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Rezumat. Pe fundalul crizei economice mondiale, economia Republicii 
Moldova (R.M.) continuă a fi una dintre cele mai vulnerabile, cel puţin la 
nivel european. Acest fapt are loc, în mare parte, din cauza că: (i) factorii de 
decizie principali, (ii) clasa academică şi (iii) liderii de opinie din sistemul 
educaţional al republicii, continuă să creadă că cea mai gravă cauză a crizei 
economice şi sărăciei ar fi exclusiv din cauza factorilor externi.  

În contextul lacunelor care se discută cu privire la sistemul educaţional 
în R.M., se vorbeşte mult că una din cauzele majore ale disfuncţionalităţii 
economiei ar fi „prea multă” educaţie teoretică şi „prea puţină” educaţie 
practică, dar se evită să se admită că conţinuturile teoretice selectate pentru 
procesul educaţional, sunt puţin relevante scopurilor de creştere economică.  

Subsemnatul mai consideră că o carenţă majoră a politicilor economice 
în R.M. este percepţia eronată asupra legăturii dintre sistemul educaţional şi 
economia naţională, dar şi mai mult, a percepţiei eronate a rolului educaţiei 
economice ca factor inevitabil al formării culturii economice în masă; a 
rolului-cheie al economiştilor în sistemul educaţionali şi al profesorilor în 
economia naţională, ca premisă majoră a posibilităţii de valorizare a 
şanselor de creştere economică, prin ajustare la dezechilibrele economice 
internaţionale. 

 

Introducere. Republica Moldova continuă să manifeste un deficit 
de calitate a deciziilor economice, din mai multe considerente, dar cea 
mai mare cauză pare să fie „deschiderea îngustă” faţă de conţinuturile 
teoretice, care ar putea schimba percepţia unei mase critice a 
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economiştilor profesionişti, în particular, şi eventual a unei majorităţi 
sociale, în general, cu privire la situaţia economică, şi factorii de creştere 
economică.  

Informaţia de calitate oricând a lăsat amprente esenţiale în procesul 
de formare a cunoştinţelor, de cultivare a imaginaţiei, creativităţii şi 
culturii profesionale, în orice domeniu de formare activitate; educaţia 
economică nu poate fi excepţie.  

Situaţia economică recentă a R.M. continuă să fie descrisă în lumina 
unei lipse critice de  performanţă: (i) economia R.M. urmează un model 
de creştere deficient, cu insuficienţă de capital (investiţii), forţă de 
muncă şi tehnologii; (ii) mediul de afaceri şi competitivitatea externă au 
rămas, în general, slab dezvoltate; (iii) acestea au condus la creşterea 
dezechilibrelor de cont curent în proporţii foarte mari, iar investiţiile 
străine directe (ISD) în calitate de sursă principală de finanţare a acestui 
decalaj au fost înlocuite cu împrumuturile externe. 

În paralel, dinamica situaţiei economice mai poate fi analizată şi 
indirect, după statisticile care reflectă starea de lucruri a celei mai 
vulnerabile categorii sociale - copiii - care dezvăluie că, doar în decursul 
anului 2014, tendinţa de agravare a lor a continuat şi mai mult. Astfel, 
chiar în ultimul an (2014), comparativ cu 2013, numărul copiilor 
identificaţi ca fiind victime ale infracţiunilor pasibile de anchetă penală, a 
crescut cu peste 70%[1]. 

Tendinţa în ţările avansate economic. „La etapa actuală, peste 
80% din valoarea activelor de pe pieţele globale, se atribuie valorii 
intangibile a acestora. Tot mai mult, aceasta devine o cuantificare a 
talentului, sub formă de cunoştinţe strategice, creativitate, adaptabilitate 
şi realizare de către forţa de muncă. În această nouă economie a 
talentului, avantajul competitiv rezidă în practicile integrate şi 
măsurabile de obţinere, ajustare, angajare, avansare şi menţinere a 
persoanelor potrivite”[2].  

În plus, lumea contemporană este caracterizată de schimbări de o 
calitate care transmit semnale sigure că a continua în acelaşi stil, în care 
s-a procedat până acum în R.M., este mai mult decât riscant:  
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 Departamentul SUA pentru Angajare în Muncă estimează că 
studenţii şi elevii din zilele noastre, până la vârsta de 38 de ani, 
vor schimba până la 10-14 locuri de muncă; 

 cele mai solicitate 10 calificări, în 2010, nu existau în 2004;  
 noi acum pregătim studenţi pentru calificări care încă nu există, să 

folosească tehnologii care încă nu a fost inventate, şi să rezolve 
probleme, pe care nu le ştim care vor fi[3].  

În multe ţări ale Organizaţiei de Cooperare Economică şi 
Dezvoltare (OCED), investiţiile în activele intangibile cresc rapid, în 
unele cazuri, aceste investiţii sunt echivalente sau depăşesc investiţiile în 
capital tradiţional, cum ar fi utilajele, echipamentele şi edificiile.[4]  

În situaţia dificilă din R.M., se mai încearcă a promova politici de 
creştere economică exclusiv pe dimensiunea economiei reale, centrată 
pe optica educaţiei economice „mainstream” (de orientare generală), 
predominant keynesiană, fără a se acorda atenţie cuvenită economiei 
educaţiei, care studiază şi oferă explicaţii ştiinţifice cu privire la activele 
intangibile, la modul de formare a lor, şi la necesităţile de capacităţi 
autohtone de a estima dinamica creşterii activelor intangibile, a supune 
acestea unor analize calificate, a ajunge la concluzii şi de a lua decizii 
relevante, de bună calitate cu privire la modul în care activele intangibile 
pot fi gestionate şi crescute, pentru o stabilizare pe un vector de creştere 
economică dinamică, intensă şi durabilă.  

Mark Thornton susţine că diferenţa esenţială dintre gândirea 
economică de orientare generală şi cea austriacă constă în faptul că prima 
pune accentul major pe scopul de a prezice sau a prognoza creşterea 
economică, scop pentru care se recurge la multe cheltuieli şi modele 
matematice, deseori, extrem de sofisticate, iar a doua – pune accentul 
mai mult pe abordare simplă, pe chibzuinţă şi raţionalizare a acţiunilor şi 
comportamentului economic uman, pentru a constitui o premisă mai 
sigură în luarea deciziilor, în baza analizei, de calitate net superioară 
celor anterioare, cu privire la căutarea de creştere economică. Autorul 
mai susţine că centrarea pe o abordare mai simplă, nu este numaidecât 
mai uşor, dar constituie o premisă ştiinţifică care asigură o mai profundă 
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înţelegere, de către categorii sociale mult mai vaste, fie din rândul 
persoanelor cu calificări în economie sau fără [5].       

Viziunea autorului menţionat mai sus, cu privire la abordarea simplă, 
centrată pe chibzuinţă mai profundă şi rezonare, sugerează că 
dimensiunea intangibilă a economiei naţionale constituie un factor mult 
mai important decât se credea anterior. Conştientizarea acestui fapt 
susţine teza că tentativele de creştere economică a R.M., fără o mai mare 
deschidere faţă de economia educaţiei, pare să fie şi în continuare un risc de 
a continua încă mult timp prin alte „rătăciri”, dacă mai ţinem cont şi de 
faptul că ţările industrializate aplică astfel de indicatori, cum ar fi Rata de 
Randament din investiţiile în Educaţie (RRE), cel puţin de prin anii 1950.   

Anii ’50 ai sec. XX sunt recunoscuţi ca începutul celui mai rapid 
proces de integrare economică internaţională, însoţită de cel mai intens 
proces de integrare şi dezvoltare economică a ţărilor avansate[6] şi acea 
perioadă de creştere economică intensivă în istorie coincide cu 
extinderea rapidă a teoriei economiei educaţiei şi ideii de aplicare a analizei 
RRE, ca bază a dezvoltării teoriei capitalului uman şi, ulterior, a 
conceptului de active intangibile. 

Un alt factor major e că, după anul 1945, a avut loc o creştere reală a 
educaţiei pentru adulţi, ca un fenomen de nivel global [7, p.9]. 

Pe bună dreptate, economia, ca ştiinţă, pare să fie singura care ajută 
oamenii să înţeleagă calitatea vieţii lor prin optica unei corelaţii dintre cel 
puţin 3 dimensiuni, care corelează strâns între ele:  

(i) politici (economia politică studiază controlul sau influenţele 
asupra comportamentului economic şi consecinţelor);  

(ii) principii sau teorii (economia teoretică implică generalizări cu 
privire la comportamentul economic); şi  

(iii)  fapte (economia descriptivă sau empirică se preocupă de 
colectarea faptelor relevante unei probleme specifice, sau aspect 
al economiei şi testarea ipotezelor, în raport cu faptele, pentru a 
valida teoriile)[8, p.20]. 

Cu toate acestea, a interpreta această corelaţie prin optica teoriei 
keynesiene poate conduce la realizarea unor analize cu concluzii şi decizii 
de o anumită calitate, iar abordarea corelaţiei de mai sus prin optica unei 
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simbioze teoretice a (i) economiei educaţiei şi (ii) gândirii economice 
austriece, cu o percepţie mai flexibilă a teoriei keynesiene, inclusiv, poate 
constitui o alternativă care, monitorizată calificat, poate genera o 
productivitate educaţională de o calitate mult mai avansată celei de până 
acum, ca precondiţie a creşterii economice; ştiinţa economică este mult 
mai dependentă şi „ataşată” de natura fiinţei umane decât ar sugera 
percepţia acesteia, exclusiv prin optica economiei reale.  

Henry Hazlitt (1894–1993) este bine cunoscut printr-un citat al său 
că: „Ştiinţa economică este bântuită de mai multe greşeli decât orice alt 
domeniu de studii cunoscute fiinţei umane. Aceasta nu este întâmplător. 
Dificultăţile inerente ale subiectului vor fi destul de mari oricum, dar ele 
sunt multiplicate de o mie de ori printr-un fapt care este nesemnificativ 
în alte domenii, cum ar fi bunăoară, fizica, matematica, sau medicina, şi 
anume - pledoaria specială a intereselor egoiste”.  

Citatul de mai sus sugerează că avantajele comparative internaţionale 
ale unui economist profesionist sunt direct proporţionale de capacităţile şi 
profunzimea în care cunoaşte natura fiinţei umane. Însă, dimensiunea 
umană poate fi efectiv extrem de vagă şi greu abordabilă, fără abilităţi de a (i) 
cunoaşte, (ii) analiza şi (iii) lua decizii cu privire la activele intangibile ale 
unei economii luate aparte, şi cum acestea pot fi crescute pentru a favoriza şi 
valoriza şansele de creştere a economiei reale.   

Economia educaţiei în R. Moldova. Cultura educaţională, în 
general, şi sistemul republican de educaţie, în particular, au cunoscut o 
moştenire grea din anii puterii sovietice. „Încă în perioada 1946–1960, 
investiţiile pe cap de locuitor în ex-RSSM constituiau doar 33% faţă de 
volumul investiţiilor în Rusia, iar investiţiile industriale constituiau doar 
24%; cheltuielile bugetare pentru educaţie, ocrotirea sănătăţii şi alte 
beneficii sociale erau cu mult mai joase decât media pe URSS” [9, p.66].  
Aceste cifre provoacă multor analişti temei de a susţine că probleme 
economice actuale sunt cauzate exclusiv din exterior, dar, ar mai fi 
relevant să ridicăm şi semne de întrebare mai puţin „ortodoxe” – de ce 
populaţia de până la crearea URSS a fost vulnerabilă în aşa măsură? De 
ce s-a lăsat atât de oprimată?  
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A ridica întrebări 
„neobişnuite” ar trebui să fie 
încurajate şi cultivate, 
preponderent, în dome-niul 
academic, în primul rând, ca, 
apoi eventual, să se formeze şi 
în cultura educaţională, 
conştiinţa socială generală, 
inclusiv în clasele academică şi 
politică.  

Pornind de la premisa că 
„productivitatea economică depinde de productivitatea educaţională” 
educaţia economică (figura 1) drept componentă a sistemului de 
educaţie/economiei educaţiei, constituie componenta majoră a cultivării 
sentimentului social de cultură economică, patriotism economic etc. 
Acestea lăsate la voia întâmplării nu pot forma suficiente capacităţi 
pentru atingerea avantajelor comparative internaţionale ale unei 
economii. Din acest considerent, este necesară aprofundarea înţelegerii, 
cum poate fi formată valoarea adăugată prin abilităţi profesionale 
formate de către multe alte componente ale sistemului de educaţie luate 
aparte, cum ar fi educaţia cognitivă/formativă, juridică, sportivă etc.  

Abilităţile de formare a valorii adăugate în exercitarea altor profesii, 
decât cea de economist, poate şi ar trebui supusă analizei economice, 
astfel, încât să fie posibilă de monitorizat în ce măsură, luate agregat sau 
în combinaţie cu alte domenii, contribuie la avansarea calităţii vieţii în 
general prin creştere economică. Estimarea RRE constituie un avantaj 
pentru analiza contribuţiei educaţiei la formarea calităţii vieţii, cel puţin 
din considerentele că acest indicator se calculează în baza veniturilor 
populaţiei, deja, distribuite şi reflectate în cheltuieli de consum, dar nu 
înainte de a fi distribuite ca parte a PIB per capita, care încă nu se ştie 
cum va fi distribuit [10, p. 25]. 

Conform unui studiu efectuat de Institutul de Politici Publice (IPP) 
în R.M. circa 40%  din elevii de nivel liceal declară că sunt pedepsiţi 
verbal sau fizic, [11, p. 33] iar circa 50% se consideră a fi dezavantajaţi,  

Sursa: Elaborare de autor
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deoarece părinţii lor nu-şi pot permite să plătească suplimentar pentru 
şcoală.  

Datele de mai sus [12], de rând cu altele sugerează că procesul 
educaţional în R.M. mai este şi ne-ergonomic emoţional, în măsura în care 
afectează grav şansele de a face posibilă obţinerea unui randament 
economic din investiţiile în educaţie. Ne-ergonomia emoţională 
dezvăluită din sursele menţionate mai sus sugerează că aceasta se 
manifestă atât prin cuantificarea arbitrară a volumelor de materii 
înaintate ca cerinţe în faţa studenţilor pentru însuşire, cât şi calitatea 
conţinuturilor care pot cultiva mai mult un dezinteres sau chiar 
aversiune, în loc de motivaţie şi alimentare a curiozităţii inerente 
generaţiei de copii şi tineri. Nu în ultimul rând, cifrele de mai sus 
dezvăluie o lipsă de aplicare a principiului „cerere-ofertă” în (i) 
cuantificarea materiilor şi (ii) selectarea acestora pentru curriculele 
educaţionale.  

Sugestive în privinţa greşelilor politicii educaţionale în R.M. pot fi şi 
opiniile lui Sean Malone, de la Fundaţia Americană pentru Educaţie 
Economică, după cum urmează: „Ştiinţa economică este studierea 
acţiunilor şi interacţiunilor umane într-o lume cu resurse limitate dar 
dorinţe nelimitate. Ea ne vorbeşte multe despre rolul critic al motivaţiei 
în formarea comportamentului uman, [şi] acest subiect nu poate fi redus 
doar la grafice lipsite de viaţă şi ecuaţii năucitoare [accentuare de autor], 
de care sunt preocupaţi birocraţii şi planificatorii de nivel central”; […] 
„Doar o înţelegere bună a ştiinţelor economice va oferi americanilor 
cunoştinţe şi înţelegere pentru a se apăra contra politicilor, care sună 
bine la auz, dar care sunt catastrofale în practică”[13]. 

Cât mai curând, educaţia economică din R.M. necesită o pătrundere 
mai agresivă în domeniul cunoaşterii şi aplicării abilităţilor legate de 
activele intangibile, bazat pe un o simbioză rezonabilă, cel puţin din 
considerentele că abordarea exclusiv epistemologică a studierii ştiinţelor 
economice, nu pare să mai reziste în timp. Poate exista şi „…conceptul 
de spaţiu hermeneutic, ca modalitate de a depăşi lacuna rămasă de 
incapacitatea teoriilor epistemologice de explicare a evoluţiei ştiinţelor. 
Aceasta apără ideea că cultura noastră, valorile şi modurile de 
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interpretare a lucrurilor sunt ceea ce dezvoltă ştiinţele, şi nu doar o 
anumită metodă epistemologică închisă. În acest sens, pluralismul este 
nimic altceva decât a lăsa spaţiul hermeneutic să-şi facă treaba, fără 
bariere epistemologice, şi să se înţeleagă că acest fapt este necesar pentru 
dezvoltarea economiei ca ştiinţă” [14, p. 1]. Hermeneutica este mai întâi 
de toate ştiinţa comprehensiunii/înţelegerii şi logicii, fără de care e mult 
mai greu a fi laconic, eficient, a obţine randament.   

Acestea la fel susţin sugestia, ca o idee concluzivă, că educaţia nu 
poate fi productivă de la sine, dacă curriculele educaţionale sunt 
alcătuite cu conţinuturi arbitrare, excesiv de centrate pe  „tradiţii”, şi 
ghidate prin indicatori mai mult oblici decât direcţi, cu privire la 
randamentul economico-financiar al banilor investiţi în educaţie, 
îndeosebi,a banilor publici.  

Accente educaţionale şi atitudini în politica de stat. Mai mulţi ani la 
rând, în R.M., s-a tot vorbit mult că finanţarea învăţământului universitar din 
banii publici ar implica o inechitate, deoarece, chipurile, persoanele care nu 
merg la studii universitare „sponsorizează” pe cei care merg, şi astfel s-ar 
agrava apariţia unei „nedreptăţi” şi tensiuni în societate.  

Actualmente, în R.M., se vorbeşte mult despre importanţa de a 
încuraja cât mai mulţi tineri să meargă la studii profesional-tehnice, că 
„Elevii vor fi mai motivaţi să facă studii liceale. [Că] anume aceste studii 
vor facilita angajarea tinerilor în câmpul muncii” [15], declaraţii care 
sună bine la auz, dar studiile experţilor americani cu privire la 
randamentul din investiţiile în educaţie oferă argumente esenţial diferite 
de cele promovate în politica educaţională de stat a R.M.  

Joe Cortright de la Impressa Economics (SUA) susţine că „Statele 
[Unite ale Americii] primesc banii de la persoanele care au educaţie 
adecvată (sau relevantă), şi îi cheltuiesc pentru oamenii care nu au. 
Persoanele cu mai multe studii plătesc mai multe impozite, sistemul 
fiscal este foarte dependent de persoanele cu mai multe studii. Bugetul 
de stat depinde de abilităţile statului de a presta educaţie populaţiei. 
Dacă ar fi luate 10 mii de persoane din categoria celor cu studii medii de 
cultură generală şi ar fi transferate „instantaneu” în categoria persoanelor 
cu studii universitare, în statul Oregon, s-ar obţine: (i) un surplus fiscal 
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de 8 mln. USD anual, (ii) s-ar cheltui cu 9 mln. USD mai puţin pentru 
categoriile nevoiaşe (ca servicii de sănătate parţial sau totalmente 
compensate, programe de asistenţă socială, indemnizaţii de şomaj etc.) 
şi (iii) beneficiul net al statului ar fi de 17 mln. USD anual” [16].  

Diferenţa esenţială a calităţii mesajelor publice cu privire la educaţie, 
rezidă în calitatea calificărilor promotorilor de politici, şi de integritatea 
lor morală. Prin urmare, politica investiţională în educaţie foarte 
probabil ar fi fost mult mai bună, dacă s-ar fi aplicat analiza cost-
beneficiu şi/sau a RRE. Implicaţiile diferenţei de politici cu privire la 
educaţie sunt, după cum urmează - în 2012, în SUA, din categoria de 
vârstă respectivă la studii universitare, s-au înscris 94% dintre tineri, 
Finlanda – 96%, Republica Korea – 98, iar în R.M. – 40% [17].   

Cu privire la calitatea ştiinţelor economice în R.M., nu mai puţin 
sugestive sunt opiniile lui Ryan McMaken [17], care consideră că excesul 
de aplicare a matematicii în studierea ştiinţelor economice are o istorie 
stranie, şi că urmează o normă stabilită, prin anii 1950, de către Kenneth 
Arrow şi Gerard Debreu, care au început cu un model extrem de abstract 
matematizat al unei economii – un set de producători, consumatori şi 
mărfuri – şi au dezvoltat diverse teoreme pe baza acestuia. Rezultatul lor 
preconiza că, în anumite condiţii, această economie imaginară ar putea 
poseda un echilibru unical. Treptat multe din lucrările lor au devenit unele 
care arătau ca lecţii de matematică pură[18].  

Situaţia din RM, din cauza metodelor  nerelevante, a ajuns la o stare 
în care studenţii de la facultăţile neeconomice efectiv se tem de cuvântul 
economie, şi par a fi predispuşi să facă tot ce le stă în puteri pentru a 
exclude introducere unui curs de teorie economică în curricula lor 
universitară. Acest fapt pare să fie o consecinţă a unei iluzii grav 
înrădăcinate în conştiinţa socială, că ar fi posibilă o dezvoltare naţională 
şi o depăşire a crizei economice fără a studia economia. Şirul de erori 
menţionate a afectat şi factorii de decizie, autori de curricule universitare 
la facultăţile de ştiinţe economice, când a fost scos din curricula 
facultăţilor de ştiinţe economice cursul de „Teorii şi doctrine 
economice”.   
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Figura 2. Modelul dialectic al dimensiunilor educaţiei şi dezvoltării în 
viziunea Profesorului Emeritus Fägerlind (Universitatea din Stocholm) 

Sursă: Fägerlind & Saha  
[1989, p. 227]. 

În politica educaţională de stat cu privire la educaţie se mai aud şi 
alte erori esenţiale, cum ar fi că „…noi nu putem, nu avem indicatori 
buni, nu avem sisteme, nu avem mecanisme, ca să măsurăm care este 
calitatea educaţiei, [şi că] de aceea, putem să judecăm doar prin prisma 
opiniei mediului de afaceri” [19, min. 6.23-6.44].  Situaţia este tocmai 
inversă – în lume, există indicatori de performanţă a calităţii educaţiei – 
RRE - folosit de către ţările industrializate, de prin anii 1950 ai sec. XX, 
şi nimeni nu împiedică R.M. să-l însuşească şi să-l aplice. Logica 
elementară sugerează că a admite că nu avem indicatori buni, sisteme şi 
mecanisme, ca să măsurăm care este calitatea educaţiei, ar fi plauzibil 
doar dacă am recunoaşte tranşant că scopul educaţiei din R.M. este altul 
decât cel de a contribui şi la dezvoltarea economică.  

Economia naţională a R.M. reaminteşte de citatul marelui 
Eminescu, că: „De aproape două mii de ani ni se predică să ne iubim, iar 
noi ne sfâşiem”; oferind temei de a conchide că oricât de mult nu s-a 
discuta în procesul educaţional şi în biserici despre moralitate, dacă 
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educaţia nu este organizată într-un mod în care să conducă esenţial la 
dezvoltare economică, ca precondiţie a avansării calităţii vieţii, toate 
celelalte aspecte pierd din valoare.  

O eroare a politicii educaţionale a fost cauzată de tergiversarea 
inexplicabilă a implicării economiştilor în (i) procesul educaţional de liceu 
şi (ii) cel superior de profil neeconomic, pentru a (i) dezvolta abilităţi de 
analiză, (ii) analiza, (iii) a înţelege profund, (iv) a deduce cu privire la 
randamentul economic al procesului educaţional şi (v) a trasa direcţii de 
îmbunătăţire continuă. 

În RM, se mai consideră că stocul de cunoştinţe în societate este 
proporţional stocului de abilităţi, şi că stocul de cunoştinţe este 
proporţional cu coeficientul de inteligenţă (IQ), fapt care a cauzat o 
rămânere în urmă esenţială, care necesită a fi remediată.  

O altă carenţă esenţială constă în faptul că factorii de decizie la nivel 
de sistem şi exponenţi ai clasei academice, considerau şi, semnalmente 
mai continuă, a vedea sistemul educaţional ca pe un „filtru” social, sau 
„sistem de semnalizare” cu privire la un anumite abilităţi umane 
„înnăscute”, la un anumit număr de persoane antrenate în procesul 
educaţional, şi foarte puţini îl vedeau ca pe un nucleu societal  [20, figura 
2, p. 227], care, în dependenţă de atitudinea faţă de acesta, şi calitatea 
gestionării acestuia, este posibil a: (i) perfecţiona în permanenţă 
gândirea şi logica dezvoltării în cultura educaţională, academică şi 
socială, (ii) produce abilităţi, precum şi (iii) de a îmbunătăţi permanent 
logica repartiţiei echitabile a rezultatelor activităţilor economice, pentru 
consolidarea armoniei şi dinamicii durabile într-o ţară; cel puţin. 

Percepţia eronată a rolului educaţiei în scopul de creştere 
economică implică o înţelegere greşită şi cu privire la rolul profesorului 
în economia naţională, iar acestea, luate la un loc, distorsionează 
sistemul de valori în gândirea socială şi, respectiv, diminuează şansele de 
înţelegere a faptului că „rolul profesorilor în economia naţională 
contează cel mai mult, comparativ cu orice alţi factori de decizie…”[21].         

Conform unui studiu efectuat în 44 de ţări, de către Psacharopoulos, 
în perioada 1958–1978, investiţiile în educaţie au generat un randament 
economic social şi privat, care au fost concluzionate după cum urmează: 
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1. Rata de randament din educaţie (RRE) calculată pe nivelul 
educaţional primar (social sau privat) este cea mai înaltă din 
toate nivelele educaţionale; 

2. RRE privată este mai mare decât rata de randament socială, mai 
cu seamă la nivel universitar; 

3. Toate RRE sunt mult peste 10% ale costului de oportunitate al 
investiţiei de capital; 

4. RRE din educaţie în ţările mai puţin dezvoltate sunt mai mari 
decât RRE respective din ţările mai avansate [22, p. 24]. 

Concluziile ştiinţifice de mai sus oferă temei pentru a conchide că 
educaţia poate contribui la depăşirea crizei economice în ţările mai puţin 
dezvoltate inclusiv, iar ştiinţa şi educaţia economică a R.M. ar trebui să-şi 
asume rol de „ştiinţă-hegemon”, mai responsabil, asupra politicii 
educaţionale de stat la nivel de liceu, cel puţin. Căutarea modalităţilor de 
a găsi căile realiste de depăşire a crizei economice prin educaţie 
constituie, în primul rând, responsabilitatea ştiinţelor economice, iar 
aceasta implică necesitatea aplicării unor indicatori mai relevanţi cu 
privire la analiza productivităţii şi randamentului economic al educaţiei.  

Concluzii: 
1. Sistemul educaţional constituie nucleul societal, care poate fi 

mai mult sau mai puţin dinamic, iar nivelul dinamismului acestuia este 
direct proporţional (i) au rolul profesorului în economia naţională şi (ii) 
cu educaţia economică, care, în RM, ar fi nevoie de la o vârstă cât mai 
timpurie, pe bază de conţinuturi adaptate la diverse nivele educaţionale. 

2. În RM, există o necesitate evidentă de implicare mai agresivă a 
economiştilor în politica curriculară şi în procesul educaţional la nivel de 
stat, îndeosebi, la nivel liceal.  

3. Educaţia economică are nevoie de deschidere pentru teoria 
economiei educaţiei şi cunoaşterea altor conţinuturi de formare 
profesională a economiştilor, de cultivare a culturii economice în 
general, cum ar fi economia austriacă şi economia hermeneutică. Opinia că 
teoria alegerii raţionale şi hermeneutica, în economie şi alte ştiinţe 
sociale, ar trebui combinate,  merită atenţie sporită. 
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4. Reintroducerea cursului de teorii şi doctrine economice la 
facultăţile de ştiinţe economice şi la toate facultăţile de profil 
neeconomic, aplicând o combinaţie mai moderată de aplicare a 
matematicii, cu accente pe analiza hermeneutică pentru înţelegerea mai 
bună a: (i) economiei ca ştiinţă, (ii) situaţiilor economice şi (iii) 
factorilor de realizare a creşterii economice, prin combinarea studierii 
ştiinţelor economice cu dezvoltarea gândirii critice şi corelative.   
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