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The progress of developed countries gave rise to 
the knowledge based economy. The core of this kind 
of economy is human potential, its cost being 10-11 
times bigger than GDP. Thus the human potential 
is the strategic priority of a country and investment 
in it results in economical growth. Because of the 
lack of important natural resources in the Republic 
of Moldova, investment in human potential 
development is even more essential for sustainable 
progress of the country.

Progresul ţărilor dezvoltate a adus la formarea 
unei noi economii – economia cunoaşterii. Baza 
economiei noi o constituie capitalul uman.

Teoria capitalului uman îşi ia începutul în anii 
50-60 ai secolului XX în SUA, fi ind lansată de The-
odore Schultz [1] şi Gary Becker [2]. Pentru rezul-
tate teoretice în acest domeniu economiştii ameri-
cani Schultz în 1979 şi Becker în 1992 au devenit 
laureaţii premiului Nobel.

În mare măsură graţie acestei teorii, în sec. XX 
în SUA investiţiile în educaţie şi sănătate nu mai 
erau percepute ca fi ind cheltuieli inevitabile în pro-
cesul de producere socială, ci au început să fi e trata-
te ca investiţii foarte importante în dezvoltarea ţării 
[3].

Concepţia capitalului uman este astăzi una dintre 
principalele direcţii teoretice ale ştiinţei economice. 
Potrivit defi niţiei clasice, capitalul uman reprezintă 
„... resursele productive concentrate în resurse de 
muncă, competenţe şi cunoaştere” [4].

În 2009, Organizaţia pentru Cooperare şi Dez-
voltare Economică (OCDE) a lansat un proiect de-
dicat elaborării metodologiei unifi cate de măsurare 
a capitalului uman pentru comparaţia interstatală. 
După cum s-a concluzionat în urma analizei a 14 
ţări-membre ale OCDE, costul capitalului uman 
este în medie de 10-11 ori mai mare decât PIB-ul şi 
de 3,6-7,0 ori mai mare decât activele de bază [5].

Datele Băncii Mondiale şi ale programului de 
dezvoltare ONU arată, că circa 20% din totalul bo-
găţiei lumii revin resurselor naturale, 16% –  bunu-
rilor materiale, iar 64% – capitalului uman. În ţările 
dezvoltate acest indicele capitalului uman constituie 
70-80%.

Capitalul uman reprezintă prioritatea strategică 
pentru majoritatea ţărilor dezvoltate, iar investiţiile 
în acest domeniu contribuie la creşterea economi-
că. Din cauza lipsei resurselor naturale în Republica 
Moldova, investiţiile în dezvoltarea potenţialului 
uman sunt deosebit de actuale pentru evoluţia suste-
nabilă ascendentă a ţării.

Consiliul economic şi social al ONU (1975) a 
dedus, că la calcularea indicelui de dezvoltare a ca-
pitalului uman e necesar a ţine cont de mai multe 
componente, şi anume: educaţia, cercetarea-dezvol-
tarea, sănătatea, cultura şi arta, asigurarea informa-
ţională. În articolul anterior, autorii publicaţiei, în 
baza datelor statistice, au analizat numărul şi dina-
mica potenţialului uman din sfera ştiinţei şi inovării, 
educaţiei şi sănătăţii în Republica Moldova, în com-
paraţie cu alte state [6]. A fost pus în evidenţă im-
pactul negativ al fi nanţării insufi ciente a ştiinţei în 
anii 90 ai sec. XX asupra numărului cercetătorilor şi 
„îmbătrânirii” vârstei potenţialului ştiinţifi c uman. 
Drept rezultat, numărul de cercetători per 1 000 de 
angajaţi în câmpul muncii a scăzut de câteva ori în 
comparaţie cu majoritatea ţărilor CSI şi a lumii. 

În legătură cu susţinerea fi nanciară insufi cientă 
la nivel guvernamental a sferei de cercetare-dezvol-
tare, problema creşterii potenţialului ştiinţifi c uman 
în Republica Moldova rămâne a fi  una foarte acută. 
Totuşi, trebuie să menţionăm că în perioada 2004-
2008 cercetarea a fost una prioritară pentru stat, fi -
nanţarea acesteia majorându-se considerabil. 

Analiza raportului Academiei de Ştiinţe a Mol-
dovei pentru perioada 2006-2010 denotă că ma-
jorarea fi nanţării a dat un impuls dezvoltării cer-
cetărilor ştiinţifi ce în Republica Moldova atât în 
domeniul ştiinţelor fundamentale, cât şi în dome-
niul celor aplicative. Din păcate, această perioada 
a fost prea scurtă pentru a avea un efect de durată, 
iar astăzi observăm tendinţa de scădere a fi nanţării 
ştiinţei.
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Să analizăm dinamica investiţiilor în educaţie, 
sănătate şi ştiinţă în Republica Moldova în compara-
ţie cu Belarus, Federaţia Rusă, România şi Ucraina. 
Ţările au fost selectate din considerentul vecinătăţii 
regionale a acestora cu Republica Moldova, precum 
şi din motivul „asemănării” istorice şi sociale. Vom 
începe cu datele din Rapoartele de dezvoltare uma-
nă a UNDP privind indicele dezvoltării umane. 
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Figura 1. Indicele de Dezvoltare Umană în unele ţări 
CSI şi în România. 

Sursa: Human Development Reports, UNDP 

Conform datelor prezentate în fi gura 1, în toate 
ţările, inclusiv în Republica Moldova, poate fi  ob-
servată tendinţa de majorare a acestui indice. Totuşi, 
pentru Moldova indicele respectiv este considerabil 
mai mic, în comparaţie cu celelalte ţări prezentate 
în raport, România fi ind în top începând cu anul 
2003.

Să facem o comparaţie a investiţiilor de stat în 
educaţie în aceleaşi ţări. 
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Figura 2. Volumul alocaţiilor bugetare pentru educaţie în 
unele ţări CSI  şi România (% din PIB). 

Sursa: Global Education Digest

Datele din fi gura 2 demonstrează, că alocaţi-
ile statale pentru educaţie în Republica Moldova 
depăşesc cifrele respective ale altor state analizate 
începând cu 2005. E de menţionat că investiţiile în 
educaţie au început să crească în anul 2004, anume 
atunci când a fost majorată fi nanţarea pentru sfera 
ştiinţei şi inovării. 

Să vedem care este situaţia cu investiţiile în să-
nătate în ţările analizate.
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Figura 3. Alocaţii bugetare pentru sănătate, % din PIB. 
Sursa: World Health Organization

Datele din fi gura 3 denotă că volumul de cheltu-
ieli pentru sănătate (% din PIB) în Republica Mol-
dova erau în continuă scădere până în 1999, fi ind 
majorate începând cu 2002, iar din 2007 aceste alo-
caţii sunt mai mari decât în celelalte ţări. Observăm 
că Rusia are cel mai mic procent din PIB pentru să-
nătate începând cu 2003. 

Să comparăm care sunt alocaţiile pentru sfera 
ştiinţei şi inovării în Republica Moldova şi celelalte 
ţări analizate.
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Figura 4. Alocaţii pentru ştiinţă, % din PIB în unele ţări 
CSI şi România. 

Sursa: Наука и инновации, спецвыпуск, сентябрь 
2011, Национальная академия наук Беларуси; 

Science and Technology Data, World Bank 

Din fi gura 4 se observă că cel mai mare procent 
din PIB pentru sistemul de cercetare-dezvoltare este 
alocat în Federaţia Rusă, alocaţiile pentru sfera şti-
inţei şi inovării în Republica Moldova fi ind cele mai 
mici până în 2004. Începând cu 2005 acest indice a 
început să crească, întrecând la acest capitol în 2010 
doar România. 

Analizând datele din fi gurele 2, 3 şi 4 observăm 
că educaţia şi sănătatea în Republica Moldova sunt 
fi nanţate mai bine în comparaţie cu alte ţări din CSI 
şi România, pe când sfera ştiinţei şi inovării este în-
tr-o situaţie mai puţin favorabilă. 

Datele Institutului de Statistică UNESCO pri-
vind cheltuielile ţărilor per cercetător arată că cele 

Finanţarea ştiinţei
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mai puţine alocaţii per cercetător sunt în Republica 
Moldova – doar 13,7 mii dolari SUA, această cifră 
fi ind de aproape 5 ori mai mică decât în Federaţia 
Rusă.
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Figura 5. Cheltuieli per cercetător în unele ţări CSI şi 
România (mii $ SUA, în PPC, preţuri constante – 2005). 

Sursa: Data center. Institute of Statistics UNESCO

Analiza datelor prezentate în lucrare arată că în 
Republica Moldova educaţia şi sănătatea se bucură 
de o susţinere mai mare a statului în comparaţie cu 
sfera ştiinţei şi inovării, pe când în ţările din regiu-
ne situaţia în aceste trei domenii importante pentru 
dezvoltarea potenţialului intelectual, prin urmare şi 
a statului în întregime, este mai uniformă. 

Ţinând cont de PIB-ul modest al Republicii 
Moldova, este complicat să facem concluzii catego-
rice cu privire la fi nanţarea satisfăcătoare sau nesa-
tisfăcătoare a sistemului educaţiei şi ocrotirii sănă-
tăţii în ţara noastră, însă putem să constatăm ferm, 
că pentru sfera ştiinţei şi inovării fi nanţarea actuală 
este departe de a fi  satisfăcătoare. 
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