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It’s well known, that the innovation and technology transfer currently represent the main engine of
competitiveness of the national economy and business environment. The article presents a description of the process of
innovation and transfer of science’s achievements to the business in Moldova. This process is an important one at the
moment, in respect that the relationship between areas of material production and intellectual creation is inevitable for
transformation of new knowledge into economic growth. This involves the development of a partnership between
institutions in the field of science and innovation, the business environment (SME) and the Academy of Sciences of
Moldova, as a public institution of national interest, which facilitates and monitors the implementation of projects and
ensures their funding from public sources.
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Introducere. Tendinţa actuală a omenirii este de a-şi dezvolta un nou tip de economie, şi anume,acela bazat pe cunoştinţe, ceea ce implică crearea acelui mediu, care să poată genera, transfera şi utilizarapid şi eficient cunoştinţele. În prezent ştiinţa şi, respectiv, cercetarea ştiinţifică este unanim recunoscutăca forţă principală de producţie şi ca sursă de inovare şi transfer de tehnologie. Inovarea şi transferultehnologic dictează în mare măsură creşterea economică durabilă a oricărei ţări şi contribuie la ridicareanivelului de trai al populaţiei. De aceea toate ţările lumii, implicit şi Republica Moldova, acordă o atenţiedeosebită ştiinţei, alături de inovare şi transfer tehnologic, contribuind la implementarea realizărilorştiinţifice în mediul economic.Totodată, ţinând cont de consecinţele pe care le are criza economico-financiară asupra dezvoltăriiîn general, dar şi a mediului de afaceri în special, putem afirma cu siguranţă că cercetarea şi inovarea potsă fie o soluţie pentru supravieţuirea şi dezvoltarea eficientă a întreprinderilor, indiferent de mărimeaacestora. Este confirmat deja, că întreprinderile care au succes şi înregistrează creşterea cea mai rapidăsunt acele întreprinderi, care utilizează în activitatea lor soluţii inovative, şi tocmai de aceea ponderea ceamai mare a veniturilor acestor întreprinderi este generată de produse şi servicii noi sau semnificativîmbunătăţite. Dacă întreprinderile mari au avantajul, că pot asigura din surse proprii bugetul,competenţele, infrastructura de cercetare şi mecanismele de realizare necesare, pentru întreprinderilemici şi mijlocii (IMM) inovarea reprezintă o provocare pe care, în cele mai multe cazuri, nu o pot gestionasingure.De aceea, ţinând cont de ponderea pe care o au IMM-urile atât în realizarea PIB-ului, cât şi încrearea de locuri de muncă, de flexibilitatea înaltă a acestora la schimbări rapide, inclusiv la aplicareainovaţiilor şi noilor tehnologii, determină autorităţile să investească în dezvoltarea acestor întreprinderi,precum şi în aprofundarea şi diversificarea cercetării. În Republica Moldova, statul de asemenea estepreocupat de căutarea soluţiilor pentru susţinerea IMM-urilor, una dintre acestea fiind crearea unorparteneriate între sectorul academic şi cel privat (IMM-urili) pentru derularea unor proiecte comune deaplicare a rezultatelor cercetării în economie.În prezentul articol ne vom axa în principal pe procesul de inovare şi transfer tehnologic arealizărilor savanţilor autohtoni către mediul economic, având în vedere, că sinteza, care se produce întredomeniile producţiei materiale şi creaţiei intelectuale este inevitabilă pentru transformarea noilorcunoştinţe într-o creştere economică. Aceasta presupune dezvoltarea unui set de activităţi sistemice devalorificare şi comercializare a noilor cunoştinţe ştiinţifice, tehnologice, funcţionale, organizatorice, deafaceri prin crearea unui sistem de relaţii şi structuri interactive.
Conţinutul de bază. În Uniunea Europeană s-a dezvoltat conceptul de „Sistem NaţionalInovativ”(SNI), care porneşte de la premisa că, înţelegerea legăturilor dintre actorii implicaţi în inovareeste fundamentul îmbunătăţirii performanţei tehnologice. Inovarea şi progresul tehnic sunt rezultatulunui ansamblu complex de relaţii între actorii producţiei, distribuţiei şi aplicării diferitelor forme alecunoaşterii. Performanţa inovativă a unei ţări depinde, într-o mare măsură, de modul cum aceşti actoriinterrelaţionează, ca elemente ale unui sistem de creare de cunoştinţe şi cum utilizează tehnologiile. Aceştiactori sunt în primul rând întreprinderile private, universităţile, instituţiile publice de cercetare castructuri instituţionale şi forţa de muncă din interiorul acestora. Dintre definiţiile recente ale SNI,menţionăm pe aceea potrivit căreia SNI reprezintă „acel ansamblu de instituţii, care împreună şi

independent contribuie la dezvoltarea şi difuzia inovării şi noilor tehnologii şi care asigură cadrul în
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interiorul căruia guvernele formează şi aplică politici de influenţare a procesului de inovare. Cu alte cuvinte
acesta este un sistem de instituţii interconectate pentru a crea, stoca şi transfera cunoaşterea, calificarea şi
produsele, care definesc noi tehnologii”.În Republica Moldova nu există încă un Sistem Naţional Inovativ, nu este definită încă o cultură ainovării în plin sens, însă, elaborarea şi implementarea inovaţiilor în economie devine din ce în ce maiactuală, iniţiativele de introducere a culturii inovării în viaţa de zi cu zi este tot mai evidentă, iareforturile actorilor implicaţi în acest proces încet încep a înregistra unele rezultate. Din punct de vedereinstituţional, programele şi proiectele de cercetare, dar şi cele orientate spre inovare şi transfertehnologic în Republica Moldova sunt coordonate de Academia de Ştiinţe a Moldovei (AŞM), fiind lamoment unica instituţie publica de interes naţional în sfera ştiinţei şi inovării. Desigur, Republica Moldovaeste încă departe de nivelul ţărilor, în care inovarea este baza dezvoltării durabile, însă primii paşi au fostfăcuţi. În acest context, conceptul de inovare în ţară se implementează din a.2004, odată cu adoptareaCodului cu privire la ştiinţă şi inovare. Punând în aplicare Codul, de asemenea în a.2004, în scopulimplementării politicii în domeniul inovării, dar şi asigurării unei conexiuni între mediul de cercetare şicel de afaceri pentru facilitarea transferului de cunoştinţe, în cadrul Academiei de Ştiinţe a Moldovei a fostcreată Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic (AITT), fiind în acelaşi timp una din verigile centraleîn sistemul de relaţii ale inovării.Un alt impuls în realizarea unei traiectorii ascendente a competitivităţii economiei naţionale dinperspectiva dezvoltării performanţei inovative şi creării unui sistem de relaţii şi structuri interactive înRepublica Moldova, a fost oferit prin elaborarea şi adoptarea în a.2007 a Legii „Cu privire la parcurileştiinţifico-tehnologice şi incubatoarele de inovare”. Legea respectivă a contribuit la crearea infrastructuriide inovare în ţară, elementele principale ale căreia sunt parcurile ştiinţifico-tehnologice şi incubatoarelede inovare, în cadrul cărora, IMM-uri inovative, în condiţii cu facilităţi, pot realiza proiecte de inovare şitransfer tehnologic. Făcând o mică paranteză, menţionăm, că legea a fost adoptată, însă spre regret,implementarea ei rămâne în urmă, ceea ce afectează potenţialul de succes.Referindu-ne, însă la aplicarea rezultatelor cercetării în economie, e de menţionat, că transferultehnologic de la mediul de cercetare în toată lumea presupune o relaţie de cooperare între trei entităţi –resursa de tehnologie (instituţia din sfera ştiinţei şi inovării), interfaţa (instituţia de stat, care asigurăfinanţarea din surse publice) şi utilizatorul/beneficiarul rezultatelor obţinute (IMM). Aceste trei entităţiau ca obiectiv accelerarea utilizării economice a rezultatelor cercetării, implicând tranziţia de la invenţie lainovare şi difuzarea de succes pe piaţă, creând astfel valoarea adăugată.În Republica Moldova instrumentul “Proiecte de transfer tehnologic” a fost lansat în a.2005 încadrul AŞM, care, în lipsa altor instrumente instituţionale de facilitare a inovării şi transferului tehnologic,este unul foarte important, pentru a da finalitate acelor cercetări, care s-au finisat cu succes, dar şi a celor,care au găsit o capacitate de absorbţie în economia naţională.E de menţionat, că conform Acordului de parteneriat între Guvern şi Academia de Ştiinţe aMoldovei (Hotărârea Guvernului nr. 27 din 22.01.2009), resursele investiţionale necesare realizăriiproiectelor de inovare şi transfer tehnologic, pot fi atrase atât din contul resurselor publice, cât şi al celorprivate. Implementarea acestor proiecte se efectuează în parteneriate dinte instituţiile din sfera ştiinţei şiinovării şi mediul de afaceri cu suportul financiar al statului (prin intermediul AŞM), care împreunăcontribuie la dezvoltarea activităţii inovaţionale în Republica Moldova.Selectarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic pentru realizare se efectuează în baza unuiconcurs anual, la care pot participa instituţiile acreditate în domeniul ştiinţei şi inovării, cu condiţiaobligatorie de garantare a cofinanţării proiectului din surse nebugetare (IMM) în mărime de cel puţin 50la sută din costul lui.ÎMM-urile, de asemenea pot participa la concurs, însă pentru acestea una dintre condiţiileobligatorii este să fie rezidente ale unuia dintre parcurile ştiinţifico-tehnologice sau incubatoarele deinovare existente la moment în Republica Moldova.Alături de alocările bugetare ale statului, un rol important în acest proces cu siguranţă îl auinvestiţiile din sectorul privat, care, pe lângă efortul financiar, prezintă şi alte avantaje apreciabile derealizare a transferului tehnologic. Însă alocările din bugetul de stat sunt una din cele mai importantesurse de finanţare, deoarece acestea reprezintă un semnal pentru mediul de afaceri (potenţiali investori),că statul conştientizează riscurile aferente inovării şi transferului tehnologic, le acceptă, şi doreşte sădezvolte acest proces inovaţional, considerându-l ca fiind unul important.Experienţa acumulată până în prezent demonstrează, că identificarea unui cofinanţator (IMM)pentru realizarea acestor proiecte şi implementarea inovaţiilor rămâne a fi o problemă pentru cercurile decercetare. În primul rând, micii antreprenori, activând într-un mediu politico-economic instabil şi corupt,fiind mereu preocupaţi de căutarea modalităţilor de supravieţuire, rareori urmăresc să inoveze îndomeniul în care activează, fiind totodată vulnerabili la evoluţiile care au loc pe piaţă şi în societate.



ANALELE INSTITUTULUI DE ECONOMIE, FINANŢE ŞI STATISTICĂ 119Aceştia nu se grăbesc să implementeze, deoarece inovaţiile implică mereu riscuri. Sectorul IMM-urilor dinRepublica Moldova este orientat relativ slab către activităţi de risc, mai cu seamă având acces redus lacapital, deoarece băncile evită să finanţeze/crediteze costurile acestora.În acelaşi timp e de menţionat, că în Republica Moldova se fac cercetări în cele mai diverse domenii,însă nivelul de maturitate a rezultatelor cercetărilor pentru implementare este relativ slab. Acest fapt esteconfirmat de Auditul tehnologic al proiectelor de cercetări ştiinţifice, organizat în anul 2010 de cătreDirecţia Transfer Tehnologic a AITT în scopul aprecierii eficienţei rezultatelor obţinute de la realizareaproiectelor de cercetări aplicative (perioada 2008-2010) şi identificării posibilităţii de implementare aacestor rezultate prin intermediul proiectelor de inovare şi transfer tehnologic. În rezultatul audierii a 63de cercetători ştiinţifici din 17 instituţii ale AŞM şi examinării a circa 80 de proiecte, au fost elaborate doar5 proiecte de inovare şi transfer tehnologic, care în anul 2010 au şi fost finanţate şi şi-au găsit co-finanţatorul din surse private.Analizând ponderea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic după direcţii strategice, observămcă cele mai multe proiecte şi cele mai dezvoltate domenii pentru implementarea rezultatelor sale îneconomie sunt medicina şi agricultura. Inovaţiile în aceste domenii se implementează cel mai repede, darşi capacitatea de absorbţie este cea mai înaltă. În primul rând aceasta se datorează calificării relativ înaltea personalului din medicină. În plus, sectorului agro-industrial Guvernul îi acordă o atenţie deosebită,făcând în ultimii ani investiţii importante, inclusiv prin intermediul donatorilor străini.De asemenea din aceeaşi analiză se observă un potenţial neexplorat de realizări ştiinţifice, care nupoate şi puţin probabil că va putea fi implementat în viitorul imediat în Republica Moldova. Acestea suntrealizările în domeniul biotehnologiilor, nanotehnologiilor etc. În aceste domenii chiar dacă existărezultate apreciabile, nu există baze tehnologice, care ar permite implementarea lor în sectorul real aleconomiei. O soluţie ar fi orientarea spre comercializare, dar şi internaţionalizarea cât mai largă a acestorrealizări, ceea ce, posibil, ar atrage investiţiile străine şi ar permite micşorarea poverii financiareautohtone.Totodată, reieşind din experienţa de realizare a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, e demenţionat, că gradul de interes a cercetătorilor autohtoni, dar şi a mediului de afaceri pentru realizareaproiectelor de inovare şi transfer tehnologic este de asemenea relativ scăzut. Aceasta se datorează înprimul rând:
- lipsei dialogului dintre mediul de cercetare şi cel de afaceri, dar şi dintre aceştia şi societateacivilă şi autorităţi;
- riscurilor pe care le implică activităţile inovaţionale;
- lipsei resurselor financiare disponibile ale IMM-urilor şi accesului limitat al acestora la creditelefinanciare;
- necorespunderii rezultatelor realizărilor ştiinţifice cu necesităţile IMM-urilor;
- promovării insuficiente a oportunităţilor de finanţare a IMM-urilor care inovează;
- lipsei resurselor umane calificate (cunoştinţe slabe de antreprenoriat, de elaborare şi gestionarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, de marketing inovaţional etc.);
- culturii inovaţionale, dar şi a celei antreprenoriale slab dezvoltate;
- promovării slabe a activităţilor, ce ţin de inovare şi transfer tehnologic în mediul de afaceri, darşi în societate, în special a „cazurilor de succes”;
- lipsei stimulentelor, care ar încuraja realizarea proiectelor şi dezvoltarea parteneriatelor pentruinovare şi transfer tehnologic.Se pare, de asemenea, că finanţarea din partea statului a proiectelor de inovare şi transfertehnologic nu este totuşi un instrument suficient de stimulator. Această concluzie apare în rezultatulmanifestării interesului scăzut faţă de acest proces a actorilor implicaţi – pe de o parte, posibil, căcercetătorii dispun de alte posibilităţi de finanţare, mai accesibile sau mai simple în raport cu cele oferitede instrumentul proiecte de transfer tehnologic, iar pe de altă parte, mediul de afaceri nu înţelege pedeplin beneficiile pe care le poate obţine în cadrul transferului tehnologic.Pe de altă parte, e de menţionat, că nivelul de credibilitate al IMM-urilor faţă de rezultatelecercetărilor autohtone este foarte scăzut. Această concluzie poate fi confirmată de dificultatea de a găsi uncofinanţator pentru realizarea proiectelor din partea mediului de cercetare. Aceasta este o consecinţă alipsei unui dialog constructiv între mediul de cercetare şi cel de afaceri, promovării insuficiente a acestorrealizări, în special a „cazurilor de succes” de realizare a parteneriatelor dintre mediul academic şi cel deafaceri. Totodată nu există o bază de date privind cererea mediului de afaceri pentru cercetare. Aceasta arcontribui la implicarea mai activă a mediului de afaceri în activitatea inovaţională, precum şi ar orientamediul de cercetare spre necesităţile concrete ale IMM-urilor autohtone în procesul de elaborare aprogramelor şi proiectelor de cercetare.Un alt aspect al problemei îl constituie nivelul de pregătire a resurselor umane pentruimplementarea şi gestionarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, care este redus. Deoarece



Economie, Finanţe, Sociologie, Statistică120activitatea inovaţională în Republica Moldova este la faza incipientă, este evident că nu există specialiştibine pregătiţi în domeniul inovării şi transferului tehnologic. Personalul antrenat în activitatea de inovareşi transfer tehnologic beneficiază puţin de instruiri specializate în ţară, iar cele din străinătate suntcostisitoare. Cu toate că încercări de a perina experienţa străină există prin intermediul diferitorinstrumente ale Uniunii Europene, datorită colaborării eficiente cu state ca România, Italia, Grecia etc. Însăatât timp cât sistemul de educaţie universitară, dar şi cel de învăţare pe tot parcursul vieţii (lifelonglearning) nu va asigura competenţe capabile să asimileze rezultatele cercetărilor ştiinţifice, şi în generalnu va pregăti cadre calificate pentru noua economie, inovaţională, majoritatea investiţiilor în cercetare nupot avea un impact semnificativ în economia ţării.Vorbind despre implicarea întreprinderilor mici şi mijlocii în procesul de inovare şi transfertehnologic putem spune că acestea joaca un rol esenţial în realizarea acestui proces, alături de suportulfinanciar (50% din suma proiectului) oferit de stat. IMM-urile oferă viteză şi flexibilitate în luareadeciziilor, se pot adapta rapid la cerinţele pieţei. Aplicând tehnologiile noi, realizările ştiinţei în procesulde producţie, lansează produse şi servicii noi, competitive pe piaţă, contribuind astfel la creştereacompetitivităţii economiei naţionale de rând cu creşterea bunăstării populaţiei.Totodată, există o serie de factori, care împiedică lansarea proiectelor de inovare şi transfertehnologic în Republica Moldova, precum:
- lipsa experienţei şi a personalului calificat pentru realizarea politicii de stat în domeniul inovăriişi transferului tehnologic;
- lipsa reacţiei la lansarea noilor produse, cererea scăzută din partea consumatorilor pentruinovaţii;
- finanţare limitată bugetară şi extrabugetară, inclusiv a împrumuturilor şi fondurilor atrase;
- lipsa canalelor indirecte de finanţare a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, ainvestitorilor şi a firmelor cu capital de venture, care să finanţeze activităţile de inovare riscante. Capitalulventure (de risc) nu este încă prezent pe piaţa Republicii Moldova, cu toate că iniţiative de elaborare aunui proiect de lege privind capitalul de venture există. Instituţiile, care ar putea finanţa afacerile riscanteezită să se implice în asemenea activităţi, iar cazuri de succes, chiar dacă există, nu sunt suficientpromovate pentru a încuraja participarea lor în asemenea proiecte. De asemenea nu există stimulentepentru investitori, pentru crearea fondurilor cu capital de venture şi alte fonduri, care să sprijine mediulde afaceri inovaţional, în special IMM-urile, care inovează;
- lipsa factorului extern în finanţarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, precum suntprogramele şi fondurile internaţionale de finanţare (Programele Cadru, Programul Operaţional ComunRomânia-Ucraina-Republica Moldova etc.), care încurajează şi promovează sistemul de relaţii şi structuriinteractive în realizarea cercetării-inovării;
- insuficienţa resurselor financiare proprii la întreprinderi;
- costul înalt al inovaţiilor şi termenul mare de recuperare a investiţiilor;
- riscuri economice înalte;
- lipsa unui cadru de reglementare a activităţii inovaţionale în general. Inovarea nu este declaratăprioritate de stat, iar în legislaţia în vigoare a Republicii Moldova nu se ţine cont de caracterul riscant alactivităţii de inovare, nu sunt prevăzute stimulente şi alte măsuri pentru a încuraja şi sprijini actoriiimplicaţi în asemenea activităţi;
- lipsa informaţiilor şi acces limitat la informaţiile referitoare la piaţă, tehnologiile noi etc.;
- dezvoltarea insuficientă a managementului inovării şi transferului tehnologic;
- lipsa unor servicii, care să sporească capacitatea de interacţiune a entităţilor implicate îninovare şi transfer tehnologic etc.Lichidarea acestor obstacole, ar anima procesul de implementare a realizărilor ştiinţifice în mediuleconomic al Republicii Moldova. La moment, însă remarcăm, că beneficiile, care rezultă din parteneriatulIMM-urilor cu instituţiile din sfera ştiinţei şi inovării prin intermediul AŞM sunt relativ mari. Efecteleconcrete sunt vizibile în rezultatele economice cu valoare ascendentă, înregistrate de IMM-uri, astfel căîndrăznim să concluzionăm că inovaţia şi transferul tehnologic contribuie incontestabil la creştereacompetitivităţii IMM-urilor care le implementează în sistemul lor de funcţionare.Vorbind despre aceste beneficii şi analizând rezultatele concrete obţinute în acest domeniu înperioada anilor 2005-2010, e de menţionat, că efortul parteneriatelor pentru inovare şi transfertehnologic încet a început a da rezultate. Începând de la 8 proiecte în a.2005, în a.2010 au fostimplementate 36 de proiecte de transfer tehnologic, în total în 6 ani fiind realizate 120 de proiecte.Numărul proiectelor variază de la an la an (Figura 1) în dependenţă de nivelul de maturitate a rezultatelorcercetărilor pentru implementare şi de gradul de interes al cercetătorilor autohtoni, dar şi al mediului deafaceri pentru efectuarea transferului tehnologic.
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Fig. 1. Dinamica proiectelor de inovare şi transfer tehnologic,
realizate în cadrul AŞM în anii 2005-2010Sursa: Elaborată de autor în baza datelor AITT.Din Figura 1 observăm evoluţia proiectelor de inovare şi transfer tehnologic. Astfel, în a.2007numărul acestora a înregistrat o creştere expansionistă, iar începând cu a.2008-2009 se observă o micădiminuare, condiţionată de condiţiile de criză financiar-economică, dar şi de aprobarea mai selectivă aproiectelor. În primii ani, neexistând o experienţă vădită în elaborarea, selectarea şi gestionareaproiectelor, pentru realizare erau acceptate toate proiectele parvenite la concurs, pe când începând cua.2008, fiind clar stabilite priorităţile şi criteriile de selectare, pentru realizare sunt acceptate doar aceleproiecte, care dispun de un potenţial de implementare mai ridicat şi de un grad de absorbţie mai înalt.În perioada analizată, finanţările din surse publice în cadrul proiectelor de transfer tehnologic, auconstituit 36.9 milioane MDL. Fiind o sumă importantă, aceste finanţări au stimulat IMM-urile de aparticipa în cadrul parteneriatelor pentru inovare şi transfer tehnologic. În perioada analizată derezultatele transferului tehnologic au beneficiat 36 de IMM-uri. În Figura 2 este prezentată evoluţianumărului IMM-urilor inovaţionale, participante la realizarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologicîn anii 2005-2010.

Fig. 2. Dinamica numărului întreprinderilor inovaţionale, participante la realizarea proiectelor
de inovare şi transfer tehnologic, realizate în cadrul AŞM în perioada 2005-2010Sursa: Elaborată de autor în baza datelor AITT.Aici e de menţionat, că dacă în a.2005 finanţarea din surse publice se făcea la nivel de 100%, atunciîn a.2010 – la nivel de 50% din suma proiectului (alte 50% – contribuţia IMM-urilor), iar formula 1+1 s-adovedit a fi una foarte eficientă, cu un grad destul de înalt de motivare a mediului de afaceri. Astfel, peparcursul a 6 ani investiţiile din sectorul privat în aceste proiecte au atins cifra de 32.2 milioane lei(Figura 3).
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Fig. 3. Dinamica finanţării proiectelor de inovare şi transfer tehnologic în anii 2005-2010
(bugetul de stat şi cofinanţarea mediului de afaceri)Sursa: Elaborată de autor în baza datelor AITT.În acelaşi timp menţionăm, că în anul 2005 valoarea medie totală a unui proiect de inovare şitransfer tehnologic constituia 160.000 lei, fiind în creştere ascendentă anuală, costul unui proiectajungând la 530.000 lei în anul 2010. Reprezentând o creştere substanţială, aceşti indicatori mărturisescdespre efortul tot mai mare atât al statului, cât şi al IMM-urilor în realizarea proiectelor, dar şi despreproporţiile crescânde ale acestor proiecte. Cu alte cuvinte, actorii implicaţi în realizarea lor devin tot maiîncrezuţi în succes, implementând proiecte tot mai îndrăzneţe şi mai valoroase pentru economia ţării.Pentru a evalua impactul de la realizarea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic este necesarde a analiza performanţele obţinute, unul dintre indicatori fiind volumul producţiei inovaţionale obţinute(Figura 4). În rezultatul unui audit retrospectiv s-a constatat, că în perioada derulării proiectelor detransfer tehnologic au fost produse şi comercializate mărfuri şi servicii cu o valoare totală de 61.4milioane lei. Astfel, la fiecare leu investit din mijloace publice în proiecte de inovare şi transfer tehnologics-au obţinut aproape 2 lei vânzări de produs.
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Fig. 4. Volumul producţiei inovaţionale obţinute în rezultatul realizării proiectelor de inovare
şi transfer tehnologic în perioada anilor 2005-2010Sursa: Elaborată de autor în baza datelor AITT.Conform acestor indicatori, observăm că volumul producţiei inovaţionale obţinute din inovare şitransfer tehnologic pe parcursul anilor 2005-2010 s-a aflat într-o permanentă creştere cu indici economicidiferiţi. Sfera de activitate a IMM-urilor implicate în realizarea proiectelor de inovare şi transfertehnologic ţine în principal de domeniul agriculturii, inclusiv agricultura ecologică şi tehnică agricolă,medicinii, industriei alimentare. O serie de proiecte se realizează în domeniul zootehniei, biotehnologiei,prelucrarea deşeurilor etc.Reieşind din această simplă analiză a indicatorilor procesului de inovare şi transfer tehnologic afost posibil de a contura câteva concluzii:
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Pe de o parte:1. Întreprinderile mici şi mijlocii joaca un rol esenţial în realizarea inovării şi transferuluitehnologic, alături de suportul financiar (50% din suma proiectului) oferit de stat.2. Totodată, există o serie de factori, care împiedică lansarea proiectelor de inovare şi transfertehnologic în Republica Moldova, înlăturarea cărora ar anima procesul de implementare a realizărilorştiinţifice în mediul economic.3. IMM-urile, având resurse financiare proprii limitate întâmpină multiple dificultăţi în obţinereade capital sau credite pentru implementarea proiectelor, deoarece băncile comerciale refuză să creditezeafacerile inovaţionale, care implică un grad înalt de risc.4. La ora actuală, anume alocările din bugetul de stat sunt una din cele mai importante surse definanţare a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic, deoarece acestea reprezintă un semnal pentrumediul de afaceri (potenţiali investori), că statul conştientizează riscurile aferente, le acceptă, şi doreşte sădezvolte acest proces inovaţional, considerându-l unul important.5. Beneficiile, care rezultă din parteneriatul IMM-urilor cu instituţiile din sfera ştiinţei şi inovăriiprin intermediul AŞM sunt mari. Efectele concrete sunt vizibile în rezultatele economice cu valoareascendentă, înregistrate de IMM-uri.6. În acelaşi timp, factorul extern în finanţarea poiectelor de inovare şi transfer tehnologic lipseşte.7. De asemenea lipsesc canalele indirecte de finanţare a inovării şi transferului tehnologic, cum arfi capitalul de venture.
Pe de altă parte:8. Nivelul de maturitate a rezultatelor cercetărilor pentru implementare în Republica Moldova esterelativ slab.9. Gradul de interes a cercetătorilor autohtoni, dar şi a mediului de afaceri pentru realizareaproiectelor de inovare şi transfer tehnologic este, de asemenea, relativ scăzut.10. Analizând ponderea proiectelor de inovare şi transfer tehnologic după direcţii strategice,observăm că cele mai multe proiecte şi cele mai dezvoltate domenii pentru implementarea rezultatelorsale în economie sunt medicina şi agricultura.11. De asemenea din aceeaşi analiză se observă un potenţial neexplorat de realizări ştiinţifice, cumar fi cele în domeniul biotehnologiilor, nanotehnologiilor etc.12. Finanţarea din partea statului a proiectelor de inovare şi transfer tehnologic nu este totuşi uninstrument suficient de stimulator.13. Nivelul de credibilitate al IMM-urilor faţă de rezultatele cercetărilor autohtone este foartescăzut.14. Nivelul de pregătire a resurselor umane pentru implementarea şi gestionarea proiectelor deinovare şi transfer tehnologic este redus.Reieşind din analiza efectuată, dar şi ţinând cont de experienţa ţărilor dezvoltate, putem afirma, căpe acest fundal, anii care vin oferă pentru Republica Moldova oportunităţi pentru a realiza schimbăriimportante în toate domeniile, amplificând rolul cercetării, inovării şi transferului de tehnologie şi creândun mediu, care să poată genera, transfera şi utiliza rapid şi eficient cunoştinţele.Mai mult, în contextul actual de aderare la Uniunea Europeană şi integrare crescândă într-oeconomie tot mai globalizată, Moldova trebuie să fie pregătită să valorifice avantajele potenţiale asociateschimbărilor la nivel mondial, accentuând importanţa domeniului ştiinţei şi inovării, ca element strategicpentru relansarea unei creşteri economice durabile. Viitorul Republicii Moldova trebuie să fie acela al uneieconomii dinamice, competitive şi inovative, al unei economii a cunoaşterii cu accent pe educaţie,cercetare, dezvoltare tehnologică, inovare şi antreprenoriat.În ţara noastră, care prezintă cea mai mică valoare a performanţelor inovative, comparativ cu altestate, se impune identificarea modalităţilor de reducere a acestui decalaj. În vederea stimulării dezvoltăriiprocesului de inovare şi transfer tehnologic este necesar de a elabora şi adopta o serie de documentestrategice, cum ar fi un plan naţional de inovare, o strategie de dezvoltare inovaţională a ţării, care arconduce la creşterea capacităţii de inovare, dezvoltare tehnologică şi asimilare în producţie a rezultatelor

cercetării, în vederea îmbunătăţirii competitivităţii economiei naţionale şi a creşterii calităţii vieţii . Seimpune, de asemenea, crearea unor pârghii instituţionale, organisme cu responsabilităţi în monitorizareaimplementării acestor documente şi punerea la dispoziţie a unei serii de instrumente financiare. Totodatăeste important ca documentele elaborate să fie bazate nu numai pe priorităţile şi obiectivele politiciieconomice statale, dar, în acelaşi timp, să definească principii concrete şi eficiente de derulare a activităţiiinovaţionale şi investiţionale.De asemenea pentru reuşita implementării inovaţiilor şi transferului de cunoştinţe, se impuneconsolidarea unui climat favorabil inovării, în special prin îmbunătăţirea dialogului dintre mediulacademic şi cel de afaceri, promovarea inovării şi aplicarea rezultatelor inovării. La nivelulîntreprinderilor este necesar de a promova o astfel de cultură de afaceri, care să schimbe percepţiile,



Economie, Finanţe, Sociologie, Statistică124gândirea, reacţiile, iar inovarea să devină un stil de viaţă cu norme clare de activitate, cu valori, aspiraţii,credibilitate sporită faţă de provocările timpului. Cu cât cultura de afaceri a unei întreprinderi va fi maiînaltă, cu atât activităţile ei vor fi mai definite, posedând un impact direct şi nemijlocit asupra inovaţiei şiperformanţelor economice.
Concluzii. Republica Moldova are nevoie de constituirea unui mediu de afaceri favorabil inovării şio politică clară şi realistă în domeniu. Este nevoie de o abordare sistemică a inovării, în contextul relaţiilorşi intereselor tuturor participanţilor la acest proces: universităţi, instituţii de cercetare, mediu de afaceri,finanţatori şi, nu în ultimul rând, statul.În ceea ce priveşte cercetarea şi dezvoltarea, este necesară deplasarea accentelor spre inovare şitransfer tehnologic, din nevoia de a valorifica cât mai rapid rezultatele cercetării.Şi chiar dacă obiectivele stabilite la Lisabona în anul 2000, care stipulează că economia Europei sădevină cea mai competitivă şi mai dinamică economie bazată pe cunoaştere din lume, s-au dovedit a fiprea ambiţioase chiar şi pentru statele dezvoltate ale Uniunii Europene, este clar, că promovarea inovării,drept pârghie de creştere economică rămâne o condiţie obligatorie şi pentru Republica Moldova. Şi atâttimp cât inovarea şi transferul tehnologic nu vor figura printre priorităţile de dezvoltare a ţării, şi nu vor fiţinte pentru stimulare din partea statului, investiţiile şi efortul de cercetare vor rămâne nesemnificativepentru economia ţării.
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