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limita. Monetarismul insista asupra major rii ratei dobînzii bancare, ca o m sur important de
combatere a infla iei, dar nu a luat în calcul efectul negativ al acestor m suri asupra activit ii de
antreprenoriat în condi iile stagn rii economiei. Dirijismul francez propunea amplificarea
interven iei statului în economie, dar în condi iile interna ionaliz rii capitalului i avans rii
integr rii economice europene, se simte necesar liberalizarea economic .
În contextul celor men ionate i reie ind din condi iile de criz mondial apare întrebarea
care ar trebui s fie rolul statului în economia contemporan

i în special în economia Republicii

Moldova. În cadrul Summitului de la Londra din aprilie 2009, liderii a 20 de ri cu cea mai mare
pondere în economia mondial au declarat c vor întreprinde toate m surile necesare pentru a
dep i criza economic , preconizînd acordarea a 5 trilioane de dolari SUA în calitate de ajutor.
În conformitate cu prevederile Constitu iei Republicii Moldova, economia Republicii
Moldova este economie de pia

de orientare social . În contextul crizei economice mondiale

interven ia statului trebuie orientat
economici, dar totodat

aceast

spre reducerea impactului negativ asupra agen ilor

interven ie s

fie în limitele legisla iei

i acordurilor

interna ionale în vigoare. Importan a deosebit revine modului de utilizare a fondurilor publice,
în vederea orient rii i dimension rii corecte a acestora în scopul amelior rii bun st rii sociale.
Astfel, transform rile economice i politica economic a statului trebuie s aib la baz
cunoa terea aprofundat

i multilateral a experien ei acumulate de gîndirea economic . Ceea ce

presupune i abilitatea select rii corecte a alternativelor propuse de tiin .
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MOBILITATEA SAVAN ILOR CA MANIFESTARE A PROCESELOR DE
GLOBALIZARE
Gheorghe CUCIUREANU, dr.
Institutul de Economie, Finan e i Statistic al A M
Stelian MANIC, Dr.University of Adelaide,
School of Economics, Australia
Cre terea mobilit ii cercet torilor este unul din aspectele importante ale proceselor de globalizare în
cercetare-dezvoltare. În prezent dezvoltarea i utilizarea cuno tin elor tiin ifice necesit nu doar cuno tin e
codificate, dar i cuno tin e, aptitudini i competen e tacite care sunt parte a în elegerii modului de a interpreta,
evalua i transforma cuno tin ele codificate pentru a fi utilizate în diferite forme i contexte. Se consider c
mobilitatea cercet torilor fortific aceste competen e tiin ifice i tehnologice. Exist diferite tipuri de mobilit i,
îns cele mai mari implica ii asupra sistemelor na ionale de cercetare-dezvoltare le au emigr rile la un loc de trai i
munc stabil. Din aceste considerente ne-am axat în studiul prezentat pe tipul de mobilitate men ionat, utilizând în
acest scop datele unor baze interna ionale, documente de politici la nivel comunitar, cât i analiza concep iilor
prezentate în literatura de specialitate.

Motivele mobilit ii
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Problema mobilit ii este una complex , existând un set eterogen de factori stimulativi i
restrictivi, ace tia ac ionând neomogen asupra diferitor grupuri ale popula iei. Factorii generali
care contribuie la mobilitatea cercet torilor sunt în mare parte determina i de tendin ele
globaliz rii activit ilor economice. Astfel, cre te competi ia între

rile dezvoltate pentru

“min i” (ex., SUA contra Europei), apar noi juc tori pe pia a global (noi centre de atractivitate
pentru personal tiin ific), companiile transna ionale devin adev rate „centre de recrutare”, se
adopt politici tot mai sofisticate de atragere a studen ilor i muncitorilor înalt califica i .a.
Deciziile concrete de emigrare a personalului înalt calificat, cunoscut
“brain-drain”, au la baz motiva ii ce in de diferen ele între
special între

i sub denumirea de

rile participante în proces, în

rile mai pu in dezvoltate i cele puternic industrializate. Astfel, pentru Republica

Moldova i alte

ri din aceast zon geografic se eviden iaz o serie de factori interni (push) i

externi (pull), care contribuie la emigrarea cercet torilor. Dintre primii mai importan i sunt:
- deficitul de resurse financiare i nivelul redus al salariilor;
- infrastructur învechit

i insuficient , lipsa echipamentului modern;

- managementul prost i administrarea birocratic a institu iilor de cercetare .a.
Favorabilitatea redus

a mediului de cercetare se datoreaz

i accesului limitat la

oportunit ile de publicare în revistele cele mai importante, avans rii lente în cariera tiin ific , i
elementelor generatoare a conflictelor între genera iile tiin ifice. În astfel de condi ii cei mai
activi cercet tori, mai ales cei tineri, fie merg i lucreaz peste hotare, fie stau acas

i lucreaz

pentru o companie interna ional sau în cadrul unui proiect interna ional, fie lucreaz în sectorul
privat, fie continu s efectueze activit i tiin ifice acas , având în minte prima oportunitate.
Dintre factorii externi cei mai influen i sunt
- mai mul i stimulen i financiari i economici în înv

mânt i cercetare;

- mai multe oportunit i de a fi inclus în comunitatea tiin ific interna ional ;
- mai mule oportunit i de a spori recunoa terea i reputa ia tiin ific ;
- mai mult libertate i independen

individual , în special pentru tinerii cercet tori;

- reputa ia în întregime a sistemului de înv

mânt superior i a activit ii tiin ifice din rile

recipiente de migran i înalt califica i [1].
Asupra cre terii mobilit ii cercet torilor influen eaz

i sporirea duratei de via

i

îmb trânirea popula iei active, activitate pân la 70 de ani, declinul modelului „un singur loc de
munc ” i schimbarea locului de munc de baz de câteva ori în via , atenuarea loialit ii fa

de

companie etc.
Caracteristicile fenomenului
Nu exist date exhaustive privind mobilitatea cercet torilor, în acest scop utilizându-se
diferi i indicatori:
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- importul de speciali ti înalt califica i: SUA este lider (45% din totalul rilor OECD), urmat de
UE (peste 30%).

rile care tradi ional realizeaz politici de atragere a imigran ilor au indicatori

înal i: în Australia, Canada, Noua Zeland , precum i în Elve ia ponderea imigran ilor în totalul
speciali tilor înalt califica i variaz în jur de 25%, în Marea Britanie, Irlanda – în jur de 15% [2];
- num rul doctoranzilor str ini: conduce SUA (79 mii), Marea Britanie (23 mii), Spania i
Australia (peste 8 mii). În medie, ponderea doctoranzilor str ini în medie în
dep

te 10%. num rul de studen i str ini în înv

rile dezvoltate

mântul superior a crescut mult în ultimii 15

ani, fiind de aproape 1 milion în UE i peste 600 mii, în SUA [2];.
- num rul doctorilor în tiin e de peste hotare este de peste 30% în Belgia i Elve ia, fiind foarte
ridicat

i în ri precum Marea Britanie, SUA i Australia [2].

Fluxul cel mai important de migran i este din

rile mai pu in dezvoltate spre

dezvoltate. Dar nu to i savan ii aleg s se stabileasc cu traiul permanent în
se întorc în

rile mai

rile avansate; unii

rile de origine, inclusiv din cauz c au crescut capacit ile tiin ifice na ionale i

apar noi oportunit i acas , mai ales în a a ri emergente ca India i China.
Totodat , se observ fluxuri importante între

ri cu nivel de dezvoltare relativ apropiat, de

exemplu între UE i SUA. Astfel, în 2000 în SUA erau peste jum tate de milion n scu i în Marea
Britanie, din care circa 49% - cu studii superioare i 4% cu doctorat; dintre francezii, spaniolii i
italienii emigra i în SUA între 1990-2000 circa 9% aveau sus inut doctoratul PhD [3]. Conform
altor date, jum tate din doctoranzii europeni care au ob inut ini ial drept de trai temporar în SUA
peste 5 ani continuau s lucreze acolo (de la 32% în tiin e sociale pân la 61% în tiin ele fizicomatematice) [4].
Dezvoltarea proceselor de globalizare conduce la apari ia unor noi fenomene mobilitatea
cercet torilor: vârsta migran ilor se reduce, cre te ponderea femeilor printre migran i, companiile
devin „recru i” mai importan i decât institu iile academice, apar noi rute de emigra ie (migra ie
între “ rile periferice”: ex. între Rusia i Europa de Est), cre te importan a aptitudinilor de
comunicare, dezvoltarea a noi tipuri de migra ie (invizibil , par ial

.a.). Astfel, dezvoltarea

migra iei invizibile, care este legat de dezvoltarea mijloacelor de comunicare (IT i sectoare
similare), poate provoca pierderi pentru

rile donatoare (activit i netaxabile, utilizare

necontrolat a echipamentului tiin ific .a.), ceea ce necesit elaborarea unor politici tiin ifice i
economice adecvate.
Consecin ele emigr rilor
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Exist o gam larg de opinii privind consecin ele mobilit ii cercet torilor sau „brain-drain”2
asupra rilor donatoare. Dintre cei care apreciaz preponderent negativ acest fenomen se distinge
economistul J.Bhagwati i adep ii lui, conform c rora brain-drain este în principiu un fenomen
negativ pentru

rile donatoare, iar în rezultatul acestuia

rile bogate devin i mai bogate, iar

rile s race i mai s race. Din aceast cauz sus in torii acestui punct de vedere consider c la
nivel de politici, comunitatea interna ional ar trebui s implementeze un mecanism prin care
transferurile interna ionale ar trebui s compenseze

rile donatoare; de ex., printr-o „tax a

creierilor” [5].Acest concept a fost dezvoltat în anii 1970, dar de atunci a crescut atât amploarea,
cât i complexitatea fenomenului, iar multe

ri în curs de dezvoltare beneficiaz de pe urma

fenomenului.
Astfel, H.Raporport consider c migra ia poate contribui la cre terea economic în statele în
curs de dezvoltare. Posibilitatea migr rii personalului înalt calificat în rile cu nivel de via mai
ridicat este un motiv pentru popula ie de a- i cre te calificarea, astfel capitalul uman al

rii va

cre te ca urmare a efectului migra iei. În acest context, H.Rapoport consider c rata optimal de
migra ie a polua iei înalt calificat este pozitiv , dar prea mult migra ie este d un toare, iar prea
pu in este sub-optimal . Aceast rat difer dup

ri. Aceasta implic c

rile în curs de

dezvoltare care introduc restric ii de mobilitate interna ional pentru reziden ii educa i î i vor
reduce pe termen lung capitalul lor uman. În acela i timp,

rile bogate trebuie s promoveze

politici imigra ioniste responsabile care s nu duc la înr ut irea sistemelor educa ionale din
rile respective, ceea ce poate fi atins prin stimularea reîntoarcerii cercet torilor în

rile cele

mai afectate de brain-drain i promovarea cooper rii interna ionale cu scopul sus inerii circula iei
„creierilor” [5].
V.Grossmann i D.Stadelmann nu neag concep ia lui H.Raporport, dar argumenteaz c
chiar i cre terea popula iei cu studii superioare nu compenseaz competen ele pierdute din
cauza migra iei. Ei consider c , din cauza reducerii costurilor de mobilitate, cresc atât fluxurile
migratoare, cât i diferen ele de venituri între economii. Concluzia acestora este c maximizarea
bun st rii este echivalent cu minimizarea brain-drain într-o economie cu bilan negativ al
migra iei, iar reducerea cheltuielilor în infrastructura public poate (pradoxal) atenua efectele
fenomenului brain-drain [3, p.3].
Trecerea sumar în revist a principalelor concepte, dar i diferite studii aplicate au ar tat c ,
impactul migra iei asupra
pozitive, de natur direct

rilor donatoare este unul complex, incluzând efecte negative i
i indirect (tabelul nr.1).

Tabelul nr.1 Efectele mobilit ii cercet torilor asupra rilor de origine
2

termen popularizat în anii 1950 cu referire la imigrarea în SUA a savan ilor de prim-rang din a a ri ca Marea
Britanie, Canada i fosta URSS; azi este mai mult utilizat pentru a defini transferul de popula ie cu studii superioare
din rile în curs de dezvoltare spre rile dezvoltate
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Efecte pozitive

Efecte negative

Transferul de cuno tin e i tehnologii, care pot

Pierderea capitalului uman, care este crucial

cre te productivitatea i dezvoltarea economic

pentru productivitatea i cre terea economic

Aptitudini i experien util aduse de c tre

Reducerea num rului de speciali ti califica i i

migran ii repatria i

pierderea celor mai buni i califica i

Investi ii i remiten e în ara de origine

Pierderea investi iilor originale în educa ie i
instruire

Dezvoltarea pie ei (produsele i serviciilor

Insuficien de competen e în sectoare critice,

migran ilor) în ara de origine

cum ar fi ocrotirea s

Leg turi tiin ifice i comerciale între ara de

Pierderea contribu iilor din taxe

ii i educa ia

origine i ara gazd
Includerea activ în procesele de globalizare

Pericolul atragerii altor cercet tori din ara de
origine de c tre cei pleca i

Sursa: elaborat de c tre autori

Politici în domeniul mobilit ii
Pentru a face fa

provoc rilor ce apar în urma migr rii persoanelor înalt calificate,

rile

dezvoltate i cele în curs de dezvoltare implementeaz politici migra ioniste specifice (legisla ie
migra ional , criterii de naturalizare, accesibilitatea educa iei i pie ei muncii pentru migran i
.a.). Aceste ac iuni determin , în mare parte, direc iile i volumul fluxurilor de migran i str ini
înalt califica i. Factorii de decizie din

rile avansate încearc atrag muncitori înalt califica i de

peste hotare sau cel pu in s previn emigrarea cercet torilor proprii.
O aten ie deosebit

este acordat

politicii de mobilitate la nivelul UE, în contextul

obiectivului de la Lisabona de a deveni cea mai competitiv economie din lume. Astfel, UE
încearc s fac cariera în cercetare mai atractiv pentru cei mai buni tineri, s încurajeze
cercet torii europeni s stea acas

i s atrag cei mai buni cercet tori de pe pia a mondial în

Europa. În acest sens a UE a aprobat Strategia de mobilitate, care prevede m suri pentru
dezvoltarea unui mediu mai favorabil pentru mobilitatea cercet torilor, inclusiv perfec ionarea
legisla iei (admiterea, condi ii de intrare, asigurarea social ), servicii de informare i asisten
mai calitative (anun area locurilor vacante, disponibilitatea informa iei practice), îmbun

irea

bazei tiin ifice (schimbul practicilor celor mai bune, benchmarkimg) etc. [6].
Crearea unei pie e deschise a muncii de cercetare în Europa este unul din scopurile aprob rii
Cartei Europene a Cercet torilor i a Codului de Conduit pentru Recrutarea Cercet torilor de
tre UE în 2007, care este un instrument pentru

rile-membre, angajatori, finan atori i

cercet tori de a adopta ini iative ulterioare în acest domeniu. Din cauza unor succese mai mici
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decât se a tepta în atragerea for ei de munc calificate de peste hotare ca urmare implement rii
acestor m suri, în 2007 Comisia European a propus un ir de m suri noi inclusiv a introdus o
schem

special

(“blue card”) pentru a reduce semnificativ barierele imigra ioniste a

speciali tilor înalt califica i.
i la nivelul unor

ri aparte europene se i-au m suri pentru atragerea cercet torilor de peste

hotare. Acestea sunt foarte diferite. De exmplu, Fran a are un program special pentru atragerea
celor mai bun exper i din lume i formarea în jurul lor a unor echipe na ionale. Foarte multe

ri

acord facilit i fiscale (Danemarca – primii 3 ani; Olanda – 30% reduceri a impozitului pe venit
timp de 10 ani .a.) [4, p.292].
În cazul SUA, care este cel mai mare recipient de for

de munc calificat , factorii care

determin o cerere atât de mare sunt atât m surile interne (finan are, crearea locurilor de munc
etc.), cât i m surile luate de

rile exportatoare. Astfel, India începând cu anul 2001 acord

credite speciale („soft loans”) pentru studen ii indieni, dornici s

i continue înv

tura peste

hotare. În rezultatul acestei politici, India a dep it China dup num rul de studen i trimi i la
studii în SUA.
Unele din politicile cu efecte pozitive pentru atenuarea fenomenului brain-drain s-a dovedit a
fi stimularea deschideri filialelor companiilor transna ionale (CTN) în statele în curs de
dezvoltare. Acest lucru s-a întâmplat în China i India, unde s-au întors mul i cercet tori,
ingineri, antreprenori, unii din ei fiind pot fi manageri la filialele CTN. Exemple se întâlnesc i
Brazilia, Coreea, Singapur, Taiwan i chiar în
se pot întâmpla doar în

ri mai dezvoltate ca Irlanda. Îns a a fenomene

rile care au cuno tin e, infrastructur

i alte posibilit i de atragere a

cercet torilor. Sunt cunoscute i cazuri (China, Malaezia) în care cercet tori locali au trecut de la
lucrul în filialele CTN la lucru în companii locale sau chiar institu ii publice de cercetare [293].
Politicile utilizate la nivelul majorit ii

rilor in, în primul rând, de înt rirea capacit ilor

tiin ifice i inova ionale, care ar permite men inerea / atragerea cercet torilor califica i:
- investirea substan ial

i pe termen lung în cercetare i înv

mânt superior;

- înt rirea promov rii i recunoa terii activit ilor tiin ifice de c tre societate;
- integrarea tiin ei i bussines-ului, prin dialog, finan area programelor, politici comune care s
creeze oportunit i pentru finan area infrastructurii i a unor salarii mai bune în cercetare;
- îmbun

irea atmosferei tiin ifice i asigurarea unor standarde de munc .

Totodat , la nivelul politicilor de personal se creeaz oportunit i de cre tere rapid în
carier , atragerea i stimularea tinerilor cercet tori (inclusiv oportunit i de a asigura problema
locativ ), aceasta fiind o perioad critic pentru a decide dac s emigreze sau nu, sus inerea
mobilit ii adecvat organizate, care ar contribui la asigurarea vie ii profesionale i private,
îmbun

irea instruirii, deprinderilor i experien ei cercet torilor .a.
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S-a dovedit a fi util utilizarea cooper rii interna ionale crearea condi iilor adecvate pentru
cercet torii locali i prevenirea migr rii lor definitive. În acest scop, se creeaz oportunit i de
stabilire a contactelor interna ionale, se creeaz fonduri comune pentru cercet torii tiin ifici,
care sunt interesante pentru partenerii str ini, încurajarea competi iei pentru proiecte din cadrul
programelor interna ionale, asigurarea accesului la echipament modern .a. Un loc deosebit în
cooperare se atribuie diasporei tiin ifice, stabilindu-se i men inându-se re ele i baze de date,
stimulându-se întoarcerea ei, dezvoltându-se parteneriate între diferite institu ii.
surile indirecte, care stimuleaz un bilan migratoriu pozitiv al cercet torilor includ
cet enie dubl

i drepturi reziden iale flexibile, sistem de înv

mânt superior permisibil,

asigurarea drepturilor omului i a altor avantaje a unei societ i civile moderne.
În Republica Moldova, de i s-au înregistrat emigr ri însemnate ale cercet torilor, în special
în anii 90 ai secolului trecut, nu au existat politici i ac iuni speciale în sprijinul solu ion rii
problemelor provocate de bilan ul migratoriu negativ în domeniul cercet rii-dezvolt rii. Abia la
sfâr itul anului 2008 a fost lansat

de c tre Academia de

tiin e ini iativa "Dezvoltarea

cooper rii în cadrul diasporei tiin ifice a Republicii Moldova", care i-a propus drept scop
crearea unei platforme de interac iune între diaspora tiin ific
comunitatea

a Republicii Moldova

tiin ifica din Moldova prin crearea etapizat a Re elei Diasporei

i

tiin ifice a

Republicii Moldova. În cadrul acestei ini iative merit s fie men ionate dou proiecte ini iate:
- „Conectarea diasporei tiin ifice a Republicii Moldova la dezvoltarea tiin ific
rii de origine”, în comun cu
finan at de Funda ia

tiin ific

i economic a

coala Politehnica Federal din Lausanne (EPFL), Elve ia, i
Elve ian , care urm re te elaborarea unui mecanism ce ar

contribui la identificarea c ilor de implicare a savan ilor expatria i originari din Moldova în
procesul de dezvoltare tiin ific

i economic de la noi;

- „Abordarea fenomenului de exod de creieri i consolidarea Moldovei ca platform de cercetare
i dezvoltare prin revenirea temporar a oamenilor de tiin

moldoveni expatria i”, sub egida

Organiza iei Interna ionale pentru Migra ie (OIM), care urm re te repatrierea temporar a 30 de
cercet tori originari din Republica Moldova.
Concluzii
Mobilitatea cercet torilor este un proces complex, determinat de un ir de factori i motiva ii
personale. El este în strâns concordan cu procesele de globalizare, fiind atât o consecin , cât i
un stimulator al acestora. Deoarece speciali tii talenta i de peste hotare contribuie esen ial la
dezvoltarea unei economii bazate pe cuno tin e în

rile dezvoltate, guvernele acestora

elaboreaz politici speciale pentru atragerea cercet torilor tiin ifici performan i din afar .
Pentru Republica Moldova, sistemul de cercetare-dezvoltare a c reia este un donator, este
important de utiliza adecvat experien a interna ional în domeniul men inerii capitalului uman i
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atenu rii consecin elor emigr rii speciali tilor gata forma i. Analizele arat c scop nu poate fi
atins prin ac iuni restrictive, m suri de ordin administrativ; din contra, aceasta poate conduce la
reducerea capacit ilor tiin ifice, cercet torii locali fiind mai izola i fa

de circuitul tiin ific

interna ional.
Deschiderea interna ional

i stimularea cooper rii tiin ifice, inclusiv posibilitatea de a

câ tiga proiecte interna ionale activând acas , de a merge pe o perioad limitat la stagii, de a
participa la manifesta ii tiin ifice peste hotare, poate reprezenta un instrument eficient în
men inerea poten ialului tiin ific autohton i o alternativ emigr rii. Totodat , este necesar
continuarea ac iunilor de implicare a diasporei tiin ifice în fortificarea capacit ilor tiin ifice
na ionale, prin participarea în comun la proiectele
acordurilor de colaborare între institu iile gazd

tiin ifice interna ionale, încheierea

i organiza iile tiin ifice de la noi, scrierea

lucr rilor în comun .a. În acest scop, este necesar de a atrage fonduri europene, precum i
expertiz din centre scientometrice recunoscute.
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FACTORII DE CRESTERE ECONOMIC
Leonard L
RESCU, drd., ULIM
Emil D NESCU, drd., ULIM
Alexandru GRIBINCEA, dr.hab., prof.univ., ULIM
Economic development is the increase in the amount of people in a nation's population with sustained
growth from a simple, low-income economy to a modern, high-income economy. Its scope includes the process and
policies by which a nation improves the economic, political, and social well-being of its people. "'Economic
development' or 'development' is a term that economists, politicians, and others have used frequently in the 20th
century. The concept, however, has been in existence in the West for centuries. Modernization, Westernization, and
especially Industrialization are other terms people have used when discussing economic development. Although no
one is sure when the concept originated, most people agree that development is closely bound up with the evolution
of capitalism and the demise of feudalism." The study of economic development by social scientists encompasses
theories of the causes of industrial-economic modernization, plus organizational and related aspects of enterprise
development in modern societies. It embraces sociological research on business organization and enterprise
development from a historical and comparative perspective; specific processes of the evolution (growth,
modernization) of markets and management-employee relations; and culturally related cross-national similarities
and differences in patterns of industrial organization in contemporary Western societies. On the subject of the
nature and causes of the considerable variations that exist in levels of industrial-economic growth and performance
internationally, it seeks answers to such questions as: "Why are levels of direct foreign investment and labour
productivity significantly higher in some countries than in others?"

Cre terea popula iei umane, diminuarea rezervelor de materii prime ireproductive, gradul
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