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Scenariul curent de prețuri crescute la alimente și energie, precum și posibili-
tatea persistenței și înrăutățirii acestuia pe parcursul anului din cauza războiului 
din Ucraina pune în pericol bunăstarea gospodăriilor casnice din Moldova. Con-
form nivelurilor inflației alimentare și energetice înregistrate în februarie 2022 
(creșterea prețurilor cu 23% și respectiv 29,4%), numărul persoanelor care trăi-
esc în sărăcie ar putea crește cu circa 250.000 persoane. În cazul unui scenariu și 
mai extrem, echivalent cu dublul acestor niveluri de inflație, numărul persoanelor 
în sărăcie ar putea ajunge la 550.000. 
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Context

Efectele războiului din Ucraina asupra dezvoltării se extind pe plan regional și 
global. Unele din canalele de transmitere a acestor efecte către țările din Euro-
pa și Asia Centrală sunt dependența de importul gazului natural și perturbările 
în comerțul internațional, importul de grâne și veniturile din remitențe. Această 
analiză își propune drept scop să evalueze impactul potențial al războiului din 
Ucraina asupra bunăstării gospodăriilor din Moldova, în special din perspectiva 
prețurilor crescute la alimente și energie. Moldova intră în criză cu o rată cres-
cută a inflației. În februarie 2022, inflația a fost 18,5%, nivelul inflației alimentare 
și energetice (utilități) atingând 23% și, respectiv, 29,4%. Cel mai probabil, nivelul 
inflației va rămâne înalt, ținând cont de prețurile globale crescute la astfel de 
mărfuri, precum grâul și cerealele și dependența Moldovei de gazul natural din 
Rusia. Vom prezenta estimări privind amploarea cheltuielilor potențial crescute 
la nivel de gospodărie și estimări ale creșterilor corespunzătoare pentru nivelul 
sărăciei și vulnerabilității, conform celor două scenarii inflaționiste. 

Analiză și presupuneri 

În primul rând, vom determina un reper pentru bunăstarea gospodăriilor în 2022, 
dacă n-ar fi survenit criza. Drept urmare a unor abordări bine stabilite, vom 
proiecta distribuția ulterioară a venitului per cap de locuitor al gospodăriilor și 
consumul în 2022, utilizând rata de creștere a PIB per capita în perioada 2020-
2022 derivată din baza de date FMI World Economic Outlook din octombrie 
2021, care reflectă o creștere scontată în absența războiului din Ucraina și a 
crizei ulterioare. Această proiecție ține cont de regularitatea empirică precum 
că circa 85% din creșterea PIB per capita este trecută pe seama gospodăriilor, 
precum și a schimbărilor demografice anuale. Incidența sărăciei în țară, măsurate 
conform pragului de sărăcie de 5,50 dolari SUA pe zi (PPC 2011), este estimată 
la 14% din populația din 2020 (o creștere de la 10,5% în 2019 drept rezultat al 
contracției induse de pandemie). În baza proiecțiilor menționate mai sus, o ast-
fel de incidență s-ar fi redus în 2022 cu 3 puncte procentuale în absența crizei, 
atingând nivelul de 11% din populație. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33902
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În al doilea rând, pentru a măsura potențialele schimbări survenite în 2022 în 
sărăcie și coraportul între vulnerabilitate și sărăcie induse de prețurile sporite la 
alimente și energie, am simulat două scenarii de cheltuieli mai mari ale gospodă-
riilor pentru produse alimentare și utilități (energie), drept urmare a ratei înalte 
de inflație. Primul scenariu presupune că nivelurile înalte de inflație înregistrate 
în februarie 2022 nu vor fi tranzitorii și vor persista pe tot parcursul anului din 
cauza războiului. Deși ultimul n-a izbucnit decât la finele lunii februarie, prețu-
rile erau deja mari în Moldova pe parcursul acestei luni: prețurile la alimente și 
utilități deja crescuseră cu 23% și 29,4%, în comparație cu nivelurile observate 
în februarie 2021. Prețurile mari pentru utilități au fost induse mai cu seamă de 
prețurile crescute la carburanți și gaz (inflația de 35,4% și, respectiv, 31%). 

În al doilea scenariu am presupus niveluri mai extreme pentru inflație: de două ori 
mai mari decât nivelurile din primul scenariu (i.e. o creștere de 46% pentru prețu-
rile la alimente și o creștere de 58,8% pentru prețurile la utilități). Acest scenariu 
este consistent cu creșterile posibile ale prețurilor la alimente și energie în caz 
de perturbări mai grave. De exemplu, prețurile de aprovizionare cu gaze naturale 
au crescut peste două ori din martie până în aprilie și se preconizează că acestea 
vor continua să crească. Deși este puțin probabil că cel de-al doilea scenariu va 
persista pe tot parcursul anului, acesta poate fi informativ privind impacturile pe 
termen scurt a creșterii extreme a prețurilor asupra gospodăriilor vulnerabile. 

Rezultate potențiale oglindite în ratele  
privind sărăcia și vulnerabilitatea

Creșterea extremă a prețurilor la alimente și utilități ar reprezenta cheltuieli 
adiționale pentru gospodăriile casnice de circa 13% din venitul gospodăriei, în 
medie, conform scenariului 1 și 37% conform scenariului 2 mai sever (Figura 1). 
În ambele scenarii, cea mai mare cotă a creșterii derivă din cheltuielile pentru 
produse alimentare. Cu rate de inflații de 23%-46% și 29,4%-58,8% (scenariile 
1-2), o gospodărie medie ar trebui să cheltuiască o sumă adițională de 736-
1,471 lei pentru alimente și 344-687 lei pentru utilități în fiecare lună,  
pentru a menține nivelul de consum. 

https://www.moldovagaz.md/rom/centrul-de-presa/pretul-de-achizitie-al-gazelor-luna-aprilie-2022
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Figura 1. Cheltuieli lunare adiționale pentru alimente și energie conform 
celor două scenarii și venitul mediu al gospodăriei (MDL și % al venitului 
gospodăriei) 

Sursa: propriile estimări în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice din Moldova în 2020 și bazei  

de date FMI World Economic Outlook (actualizarea din octombrie 2021).

Notă: Sumele lunare sunt exprimate în valuta locală la prețurile curente. Scenariul 1 implică o creștere de 23%  

la prețurile pentru alimente și 29,4% - prețurile pentru utilități. Scenariul 2 implică o creștere de 46% la prețurile  

pentru alimente și 58,8% la cele pentru utilități. 

În comparație cu situația din 2022 în care criza n-ar fi survenit, pentru creșterea 
prețurilor la alimente și utilități de 23% și, respectiv, 29,4% (scenariul 1), spori-
rea numărului peroanelor care trăiesc în sărăcie ar fi de circa 250.000 persoane, 
ajungând până la 520.000 persoane sau 21% din populație (Figura 2). Cota pop-
ulației expuse riscului sărăciei (cei care trăiesc cu 5,50-13 USD pe zi) s-ar micșora 
ușor, fiind determinată de creșterea nivelului sărăciei, de la 1,3 milioane la 1,28 
milioane, ajungând până la 50% din populație. Totalul persoanelor care trăiesc în 
sărăcie sau expuse riscului de sărăcie (persoanele care trăiesc cu suma de sub 13 
USD pe zi) ar ajunge până 1,8 milioane, fiind echivalentul a 71% din populația țării. 
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În cazul unui scenariu cu o inflație mai gravă de 46,6% pentru alimente și 58,8% 
pentru utilități (scenariul 2), 550.000 de persoane ar cădea în sărăcie,în comparație 
cu situația de reper, ajungând până la 830.000 persoane (în creștere de la 270.000 
persoane în cazul situației de reper fără criză) sau 32% din populație, iar numărul 
persoanelor care trăiesc în sărăcie sau sunt expuse riscului de sărăcie ar ajunge la 
1,99 milioane sau 78% din populație. 

Figura 2. Populația în sărăcie și vulnerabilitate conform diferitor scenarii 
(milioane persoane și % din populație)

Sursa: propriile estimări în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice din Moldova în 2020 și bazei de date 

FMI World Economic Outlook (actualizarea din octombrie 2021).

Notă: pragul sărăciei (5,50 USD pe zi) și vulnerabilității (<13 USD pe zi) sunt exprimate în PPC USD 2011.  2022 (fără 

criză) corespunde reperului, dacă prețurile ar fi rămas ca cele din anul trecut. Scenariul 1 implică o creștere de 23% 

la prețurile pentru alimente și 29,4% la cele pentru utilități. Scenariul 2 implică o creștere de 46% la prețurile pentru 

alimente și 58,8% la cele pentru utilități.
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Concluzii

Situația curentă de prețuri sporite la alimente și energie și posibilitatea per-
sistenței sau înrăutățirii acestora pe parcursul anului din cauza războiului în 
Ucraina este o adevărată amenințate pentru nivelul bunăstării în Moldova. Cota 
populației care trăiește în sărăcie ar putea ajunge între 21% și 32%, în funcție de 
nivelul inflației, depășind nivelul înregistrat în 2020 la debutul pandemiei - 14% 
din populație. Aceste estimări relevă necesitatea unor acțiuni de politici – de ex., 
oferirea asistenței de urgență, fie în mod direcționat sau universal, pentru a uni-
formiza consumul gospodăriilor și a atenua în mod potențial creșterea nivelului 
de sărăcie pe termen scurt și care ar putea lua forma fie a unor transferuri unice, 
fie a unor scheme limitate în timp, care ar putea fi extinse pentru câteva luni.

Implementarea oricăror scheme de compensații care să rezulte din combinația 
diferitor niveluri de acoperire și generozitate va depinde, cel mai probabil, de 
spațiul fiscal, prioritățile concurente pentru cheltuielile publice, crearea coalițiilor 
politice în susținerea politicilor și capacitatea administrativă. Deși materializarea 
unui suport în numerar ar putea fi o provocare din motivele expuse, costurile po-
tențiale de a nu susține populația ar putea duce la suferință umană și privări pe 
termen scurt, precum și la lipsă de investiții și epuizare de active, care ar putea 
împiedica dezvoltarea țării pe termen lung.  

Pentru a susține aceste eforturi, PNUD Moldova și-a formulat oferta programat-
ică pentru Guvern în scopul consolidării rezilienței economice, sociale și de me-
diu a Moldovei. Oferta vizată include asistență pentru autoritățile publice locale 
și naționale pentru acordarea unui răspuns coordonat și coerent care să abor-
deze impactul imediat al crizei. Aceasta își propune drept scop, de asemenea, 
să fortifice reziliența instituțiilor și populației de a face mai bine față multiplelor 
vulnerabilități și incertitudini, care deja pun în pericol realizările în materie de 
dezvoltare umană. PNUD își direcționează eforturile pe toate dimensiunile Nex-
us-ului umanitar-dezvoltare-pace, pentru a asigura o abordare coordonată și in-
tegrată care să reflecte necesitățile imediate și să susțină reziliența populației, 
comunității și instituțiilor, asigurând în același timp o abordare sensibilă la di-
mensiunea conflictului în programele sale, pentru a maximiza oportunitățile de a 
spori coeziunea socială și pacea. Oferta de suport este disponibilă aici.  

https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2022-05/Brochure-offer-%20moldova%2Bcredits.pdf

