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THE ROLE OF SCIENCE AND INNOVATION  
IN ACHIEVING THE AGRICULTURAL  
DEVELOPMENT STRATEGY

Solution of the problems concerned with 
manifestation of the fi nancial – economical crisis 
a particular role falls at science. Departing from 
the extremely great impact of these phenomena on 
agriculture and its contribution to the Internal Crude 
Product of the Republic of Moldova, it becomes 
clearer than an increased attention must be played to 
this domain.  A profound analysis of the situation in 
agriculture alones   ns to propose for implementation 
a series of measures concerning the main innovational 
opportunities, innovation politics and development 
of agricultural science, and institutional capacity 
development as well, which would contribute to 
the reduction of the negative impact of the present 
fi nancial – economical crisis in which the Republic 
of Moldova has fond itself. 

The collaborators of the Institute for Plant 
Protection and Ecological Agriculture, under the 
conditions of the profound fi nancial-economical 
crisis propose a series of the practical measures 
based on utilization of the natural capacities for 
density regulation of the pest populations and for 
reduction of the pesticide press onto environment. 

Pornind de la particularităţile actualei 
crize fi nanciar-economice, devine evident că 
soluţionarea problemelor cauzate de acest fenomen 
sunt indispensabil legate de aplicarea realizărilor 
ştiinţei mondiale. Meditând asupra rolului ştiinţei 
în societate şi ţinând cont de aşteptările populaţiei 
Republicii Moldova, îndeosebi ale lucrătorilor 
antrenaţi în complexul agroalimentar, risc să 
generalizez că ştiinţa se face cu fapte şi numai cu 
fapte. Or, faptele reprezintă materialul de lucru al 
savantului. Aşa cum o casă se face cu pietre, tot aşa 
şi cercetarea se înalţă cu forţe. Însă, o acumulare de 
fapte nu este ştiinţă, aşa cum o grămadă de pietre 
nu este o casă. Pentru confi rmarea celor spuse, ne 
amintim şi de cuvintele înaripate pronunţate de 
Fr. Jouliot-Curie că “Poporul are nevoie de ştiinţă. 
Ţara, care n-o dezvoltă, se transformă inevitabil 
într-o colonie”.

Deşi fenomenele de criză pe parcursul 
mai multor luni n-au fost recunoscute de către 
autorităţile statului, totuşi acestea au fost simţite de 
majoritatea populaţiei şi se manifestă prin reducerea 
venitului intern brut, diminuarea producţiilor 
globale, continuarea stagnării productivităţii 
în sectorul animalier,  creştere a preţurilor la 
produsele fi totehnice, scăderea exporturilor 
producţiei agricole, îndeosebi a celei viti-vinicole şi 
pomicole. Pe lângă caracterul local al problemelor 
din agricultură, fenomenele crizei din acest sector 
de activitate sunt determinate şi de un şir de 
cauze globale. E de menţionat Raportul UNESCO 
(Comisia IAASTD) privind lipsa perspectivelor de 
dezvoltare a agriculturii tradiţionale şi necesitatea 
implementării direcţiilor noi de agricultură bazate pe 
circuitele naturale, inclusiv a agriculturii ecologice 
(Paris,  UNESCO, 15 aprilie 2008). Existenţa 
problemelor agrare serioase a fost confi rmată şi 
de organele de resort din Republica Moldova. În 
strategia de dezvoltare a sectorului agroalimentar pe 
perioada anilor 2006-2015, ex-ministrul agriculturii 
A.Gorodenco mărturisea: “Este bine cunoscut 
faptul că reforma agrară care a avut loc în Republica 
Moldova nu a adus succese palpabile nici economiei 
naţionale, în ansamblu, nici ţăranilor împroprietăriţi, 
în particular. Oricât de tristă ar fi  această constatare, 
de la un timp încoace ea a devenit o realitate dură”. 

Vorbind despre căile de soluţionare a problemelor 
din agricultură e necesar de remarcat starea de lucruri 
din acest domeniu deosebit de important pentru 
Republica Moldova şi de identifi cat problemele 
principale. În acest sens trebuie să constatăm că 
structurile agrare diferă de la formele colective la 
cele individuale, de la public la privat, rolul statului 
variază de la direcţionarea alocaţiilor resurselor şi 
produselor până la prestarea bunurilor publice, iar 
obiectivele politicii agrare cuprind acţiuni începând 
cu asigurarea securităţii produselor alimentare şi 
sfârşind cu prestarea serviciilor sociale. Ca rezultat, 
imaginea de ţară agrară a Republicii Moldova, pare 
să fi e, la nivel de percepţie, bătută în cuie. Această 
abordare e determinată de nivelul urbanizării extrem 
de scăzut, precum şi de unele realităţi specifi ce 
(agricultura este principalul angajator în economie 
şi deţine o pondere mare din PIB, industria 
prelucrătoare se afl ă în declin, sectorul agricol deţine 
o cotă înaltă în industrie şi domină exporturile care 
sunt orientate spre Est, se exagerează caracterul 
benefi c al condiţiilor naturale). E de menţionat că 
anul 2009, ca şi alţi ani, rămâne foarte greu pentru 
agricultură, iar Moldova se poate pomeni în pragul 
unei crize alimentare. Mai menţionăm şi alte 
particularităţi (fi g. 1,2).
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Fig.1. Ponderea deosebit de mare a agriculturii în 
totalul populaţiei ocupate şi salariaţilor
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Fig.2. Dinamica creşterii preţurilor permanent a fost 
şi rămâne în detrimentul  produselor alimentare   

E necesar de remarcat că în majoritatea ţărilor 
cu economie şi agricultură dezvoltată, pe de o parte, 
se aplică subvenţionarea activităţilor din acest 
domeniu, iar pe de altă parte, preţurile internaţionale 
reale la materia primă agricolă au fost ţinute în frâu 
(fi g.3) de politicile curente ale comerţului global (% 
din preţ)

  

Fig.3. Nivelul de reducere forţată a preţurilor la 
principalele produse agroalimentare

Pe lângă subvenţionarea slabă a agriculturii, în 
Republica Moldova, ca ţară agrară, se cheltuieşte 
prea puţin pentru activităţile din acest sector. Aşa 
bunăoară, dacă ponderea agriculturii în bugetul 
naţional constituie 22 la sută, apoi pentru dezvoltarea 
agriculturii se alocă doar 4 la sută (fi g. 4).  

 
Fig. 4. Analiza comparativă a ponderii agriculturii 

Republicii Moldova în bugetul naţional şi a alocaţiilor 
bugetare pentru dezvoltarea agriculturii

Un interes deosebit prezintă şi politica de 
subvenţionare în Republica Moldova. Analiza a 
demonstrat că pe o perioadă îndelungată de timp 
(1975-2007) subvenţiile au crescut în detrimentul 
investiţiilor în bunurile publice. Or, participarea 
ştiinţei în soluţionarea problemelor determinate de 
criza fi nanciar-economică este de neconceput fără 
colaborarea cu autorităţile statului. Parafrazând ideea 
lui T.Bucle că “Ştiinţa este templul democraţiei” 
putem afi rma cu toată certitudinea că ştiinţa 
reprezintă cea mai democratică sursă a puterii. 

Dintre oportunităţile inovaţionale principale 
enumerăm: 

Inovaţii tehnologice – deşi frecvent au fost • 
declarate că înregistrează progrese considerabile, 
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totuşi nu conţin investiţii sufi ciente şi sunt 
implementate în agricultura de conservare, unele 
practici durabile, în serviciile fi nanciare, marketing 
şi extensiune.

Inovaţii instituţionale – multe fi ind la etape • 
incipiente, dintre care evidenţiem: 

asigurări contra riscurilor (au un caracter – 
nesemnifi cativ); 

fi nanţare rurală (lipsesc băncile agricole);–  
soft– -uri de marketing, îndeosebi pentru 

schimburi de specialişti, informaţie; 
organizaţii ale producătorilor (lipseşte – 

integrarea din cadrul ramurilor); 
parteneriate public– -privat-organizaţii negu-

ver namentale. 
Pornind de la caracterul răzleţ al componentelor 

procesului de producţie şi comercializare a 
produselor agroalimentare, devine absolut 
necesară integrarea producătorilor agricoli mici 
cu procesatorii şi pieţele agricole. În acest sens e 
necesar de perfecţionat politicile privind structura 
agrară, luând în consideraţie faptul că gospodăriile 
agricole de familie, de regulă, activează mai bine 
decât gospodăriile agricole corporative. Deosebit 
de actuală devine miza pe produsele care asigură 
valoare suplimentară mare, utilizând implementarea 
standardelor internaţionale, organizarea reţelelor 
de oferte integrate şi susţinerea economiei de 
anvergură în marketing, precum şi sporirea rolului 
organizaţiilor producătorilor, procesatorilor şi al 
pieţelor de realizare.

Asigurarea realizării scopurilor determinate 
înaintează un şir de obiective faţă de instituţiile 
ştiinţifi ce, printre care enumerăm: 

armonizarea legislaţiei naţionale cu cea a • 
UE;

sporirea competitivităţii şi productivităţii • 
sectorului agroindustrial prin sporirea investiţiilor 
şi inovaţiilor; 

dezvoltarea infrastructurii de piaţă şi • 
îmbunătăţirea canalelor de distribuţie;

perfecţionarea competenţelor producătorilor şi • 
antreprenorilor agricoli în domeniul marketingului;

perfecţionarea politicii de subvenţionare/• 
susţinere a producătorilor agricoli şi dezvoltarea 
pieţei funciare şi de consolidare  a terenurilor 
agricole. 

Deosebit de importantă devine politica 
inovaţională şi dezvoltarea ştiinţei agricole. Pentru 
ameliorarea situaţiei din agricultură considerăm 
necesare următoarele:

axarea acţiunilor de cercetare-inovare pe • 
direcţiile prioritare; 

s• timularea activităţilor ştiinţifi co-inovaţionale 
în scopul creării noilor soiuri şi hibrizi de plante, rase 
de animale înalt productive; aplicării tehnologiilor 
avansate agricole şi de procesare a materiei prime; 
implementării sistemelor de irigare ecologic 

raţionale, în acest sens tot mai actuală devenind 
problema implementării slabe a realizărilor ştiinţifi ce 
înregistrate de savanţii autohtoni; 

crearea şi implementarea sistemelor de • 
stimulente economice în vederea atragerii şi 
absorbţiei inovaţiilor în sector; 

m• odernizarea procesului de pregătire şi 
perfecţionare a cadrelor şi racordarea conţinutului 
şi calităţilor studiilor la cerinţele pieţei; 

s• usţinerea dezvoltării reţelei de transfer 
tehnologic şi extensiune în sectorul agroalimentar.  

Pentru realizarea măsurilor propuse se impune 
dezvoltarea capacităţilor instituţionale, printre care 
propunem:

continuarea reformei instituţiilor ştiinţifi ce • 
prin revenirea la asociaţii ştiinţifi ce de producţii, 
ca model efi cient de îmbinare a ştiinţei şi practicii 
agricole; 

fortifi carea  Centrelor  Informaţional de • 
Extensiune şi de Marketing Agricol; 

ameliorarea activităţii Inspectoratului General • 
Agricol;

reformarea AITT prin orientarea la activităţile • 
centrelor de extensiune. 

Colaboratorii Institutului de Protecţie a Plantelor 
şi Agricultură Ecologică, în condiţiile crizei fi nanciar-
economice profunde, propun un şir de măsuri 
practice bazate pe utilizarea capacităţilor naturale 
de reglare a densităţii populaţiilor de organisme 
dăunătoare şi de reducere a presei pesticidice asupra 
mediului înconjurător. În acest sens, considerăm 
necesară implementarea Sistemului Naţional de 
avertizare şi control al dezvoltării organismelor 
dăunătoare. O altă activitate urgentă în condiţiile 
de criză este producerea şi implementarea largă 
a mijloacelor alternative de protecţie a plantelor, 
precum şi promovarea tehnologiilor de producere, 
procesare şi comercializare a produselor ecologice.

Acestea fi ind spuse, optăm pentru o colaborare 
cu autorităţile statului, apelând la metafora sugestivă 
a lui Norbert Wiener: “Ştiinţa este o plantă delicată 
şi nu îi place grădinarul care are obiceiul de a o 
apuca de rădăcini ca să vadă dacă creşte aşa cum 
trebuie”. Noi ne exprimăm speranţa în colaborarea 
fructuoasă cu grădinarii grijulii.
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