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Summary. In this work the interdependence between the level of science development in a society and the level of 
socio-economic development is studied using scientometrics based on the information model of science. In this model 
the science is seen as a global information process and the analysis is based on Human Development Report and the 
Scopus database. 

The correlation values between Human Development Index and Science Development Index in EU countries, CSI 
members and Moldova, in special for countries without energy resources, denote that there is direct positive interde-
pendence between science development and socio-economic development of a country, although it cannot be deter-
mined if HDI or SDI is the primary parameter. According to the results obtained the positive reverse connection “science 
development level – socio-economic development level - science development level” should be considered.

Taking into consideration that the Republic of Moldova lacks any energy resources, it is very important for decision 
makers of the country to get wise to the causes and possible consequences of the insufficient funding of the science. 
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Rezumat. În lucrarea de faţă este analizată interdependenţa dintre nivelul de dezvoltare a știinţei într-o societate 
și nivelul de dezvoltare economico-socială a acesteia. Studiul scientometric prezentat este bazat pe modelul informa-
ţional al știinţei. Potrivit acestui model, știinţa este abordată ca proces mondial informaţional, analiza fiind bazată pe 
Raportul privind Dezvoltarea Umană și baza de date SCOPUS.

Valorile de corelaţie dintre Indicele Dezvoltării Umane și Indicele Dezvoltării Știinţei în statele membre ale UE, CSI 
și Moldova, în special pentru ţările fără resurse energetice, atestă o interdependenţă pozitivă directă dintre dezvoltarea 
știinţei și dezvoltarea economico-socială, chiar dacă nu putem afirma cu siguranţă care parametru este primar. Rezultatele 
studiului denotă o legătura inversă pozitivă „nivelul de dezvoltare a știinţei – nivelul de dezvoltare economico-socială – 
nivelul de dezvoltare a știinţei”.

Luând în considerare faptul că Republica Moldova nu deţine careva resurse energetice, este extrem de important 
ca factorii de decizie ai ţării să conștientizeze cauzele nivelului foarte scăzut al dezvoltării economico-sociale, rolul știin-
ţei pentru societate și consecinţele posibile ale finanţării insuficiente a știinţei.

Cuvinte-cheie: știință, știința despre știință, știința și societatea, economie, scientometric, dezvoltare socioeconomică, 
 Indicele Dezvoltării Umane.

Interdependenţa dintre nivelul de dezvoltare a 
știinţei și nivelul de dezvoltare economico-socială a 
societăţii este evidentă. Analiza cantitativă a interde-
pendenţei date și anume analiza cantitativă a fluxu-
rilor de informaţie la nivel mondial, a devenit însă 
posibilă odată cu dezvoltarea scientometriei. 

La baza analizei scientometrice stă modelul in-
formaţional al știinţei. Potrivit acestuia, știinţa este 
privită ca un proces informaţional mondial [1]. În te-
meiul modelului respectiv sunt elaborate mai multe 
baze de date, cum ar fi Web of Science, Scopus etc., 
care permit atât evaluarea contribuţiei la dezvoltarea 

știinţei mondiale a cercetătorului, echipelor de cer-
cetători, laboratoarelor, instituţiilor sau a ţărilor, cât 
și analiza diferitelor tipuri de interdependenţe dintre 
anumite grupuri de cercetători, direcţii de cercetare, 
dar și determinarea direcţiilor de cercetare de per-
spectivă și chiar (în anumite condiţii) evaluarea efi-
cienţei lor.

În lucrarea de faţă sunt prezentate rezultatele 
analizei cantitative a interdependenţei dintre nivelul 
de dezvoltare a știinţei și nivelul dezvoltării econo-
mico-sociale a ţării, în temeiul informațiilor oferite 
de baza de date Scopus (SCImago Journal & Country 
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Rank) [2]. O analiză cantitativă a interdependenţei de 
acest fel este posibilă în cazul în care sunt cunoscu-
te caracteristicile cantitative integrale ale dezvoltării 
economico-sociale a ţării. În calitatea acestora, la fel 
ca și în alte lucrări [3, 4], va fi utilizat Indicele Dez-
voltării Umane (HDI – eng: Human Development 
Index), calculat anual de către o comisie specială a 
ONU [5] și care constituie o măsură comparativă a 
speranţei de viaţă, alfabetizării, învăţământului și 
nivelului de trai. Conform rapoartelor de dezvolta-
re umană din ultimii ani, în funcţie de nivelul HDI, 
toate ţările sunt clasificate în ţări cu HDI foarte înalt, 
înalt, mediu și scăzut. Spre exemplu, în raportul din 
2013 Moldova este inclusă în lista ţărilor cu un HDI 
mediu (0,660, locul 113 în lume), România – cu un 
HDI înalt (0,786, locul 56 în lume), Lituania – cu un 
HDI foarte înalt (0,834, locul 35 în lume).

Analiza unor astfel de interdependenţe este ex-
trem de importantă, întrucât de nivelul de dezvoltare 
economico-socială a ţării sunt responsabili președin-
tele, parlamentul, cabinetul de miniștri, cu alte cu-
vinte conducerea statului, iar aceștia nu întotdeauna 
(în special în Republica Moldova) înţeleg importanţa 
și necesitatea dezvoltării cercetărilor știinţifice.

HDI este un indicator integral, la calcularea că-
ruia se ia în considerare numărul populaţiei fiecărei 

ţări în parte. Spre exemplu, la calcularea nivelului de 
dezvoltare economică este utilizat PIB-ul pe cap de 
locuitor ţinând cont de paritatea puterii de cumpă-
rare. Evident, pentru calcularea indicatorului canti-
tativ al nivelului de dezvoltare a știinţei e necesară 
o astfel de caracteristică care ar ţine cont de „scara” 
ţării. În lucrarea dată, dar și în altele [3, 4], în cali-
tate de un asemenea indicator este utilizat Indicele 
Dezvoltării Știinţei (SDI – eng: Science Development  
Index), care reprezintă raportul dintre cota contri-
buţiei știinţei dintr-o ţară atare la procesul informa-
ţional mondial (Ps) și cota populaţiei acestei ţări la 
populaţia Pământului (Ph).

SDI = Ps/Ph.                               (1)

În tabelul 1 sunt prezentate valorile Ps pentru 
zece cele mai dezvoltate ţări din punct de vedere al 
știinţei și tehnologiei, calculate în raport cu numărul 
de articole în revistele știinţifice internaţionale, re-
cunoscute în anul 1996 și 2013 şi care cuprind toate 
domeniile știinţifice. În același tabel este prezentat și 
factorul Hirsch, care ţine cont atât de numărul de ar-
ticole, cât și de numărul de citări, cu alte cuvinte, de 
nivelul de influenţă asupra procesului informaţional 
mondial. Valorile factorului Hirsch corespund peri-
oadei 1996 − 2013.

Tabelul 1 
Cota parte (%) a contribuţiei la procesul informaţional mondial (ştiinţă)  

a unor ţări tehnologic dezvoltate

Ţara
Cota parte (%) a contribuţiei la procesul  

informaţional mondial Factorul Hirsch  
(1996 − 2013)

1996 2013
SUA 28,9 22,0 1518
China 2,5 16,6 436
Marea Britanie 7,3 6,3 934
Germania 6,4 5,8 815
Japonia 7,4 4,7 694
Franţa 4,8 4,2 742
India 1,8 4,1 341
Italia 3,3 3,6 654
Canada 3,6 3,5 725
Spania 2,1 3,1 531

      Datele din tabelul 1 reflectă dinamica dezvoltării 
procesului informaţional mondial, și anume scăde-
rea SDI în ţările tehnologic dezvoltate (SUA cu cir-
ca 30%, Japonia – de aproape 2 ori, Marea Britanie 
cu circa 16%), în timp ce cota ţărilor asiatice este în 
creștere (China de circa 7 ori, India – mai bine de  
2 ori). Evident, această situaţie este rezultatul scăderii 

relative, și nu absolute, a indicatorilor. Dovadă a scă-
derii relative este factorul Hirsch, care ţine cont atât 
de numărul lucrărilor, cât și de citarea acestora. Pen-
tru China și India indicatorul respectiv (pe moment) 
este semnificativ mai mic. Datele prezentate atestă 
dezvoltarea rapidă a știinţei în toate ţările, ca urmare 
reducându-se cota contribuţiei relative a ţărilor teh-
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nologic dezvoltate. Totodată, rezultatele prezentate 
denotă faptul că SDI este un indicator dinamic, va-
riabil în timp. Mai mult decât atât, variaţiile în timp 
ale acestui parametru pot servi drept indicator al di-
namicii dezvoltării știinţei într-o ţară.

În tabelul 2 sunt incluse date similare pentru un 
șir de ţări din Europa de Est (UE și CSI). Indicatorii 
incluși se referă la contribuţia regională (24 de ţări 
din Europa de Est). Datele prezentate denotă diferen-
ţa semnificativă dintre dinamica dezvoltării știinţei 
în Uniunea Europeană și în ţările CSI. Dacă în Rusia 
și Ucraina observăm o scădere bruscă a indicatori-

lor privind dezvoltarea știinţei, atunci în România și 
Lituania acești indicatori sunt în creștere. Astfel, în 
1996 cota Rusiei în contribuţia totală regională era 
de circa 50%, pe când în 2013 această cotă a scăzut 
până la 28%. În același timp, factorul Hirsch pentru 
Rusia rămâne destul de înalt, fiind mai înalt decât în 
alte ţări, spre exemplu, cel al Indiei (de comparat ta-
belul 1 și tabelul 2). În Moldova nu persistă o scădere 
atât de bruscă ca în Rusia sau Ucraina, chiar dacă o 
scădere neînsemnată a contribuţiei regionale în ști-
inţă totuși se observă.

Tabelul 2 
Cota parte (%) a contribuţiei la procesul informaţional mondial  

(ştiinţă) a unor state membre ale UE şi CSI

Ţara
Cota parte (%) a contribuţiei la procesul informaţional

Factorul 
Hirschla nivel mondial la nivel regional

1996 2013 1996 2013
Rusia 2,77 1,71 45,4 27,7 355
Ucraina 0,50 0,35 8,14 5,69 159
România 0,17 0,53 2,73 8,62 153
Lituania 0,04 0,11 0,69 1,71 122
Moldova 0,02 0,02 0,35 0,24 68

În figura 1 este reflectată interdependenţa din-
tre nivelul de dezvoltare a știinţei și dezvoltarea  
economico-socială pentru ţările UE și CSI (valorile 
SDI sunt calculate conform datelor SCImago Jour-
nal & Country Rank [2] pentru anul 2013). Din fi-
gura 1 observăm că până și ţările UE mai puţin dez-

voltate în domeniul știinţei (Bulgaria și România) au 
un Indice de Dezvoltare a Știinţei mai înalt decât a 
Rusiei, nemaivorbind de alte ţări CSI, ale căror va-
lori SDI sunt și mai mici. În pofida așteptărilor de a 
avea o dispersie a datelor mai mare (nivelul de dez-
voltare economico-socială depinde nu doar de nive-

Figura 1. Corelaţia dintre Indicele Dezvoltării Umane (HDI) şi Indicele Dezvoltării Ştiinţei  
(SDI) în unele state ale UE şi CSI
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lul de dezvoltare a știinţei), figura 1 denotă o corelaţie 
pozitivă evidentă dintre nivelul de dezvoltare a ști-
inţei și nivelul de dezvoltare economico-socială atât 
pentru ţările UE, cât și pentru ţările CSI. Diferenţa 
considerabilă care confirmă această corelaţie constă 
în faptul că nivelul de dezvoltare economico-socială, 
dar și cel al știinţei, este mai mare pentru statele UE 
decât pentru CSI.

Corelaţia calculată prin metoda celor mai mici 
pătrate, în formă de dependenţa 

HDI = b + a lgSDI                             (2),

permite calcularea coeficientului corelaţiei R (adică, 

evaluarea interdependenţei puternice sau slabe dintre 
parametrii analizaţi), precum și determinarea coefi-
cientului în ecuaţia (2), care arată nivelul impactului 
știinţei asupra nivelului de dezvoltare economico- 
socială. În tabelul 3 sunt prezentate rezultatele obţi-
nute, precum și abaterile standard (drept compara-
ţie sunt prezentaţi indicatorii similari pentru ţările 
Americii Latine și Europei de Est). Datele din tabelul 
3 denotă că în ţările UE sunt cele mai înalte valori 
ale HDI și SDI, dar are loc și o legătură mai strânsă 
dintre acești indicatori (valorile parametrului R sunt 
mai înalte) și impactul știinţei asupra HDI este mai 
mare (valori mai înalte în ecuaţia 2).

Tabelul 3
Coeficienţii de corelaţie şi de impact al Cercetării-Dezvoltării-Inovării  

asupra nivelului de dezvoltare social-economică

Regiunea / Ţara R a b
UE 0,86±0,10 0,15±0,02 0,76±0,01
CSI 0,57±0,27 0,07±0,03 0,75±0,03
America Latină 0,53±0,13 0,04±0,01 0,76±0,02
Europa de Est 0,83±0,12 0,11±0,02 0,77±0,01

      O dispersie mai accentuată între valorile coefici-
entului de corelaţie R și valorile mai mici pentru ţări-
le CSI (tabelul 3) este condiţionată de caracteristicile 
esenţiale ale dependenţelor observate pentru dife-
rite state CSI (figura 1). Linia superioară din grafic  
reprezintă dependenţa pentru ţările care deţin resurse 
energetice proprii (Rusia, Kazahstan, Turkmenistan, 
dar și Bielorusia care are tarife preferenţiale la aceste 
resurse), iar cea inferioară – pentru ţările care nu de-
ţin resurse energetice sau deţin dar în proporţii limi-
tate (Armenia, Moldova, Kârgâzstan). Este evident 
că pentru primul grup de ţări valoarea HDI (nivelul 
de dezvoltare economico-socială) este considerabil 
mai înaltă, chiar dacă nivelul de dezvoltare a știin-
ţei este mai mic. Astfel, valoarea SDI a Moldovei este 
mai înaltă decât cea a Kazahstanului, iar valoarea 
HDI este mai scăzută, deoarece Kazahstanul are po-
sibilitatea să-şi dezvolte economia (și, corespunzător, 
celelalte componente ale HDI) din contul resurselor 
energetice proprii.

Indiscutabil, știinţa determină nivelul de dezvol-
tare economico-socială, fapt confirmat de rezultatele 
prezentate în figura 1, dar concomitent concluzio-
năm că pentru ţările care nu deţin resurse energetice 
proprii, practic singura cale de dezvoltare economi-
că a ţării este dezvoltarea știinţei. Anume în această 
grupă de ţări se include și Moldova. Concluzia dată 
este susţinută de înclinaţia liniei în grafic HDI - SDI 
pentru această grupă de ţări, care practic coincide cu 

înclinaţia (nivelul de impact al știinţei asupra nive-
lului de dezvoltare economico-socială) pentru ţările 
UE (figura 1). E sugestiv că valorile de corelaţie a ţă-
rilor CSI sunt similare cu cele ale ţărilor din America 
Latină (tabelul 3).

De menţionat faptul, că interdependenţa observa-
tă nu este altceva decât corelaţia care denotă conexi-
unea inversă pozitivă de tipul „nivelul de dezvoltare 
a știinţei – nivelul de dezvoltare economico-socială – 
nivelul de dezvoltare a știinţei”. Această corelaţie nu 
ne spune însă care parametru este primar și care e se-
cundar. Totuși, pare a fi evident că orice reducere a 
finanţării știinţei (în special pentru ţările care nu deţin 
resurse energetice proprii) provoacă inevitabil și re-
ducerea nivelului de dezvoltare economico-socială a 
ţării, pentru care se face responsabilă conducerea sta-
tului. Anume din acest motiv în ţările UE, unde finan-
ţarea știinţei este menţinută la nivel de circa 3% din 
PIB, valorile HDI și SDI sunt considerabil mai înalte. 

Mai mult decât atât, conform datelor prezentate 
în tabelul 2, pentru astfel de ţări precum România 
sau Bulgaria, aderarea la UE (și, respectiv, majora-
rea finanţării știinţei) a dus la creșterea atât a indi-
catorilor din domeniul știinţei, cât și a nivelului de 
dezvoltare economico-socială. Cu privire la Republi-
ca Moldova, una din cauzele nivelului foarte scăzut 
al dezvoltării economico-sociale a ţării constă în fi-
nanţarea insuficientă a știinţei (circa 0,4% din PIB), 
și neconștientizarea de către factorii de decizie a  
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problemelor economico-sociale și a rolului știinţei 
pentru societate.

Totuși, cercetările din care domenii în Republica 
Moldova au impact asupra nivelului de dezvoltare a 
știinţei? Corelaţia observată dintre nivelul de dez-
voltare a știinţei și nivelul de dezvoltare economico- 

socială necesită un răspuns la această întrebare, in-
clusiv pe motiv că știinţa este multifuncţională.  
Fiind parte a culturii societăţii, influenţând nivelul 
de educaţie, nivelul sănătăţii populaţiei, dar și eco-
nomia ţării, multifuncţionalitatea știinţei determină 
nivelul dezvoltării economico-sociale a ţării.

Tabelul 4
Cota parte (%) a contribuţiei cercetătorilor din Republica Moldova la procesul  

informaţional mondial în diferite ramuri ale ştiinţei

Ramura ştiinţei
Cota parte (%) la nivel 

mondial
Cota parte (%) la nivel 

regional Factorul 
Hirsch % (2013)

1996 2013 1996 2013
Toate  domeniile 0,02 0,02 0,35 0,24 68 100
Fizica şi astronomia 0,08 0,06 0,56 0,48 51 23,2
Ştiinţa despre materiale 0,10 0,05 0,75 0,58 48 18,4
Chimia 0,06 0,03 0,51 0,35 44 10,4
Ingineria 0,04 0,02 0,48 0,32 39 12,2
Biochimia, genetica, biologia 
moleculară 0,01 0,01 0,26 0,11 30 2,8

Medicina - - 0,14 0,14 25 3,0
Matematica 0,07 0,02 0,56 0,26 19 5,9
Agricultura şi biologia 0,02 0,01 0,28 0,15 16 3,1
Total 79,0%

      Datele prezentate în tabelul 4 (conform clasifi-
cării SCOPUS a domeniilor ştiinţifice [2]) denotă că 
ramurile știinţei se dezvoltă neuniform, iar rezultatele 
a opt ramuri însumează circa 80% din aportul total al 
Republicii Moldova la procesul informaţional mon-
dial. O contribuţie mai mare o au fizica, știinţa despre 
materiale, chimia, ingineria. Chiar dacă numărul de 
lucrări în domeniul biochimiei, geneticii și biologi-
ei moleculare nu este mare, factorul Hirsch pentru 
lucrările din aceste domenii este destul de înalt. În 
această listă lipsesc însă știinţele economice și soci-
ale, dar și energetica (cercetări se efectuează, lucrări 
la nivel naţional sunt destul de multe, însă calitatea 
acestora este departe de cea internaţională). E des-
tul de mic numărul de lucrări în medicină, biologie 
și agricultură. Se atestă o descreștere a numărului de 
lucrări în domeniul matematicii (tabelul 4).

Calitatea lucrărilor știinţifice ale cercetătorilor 
din Republica Moldova, apreciate în baza citărilor, 
este destul de înaltă. Spre exemplu, citarea medie a 
publicaţiilor cercetătorilor din Moldova (în toate 
domeniile de cercetare) pentru perioada 1996−2013 
(7,16−locul 15 dintre toate ţările Europei de Est) este 
mai înaltă decât cea a României (6,84), Rusiei (6,00), 
Bielorusiei (5,64), Ucrainei (4,65).

După cum putem concluziona, conștientizarea 
deplină atât a corelaţiei descrise, cât și a cauzelor și 

a consecinţelor posibile nu este altceva decât o con-
diţie obligatorie pentru dezvoltarea de mai departe 
a societăţii. Știinţa reprezintă vectorul dezvoltării  
economico-sociale a statului, sau „mimesis”, con-
form lui A. Toynbee [6]. În cazul în care acest vector 
este direcţionat spre viitor, drept condiţie fiind dez-
voltarea știinţei, societatea se dezvoltă.

BIBLIOGRAFIE
1. Налимов В. В., Мульченко З. М. Наукометрия. 

М., Наука, 1969.
2. SCImago Journal & Country Rank , www.scimagojr.

com (accesat la 25.01.2014).
3. Дикусар А. И. Взаимное влияние социально- 

экономического и научного развития общества. În: 
Науковедение. 1999, № 2, с. 51-74.

4. Дикусар Александр. Место исследователей Mол-
довы в мировом информационном процессе. Нау-
кометрический анализ. În: Akademos, nr. 2(21), iunie 
2011, p. 28-35.

5. Human Development Report 2013. The Rise of the 
South: Human Progress in a Diverse World, United Nations 
Development Programme, One United Nations Plaza 
New York, NY 10017, ISBN 978-92-1-126340-4 - http://
hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_ 
en_complete.pdf accesat la 25.01.2014.

6. Тойнби А.Д. Исследование истории: Цивилиза-
ции во времени и пространстве. А. Дж. Тойнби, пер. с 
англ. К. Я. Кожурина. Москва: АСТ: Астрель, 2011. 863 с.

http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf
http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf

