liti-

giilor – locul 108;
- rata de piraterie a softurilor – locul 103;
- cadrul regulator al TIC – locul 101.
Investigaţiile şi analizele pe care le-am efectu-

at au scos în evidenţă existenţa unei corelaţii reale 
între Indicele Competitivităţii Globale şi cheltuie-
lile pentru cercetare-dezvoltare raportate la PIB în 
statele lumii, or, anume statele cu o pondere mai 
mare a cheltuielilor pentru cercetare-dezvoltare au 

şi o poziţie mai bună în clasamentele mondiale ale 
competitivităţii (des. 5). Aceasta determină necesi-
tatea creşterii investiţiilor în cercetare-dezvolta-
re-inovare, în procese tehnologice moderne, în 
instruirea personalului, în tot ceea ce determină 
potenţialul inovativ al unei ţări.

De remarcat că după o perioadă lungă de subfi -
nanţare a cercetării în anii 1990, situaţia la acest 
capitol s-a ameliorat considerabil în perioada 2005-
2008, până la declanşarea crizei, atingând volumul 
de 394,8 mil. lei, ceea ce constituia 0,63% din PIB. 
Chiar dacă pe parcursul următorilor ani fi nanţarea 
cercetării în valoare absolută nu a suferit schimbări 
radicale (volumul fi nanţării în anul 2012 este preco-
nizat la nivel de 364 mil. lei, ceea ce constituie 92% 
din cel atins în anul 2008), raportată la PIB suma 
alocată pentru cercetare s-a micşorat până la 0,40%, 
sau circa un procent din bugetul public naţional (des. 
6). La acest capitol mai avem de recuperat decalaje 
considerabile în raport cu statele dezvoltate din punct 
de vedere economic, unde cheltuielile totale pentru 
cercetare raportate la PIB sunt cu mult superioare ni-
velului atins în ţara noastră: Suedia – 3,42, Finlanda 
– 3,87, Slovenia – 2,11, Ungaria – 1,11 etc.

Totodată, trebuie să menţionăm că în Republica 
Moldova se constată o implicare foarte redusă a sec-
torului privat în activitatea de cercetare, atât în ce 
priveşte fi nanţarea cercetării, cât şi efectuarea aces-
tora, indiferent de sursa de fi nanţare (des. 7,8,9).

De menţionat şi faptul că lipsa cercetării priva-
te (în întreprinderi) stopează dezvoltarea cererii în 
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Des. 5. Corelarea între Indicele Competitivităţii Globale şi Indicele Global al tehnologiilor informaţionale în context 
regional în 2011
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cadrul pieţei de cercetare, întrucât nu apare nevoia 
de asimilare a rezultatelor cercetării. Creşterea im-
plicării sectorului privat în activitatea de cercetare-
dezvoltare-inovare poate fi  atinsă şi prin susţinerea 
din partea statului, inclusiv prin granturi, subvenţio-
nări sau credite fi scale.

La fel, şi funcţia de marketing – sau lipseşte, 
sau este slab dezvoltată în instituţiile de cercetare. 
În aceste circumstanţe, se impune promovarea unor 
cooperări şi parteneriate dintre economie şi ştiinţă, 
indiferent de originea sursei de fi nanţare, iar im-
plementarea funcţiei de marketing presupune nu 
altceva decât orientarea activităţii de cercetare spre 
nevoile potenţialilor clienţi, adoptarea activităţii in-
stituţiilor de cercetare la nevoile pieţei.

Trebuie să luăm în considerare şi faptul, că 
piaţa cercetării nu este caracterizată numai prin 
sortimente şi tipodimensiuni, dar şi prin niveluri 
de performanţă, niveluri de preţuri, raportul per-
formanţă/preţ. La fel şi analiza pieţelor nu trebuie 
să se refere doar la descrierea de sortimente, ci şi la 
alţi parametri ai marketingului: promovare, reţele 
de distribuţie, eventuali intermediari etc. Interme-
diarii pe piaţa de cercetare trebuie să îndeplineas-
că funcţia de informare reciprocă a actorilor din 
cadrul pieţei, promovarea produselor pe piaţă, să 
acorde asistenţă în negocierea condiţiilor contrac-
tuale, comercializarea propriu-zisă a produselor 
ştiinţifi ce, implementarea acestora prin inovare şi 
transfer tehnologic etc.

Des. 6. Interdependenţa între Indicele Competitivităţii Globale şi Indicele Global al tehnologiilor informaţionale în 
context mondial în 2011

Des. 7. Structura cheltuielilor pentru CDI după sursa de fi nanţare
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Des. 8. Cheltuielile pentru CDI al sectorului public ca benefi ciar raportate la PIB în unele state în 2000-2010

Des. 9. Structura cheltuielilor pentru CDI după sectoarele benefi ciare în unele state în 2010
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