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Prefaţă

La aproximativ zece ani [de la declararea independenţei], este clar 
că itinerarul [tranziţiei în Moldova] a fost cel puţin neadecvat şi că 
aşa-numita tranziţie a fost un eşec din aproape toate perspectivele. 
(Ronnas & Orlova 2000, 15)

În anul 1989, Moldova era o mică provincie a unui stat autoritar mare; cincisprezece 
ani mai târziu, ea a devenit o ţară independentă care a trecut prin câteva alegeri legi-
time şi reprezentative cu perspectiva de a urma acelaşi exemplu şi în viitor. La fel ca 
multe dintre fostele republici sovietice, Moldova a suferit din cauza separatismului 
(regiunea Transnistreană), însă nici un soldat din armata Moldovei nu a decedat în 
vreun confl ict în ultimul deceniu.

Perioada de realizări notabile în domeniul politicilor are şi un aspect sumbru. În mar-
tie 1995, revista The Economist (Economistul) a caracterizat Moldova ca fi ind „un mo-
del al reformelor sănătoase ... un laborator perfect al reformelor”. Dacă această apre-
ciere ar fi  fost corectă, ea ar reprezenta o acuzaţie extraordinară la adresa procesului 
de tranziţie. În anul 1989, rata sărăciei per capita în Moldova era mai mică de cinci 
procente, iar în 1993, două treimi din populaţie după estimările unor observatori 
– aproape jumătate în opinia altora - intra în categoria celor săraci, deoarece venitul 
per capita s-a redus cu jumătate. În 1989, accesul la serviciile de asistenţă medicală 
în Moldova era comparabil cu cel din Europa de Vest, la fel ca şi accesul universal la 
educaţie publică de înaltă calitate. Câţiva ani mai târziu, majoritatea populaţiei a des-
coperit că mijloacele ei nu-i mai permit să utilizeze serviciile sociale, care erau livrate 
doar cu întârziere sau erau de proastă calitate.

Principala tragedie pe care a provocat-o colapsul din Moldova a fost impactul diferen-
ţiat asupra bărbaţilor şi femeilor. Aceştia au suferit un adevărat declin în ceea ce pri-
veşte speranţa de viaţă, însă degradarea a fost mai mare printre bărbaţi decât printre 
femei (PNUD 1998b, p. 214). Pe piaţa muncii impactul diferenţiat a fost însă contrar, 
femeile şi-au pierdut serviciul mai des ca bărbaţii, inversând extinderea numărului de 
femei ocupate în economie din perioada sovietică. Potrivit unui raport PNUD,

…[Femeile] au trebuit să se confrunte cu difi cultăţi sporite în multe ţări. Odată cu 
diminuarea serviciilor de îngrijire a copiilor, femeile au fost deseori forţate să-şi 
abandoneze serviciul. (PNUD 1998b, p. 7).

După cum a declarat un funcţionar ONU în acea perioadă, reprezentanţii agenţiilor 
externe, fi ind izolaţi de efectele acelui colaps, „ca şi pasagerii de clasa întâi de pe băr-
cile Titanicului, puteau doar să privească cum alţi călători se duc în abis”. Nici o ţară 
din Europa sau Asia Centrală care a trecut prin tranziţie nu a înregistrat o recuperare 
mai slabă după colaps decât Moldova. Acest raport nu este doar o relatare despre 
situaţia unei ţări care suferă de sărăcie extremă, dar este o analiză a unei societăţi 
care a ajuns la limita dezintegrării.
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1. INTRODUCERE

1.1 Contextul raportului

Raportul abordează aspectele macroeco-
nomice ale ocupării forţei de muncă şi ale 
reducerii sărăciei. Subiectele microecono-
mice şi sectoriale sunt tratate în măsura în 
care acestea sunt direct legate de cadrul 
macroeconomic pentru creştere şi reducere 
a sărăciei. Chiar şi în aceste cazuri, politicile 
concrete nu sunt discutate, deoarece ele 
implică, de regulă, o expertiză tehnică des-
tul de specifi că. Astfel, marea majoritate a 
sugestiilor se concentrează la nivelul ma-
croeconomic şi sunt formulate în Capitolele 
2 şi 3. Alte capitole asigură o bază analitică şi 
empirică pentru aceste recomandări de poli-
tici macroeconomice care favorizează popu-
laţia săracă. Raţiunea de a fi  a raportului este 
următoarea: fără un cadru macroeconomic 
care să cuprindă creşterea echitabilă şi pu-
ternică, micro-politicile, independent de 
calitatea lor, vor avea un impact minim.

Recomandările în domeniul politicilor ur-
măresc stimularea creşterii în favoarea celor 
săraci, care înseamnă o cale de creştere în 
care veniturile săracilor, indiferent de faptul 
cum se măsoară sărăcia, sporesc mai mult 
decât veniturile nesăracilor. Iată de ce creş-
terea anuală ar trebui să fi e distribuită mai 
echitabil decât venitul iniţial. Politicile reali-
zabile şi efi ciente trebuie să se bazeze pe o 
analiză teoretică riguroasă şi o înţelegere a 
caracteristicilor unei ţări. Nu există politici 
corecte într-un cadru abstract. Prin urmare, 
acest rezumat include o scurtă explicare a 
bazei analitice şi empirice a recomandărilor 
în domeniul politicilor, prezentat detaliat în 
textul raportului.

1.2 Cadrul raportului

Prezentul raport susţine şi completează stra-
tegia pe termen lung a Guvernului Moldovei 
după cum este prezentată în documentul inti-
tulat Strategia de Creştere Economică şi Redu-
cere a Sărăciei (SCERS), care a fost fi nisat la sfâr-
şitul anului 2004. Obiectivele SCERS şi politicile 
pentru realizarea acestora au fost dezvoltate şi 
explicate în câteva documente citate în conti-
nuare: Planul de Acţiune Republica Moldova 
- Uniunea Europeană, Cadrul de Cheltuieli pe 
Termen Mediu şi Planul de Acţiune din aprilie 
2005 prezentat parlamentului după alegerile 
din martie 2005. Realizarea cu succes a obiecti-
velor SCERS solicită înregistrarea a trei evoluţii 
necesare în economie: micşorarea defi citului 
balanţei comerciale, majorarea tuturor inves-
tiţiilor şi reducerea inegalităţii. Cadrul în care 
aceste trei sarcini pot fi  îndeplinite ar putea fi  
rezumat după cum urmează:

a. La începutul secolului douăzeci şi unu, Mol-
dova avea o economie predominant agri-
colă, însă o strategie de creştere economică 
bazată pe agricultură nu este calea ce va 
conduce spre reducerea durabilă a sărăciei.

b. O strategie viabilă şi durabilă pe termen lung 
trebuie să se bazeze pe crearea unui sector 
industrial competitiv pe plan internaţional.

c. Creşterea productivităţii în agricultură şi in-
dustrie va necesita un program de investiţii 
publice bine direcţionat care să „cuprindă” 
investiţiile private interne şi externe.

d. Extinderea şi, în unele cazuri, reorganizarea 
programelor existente de reducere a sără-
ciei, inclusiv sistemul de protecţie socială, 
sunt esenţiale, bazate pe principiul asi-

Rezumat executiv
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9

gurării universale direcţionate şi sprijinite 
de testarea veniturilor; precum programe 
universale pentru grupuri-ţintă ca pensii 
pentru limita de vârstă, unde programele 
axate pe situarea sub o limită stabilită a 
sărăciei joacă un rol secundar.

Dacă pe termen mediu, sectorul agricol poa-
te contribui la micşorarea defi citului balanţei 
comerciale, asta ar însemna un mare pas spre 
creşterea economică durabilă. Simultan, s-ar 
majora şi rata investiţiilor. Încrederea într-un 
„climat de afaceri favorabil” probabil nu va 
stimula investiţiile până la nivelul necesar 
pentru reducerea sărăciei. Această problemă 
se rezolvă uşor şi efi cient, prin utilizarea in-
vestiţiilor publice pentru a atrage investiţiile 
private, precum şi prin lansarea proiectelor 
care reduc direct sărăcia. Împreună cu di-
minuarea defi citului balanţei comerciale şi 
creşterea investiţiilor, pentru reducerea să-
răciei este necesar ca, cel puţin, inegalitatea 
veniturilor şi bunăstării să nu se majoreze.

2. MOLDOVA 
ÎN TRANZIŢIE

2.1 Analiza gender 
şi tranziţia

La începutul anilor 1990, Moldova a intrat într-
un proces de tranziţie de la sistemul de plani-
fi care centralizată la reglementarea de piaţă. 
Pentru a înţelege această tranziţie, subiectul 
gender nu poate fi  ignorat. Egalitatea genurilor 
joacă un rol important în domeniul dezvoltării, 
angajării în muncă şi reducerii sărăciei. Schim-
bările fundamentale de politici asociate cu 
procesul de tranziţie vor afecta probabil în mod 
diferit femeile şi bărbaţii, din cauza diferenţei de 
poziţii, roluri şi responsabilităţi în societate. Ela-
borarea unor politici economice efi ciente solici-
tă o analiză gender şi integrarea principiului de 
egalitate a genurilor în procesul de formulare a 
politicilor, inclusiv în procesul bugetar.

În mare parte, nu există date statistice nece-
sare pentru incorporarea corectă a aspectu-

lui gender în analiza tranziţiei şi dezvoltarea 
politicilor în favoarea populaţiei sărace. 
Acest fapt reprezintă o omisiune serioasă 
care trebuie soluţionată imediat de guvernul 
Moldovei; cu atât mai mult cu cât oricum vor 
fi  alocate fonduri de către donatori pentru 
a acoperi costurile de colectare şi analiză a 
cifrelor necesare. Luând în consideraţie lipsa 
datelor statistice necesare pentru o analiză ri-
guroasă din perspectiva gender, acest raport 
va adopta o abordare inadecvată de utilizare 
a informaţiei disponibile şi de a încerca să 
facă concluzii raţionale referitor la aspectele 
pe care aceste informaţii le relevă indirect.

2.2 Patru tipuri fundamentale 
ale tranziţiei

În toată Europa Centrală şi de Est secolul 
douăzeci a adus ravagiile războiului şi dicta-
turii. Istoria Moldovei a fost inimaginabil de 
tristă. Este mai mult decât remarcabil faptul 
că după independenţă ţara nu a fost copleşită 
de controverse sociale, nici chiar atunci când 
economia s-a prăbuşit într-un mod catastrofal. 
Absenţa unor confl icte civile majore ar putea fi  
explicată parţial prin faptul că marea majorita-
tea a locuitorilor ţării au susţinut independen-
ţa. După declararea independenţei, Moldova 
s-a confruntat cu patru tipuri fundamentale 
de tranziţie socială şi economică, fi ecare repre-
zentând o provocare extraordinară în sine:

1. De la naţiune la ţară, ceea ce a solicitat crea-
rea instituţiilor de stat potrivite şi adecvate 
pentru administrarea afacerilor ţării, tranzi-
ţia de stat;

2. De la un regim autoritar la unul democrat, 
ceea ce a făcut necesară formarea unui spa-
ţiu în care dezbaterile deschise şi disputele 
cu puterea să fi e prezente în mod paşnic şi 
într-un climat de stabilitate politică, tranzi-
ţia politică;

3. De la planifi carea centralizată la reglementa-
rea de piaţă în calitate de regim de gestionare 
a economiei, care a transformat majoritatea 
instituţiilor de management al economiei în 
anacronisme, tranziţia de regim; şi

4. De la satisfacerea necesităţilor de bază prin 
sistemul social la mecanismul de piaţă, 
ceea ce a implicat revoluţionarea modului 
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Rezumat executiv

în care populaţia este angajată în mun-
că, aprovizionarea necesităţilor de bază, 
educaţia şi asigurarea asistenţei medicale, 
tranziţia socio-economică.

Tranziţia de stat în Moldova a implicat for-
marea concretă a unor instituţii cu caracter 
specifi c, începând cu crearea principalelor 
instituţii de stat care constituie fundamentul 
administraţiei publice al unei ţări, dar nu exis-
tă în provincii: ministere ale afacerilor externe, 
apărării, fi nanţelor şi comerţului internaţional. 
Chiar şi instituţiile provinciale ale căror funcţii 
de bază nu s-au schimbat, ca departamen-
tele sănătăţii, educaţiei şi asistenţei sociale, 
trebuiau reorganizate din cauza schimbării 
fundamentale a propriului statut - din struc-
turi administrate şi agenţii de implementare a 
deciziilor luate în Rusia în ministere ce elabo-
rează şi implementează politici şi iau decizii.

Problema administrării politicilor naţiona-
le după 1990 a apărut nu din cauza lipsei 
managerilor şi specialiştilor capabili. Difi -
cultăţile de gestionare s-au datorat faptu-
lui că aceşti manageri şi specialişti lucrau 
în instituţii care nu au fost concepute să 
îndeplinească sarcinile unei ţări. Propune-
rile guvernului formulate în 2005 pentru o 
reorganizare cuprinzătoare a ministerelor şi 
funcţiilor acestora reprezintă un pas impor-
tant pentru corectarea situaţiei.

În ţările afl ate în tranziţie, unul din cele mai di-
fi cile aspecte privind constituirea instituţiilor a 
fost crearea mecanismelor de reglementare a 
pieţelor din agenţiile şi personalul provenind 
din sistemul economiei planifi cate centralizat. 
Problema cuprinde mai mult decât asigurarea 
„supremaţiei legii” şi „stimularea dezvoltării 
sectorului privat”. Perioada de tranziţie este 
prin defi niţie una în care legislaţia şi regle-
mentările se modifi că. Incertitudinile legate 
de cadrul legislativ sunt inerente tranziţiei, 
deoarece legile sunt implementate de institu-
ţii care sunt în proces de creare. În economiile 
de piaţă stabile, implementarea cadrului legi-
slativ implică interpretarea legilor şi folosirea 
pe larg a precedentelor legale care, prin de-
fi niţie, nu există în economiile în curs de tran-
ziţie. Subiectul corupţiei în domeniul public şi 
privat ar trebui analizat în acest context.

2.3 Asistenţa externă 
pentru o creştere 
în favoarea celor săraci

Moldova este o ţară cu venituri mici care posedă 
resurse bugetare limitate. Succesul în realizarea 
unei creşteri în favoarea persoanelor sărace solici-
tă un efort fi scal disciplinat din partea guvernului 
şi sprijin bugetar şi diminuarea datoriei din partea 
donatorilor şi creditorilor. Politicile guvernului în 
domeniul managementului economic pot cali-
fi ca ţara pentru ambele acţiuni, în special atunci 
când Moldova este comparată cu alte state cu ve-
nituri mici care benefi ciază în prezent de asistenţă 
bugetară şi au fost admise pentru procedura de 
diminuare a datoriei, în cadrul iniţiativei HIPC 
(pentru ţările cu cele mai mari datorii) sau alte 
mecanisme de reducere a datoriei.

Subiectul diminuării datoriei este difi cil. La 
începutul anilor 1990, Moldova a fost consi-
derată ofi cial de Banca Mondială ca o ţară cu 
venituri medii, non-eligibilă pentru împrumu-
turi preferenţiale care caracterizează creditele 
de la Agenţia pentru Dezvoltare Internaţională 
(IDA). Către sfârşitul deceniului, datorită unei 
estimări corectate de Banca Mondială a PIB-
ului per capita, această clasifi care a fost mo-
difi cată, la statutul de ţară cu venituri mici, iar 
împrumuturile următoare au fost acordate în 
condiţii IDA. Restructurarea datoriei multilate-
rale ar putea avea un impact substanţial asupra 
resurselor bugetare; rambursarea datoriei exce-
sive ar putea avea un efect dramatic. Nu există 
nici un temei pentru a condiţiona restructurarea 
datoriilor de schimbările în domeniul politicilor, 
pentru că restructurarea ar reprezenta corecta-
rea unei erori făcute de creditori şi nu este moti-
vată de insolvabilitatea potenţială a debitorului. 
Fondurile economisite în urma restructurării 
pot fi  folosite pentru extinderea programelor 
sociale şi economice în favoarea celor săraci, 
discutate ulterior în acest raport. Efectul erorii 
de creditare s-a agravat, deoarece pe parcur-
sul anilor 1992-1998, Moldova a primit tot mai 
puţină asistenţă pentru dezvoltare ca proporţie 
din PIB în comparaţie cu media pentru alte ţări 
în curs de tranziţie şi nu a atins această medie 
decât în 1999. Dacă benefi cia de suma medie, 
în câţiva ani ar fi  putut să-şi acopere defi citul cu-
rent al datoriilor externe şi să substituie condiţii-
le comerciale de creditare cu cele preferenţiale.
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Am recomandat:

1. Este potrivit ca împrumuturile Băncii Mondia-
le şi FMI în condiţii non-IDA să fi e schimbate 
imediat şi necondiţionat în condiţiile acesteia, 
întrucât ţara a rambursat datoria sa excesivă;

2. Donatorii şi creditorii acceptă SCERS ca 
bază pentru asigurarea unei asistenţe bu-
getare pentru guvern; şi

3. Donatorii şi creditorii ar trebui să depună 
eforturi mai mari pentru a-şi fundamenta 
parteneriatele cu guvernul pe principiul pro-
prietăţii naţionale a politicii de dezvoltare.

2.4 Performanţe şi politici 
economice, 1990-2004

Atunci când economia Rusiei a intrat, la înce-
putul anilor 1990, într-un declin abrupt, Mol-
dova a urmat-o. Cu toate acestea, chiar dacă 
prăbuşirea economiei în Rusia a determinat 
colapsul în Moldova, nu a fost obligatoriu ca 
declinul Moldovei să fi e mult mai mare decât 
media în celelalte republici sovietice. Colapsul 
foarte sever din Moldova a fost parţial rezulta-foarte sever din Moldova a fost parţial rezulta-foarte sever
tul unui diagnostic greşit al profi lului ţării în 
debutul tranziţiei, care a condus la adoptarea 
unei serii de politici inadecvate. Eroarea de 
calcul a venitului per capita a fost o parte a 
unei greşeli mai mari de a presupune că ţara 
era mai dezvoltată decât era în realitate şi, 
prin urmare, mai capabilă să se ajusteze la 
rigorile economiei de piaţă decât era de fapt. 
Problema fundamentală nu a fost de a des-
chide o economie închisă, ci de a reorienta 
deschiderea pieţei de la sistemul sovietic de 
comerţ administrativ către comerţul interna-
ţional bazat pe principiile pieţei.

Această reorientare a comerţului a solicitat 
crearea unor instituţii de stat pentru comerţ 
internaţional, precum şi facilitarea investiţiilor 
pentru modernizarea producţiei. Înainte de 
satisfacerea acestor condiţii, guvernul Mol-
dovei a fost încurajat să aplice o politică de 
liberalizare generală a comerţului, care a avut 
drept rezultat inevitabil faptul că producţia 
internă a devenit necompetitivă cu impor-
turile. Şocul unei liberalizări rapide a comer-
ţului a fost amplifi cat de politica privind rata 
de schimb aplicată în primii ani ai tranziţiei. 

Aprecierea continuă a leului moldovenesc în-
cepând cu debutul anului 1994 către primul 
trimestru al anului 1998 a avut ca efect un de-
clin al exporturilor. Criza fi nanciară din Rusia a 
fost sursa unui şoc ce a condus la prăbuşirea 
ratei de schimb leu-dolar.

Pentru a face ca lucrurile să meargă mai 
prost, împrumuturile de la creditori multi-
laterali şi privaţi contractate în condiţii 
comerciale sau aproape comerciale au fost 
utilizate pentru acoperirea cheltuielile pu-
blice recurente. Analizele economice susţin 
că împrumuturile trebuie contractate numai 
dacă există o probabilitate reală de a efec-
tua serviciul datoriei. Serviciul datoriei impli-
că fi e că 1) împrumutul creează bunuri care 
generează comerţ extern pentru a acoperi 
serviciul datoriei, fi e 2) debitorul anticipează 
o creştere a exporturilor care vor asigura ser-
viciul datoriei. Contractarea creditelor pen-
tru fi nanţarea cheltuielilor curente violează 
prima condiţie, iar contractarea creditelor 
în timp ce exporturile scad violează a doua 
condiţie. De aceea, confruntându-se cu o 
balanţă de plăţi nedurabilă şi un defi cit bu-
getar enorm, ca rezultat al includerii ţării în 
categoria statelor cu venituri medii, guver-
nul din acea perioadă nu a avut alternativă 
decât să urmeze o politică nesănătoasă de 
acumulare a datoriilor.

În rezumat, recuperarea întârziată şi lentă a 
economiei Moldovei a fost cauzată în mare 
parte de aplicarea unor politici nedurabile: 
liberalizarea prematură a comerţului şi o 
strategie fi scală defectuoasă au generat un 
serviciu contradictoriu al unei datorii excesi-
ve, care continuă până în prezent.

Redresarea şi creşterea economiei după anul 
1999 a fost determinată, în primul rând, de 
fl uxul de transferuri. Însă creşterea bazată 
pe transferurile de peste hotare este însoţită 
obligatoriu de câteva probleme posibile: 1) 
nivelul transferurilor nu poate avea un carac-
ter durabil; 2) ritmul creşterii mai presus de 
managementul guvernului; şi 3) imigrarea la 
scară largă poate avea un efect negativ asu-
pra calităţii forţei de muncă din ţară. Aplicarea 
unor politici fi scale, monetare şi ale ratei de 
schimb pentru a stimula o creştere mai rapidă, 
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plus majorarea investiţiilor publice, ar compli-
menta efectul de expansiune al transferurilor 
de peste hotare şi ar crea o strategie de tranzi-
ţie la un cadru de dezvoltare mai sigur, bazat 
pe potenţialul economiei naţionale.

Politica fi scală

Sistemele economice de planifi care centraliza-
tă generează venituri publice datorită surplu-
surilor rezultate din activitatea întreprinderilor 
de stat, care în majoritatea ţărilor sunt de fapt 
totalmente responsabile pentru producţie şi 
distribuire. Atunci când politicile perioadei de 
tranziţie au distrus surplusurile obţinute de 
majoritatea întreprinderilor, au rezultat defi cite 
masive ale bugetului de stat. Iată de ce, pierde-
rea controlului bugetar a fost structurală, şi nu 
rezultatul unor erori de politici sau al lipsei de 
competenţe în rândul funcţionarilor publici.

Deşi diminuarea defi citului bugetar reprezintă 
un pas necesar pentru obţinerea unei stabili-
tăţi macroeconomice, rezultatul a fost crearea 
unei lacune mai grave, în domeniul prestării 
serviciilor sociale, fapt care a contribuit la for-
marea celei mai importante lacune - între ni-
velul privaţiunii şi satisfacerea necesităţilor so-
ciale de bază. Este esenţial ca sarcinile viitoare 
pentru reducerea defi citului bugetar să derive 
din obiectivul de reducere a sărăciei, precum 
şi din necesităţile de stabilitate macroeco-
nomică. Aceasta înseamnă utilizarea în mod 
activ a politicii fi scale în calitate de instrument 
de promovare a creşterii economice.

Ratele de creştere durabilă nu vor putea rea-
duce cetăţenii Moldovei la standardele de 
viaţă din anii 1990 în mai puţin de jumătate 
de secol. De aceea, pentru reducerea sără-
ciei este necesar ca sectorul public să joace 
un rol important în prestarea serviciilor so-
ciale. Accentul pe prestarea de către sectorul 
privat a serviciilor de educaţie şi ocrotire a 
sănătăţii va continua să rămână un mijloc de 
perpetuare a sărăciei şi inegalităţii.

Începând cu anul 1998, guvernul Moldovei 
pur şi simplu nu a ţinut defi citul bugetar sub 
control, dar l-a menţinut în mod semnifi cativ 
sub criteriul de trei la sută al Uniunii Europene. 

Dacă guvernul menţine acelaşi nivel al venitu-
rilor, permiţând cheltuielilor să crească în con-
formitate cu defi citul de trei la sută, ar apărea 
„spaţiul fi scal” necesar pentru efectuarea in-
vestiţiilor publice în favoarea celor săraci. Un 
asemenea defi cit modest nu ar avea efecte 
infl aţioniste într-o economie mică şi deschisă.

Deşi funcţionari ai Băncii Naţionale a Moldovei 
recunosc acest fapt şi principala lor preocupa-
re în ceea ce priveşte defi citul – şi această în-
grijorare o împărtăşesc împreună cu colegii lor 
de la Ministerul Finanţelor - sunt posibile efec-
te de „eliminare” asupra investiţiilor private. 
Defi citele fi scale pot avea efecte de eliminare 
atunci când creează presiuni de creştere asu-
pra ratelor dobânzilor, căci investiţiile private 
sunt sensibile la ratele dobânzilor. Chiar dacă 
ar exista presiuni de creştere rezultate din 
defi cite bugetare, ratele actuale ale dobânzilor 
sunt atât de înalte încât efectul defi citului bu-
getar ar fi  nesemnifi cativ. În plus, efectul de eli-
minare depinde parţial de modul în care sunt 
consumate cheltuielile de stat care generează 
defi citul. Dacă defi citul rezultă din investiţiile 
publice care completează investiţiile private, 
aceasta ar putea anula efectul de eliminare.

Este realist să concluzionăm că, deşi defi citul 
bugetar ar putea crea posibilitatea de apariţie 
a unui efect de eliminare a investiţiilor, luând 
în consideraţie nivelul ratelor dobânzilor în 
Moldova şi utilizarea probabilă a unor chel-
tuieli publice sporite pentru infrastructură, 
impactul practic ar fi  nesemnifi cativ.

Politica monetară 
şi rata de schimb

Banca Naţională a Moldovei (BNM) şi-a asu-
mat sarcina de a administra rata de schimb. 
Nicăieri în termenii săi de referinţă nu este 
stipulat că BNM ar trebui să se ocupe de infl a-
ţie. Misiunea a fost informată că în 2004 BNM 
a „restrâns” interpretarea propriei misiuni, cu 
accent în primul rând pe infl aţie. Instrumen-
tul principal pe care l-a folosit pentru a realiza 
această sarcină a fost rata dobânzii stabilită 
de BNM. Aceasta a rezultat în valori reale înal-
te comparabile cu rata BNM şi au prejudiciat 
ratele înalte ale băncilor comerciale private.
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Asemenea rate reale le dobânzilor au re-
prezentat un preţ relativ mare de ajustare 
nepotrivită în economie. „Regula de Aur” a 
teoriei creşterii stipulează că ratele reale ale 
dobânzii pe termen lung nu trebuie să depă-
şească rata durabilă de creştere per capita. În 
baza creşterii din anii 2000-2004, rata dura-
bilă poate fi  estimată ca fi ind de 4%. Potrivit 
acestei reguli, debitorii privaţi s-au confruntat 
cu rate comerciale de patru ori mai mari.

În timp ce ratele sectorului privat refl ectă pro-
babil manipulările pieţei, ratele BNM refl ectă o 
îngrijorare faţă de revenirea unei infl aţii necon-
trolate. Rata de bază a BNM este un instrument 
inadecvat pentru a elimina această preocupa-
re, pentru că hiper-infl aţia a fost un fenomen 
temporar al schimbării regimului economic 
de la planifi carea centralizată la economia de 
piaţă. De la hiper-infl aţia din debutul anilor 
1990, Moldova a demonstrat o stabilitate con-
siderabilă a preţurilor, cu excepţia perioadei în 
care a suportat şocul crizei fi nanciare din Rusia, 
când deprecierea ratei de schimb a provocat 
şi o creştere a infl aţiei. Experienţa ilustrează 
că infl aţia în Moldova este un fenomen struc-
tural, ce rezultă din constrângerile interne de 
asigurare şi fl uxurile de transferuri, şi nu este 
sensibilă la ratele dobânzilor.

Guvernul Moldovei şi autorităţile sale mo-
netare ar putea aplica fără complicaţii o 
politică a ratelor mici ale dobânzii fără a pro-
voca infl aţie. Efectul unei asemenea politici 
este stimularea creşterii, care ar intensifi ca 
reducerea sărăciei. Chiar dacă implementa-
rea acestei politici va fi  însoţită de o infl aţie 
moderată sub 10% şi sunt puţine motive ca 
infl aţia să se majoreze, studiile sugerează că 
nu există vreo relaţie între ratele de creştere 
şi infl aţie până la 40%. Renunţarea la contro-
lul infl aţiei ar putea fi  o dovadă a unei opţiu-
ni pentru politicile în favoarea celor săraci.

La fel de important ca ratele dobânzilor dena-
turate este comportamentul ratei de schimb. 
După o perioadă lungă de stabilitate din 1999 
până în 2003, leul s-a apreciat din a doua jumă-
tate a anului 2003 până în 2005, cu 15%. Parţial 
datorită aprecierii, ţara a lunecat spre un defi cit 
comercial masiv în aceste 32 de luni. Deoarece 
intrările de capital au fost relativ mici, singura ex-

plicaţie credibilă a aprecierii sunt transferuri de 
peste hotare, în mare parte operate neofi cial.

Efectul transferurilor din străinătate asupra 
ratei de schimb în Moldova a fost similar 
cu cel manifestat în ţările care trec printr-o 
perioadă de ascensiune a preţurilor la măr-
furile de export şi cele care primesc fl uxuri 
mari de capital preferenţial sau comercial. 
De fapt, rata de schimb este separată de 
competitivitatea produselor de export şi se 
ridică sau scade în rezultatul fl uxurilor fi nan-
ciare. Pentru Moldova, cu defi citul ei enorm 
al comerţului extern, această problemă este 
foarte gravă. Efectul unei aprecierii reale în 
continuare ar putea submina performanţele 
exporturilor, făcându-i pe producătorii mar-
ginali neprofi tabili şi descurajând apariţia 
unor producători noi. Este cât se poate de 
clar că în Moldova, modifi carea ratei de 
schimb care subminează producţia mărfuri-
lor de larg consum nu este în favoarea celor 
săraci. În concluzie, afi rmăm că o politică a 
ratei de schimb prudentă şi în favoarea celor 
săraci va implica intervenţii mai agresive 
pentru a administra rata de schimb.

BNM este o instituţie competentă şi profe-
sionistă. Operaţiunile ei suferă de absenţa 
unor mecanisme instituţionalizate de res-
ponsabilitate care există în aproape toate 
ţările europene. Funcţiile acesteia ar trebui 
extinse prin mecanisme create prin moni-
torizare publică şi parlamentară, pentru a 
fortifi ca transparenţa şi responsabilitatea.

2.5 Politici macroeconomice 
pentru o creştere 
în favoarea celor săraci

În baza analizei noastre a economiei Moldo-
vei şi a obiectivelor formulate de guvern, am 
recomandat:

1. De la declararea independenţei, politica bu-
getară a constrâns în mod excesiv creşterea 
economică şi este, deci, necesară o nouă 
strategie bugetară pentru a o corecta.

2. O majorare a cheltuielilor guvernamentale 
va intensifi ca creşterea economică şi va 
favoriza populaţia săracă şi probabil va 
atrage investiţii private din Moldova.
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3. Majorarea cheltuielilor guvernamentale ar 
putea fi  furnizată printr-un defi cit bugetar 
mai mare, fi nanţat fi e din contul vânzării 
obligaţiilor către populaţie, fi e prin moneti-
zarea datoriei publice. Probabil, nici una din 
aceste metode de fi nanţare nu va avea un 
impact substanţial asupra infl aţiei.

4. În ciuda faptului că defi citul cheltuielilor 
sociale este mare în Moldova, majorarea 
cheltuielilor guvernului trebuie să se axeze 
asupra investiţiilor publice.

5. Ratele dobânzilor din sectorul privat sunt 
excesiv de înalte în Moldova şi reprezintă 
o denaturare semnifi cativă a preţului care a 
contribuit la declin, stagnare şi o recupera-
re întârziată în mod artifi cial. BNM ar trebui 
să studieze posibilitatea unei diminuări pe 
viitor a ratei dobânzilor, până la un nivel 
real de patru-cinci procente. Pentru ca 
aceasta să determine descreşterea ratelor 
comerciale, este necesară o reglementare 
mai strictă a puterii pieţei private.

6. Guvernul ar trebui să analizeze oportuni-
tatea modifi cării legii care reglementează 
relaţia sa cu BNM, pentru a include meca-
nisme de responsabilitate directă a BNM în 
faţa parlamentului şi publicului; Sistemul 
Rezervei Federale din Statele Unite oferă 
un asemenea model;

7. Principiile de funcţionare ale BNM ar trebui 
modifi cate în conformitate cu mandatul său 
de a menţine o rată de schimb competitivă. 
Datorită unei supra-evaluări a leului ca urma-
re a fl uxurilor de transferuri, este necesar un 
management mai ofensiv al ratei de schimb.

3. CHELTUIELI PUBLICE 
ŞI IMPOZITE

3.1 Bugetul public

Bugetul public al Moldovei ar trebui folosit 
pentru accelerarea creşterii economice, gene-
rarea angajării în muncă şi direcţionarea resur-
selor pentru reducerea sărăciei. Spaţiul fi scal 

necesar pentru a încuraja creşterea în favoa-
rea celor săraci va rămâne limitat până când 
guvernul va putea refi nanţa datoria sa multi-
laterală şi bilaterală restantă. Pentru a realiza 
aceasta, este necesară cooperarea creditorilor 
săi multilaterali şi bilaterali. Eforturile sale re-
uşite de reducere a datoriilor externe plasea-
ză guvernul pe o poziţie mai puternică atunci 
când negociază cu aceşti creditori. Indiferent 
de problema datoriilor, guvernul dispune de 
fl exibilitate pentru a-şi extinde opţiunile. Par-
ţial, succesul său depinde de propria abilitate 
de a mobiliza resursele interne. Guvernul a fă-
cut deja foarte mult pentru a reforma sistemul 
de impozitare şi poate face mai mult pentru a 
ameliora generarea veniturilor.

Guvernul trebuie să aloce o proporţie mai 
mare din cheltuielile publice pentru serviciile 
economice şi pentru investiţiile publice, în 
special în infrastructura economică. Deoarece 
o mare parte din infrastructura ţării s-a deteri-
orat, aceste investiţii sunt extrem de necesare. 
De altfel, ele ar putea reprezenta un stimulent 
semnifi cativ pentru creşterea economică, pen-
tru că investiţiile publice corect direcţionate 
pot atrage sau stimula investiţiile private.

Mobilizarea veniturilor din impozite este 
esenţială pentru implementarea unei stra-
tegii de creştere economică şi reducere a 
sărăciei bazată pe investiţii. Cu toate acestea, 
veniturile bugetului consolidat au format 
24.2% din PIB în 2003, mai puţin decât valoa-
rea cea mai înaltă - o pătrime din PIB - înre-
gistrată în anul 1997. Se estimează că ele vor 
descreşte în continuare, până la 22.5% din 
PIB în 2007. Cheltuielile bugetului consolidat 
au fost reduse şi mai drastic decât veniturile, 
de la 40% din PIB în 1997 la mai puţin de o 
pătrime din PIB în 2003. Este clar că datorită 
defi citelor bugetare modeste guvernul a 
implementat în ultimii ani o politică fi scală 
relativ strictă, dacă nu chiar contradictorie.

Moldovei i s-a recomandat să se bazeze mai 
mult pe impozitele indirecte, mai cu seamă 
pe taxa pe valoare adăugată (TVA). În 2005, 
impozitele indirecte au format peste 40% 
din veniturile de stat. Însă, potrivit Cadrului 
de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM), se 
preconizează că impozitele indirecte vor 
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descreşte în raport cu PIB-ul, iar veniturile 
generate de TVA se vor majora marginal. 
Aceste tendinţe plasează un accept mai 
puternic pe impozitele directe pentru creş-
terea veniturilor. În timp ce este planifi cată 
o descreştere a veniturilor, este preconizată 
o majorare a contribuţiilor la asigurările 
sociale şi medicale. Extinderea cheltuielilor 
pentru protecţia socială îi poate favoriza pe 
cei săraci şi este absolut necesară. Însă atâ-
ta timp cât serviciul datoriei rămâne înalt, 
investiţiile publice şi asigurarea serviciilor 
publice de bază vor fi  constrânse.

Guvernul Moldovei a micşorat ratele impozi-
tului pe profi turi corporative pentru a transfor-
ma ţara într-un paradis fi scal pentru investitorii 
străini. În acelaşi timp cu diminuarea de către 
guvern a ratei de impozitare, executivul plani-
fi că o majorare a veniturilor din impozitul pe 
profi turi corporative de la aproximativ 11% din 
totalul veniturilor în 2004 până la aproape 12% 
în 2007. În pofi da acestui fapt, dacă companiile 
au reuşit să evite plata unui impozit superior, 
nu există nici o garanţie că ele vor renunţa 
la această practică la rata de 15%. Şi nici nu 
există vreo garanţie că investitorii străini vor 
veni în Moldova mai ales datorită impozitelor 
corporative mici. Mai importante decât ratele 
impozitelor sunt oportunităţile de  profi turi 
pe care le generează economia, care depind 
parţial de capacitatea guvernului de a utiliza 
cheltuielile publice, în special, investiţiile pu-
blice, pentru a stimula economia. Pe măsură 
ce economia creşte şi profi turile corporative 
se majorează, ratele moderate ale impozitu-
lui pe profi turile corporative, precum cele de 
25%, nu ar reprezenta o piedică semnifi cativă 
pentru investiţiile străine.

Preocuparea Guvernului este că impozitele 
directe au descrescut ca procent din venitu-
rile totale începând cu anul 1997. Luând în 
consideraţie acest declin, nu este preferabil 
să se micşoreze ratele impozitelor pe veni-
tul personal şi profi turile corporative. Acest 
raport recomandă să fi e menţinută structura 
impozitelor pe venitul personal din anul 2003, 
iar rata impozitului pe profi turile corporative 
să fi e din nou de 25%, ceea ce ar contribui la 
durabilitatea structurii fi scale, potrivită cu re-
ducerea sărăciei şi creşterea economică.

În favoarea diminuării ratelor de impozitare 
au fost formulate două argumente impor-
tante: acestea ar putea micşora evaziunea 
fi scală prin reducerea „economiei subtera-
ne” şi că povara impozitelor contribuie la 
extinderea sărăciei prin încetinirea creşterii 
economice. În ceea ce priveşte primul argu-
ment, ratele mici de impozitare şi dimensiu-
nea „economiei subterane” în Moldova nu 
sunt în principal nici rezultatul ratelor de 
impozitare, şi nici efectul reglementărilor 
guvernamentale, care totuşi vor trebui mai 
târziu reformate. „Economia subterană” este 
un fenomen structural, caracteristic tuturor 
ţărilor cu venituri mici în care o parte sem-
nifi cativă a forţei de muncă se angajează de 
sine stătător şi prestează munci ocazionale. 
În ceea ce priveşte al doilea argument, ma-
jorarea progresivă a impozitelor pe venitul 
personal ar putea diminua povara asupra să-
racilor, menţinând veniturile agregate. Fără 
o estimare solidă a câştigurilor în disciplina 
fi scală rezultate din reducerea impozitelor în 
Moldova, adoptarea politicii de reducere a 
ratelor aduce riscul unui dezastru fi scal.

3.2 Datoria externă

Datoria externă este o moştenire tragică a pe-
rioadei de tranziţie anterioare, când venituri-
le medii au scăzut brusc la nivelul ţărilor cu 
venituri mici, în timp ce instituţiile fi nanciare 
externe au refuzat să acorde împrumuturi în 
condiţii preferenţiale. Povara datoriei externe 
continuă să limiteze capacitatea guvernului 
de a aloca venituri publice pentru stimularea 
creşterii economice şi reducerea sărăciei.

În valoare curentă, datoria externă a Moldovei 
reprezintă 126% din valoarea exporturilor sale 
în anul 2002, plasând ţara în categoria altor 
state în curs de tranziţie cu venituri mici care 
deţin o datorie externă substanţială. În ciuda 
promisiunilor făcute, agenţiile de dezvoltare 
internaţionale nu au lansat iniţiative pentru 
a diminua povara de datorii a acestor ţări în 
tranziţie, deşi asemenea iniţiative ar trebui să 
reprezinte o prioritare. Guvernul Moldovei a 
reuşit să achite creditele sale comerciale, să 
renegocieze datoriile în euro-obligaţiuni şi să 
semneze acorduri privind datoriile bilaterale 
faţă de România şi Turcia. Există o doză de 
ironie în faptul că aceste ţări cu venituri medii 
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au fost mai generoase în chestiunea datoriilor 
decât multe ţări mai bogate.

Pentru a fi nanţa propriul defi cit bugetar din 
anii 1990, care a fost generat, în primul rând, 
de deservirea datoriilor externe, guvernul 
nu avea alte alternative decât să mărească 
datoriile interne. Datoria externă – care 
condiţionează mărirea datoriei interne cu 
dobânzi înalte – accentuează caracterul 
contradictoriu al politicii de contractare a 
împrumuturilor în termeni BIRD, care nu 
creează bunuri ce ar putea genera venituri 
sufi ciente pentru rambursarea lor.

Deoarece a suportat multe difi cultăţi încercând 
să micşoreze datoriile sale comerciale şi faţă de 
creditorii bilaterali ce nu sunt membri ai Clu-
bului de la Paris, guvernul are acum o poziţie 
mai solidă pentru a face lobby în favoarea unor 
condiţii mai favorabile de restructurare a dato-
riei externe restante. Punctul de plecare pentru 
aceste negocieri este recunoaşterea generală a 
faptului că Moldova ar fi  trebuit să benefi cieze 
de credite în condiţii preferenţiale, în locul celor 
comerciale, începând cu primele împrumuturi 
contractate în debutul anilor 1990. Diferenţia-
lul între dobânzile acumulate pentru cele două 
tipuri de credite trebuie să fi e iertat imediat. 
Pe lângă dobânda rezultată din diferenţa în-
tre condiţiile BIRD şi IDA, scadenţele datoriilor 
nepreferenţiale trebuie să fi e restructurate fără 
întârziere. Rezultatul ar trebui să fi e o scădere 
substanţială a valorii nete curente a datoriilor 
Moldovei, creând perspective pentru creşterea 
economică şi reducerea sărăciei.

3.3 Investiţi publice

Guvernul nu are un program de investiţii pu-
blice pentru a raţionaliza bugetul său capital 
mic. Această absenţă şi faptul că Moldova con-
tează pe asistenţa externă pentru fi nanţarea 
investiţiilor publice contribuie la fragmentarea 
şi lipsa de coerenţă în efectuarea investiţiilor 
publice. Ţara are nevoie de un program con-
solidat şi coordonat mai ambiţios de investiţii 
publice, orientat mai mult spre efectuarea 
investiţiilor în favoarea creşterii economice şi 
axat mai puternic asupra reducerii sărăciei.

Examinarea tendinţelor în ceea ce priveşte 
cheltuielile pentru servicii sociale şi economi-

ce pe parcursul anilor 2000-2004 evidenţiază 
o neglijare relativă a serviciilor economice. În 
timp ce cheltuielile pentru educaţie şi ocroti-
rea sănătăţii au crescut pe parcursul acestei 
perioade, cheltuielile pentru agricultură, trans-
port şi comunicaţii s-au diminuat. În general, 
ponderea serviciilor sociale în PIB s-a majorat 
de la 20% la 21%, iar ponderea serviciilor eco-
nomice s-a micşorat de la 4.3% la 4%. Se plani-
fi că o descreştere în continuare a cheltuielilor 
pentru serviciile economice, până la 3.2% în 
2007, pe când cheltuielile pentru serviciile so-
ciale vor rămâne practic constante, de 21.4%.

Luând în consideraţie importanţa agriculturii 
şi a sectorului agro-industrial pentru creşterea 
ulterioară şi pentru exporturi, lipsa cheltuieli-
lor pentru serviciile economice în acest sector, 
în special, a investiţiilor publice, nu este op-
timă. De altfel, absenţa investiţiilor publice 
în infrastructura de transport, comunicaţii şi 
resurse energetice conduce la eroziunea ba-
zei pentru o creştere durabilă pe termen lung. 
Infrastructura rurală şi agricolă este esenţială 
pentru dezvoltarea industrială a Moldovei, 
precum şi pentru dezvoltarea agriculturii. Chi-
ar în comparaţie cu economiile vecine în curs 
de tranziţie, Moldova alocă relativ mai puţin 
pentru servicii economice şi relativ mai mult 
pentru servicii sociale. Un asemenea mod de 
repartizare a resurselor publice sugerează că 
recuperarea completă din declinul catastrofal 
al economiei sale în anii 1990 va dura mai 
mult decât s-a anticipat.

3.4 Politici fi scale pentru o 
creştere în favoarea celor 
săraci

În baza analizei anterioare, raportul propu-
ne realizarea următoarelor măsuri în dome-
niul politicilor:

1. Chiar dacă susţinem angajamentul guver-
nului pentru reducerea evaziunii fi scale, 
diminuarea ratelor de impozitare nu va con-
duce probabil la realizarea acestui obiectiv. O 
reducere a evaziuni fi scale de către persoane 
şi companii ar putea fi  realizată prin meca-
nisme care şi-au demonstrat efi cienţa în alte 
ţări europene. Guvernul ar trebui să-şi con-
centreze eforturile asupra majorării ratei de 
impozitare într-o structură mai progresivă.
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2. Guvernul trebuie să consolideze efi cienţa 
taxei pe valoarea adăugată şi să-i atribuie 
o structură progresivă.

3. Rata aplicată profi turilor corporative ar 
trebui să revină la nivelul de 25% pentru 
a o face comparabilă cu cea mai înaltă rată 
pentru venitul personal.

4. Două măsuri concrete vor facilita bugeta-
rea în favoarea celor săraci. În primul rând, 
Ministerul Finanţelor ar trebui să instituţio-
nalizeze o evaluare a impactului asupra să-
răciei produs de fi ecare buget anual. La fel 
de importantă este şi evaluarea impactului 
bugetului asupra bărbaţilor şi femeilor, şi nu 
doar asupra gospodăriilor casnice sărace.

6. Creditorii ar trebui să înceapă fără întârziere 
negocieri cu guvernul pentru restructu-
rarea datoriei externe, cu aplicarea unei 
amânări şi a perioadei de graţie pentru 
plata datoriei şi a ratelor dobânzii.

7. FMI ar trebui să faciliteze şi să acorde suport 
guvernului pentru negocierile acestuia cu 
creditorii săi bilaterali din Clubul de la Paris. 
Punctul de plecare pentru aceste nego-
cieri este recunoaşterea generală a faptului 
că Moldova ar fi  trebuit să benefi cieze de 
credite în condiţii preferenţiale, în locul celor 
non-preferenţieale, începând cu primele îm-
prumuturi contractate în debutul anilor 1990.

8. Reducerea cheltuielilor pentru serviciile 
economice ar trebui inversată pentru a ex-
tinde capacitatea de creştere a economiei.

9. Guvernul ar trebui să elaboreze un pro-
gram de investiţii publice (PIP) pentru a 
raţionaliza şi a majora cheltuielile capitale 
atât de necesare.

4. SĂRĂCIE, INEGALITATE 
ŞI POLITICI ÎN MOLDOVA

4.1 Introducere
Sărăcia caracterizată de lipsa veniturilor şi 
sărăcia umană s-au extins rapid după anul 
1991 în Moldova şi către anul 2005 nu au re-
uşit să revină la nivelurile înregistrate înainte 

de tranziţie. Sărăcia în Moldova combină a) 
venituri mici, b) rate înalte ale mortalităţii 
şi morbidităţii, c) un acces redus la servicii-
le subvenţionate de ocrotire a sănătăţii şi 
educaţie, d) excludere socială sporită, şi e) 
o lipsă de participare a săracilor la procesul 
de luare a deciziilor. Factorii demografi ci, 
precum genul, vârsta înaintată şi dizabilită-
ţile, nu au reprezentat cauzele principale ale 
sărăciei gospodăriilor casnice şi diferenţele 
de incidenţă a sărăciei nu sunt infl uenţate 
semnifi cativ de nivelul educaţiei, cu excepţia 
persoanelor cu studii superioare printre care 
rata de sărăcie este aproape de zero.

O caracteristică importantă a sărăciei în 
Moldova este caracterul instabil al statutului 
gospodăriilor casnice; adică intrarea şi ieşi-
rea lor din sărăcie într-o perioadă scurtă de 
timp. Acest fapt a avut implicaţii majore asu-
pra politicilor, deoarece gospodăriile casni-
ce care au fost defi nite ca fi ind sărace într-un 
moment ar putea să nu mai fi e sărace într-o 
perioadă următoare.

4.2 Caracteristici ale sărăciei

Pentru gospodăriile casnice din mediul 
rural, riscul relativ de sărăcie şi sărăcie ex-
tremă a fost foarte înalt în comparaţie cu 
cetăţenii din oraşe. Sărăcia în zonele rurale 
s-a datorat productivităţii agricole joase şi 
oportunităţilor reduse de angajare în muncă 
în afara sectorului agricol. Marea majoritate 
a locuitorilor de la sate au cultivat loturile de 
pământ care le-au fost atribuite de reforma 
funciară sau s-au angajat ca muncitori rurali 
în gospodării mai mari, cu puţine oportuni-
tăţi de câştiguri non-agricole.

Sărăcia printre pensionari a fost vastă, nu 
însă în mod semnifi cativ diferită de media 
pe ţară, iar riscul lor de sărăcie extremă a 
fost puţin mai mic decât media naţională. 
Nivelul diminuat al sărăciei printre pen-
sionari în Moldova se datorează acoperirii 
aproape universale cu pensii de stat moşte-
nită din perioada sovietică, care a supravie-
ţuit colapsului bugetar din primul deceniu 
al tranziţiei. Consolidarea acestui program 
universal de asigurare cu pensii ar trebui 
să reprezinte elementul central al strategiei 
guvernamentale de reducere a sărăciei.
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Experienţa din majoritatea ţărilor ilustrează 
că gospodăriile casnice conduse de femei 
se confruntă în mod frecvent cu un risc mai 
mare de sărăcie decât media. Deşi discrimi-
narea gender a fost profundă în Moldova, 
statisticile arată că de fapt gospodăriile 
casnice conduse de femei sunt supuse unui 
nivel puţin mai mic al sărăciei decât cele mai mic al sărăciei decât cele mai mic
conduse de bărbaţi. Dacă această constatare 
este adevărată, ea ar putea fi  explicată prin 
trei factori: nivelul de studii printre femei 
este acelaşi ca printre bărbaţi (o moştenire 
a perioadei sovietice); industriile care au fost 
distruse angajau în primul rând bărbaţi şi 
gospodăriile casnice conduse de femei pri-
mesc mai multe transferuri de peste hotare.

Statisticile sugerează că extinderea accesului 
la o educaţie mai superioară va crea în cel mai 
bun caz asigurarea condiţiilor de reducere a 
sărăciei, pentru că persoanele care absolvesc 
instituţiile de învăţământ trebuie să fi e asi-
gurate şi cu locuri de muncă. Problema fun-
damentală a angajării din Moldova, pentru 
toate nivelurile de învăţământ, este cererea, 
nu califi cările. Chiar dacă cei cu studii supe-
rioare au mai puţine şanse să-şi găsească de 
lucru, sporirea numărului de absolvenţi ai in-
stituţiilor de învăţământ terţiar nu va provoca 
probabil acum nimic mai mult decât ridicarea 
nivelului mediu de califi care al şomerilor.

După cum este de aşteptat, şomerii din 
Moldova sunt supuşi unui risc mai mare de 
sărăcie şi sărăcie extremă. Angajaţii din sec-
torul privat sunt supuşi unui risc oarecum 
mai mare de a deveni săraci decât lucrătorii 
din sectorul public, în primul rând, pentru că 
majoritatea lucrătorilor din sectorul privat 
sunt muncitori agricoli.

4.3 Inegalitate şi sărăcie

Colapsul catastrofal al economiei a fost respon-
sabil pentru mai bine de jumătate din extinde-
rea sărăciei între 1991 şi 1996. Sărăcia s-a apro-
fundat de asemenea datorită unei înrăutăţiri în 
distribuirea veniturilor. Coefi cientul Gini pentru 
distribuirea veniturilor brute s-a majorat în mod 
extraordinar într-o perioadă scurtă de timp, 
de la 0.25 în anul 1989 până la 0.39 în 1992, 
stabilizându-se în jurul acestui nivel în 1993-
95. În 1997 şi în prima jumătate a anului 1998, 

producţia s-a ameliorat puţin şi inegalitatea a 
sporit în continuare, până la un coefi cient Gini 
de 0.42. Recuperarea modestă a fost inversată 
atunci când economia s-a restrâns în timpul 
crizei fi nanciare din Rusia. În 2001, a început o 
ascensiune durabilă a economiei. Inegalitatea a 
cunoscut un declin între 2001 şi 2003, odată cu 
majorarea proporţiei veniturilor chintilei de jos. 
Parţial, creşterea inegalităţii în debutul anilor 
1990 a fost inevitabilă, ţinând cont de schimbă-
rile sistemului economic, colapsul producţiei şi 
o stagnare prelungită şi consecutivă. Dar o par-
te a ei este disfuncţională, legată de inefi cienţa 
dezvoltării cadrului legal şi instituţional din pri-
mii ani de tranziţie, care nu a reuşit să prevină 
acumularea relativă şi absolută a bunăstării în 
mâinile unui grup mic. Aceste modifi cări ale 
inegalităţii au contribuit semnifi cativ la creşte-
rea ratei sărăciei în primul deceniu al tranziţiei. 
Politicile de reducere a sărăciei trebuie să aibă 
drept scop diminuarea nivelului de inegalitate, 
precum şi sporirea caracterului progresiv al 
impozitării.

Am întrebat în acest raport care ar fi  fost con-
secinţele sărăciei dacă în anii 1990 persoa-
nele care iau decizii în Moldova ar fi  adoptat 
politici de restricţionare a creşterii inegali-
tăţii. Rezultatele calculelor indică faptul că 
reducerea cu jumătate a sărăciei către anul 
2007 necesită generarea unei creşteri durabi-
le şi rapide a PIB-ului de 8%, fără deteriorarea 
în viitor a distribuirii veniturilor. O reducere 
similară a sărăciei ar putea fi  obţinută dacă 
Moldova ar înregistra o creştere economică 
de patru la sută pe an, ceea ce este mai rea-
lizabil şi mai egalitarist. Atât creşterea, cât şi mai egalitarist. Atât creşterea, cât şi mai egalitarist
extinderea egalităţii sunt esenţiale pentru re-
ducerea sărăciei: în mod singular, creşterea şi 
egalitatea mai răspândită sunt insufi ciente.

4.4 Implicaţii la nivel de politici

Statisticile privind sărăcia sugerează câteva 
implicaţii care sunt elementele esenţiale ale 
recomandărilor la nivel de politici care se 
regăsesc în acest raport:

1. „Săracii” nu sunt o categorie stabilă, pentru 
că gospodăriile casnice devin sărace sau ies 
din sărăcie într-o perioadă scurtă de timp.

2. Inegalitatea a fost o cauză fundamentală a 
sărăciei.
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3. Sistemul universal al pensiilor de stat este un 
mecanism esenţial de reducere a sărăciei.

4. Extinderea accesului la educaţie, deşi re-
prezintă o aspiraţie, nu va avea un efect 
semnifi cativ de reducere a sărăciei, pentru 
că angajarea în muncă este limitată de o 
cerere agregată; şi

5. Creşterea şi o egalitate mai largă sunt cru-
ciale pentru reducerea sărăciei şi orice poli-
tică ce urmăreşte acest obiectiv trebuie să 
includă ambele mecanisme.

5. MIGRAŢIA, OCUPAŢIA
ŞI REDUCEREA SĂRĂCIEI

5.1 Migraţia din Moldova

Datorită transferurilor, migraţia a servit drept 
instrument important de supravieţuire pen-
tru gospodăriile casnice de-a lungul anilor 
1990, evitând chiar un colaps economic mai 
grav, şi a reprezentat principalul mecanism 
pentru redresarea care a început în 2000. 
În plus, transferurile au redus dependenţa 
guvernului de împrumuturile condiţionate, 
obţinând fl exibilitate în politica sa macroe-
conomică. Cu toate acestea, fl uxurile de 
transferuri au avut efectul de apreciere a ra-
tei de schimb. Costurile sociale ale migraţiei 
au fost inacceptabil de înalte, impactul asu-
pra forţei de muncă a fost negativ, iar nivelul 
de transferurilor - lipsit de viabilitate.

Există diferenţe semnifi cative între statisti-
cile ofi ciale şi estimările neofi ciale privind 
migraţia din Moldova. Datele privind emi-
grarea legală sugerează plecarea în străină-
tate a unui număr de la cinci până la nouă 
mii de persoane anual în anii 1992 şi 2003. 
Estimarea migraţiei ilegale este extrem de 
difi cilă. În 2000, Departamentul Statistică şi 
Sociologie a apreciat că 234,000 de cetăţeni 
ai Moldovei lucrează legal şi ilegal în străină-
tate. O estimare apropiată a fost obţinută de 
Studiul forţei de muncă în 2003. În 2004, un 
studiu independent, efectuat de Alianţa de 

Microfi nanţare din Moldova, a apreciat că 
între 265 şi 285 mii de cetăţeni ai Moldovei 
au plecat peste hotare în căutare de servi-
ciu. Toate aceste estimări sunt mult mai mici 
decât cifra de un milion pe care o relatează 
mass-media despre numărul de cetăţeni ai 
Moldovei care au plecat în străinătate.

Majoritatea migranţilor din Moldova, aproa-
pe 60%, pleacă spre Rusia şi aproximativ 30% 
se îndreaptă spre ţările membre ale Uniunii 
Europene. Printre statele UE, Italia este de 
departe cea mai populară destinaţie, atră-
gând aproximativ 20% de emigranţi. Femeile 
emigrează preponderent spre ţările Mării Me-
diterane şi mai puţin spre statele nordice ale 
Europei sau CSI. Acest model se potriveşte cu 
cel din perioada sovietică, atunci când mol-
dovenii îşi căutau munci sezoniere în agricul-
tură şi construcţii în alte republici ale Uniunii 
Sovietice, în special, în Ucraina şi Rusia

5.2 Migraţie, creştere, angajare 
şi reducere a sărăciei

Subestimarea transferurilor în cercetările bu-
getelor gospodăriilor casnice conduce la une-
le supraestimări ale sărăciei. În pofi da acestui 
fapt, cercetările arată că impactul post-factum
al transferurilor asupra reducerii sărăciei este 
foarte mare. Mult mai multe familii ar fi  rămas 
sub pragul sărăciei, dacă nu exista posibilita-
tea de a emigra. O estimare aproximativă su-
gerează că migraţia a redus incidenţa sărăciei 
în 2002 cu 20-25% şi că această diminuare a 
sărăciei cauzate de veniturile mici a fost în-
soţită de aprofundarea sărăciei. Caracterul 
nedeterminat al acestor sume indică asupra 
difi cultăţii de măsurare a sărăciei agregate şi 
de identifi care a gospodăriilor casnice sărace.

Transferurile au posibilitatea de majorare a 
consumului viitor prin investiţii generatoare 
de venituri. Marea majoritate a respondenţilor 
intenţionează să utilizeze fundurile acumulate 
în rezultatul emigrării în primul rând pentru 
consum. Investiţiile în afaceri par a fi  o priorita-
te pentru foarte puţini. Orice impact secundar 
al investiţiilor asupra reducerii sărăciei cauzate 
de venituri mici datorită consumului din viitor 
pare a fi  limitat în Moldova. Ca şi în multe alte 
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ţări unde emigrarea este semnifi cativă, una 
din cele mai mari provocări pentru politicile 
guvernamentale este de a schimba această si-
tuaţie şi de a facilita canalizarea resurselor spre 
activităţi durabile ce creează locuri de muncă.

5.3 Migraţia şi piaţa de muncă

Evoluţia sectorului de educaţie şi procesul de 
migrare au afectat puternic formarea compe-
tenţelor umane în Moldova. Rata de înscriere 
a copiilor din cele mai sărace gospodării în 
învăţământul gimnazial s-a diminuat până la 
50%, în comparaţie cu 71% pentru cele mai 
bogate chintile. La nivel universitar, situaţia 
este mai proastă. Rata de încadrare a celor 
mai săraci bărbaţi şi femei s-a micşorat con-
siderabil de-a lungul anilor şi a ajuns la 4% în 
mijlocul anilor 2000. În cazul celor mai boga-
te chintile, încadrarea nu doar s-a majorat, ci 
a fost de patru ori mai mare decât în cele mai 
sărace chintile. Diferite maladii sociale, unele 
din care sunt produse secundare ale sără-
ciei – alcoolismul, dependenţa de droguri 
şi o rată înaltă a criminalităţii, au erodat mai 
departe calitatea forţei de muncă.

Migraţia din Moldova a afectat semnifi cativ 
formarea competenţelor forţei de muncă din 
ţară. Aproape 14% din populaţie şi 23% din 
forţa de muncă lucrau peste hotare în 2003. 
Peste o jumătate din lucrătorii emigranţi au 
mai puţin de 30 de ani şi 88% au mai puţin de 
45 de ani, ceea ce înseamnă că lucrătorii din 
primul grup de vârstă au plecat din ţară. Între 
2000 şi 2004, 36 mii de medici au plecat din 
sistemul de ocrotire a sănătăţii şi 28 mii de în-
văţători au părăsit sistemul de educaţie pen-
tru a munci în străinătate. Conform oricărui 
standard, aceasta reprezintă un serios „exod 
de inteligenţă”. Emigrarea muncitorilor ne-
califi caţi a determinat creşterea indicatorului 
dependenţei persoanelor întreţinute şi mai 
multe probleme familiale legate de faptul 
că părinţii îşi abandonează copiii, care cresc 
fără grijă părintească şi fără studii adecvate. 
Transferurile ar putea aduce benefi cii ofertei 
forţei de muncă, dacă sunt utilizate pentru 
studii. În alte ţări migraţia a adus benefi cii 
datorită noilor abilităţi ale lucrătorilor care 
au revenit în ţară, deşi există puţine dovezi 
că Moldova este în aceeaşi situaţie.

5.4 Impactul social al migraţiei

Trafi cul de fi inţe umane a fost un aspect imo-
ral al migraţiei în Moldova. Acest trafi c impli-
că diferite metode de atragere a potenţialilor 
migranţi, în special femei, pentru comerţul cu 
sex. Motivele principale care explică asigura-
rea industriei sexuale cu femei din Moldova 
sunt sărăcia, excluderea socială (în special, 
pentru populaţia romă) şi violenţa în familie.

Trafi cul de fi inţe umane a fragmentat comu-
nităţile şi familiile, a subminat capitalul uman, 
a lipsit gospodăriile casnice de transferurile 
băneşti de peste hotare aşteptate şi a cauzat 
abandonul copiilor. Migranţii care lucrează 
ilegal în ţările gazdă sunt supuşi exploatării şi 
abuzului din partea contrabandiştilor, patro-
nilor şi autorităţilor locale. Migraţia ilegală a 
contribuit la expansiunea reţelelor criminale 
în Moldova, care sunt implicate de asemenea 
în comercializarea armelor, drogurilor şi alte 
tipuri de contrabandă.

Migraţia a avut de asemenea efecte nefavo-
rabile asupra copiilor. Atunci când copiii emi-
granţilor rămân acasă sub supravegherea 
rudelor sau vecinilor, ei sunt supuşi riscului 
de a abandona şcoala, de a pleca de acasă şi 
de a deveni copii ai străzii. Copiii au început 
să devină subiecţi ai trafi cului de fi inţe uma-
ne. Conform datelor Ministerului Afacerilor 
Interne, Moldova a devenit principala sursă 
de fete minore pentru Rusia pentru exploa-
tare sexuală, numărul acestora estimându-
se la cinci mii de persoane anual.

5.8 Sugestii cu privire la politici

Moldova se confruntă cu mai multe scenarii 
posibile şi s-ar putea ca ţara să nu fi e capabilă 
să-l aleagă pe cel preferat. Actualul status quo
nu poate continua. Costurile sociale ale trafi -
cului şi aspectele asociate ale migraţiei nere-
gulate nu sunt acceptabile pentru societate. 
Moldova are nevoie de un cadru de politici 
care să se axeze pe aspectele pozitive ale mi-
graţiei şi pe minimalizarea celor negative. Ela-
borarea acestei politici ar putea fi  un exerciţiu 
politic. Este necesar un proces de consultări 
publice pentru crearea unui consens asupra 
costurilor şi benefi ciilor migraţiei. Întrebarea 



20

Re
pu

bl
ic

a 
M

ol
do

va
: P

ol
it

ic
i d

e 
cr

eş
te

re
 e

co
no

m
ic

ă,
 c

re
ar

e 
a 

lo
cu

ri
lo

r d
e 

m
un

că
 ş

i r
ed

uc
er

e 
a 

să
ră

ci
ei

Rezumat executiv

21

fundamentală este dacă Moldova va fi  o soci-
etate dependentă de migraţie şi transferurile 
de bani de peste hotare, în loc să benefi cieze 
de posibilitatea de recuperare mai rapidă a 
nivelului de trai din perioada pre-tranziţiei, 
ori vulnerabilitatea unei astfel de societăţi va 
necesita o reducere progresivă a importanţei 
migraţiei şi transferurilor.

Concepţia politicii migraţionale a Republicii 
Moldova a fost adoptată de către Parlament 
în octombrie 2002. Departamentul Migra-
ţiune este fi nanţat de către comunitatea 
donatorilor şi are drept scop ameliorarea 
controlului migraţiei, elaborarea şi consoli-
darea strategiilor şi politicilor şi încheierea 
acordurilor respective cu ţările de destinaţie. 
Luând în consideraţie importanţa migraţiei 
şi a transferurilor, este surprinzător că SCERS 
spune atât de puţin despre acest subiect. 
Dar totuşi, strategia identifi că trei direcţii 
generale pentru viitor – toate importante 
– care merită sprijinul fi nanciar şi tehnic al 
comunităţii internaţionale.

În primul rând, guvernul ar putea armoni-
za legislaţia naţională privind migraţia cu 
standardele internaţionale. Alte acţiuni ale 
SCERS sunt strâns legate şi se referă la efec-
tuarea unui studiu complex asupra popula-
ţiei migrante, crearea unui sistem informa-
ţional şi ameliorarea gestionării procesului 
de migrare.

Probabil subiectul economic cel mai impor-
tant asociat cu migraţia este încurajarea şi fa-
cilitarea gospodăriilor casnice de a îndrepta 
o parte din transferuri spre investiţii produc-
tive. Experienţa internaţională sugerează că 
măsurile obligatorii sunt efi ciente doar atun-
ci când ocuparea în muncă este organizată 
prin intermediul contractelor de angajare 
cu guvernul migranţilor în calitate de parte 
contractantă. Mecanismele de încurajare 
a investiţiilor trebuie să corespundă 
caracteristicilor instituţiilor fi nanciare 
publice şi private. Elaborarea acestora 
se afl ă dincolo de expertiza acestui 
raport, care poate sugera doar principii 
generale. Mecanismele voluntare pentru 
încurajarea investiţiilor din transferuri ar 
putea să includă:

1. Încurajarea băncilor comerciale să deschi-
dă conturi în valută străină;

2. Măsuri pentru a reduce costurile transferu-
lui de bani din străinătate;

3. Asigurarea unui sector fi nanciar bine 
reglementat şi efi cient, inclusiv al institu-
ţiilor fi nanciare nebancare, precum meca-
nismele de micro-fi nanţare; şi

4. Crearea unor obligaţiuni în valută străină 
cu impozitare transparentă.

6. OCUPAŢIE, 
PRODUCTIVITATE 
ŞI SĂRĂCIE

6.1. Ocupaţie şi sărăcie

Creşterea economică echitabilă este esenţia-
lă pentru reducerea durabilă a sărăciei şi pro-
duce acest efect datorită creării locurilor de 
muncă ce generează surse de venit mai mari 
decât pragul sărăciei. Principala problemă în 
Moldova este că locurile de muncă bine plă-
tite nu sunt sufi cient de multe pentru a scoa-
te rapid din sărăcie populaţia ocupată. Din 
populaţia săracă a anului 2002, 75% avea un 
loc de muncă. Problema acestora consta în 
faptul că serviciile lor nu erau plătite sufi cient 
de bine pentru a evita sărăcia. Astfel, crearea 
oportunităţilor de angajare asociate cu ma-
jorarea productivităţii, în rezultatul cărora 
populaţia ocupată va putea obţine venituri 
sufi ciente pentru a evita sărăcia, reprezintă o 
provocare pentru Moldova.

Şomajul s-a diminuat, însă ocuparea în mun-
că nu s-a extins. Între 1999 şi 2004, rata şoma-
jului a scăzut de la 11% la 7%, iar numărul ab-
solut al persoanelor şomere de asemenea s-a 
micşorat. Reducerea şomajului s-a datorat în 
mare parte unui declin constant al populaţiei 
de vârstă aptă de muncă, provocat de emi-
grare şi o creştere a numărului de persoane 
care devin inactive din punct de vedere eco-
nomic, fenomenul „lucrătorului descurajat”.
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6.2 Ocupaţie, salarii 
şi productivitate

În anul 2003, nivelul ocupaţiei în muncă era 
cu 18% mai mic ca în 1996 în agricultură, cu 
16% mai mic în industrie şi cu 19% mai mic 
în sectorul de servicii. După criza fi nanciară 
din Rusia, nivelul ocupaţiei s-a ameliorat în 
agricultură şi industrie, dar nu şi în servicii. 
Deşi nivelul ocupaţiei fi e a stagnat, fi e s-a 
redus în aproape toate sectoarele, volumul 
producţiei şi a bunurilor cu valoare adăugată 
s-a majorat substanţial. Diferenţa între creş-
terea pozitivă a PIB-ului şi evoluţia negativă 
a angajării în muncă a fost şi mai mare în pe-
rioada de recuperare de după criză. Între anii 
1999 şi 2003, PIB-ul total a sporit cu 4% pe an, 
iar nivelul ocupaţiei a descrescut cu 2.4%.

Relaţia dintre ocupaţie şi volumul producţiei 
a avut implicaţii asupra creşterii producti-
vităţii şi a veniturilor. Prin defi niţie, faptul 
că nivelul angajării în muncă s-a diminuat 
în acelaşi ritm cu volumul producţiei în-
seamnă că productivitatea muncii a crescut. 
Între 1996 şi 2003, productivitatea agrega-
tă a crescut cu 4.8% anual. Împreună cu 
extinderea lentă a nivelului de ocupaţie şi 
cu sporirea productivităţii s-au majorat şi 
salariile reale începând cu mijlocul anilor 
1990. Această tendinţă s-a inversat în timpul 
crizei fi nanciare din Rusia, pentru a cunoaşte 
din nou o ascensiune după aplanarea crizei. 
Rata de creştere aparent înaltă a salariilor 
reale, de aproape 8% pe an, trebuie pla-
sată în contextul colapsului catastrofal din 
debutul anilor 1990. Luând în consideraţie 
declinul valorii reale a banilor şi al salariului 
social din prima jumătate a anilor 1990, este 
destul de probabil că nivelul de trai al anga-
jaţilor s-a diminuat atât de mult, încât pro-
ductivitatea lor a fost subminată. Faptul că 
majorarea salariilor reale a depăşit creşterea 
productivităţii muncii ar putea fi  interpretat 
ca refl ectând procesul de ajustare la un nivel 
mai durabil al „plăţii muncii în acord”.

Într-o anumită măsură, creşterea incomple-
tă a nivelului ocupaţiei, chiar şi în perioada 
recuperării nivelului de producţie, pare pre-
vizibilă într-o economie în curs de tranziţie. 
Ca şi în alte ţări în tranziţie, întreprinderile 

din Moldova aveau înainte de tranziţie mai 
mulţi angajaţi decât numărul justifi cat de 
criteriile de piaţă. Legile economiei de piaţă 
au obligat întreprinderile să elibereze anga-
jaţii în plus. În rezultat, creşterea nivelului 
de ocupaţie a fost mai lentă decât majora-
rea volumului de producţie. În consecinţă, 
constrângerea de a emigra peste hotare s-a 
păstrat, ceea ce a condus la menţinerea unei 
rate măsurate a ocupaţiei la un nivel mic, dar 
având costuri sociale considerabile.

6.3 Angajarea în muncă 
a femeilor şi remunerarea

Schimbările în structura ocupării în muncă 
într-o economie au un impact diferit asupra 
bărbaţilor şi femeilor, ca rezultat al discrimi-
nării împotriva femeilor. Ca şi în alte ţări, în 
Moldova femeile predomină în sistemul de 
ocrotire a sănătăţii şi asistenţă socială, educa-
ţie, hoteluri şi restaurante şi, surprinzător, în 
fi nanţe. În sectorul fi nanţelor sunt plătite cele 
mai mari salarii lunare pe economie, dar aici 
sunt ocupate în muncă doar 2% din femeile 
angajate. Pe de altă parte, sistemul ocrotirii 
sănătăţii, asistenţei sociale şi al educaţiei 
angajează peste 40% din femeile lucrătoare, 
iar aceste sectoare plătesc unele dintre cele 
mai mici salarii din ţară. Aproximativ 57% din 
femei lucrau în sectoare cu salarii mai mici 
decât media naţională (vezi Tabelul 6.10), în 
timp ce proporţia bărbaţilor era de 47%.

Legislaţia împotriva discriminării în Moldova 
este destul de solidă pe hârtie şi, dacă ar fi  
implementată adecvat, ar reduce diferenţa 
între salarizarea bărbaţilor şi femeilor. Însă, 
aplicarea legislaţiei nu este efi cientă, perpe-
tuând inegalitatea, în pofi da existenţei legi-
slaţiei avansate. Există o insensibilitate largă 
faţă de discriminarea împotriva femeilor în 
Moldova. Legislaţia împotriva discriminării 
salariale, de exemplu, este uşor de evitat 
într-o cultură discriminatorie prin retrogra-
darea femeilor spre serviciile plătite prost.

Pentru depăşirea acestei discriminări, guver-
nul trebuie să-şi asume rolul principal, iar sec-
torul public ar trebui să devină un exemplu 
pozitiv. Femeile din Moldova realizează un 
volum enorm de lucru nesalarizat în familie şi 
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au un rol cheie în multe organizaţii comunita-
re. În acelaşi timp, ele nu participă la procesul 
de luare a deciziilor, inclusiv din cauza lipsei 
unor politici de stat coerente de susţinere şi, 
parţial, datorită mentalităţii patriarhale care 
deocamdată infl uenţează în mod nefavorabil 
întreaga societate, inclusiv femeile însăşi.

6.4 Generarea serviciilor
salarizate

Rata de lichidare a întreprinderilor din Moldova 
în anii 1990 a fost una din cele mai mici printre 
economiile în curs de tranziţie din ţările Euro-
pei şi Asiei Centrale. Datele despre întreprinderi 
pentru anul 2001 arată că întreprinderile ce se 
extindeau au creat mai încet locuri de muncă 
decât eliminau locuri de muncă întreprinderile 
care îşi reduceau activitatea. Astfel, principala 
problemă a creşterii nivelului de ocupare în 
Moldova nu a fost caracterul grav al reducerii 
locurilor de muncă, ci ritmul încetinit al creării 
noilor locuri de muncă şi această lentoare poate 
fi  explicată prin macro politici de constrângere 
a cererii. Confruntate cu o micşorare conside-
rabilă a cererii, întreprinderile noi apăreau cu 
difi cultate – şi acest fapt nu este surprinzător, 
iar cele existente nu se extindeau.

Oricare ar fi  problemele pieţei muncii în Mol-
dova, ea nu este „infl exibilă” în ceea ce priveş-
te „ajustarea” salariilor. Salariile reale au căzut 
în prima jumătate a anilor 1990, indicând o 
„fl exibilitate” salarială negativă excesivă. Dimi-
nuarea salariilor nu a redus declinul angajării 
în muncă, contrar modelului ortodox al pieţe-
lor muncii. Colapsul simultan al salariilor şi al 
nivelului de ocupaţie din anii 1990 a refl ectat 
incapacitatea lucrătorilor de a negocia, care 
rezultă din cel puţin trei factori: 1) absenţa 
unei mişcări sindicale independente la înce-
putul perioadei de tranziţie; 2) incapacitatea 
de a negocia generată de un şomaj în creşte-
re; şi 3) reglementarea inefi cientă exercitată 
de sectorul public asupra angajatorilor.

6.5 Politici pentru piaţa muncii

Pentru a extinde angajarea în muncă ce ar 
putea reducere sărăcia, ar fi  potrivită urmă-
toarea direcţie de politici:

1. O strategie de ocupare în muncă ce cu-
prinde acţiuni de politici la nivel macro, 
sectorial şi micro. Macro politicile pot crea 
o creştere rapidă, politicile sectoriale extind 
creşterea şi micro politicile pot lărgi accesul 
lucrătorilor la oportunităţi economice.

2. Macro politicile ar trebui să includă o politică 
fi scală activă bazată pe investiţii publice. Cele 
mai semnifi cative constrângeri asupra extin-
derii angajării în muncă în Moldova sunt lipsa 
de cerere şi de investiţii productive. O politică 
fi scală activă ar putea extinde creşterea prin 
investiţii publice, susţinută de rate mici ale 
dobânzii reale şi o rată de schimb modest 
subapreciată pentru a stimula exporturile.

3. Politicile sectoriale ar trebui să urmărească 
sporirea productivităţii în agricultură şi 
conectarea agriculturii la sectorul agro-in-
dustrial pentru a crea mai multe locuri de 
muncă care generează venituri decente. 
Guvernul ar trebui să direcţioneze investi-
ţiile publice şi să asigure stimulente pentru 
sistemul băncilor comerciale să acorde cre-
dite în aceste scopuri.

4. Micro politicile ar trebui să se axeze pe asi-
gurarea instruirii şi competenţelor pentru 
lucrători şi să sprijine sindicatele din toate 
sectoarele, inclusiv agricultură. Deoarece 
pieţele de muncă sunt inefi ciente şi ne-
efective, anume prin intermediul sindica-
telor creşterea volumului producţiei se va 
traduce în majorarea salariilor reale. Minis-
terul Muncii şi Protecţiei Sociale respectă 
această abordare.

5. Guvernul poate de asemenea stimula inves-
tiţiile private, imprimând reglementării un 
caracter mai transparent. În timp ce modifi -
cările privind reglementarea întreprinderilor 
şi pieţelor pot contribui la crearea locurilor de 
muncă, existenţa unui cadru macroecono-
mic favorabil rămâne o condiţie necesară. În 
lipsa unui asemenea cadru, reformele institu-
ţionale ar putea avea un impact modest.

6. Dar fi ind nivelul şomajului şi al angajării par-
ţiale, forţele pieţei probabil nu pot stimula 
singure securitatea locurilor de muncă şi o 
majorare a salariilor care să le permită anga-
jaţilor să evite sărăcia. Totuşi, trebuie fortifi ca-
tă abilitatea lucrătorilor de a negocia condiţii 
şi salarii prin intermediul sindicatelor.
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7. CREŞTEREA AGRO
INDUSTRIALĂ ŞI 
REDUCEREA DURABILĂ 
A SĂRĂCIEI

7.1 Rolul agriculturii în strategia 
de creştere economică

Dezvoltarea sectorului agricol este crucială 
pentru viitorul Moldovei şi ar putea contribui 
la crearea punţilor în domeniul comerţului, la 
sporirea veniturilor în mediul rural şi, posibil, 
la diminuarea migraţiei. Aceasta reprezintă un 
important vehicul pe termen mediu pentru re-
dresarea economiei Moldovei şi crearea bazei 
necesare pentru o eventuală re-industralizare 
a ţării. Totuşi, fără fortifi carea unei conexiuni 
cu sectorul agro-industrial, agricultura nu va 
cunoaşte o creştere rapidă sau durabilă.

Există constrângeri structurale în sector şi 
între producători agricoli şi companiile de 
prelucrare, care necesită intervenţii prin 
politici pentru a face posibilă o creştere 
rapidă şi durabilă. Principalele probleme au 
fost pieţele subdezvoltate pentru mijloace 
de producţie, de comercializare a produse-
lor agricole şi sursele de fi nanţe. De aseme-
nea, lipsesc sau sunt inefi ciente instituţiile 
de sprijin, precum cooperativele de procu-
rare a produselor agricole şi mijloacelor de 
producţie (aşa-numitele „cooperative cu 
un singur scop”), care pot fortifi ca poziţia 
fermierilor mici.În plus, o mare parte din 
sectorul agricol a suferit din cauza unei 
perioade lungi în care au fost realizate in-
vestiţii insufi ciente. În rezultat, drumurile 
rurale, infrastructura pieţei, sistemele de 
irigare şi reţelele de comunicaţie s-au de-
teriorat.

Aspectele gender ale reformei funciare au 
fost documentate modest. Femeile din spa-
ţiul rural au constituit majoritatea proprieta-
rilor de pământ, pentru că bărbaţii au migrat 
ca să muncească în construcţii, servicii teh-
nice şi comerţ, pierzându-şi, conform legi-
slaţiei, dreptul la împroprietărire cu pământ. 
Totuşi, au apărut puţine femei manageri de 

cooperative sau gospodării mari, deşi nu 
avem date statistice defi nitive în această 
privinţă. Ca şi în alte sectoare, ameliorarea 
statisticilor privind aspectele gender în sec-
torul agricol este o prioritate urgentă pentru 
o înţelegere profundă a rolului femeii.

7.2 Agricultura din perioada 
post-independenţă

Restructurarea gospodăriilor colective şi de 
stat a fost neuniformă după declararea in-
dependenţei. Titlurile de pământ şi alte ac-
tive au fost distribuite gospodăriilor casnice 
şi puteau fi  schimbate. Datorită unui număr 
atât de mare de membri ai gospodăriilor cas-
nice care doreau să părăsească gospodăriile 
colective şi de stat, Legea din noiembrie 1994 
a periclitat procesul de privatizare. Un an mai 
târziu, Curtea Constituţională a declarat ne-
constituţionale restricţiile aplicate la plecarea 
din gospodăriile colective şi de stat şi proce-
sul de privatizare a fost re-lansat în 1996.

Până în octombrie 1996, circa 90 mii de fer-
mieri privaţi prelucrau, individual sau în grup, 
130 mii de hectare de pământ, cinci procente 
din totalul terenurilor agricole din Moldova. 
Restul populaţiei rurale au rămas membri ai 
gospodăriilor colective, care au fost restruc-
turate nominal sau au devenit membri ai noi-
lor asociaţii de fermieri şi cooperativelor de 
producători care s-au separat de gospodăriile 
colective. Aceste asociaţii noi - „gospodării 
corporative” - funcţionau în primul rând ca 
nişte colhozuri mai mici. Programul Naţional colhozuri mai mici. Programul Naţional colhozuri
„Pământ” (PNP) din 1998, susţinut de agenţii-
le de fi nanţare externe, a accelerat procesul 
reformei funciare. În 1999, o lege privind 
datoriile colhozurilor a creat stimulente su-
plimentare pentru dizolvarea colhozurilor, re-
structurând şi consolidând datoriile. La sfârşi-
tul anului 2000, aproape 1.7 milioane hectare 
şi majoritatea bunurilor gospodăriilor de stat 
au fost transferate de la peste o mie de colho-
zuri şi zuri şi zuri sovhozuri falimentare către aproximativ sovhozuri falimentare către aproximativ sovhozuri
un milion de foşti lucrători agricoli. Livezile şi 
viile au fost distribuite în funcţie de numărul 
membrilor familiei. În rezultat, pământurile 
arabile au fost fragmentate în peste trei mi-
lioane de loturi privatizate.
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În medie, fi ecare proprietar a primit trei loturi 
de pământ, în mărime medie de jumătate de 
hectar. Programul a inclus crearea unui regi-
stru funciar pentru titluri şi o campanie vastă 
de instruire a fermierilor privind drepturile 
lor şi oportunităţile pe piaţă. Unii din noii 
proprietari au decis să prelucreze pământul 
împreună cu membrii familiei, iar alţii au dat 
în arendă loturile şi alte bunuri deţinute noi-
lor gospodării corporative, formate în locul 
gospodăriilor colective, fi e au lucrat în cadrul 
acestora ca angajaţi sau membri, fi e primesc 
bani pentru arendă. Astfel, procesul de pri-
vatizare a condus la apariţia unei structuri 
duble – pe de o parte, gospodării mici de 
la unu până la cinci hectare şi, pe altă parte, 
gospodării corporative, precum societăţile 
cu răspundere limitată, societăţile pe acţiuni, 
societăţile mixte, cooperativele de producţie 
sau asociaţiile de fermieri.

Pieţele agricole şi serviciile înrudite rămân 
a fi  subdezvoltate în Moldova. În rezultatul 
reformei funciare redistributive, mulţi dintre 
cei peste un milion de benefi ciari nu posedă 
abilităţile necesare pentru operaţiuni agri-
cole efi ciente. S-a presupus că apariţia pie-
ţelor agricole ar putea transfera pământurile 
de la producătorii mai puţin efi cienţi la cei 
efi cienţi şi va conduce la sporirea competiti-
vităţii sectorului agricol. Guvernul a conside-
rat fragmentarea pământurilor şi caracterul 
dominant al gospodăriilor mici drept impe-
diment pentru dezvoltarea sectorului agro-
industrial. În baza acestei opinii, el a propus 
câteva politici care au drept scop consolida-
rea pământului şi crearea cooperativelor de 
producţie. Aceste iniţiative s-au confruntat 
cu o opoziţie internă şi internaţională, pen-
tru că au fost privite ca măsuri ce vor con-
duce la anularea unor rezultate ale reformei 
funciare redistributive de la sfârşitul anilor 
1990. Cele mai importante dintre aceste ini-
ţiative au fost suspendate în 2005.

Deşi statisticile cu privire la distribuirea pă-
mântului trebuie tratate cu prudenţă, ele 
sugerează că gospodăriile mici sunt efi cien-
te din punct de vedere economic. În plus, 
consolidarea terenurilor a avut loc deja prin 
arendarea pământurilor şi ar putea continua. 
În fi ne, principala explicaţie pentru lipsa de 

efi cienţă în agricultură nu este dimensiunea 
gospodăriilor, ci subdezvoltarea pieţelor de 
mijloace de producţie şi produse agricole.

În rezultatul schimbărilor structurale şi al co-
lapsului general al economiei, sectorul agricol 
s-a restrâns dramatic în anii 1990. În 2003, 
producţia agricolă a reprezentat doar 45% 
din nivelul său înregistrat în 1990. Creşterea 
inventarului viu s-a dovedit a fi  mult mai vul-
nerabilă la modifi cările structurale decât pro-
ducerea culturilor, diminuându-se cu aproape 
două treimi între 1990 şi 2003. În 2001, după 
etapa a doua a reformei funciare redistribu-
tive, agricultura a înregistrat o ascensiune 
puternică ce ar fi  putut continua în 2003, însă 
o secetă gravă a distrus recolta de grâu.

În pofi da declinului producţiei şi a con-
strângerilor din anii 1990, au avut loc 
evoluţii pozitive. Un studiu recent a arătat 
că producătorii comerciali ai produselor 
cu valoare înaltă care utilizează tehnologii 
de producţie avansată, inclusiv irigare, au 
înregistrat recolte semnifi cativ mai înalte 
pentru unele culturi, în comparaţie cu me-
dia din România, Bulgaria şi Ungaria. Acest 
fapt sugerează că producătorii din Moldova 
au potenţial pentru a deveni competitivi pe 
plan internaţional.

7.3 Pieţele agricole şi sărăcia

Dezvoltarea insufi cientă a pieţelor pentru 
îngrăşăminte, seminţe, inventar şi credite 
reprezintă o problemă serioasă. Accesul la 
mijloace s-a diminuat radical în timpul tran-
ziţiei la economia de piaţă, iar pieţele noi de 
mijloace nu au înlocuit aprovizionarea de 
stat. Datorită reducerii dramatice a inven-
tarului viu, îngrăşămintele organice sunt in-
sufi ciente în zonele rurale. Micii producători 
agricoli nu benefi ciază de acces efectiv la 
credite comerciale. În timp ce preţurile la pă-
mânt rămân joase şi alte active agricole sunt 
insufi ciente, fermierii posedă puţine garanţii 
suplimentare pentru împrumuturi.

Cu sprijinul donatorilor internaţionali, au 
fost create asociaţii care oferă micro-cre-
dite fermierilor. Volumul total este mic şi 
direcţionat în mare parte pentru fi nanţarea 
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capitalului funcţional. Deşi asemenea credi-
te sunt necesare, împrumuturile pentru in-
vestiţii productive pe termen lung sunt mai 
importante, însă ele sunt oferite pe termen 
scurt. Aceeaşi insufi cienţă de credite carac-
terizează întreprinderile non-agricole rurale, 
care au cunoscut o dezvoltare foarte slabă 
în mediul rural. Lipsa de credite constituie 
o constrângere majoră pentru dezvoltarea 
sectorului agricol şi non-agricol. Această 
constrângere trebuie soluţionată printr-un 
efort al politicilor publice, prin oferirea di-
verselor stimulente pentru instituţiile fi nan-
ciare ca ele să ofere mai multe împrumuturi 
pentru dezvoltarea acestor sectoare.

7.4 Sugestii cu privire la politici

Recomandările care urmează ar putea con-
tribui la dezvoltarea agriculturii:

1. Guvernul ar trebui să-şi axeze politicile 
pe sprijinul acordat agriculturii pentru ca 
aceasta să-şi recâştige propria poziţie a 
avantajelor comparative ale culturilor cu 
valoare înaltă şi să faciliteze legăturile aces-
teia cu sectorul agro-industrial. Un element 
component central al acestei abordări sunt 
investiţiile publice în infrastructura drumu-
rilor, sisteme de irigare, pieţe rurale şi reţele 
de comunicaţie, care probabil vor atrage 
sau vor stimula investiţii private.

2. Dezvoltarea industriei agricole este esen-
ţială pentru revitalizarea sectorului agricol, 
în special, pentru a asigura agriculturii rela-
ţii cu pieţele de export. Mediul de politici şi 
instituţional va încuraja intrări noi în indu-
stria de prelucrare şi va institui proceduri 
transparente şi deschise de import.

3. Producătorii agricoli, în special cei mici, au 
nevoie de instruire şi servicii de extindere 
pentru a crea mai multe produse şi de cali-
tate mai înaltă. Aceasta ar putea fi  facilitată 
de întreprinderile de prelucrare şi exporta-
torii care cunosc solicitările pieţelor proprii.

4. Guvernul poate utiliza măsuri fi scale pentru 
a stimula crearea de scheme de benefi ciu 
pentru produse care vor putea promova 
ameliorarea calităţii produselor şi vor ma-
jora veniturile fermierilor.

4. Dezvoltarea infrastructurii fi zice de marke-
ting va putea consolida şi diversifi ca apro-
vizionarea pieţelor cu produse şi va stabili 
preţuri care vor proteja producătorii.

5. Poziţia slabă din perspectiva afacerilor a 
multor fermieri mici ar putea fi  depăşită, 
parţial, prin promovarea cooperativelor 
şi asociaţiilor cu un singur scop, axate pe 
cumpărarea mijloacelor de producţie şi 
comercializare. Politicile fi scale şi legislaţia 
care încurajează crearea unor asemenea 
organizaţii ar putea avea o contribuţie im-
portantă în acest sens.

6. Principala constrângere pentru producăto-
rii agricoli din Moldova o reprezintă pieţele 
sub-dezvoltate. Deşi aceste pieţe diferite se 
sincronizează, este necesar un răspuns de 
politici integrate pentru dezvoltarea lor.

8. POLITICI SOCIALE 
PENTRU DEZVOLTARE 
UMANĂ

8.1 Cadru de politici 
şi priorităţi

Subiectul central al politicii sociale este prin-
cipiul conform căruia aceste alocaţii şi servicii 
sociale ar trebui distribuite. Recomandările 
formulate în acest capitol pentru politica soci-
ală derivă din următoarele elemente esenţiale: 
sistemul de distribuire a alocaţiilor şi serviciilor 
sociale ar trebui să fi e practic operaţional, dis-
ponibil din bugetul naţional, transparent pen-
tru benefi ciari, realizabil din punct de vedere 
administrativ şi la un cost rezonabil şi să nu 
solicite un amestec guvernamental excesiv în 
domeniul privat al gospodăriilor casnice.

Mecanismul de distribuire care se confor-
mează cel mai bine acestor recomandări 
este eligibilitatea universală pentru anumite 
categorii. „Eligibilitatea universală” înseam-
nă că nu există restricţii de acces (uneori 
este numită „principiul cetăţenesc”). Sin-
tagma „pentru anumite categorii” înseamnă 
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că programul este adresat unui grup de 
populaţie ce poate fi  identifi cat uşor şi în 
mod obiectiv, precum copiii sub o vârstă oa-
recare. O metodă alternativă de distribuire 
este testarea necesităţilor. În cadrul acestei 
abordări, sunt folosite unul sau mai multe 
criterii pentru a distinge gospodăriile casni-
ce care sunt „sărace” şi cele care nu sunt, cu 
un program limitat de alocaţii pentru ultima 
categorie. Ca o chestiune operaţională, tes-
tarea necesităţilor se bazează cel mai des pe 
nivelul veniturilor; o gospodărie casnică se 
califi că pentru alocaţie dacă venitul său se 
situează sub un nivel relevant (de exemplu, 
gospodăria casnică este „săracă”).

Deşi nu se opune principiului de distribuire a 
alocaţiilor bazat pe testarea mijloacelor, acest 
raport recomandă ca utilizarea acestuia să fi e 
limitată în Moldova. În primul rând, cercetă-
rile asupra sărăciei relevă că există o mişcare 
activă de la an la an a gospodăriilor casnice 
de intrare şi de ieşire din sărăcie. Aceasta 
implică faptul că identifi carea săracilor ar 
necesita o repetare anuală şi solicită un cost 
administrativ înalt. În al doilea rând, măsura-
rea exactă a veniturilor este difi cilă mai ales 
în Moldova. Ţara se confruntă cu difi cultăţi 
comune cu toate societăţile cu venituri mici, 
de exemplu, o proporţie înaltă a auto-anga-
jaţilor, plus o caracteristică a ţărilor cu mi-
graţie, de exemplu, un nivel destul de mare 
al transferurilor neînregistrate. În al treilea 
rând, frecvenţa necesară pentru măsurarea 
veniturilor şi căutarea informaţiei despre 
chestiunile cunoscute doar de gospodăriile 
casnice ar putea implica un grad înalt de 
amestec al guvernului în spaţiul privat.

Conchidem că, deşi testarea necesităţilor nu 
ar trebui exclusă ca metodă de distribuire, 
aceasta nu ar trebui să reprezinte cadrul 
principal pentru alocaţii de educaţie, sănăta-
te şi sociale. Mai practică şi mai transparentă 
ar fi  direcţionarea spre anumite categorii. Un 
asemenea program, pensia de bază pentru 
limita de vârstă, a demonstrat în multe ţări 
că poate constitui o protecţie efectivă a gos-
podăriilor casnice împotriva sărăciei.

Recomandările noastre în domeniul politicii 
sociale trebuie să se conformeze nu doar ca-

racterului sărăciei în Moldova, ci de asemenea 
şi caracteristicilor ţării. O recomandare comu-
nă pentru ţările cu venituri mici este că pe mo-
tive de echitate, cheltuielile pentru sănătate ar 
trebui să se axeze pe tratamente de prevenţie 
şi asistenţă ne-spitalicească. Deşi ambele sunt 
necesare, datorită speranţei de viaţă relativ 
înalte în Moldova, săracii suferă mult mai pro-
babil decât nesăracii de maladii care necesită 
spitalizare. În general, este important pentru 
politica socială să fi e recunoscut faptul că 
Moldova nu este o ţară tipică cu venituri mici 
care încearcă să combată sărăcia cu resurse li-
mitate. Este o ţară care a coborât la statutul de 
ţară cu venituri mici într-o perioadă scurtă de 
timp. Majoritatea moldovenilor, cu doar cinci-
sprezece ani înainte ca acest raport să fi e scris, 
benefi ciau de servicii de educaţie, asistenţă 
de sănătate şi protecţie socială aproape de 
standardele Lumii Întâi. Pe termen scurt, sunt 
necesare măsuri temporare pentru uşurarea 
celor mai complicate probleme. Obiectivul pe 
termen lung ar trebui să urmărească redobân-
direa nivelului de servicii care a fost pierdut în 
timpul tranziţiei.

8.2 Indicatori ai dezvoltării 
umane

Republica Moldova a intrat în perioada de 
tranziţie cu rezultate solide în domeniul dez-
voltării umane. La mijlocul anilor 1990, aceste 
realizări au devenit o amintire. În prima jumă-
tate a anilor 1990, starea de sănătate a cetă-
ţenilor Moldovei s-a agravat semnifi cativ, ca 
rezultat al deteriorării nivelului de trai, acce-
sului limitat la serviciile de ocrotire a sănătăţii 
şi declinului în calitatea acestora. Speranţa 
de viaţă a descrescut de la 69 până la 65 de 
ani, iar rata mortalităţii materne şi infantile 
a sporit. Maladiile cu transmitere sexuală au 
căpătat proporţii aproape epidemice şi jumă-
tate din populaţia infectată nu a benefi ciat de 
tratament pentru astfel de maladii.

În anii 2000-2004, declinul indicatorilor 
sociali a fost inversat: speranţa de viaţă a 
bărbaţilor şi femeilor s-a îmbunătăţit, rata 
mortalităţii infantile s-a diminuat, iar rata 
mortalităţii materne de asemenea a des-
crescut. În pofi da acestor realizări, rezultate-
le în domeniul sănătăţii în Moldova rămân 
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nesatisfăcătoare. Speranţa de viaţă de 68 de 
ani este una dintre cele mai joase în Europa; 
mortalitatea infantilă este de peste două 
ori mai ridicată decât în ţările cu dezvoltare 
umană înaltă; mortalitatea maternă este de 
patru ori mai mare decât media în Europa.

Potrivit studiului bugetelor gospodăriilor 
casnice din 2002, fi ecare al cincilea cetăţean 
din Moldova considera că are o sănătate 
„proastă” sau „foarte proastă”. Statutul auto-
defi nit al sănătăţii se deteriorează conside-
rabil odată cu vârsta, astfel încât mai mult 
de jumătate din populaţia de peste şaizeci 
de ani declară o sănătate proastă sau foarte 
proastă. Două cincimi din populaţie se consi-
deră pe sine suferindă de o situaţie cronică.

8.3 Extinderea dezvoltării 
umane

Politica socială pentru extinderea dezvoltării 
umane în Moldova ar trebui să se axeze pe 
reducerea sărăciei umane. Caracterul efectiv 
şi efi cient al politicii depinde de cadrul ma-
croeconomic general şi de o strategie clară 
de reducere a sărăciei. În toate sectoarele, 
există sinergii ale politicilor care ar trebui 
maximalizate. Politicile nu ar trebui să se 
limiteze la strategii, ci să abordeze de ase-
menea consolidarea instituţională.

Guvernul a direcţionat cheltuielile pentru 
sănătate către asistenţa primară. S-a sugerat 
că o parte mare din populaţia Moldovei îşi 
va satisface necesităţile de sănătate, dacă 
acestea vor fi  fi nanţate şi asigurate bine, de 
către un sistem efi cient de asistenţă prima-
ră. Dacă este aşa, atunci un pachet cu servi-
cii primare, ajustat la resurse disponibile, ar 
trebui făcut accesibil pentru toţi la nivelul 
medicinii primare. Au fost formulate sugestii 
că aceasta poate fi  obţinut la un cost relativ 
modest şi va ameliora utilizarea serviciilor 
de sănătate pentru grupurile cu venituri 
mai mici, ceea ce va rezultă în produse de 
sănătate mai bune. Totuşi, o strategie în fa-
voarea celor săraci în domeniul sănătăţii nu 
ar trebui să includă un sistem de sănătate 
cu două trepte, în care săracii sunt limitaţi 
în accesul la asistenţă primară, iar accesul la 
spitale depinde de plăţi.

În sectorul educaţiei în Moldova, există o in-
egalitate persistentă şi largă a şanselor, dato-
rită unui acces oblic la oportunităţi. Accesul 
diferenţiat implică o inegalitate mai mare în 
viitor şi o rată mai mică de reducere a sără-
ciei pentru orice rată de creştere economică. 
Pentru a lărgi accesul săracilor la educaţie, 
este esenţială reducerea costurilor necon-
venţionale, formale şi informale. Reducerea 
incidenţei plăţilor informale şi mitei în învă-
ţământul mai superior ar putea să necesite o 
revizuire a procedurilor de admitere.

Familiile sărace şi rurale, pentru care educa-
ţia de calitate în licee şi universităţi nu este 
accesibilă, par să fi e mai dependente de 
educaţia secundară generală şi de şcolile 
de meserii. Cererea pentru educaţia secun-
dară vocaţională pare să se fi  diminuat şi 
absolvenţii acestor instituţii se confruntă cu 
difi cultăţi la angajarea pe piaţa de muncă 
internă. Politicile în acest domeniu trebui 
revizuite.

Pentru a majora valoarea educaţiei pentru 
gospodăriile casnice, mai ales pentru săraci 
şi gospodării casnice rurale, este necesară 
o mai bună funcţionare a pieţei muncii 
şi oportunităţi mai bune pe piaţa muncii 
pentru persoanele sărace şi din mediul rural. 
Politicile care abordeată aceste necesităţi, 
în mare parte, merg dincolo de sectorul 
educaţiei şi sunt tratate în altă parte în acest 
raport.

8.4 Politica socială pentru
reducerea sărăciei

Politica socială în favoarea săracilor în Mol-
dova ar trebui să urmărească mai degrabă 
obiectivul de reducere a sărăciei, decât pur 
şi simplu diminuarea sărăciei. Aceasta ne-
cesită ca politicile sociale să ajute săracii să 
obţină mijloacele pentru a ieşi în mod stabil 
din sărăcie. Din această perspectivă, o politi-
că socială nu asigură „sisteme de securitate” 
care atrag mai multe sau mai puţine persoa-
ne afl ate în sărăcie. Politica socială este o 
parte componentă a unei strategii de creş-
tere care reduce în mod progresiv condiţiile 
ce generează sărăcie.
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Într-o ţară cu venituri mici, politica socială se 
confruntă cu multe compromisuri şi există 
limite inerente pentru capacitatea acesteia 
de a reduce sărăcia şi de a asigura un acces 
echitabil la servicii şi benefi cii. Măsurile cita-
te în continuare recunosc compromisurile şi 
limitele şi au fost ghidate de principiul con-
form căruia politicile nu ar trebui să sprijine 
divizarea între săraci şi nesăraci în Moldova, 
ci să stimuleze sisteme care elimină în mod 
progresiv divizarea. Acest obiectiv ar putea 
fi  realizat prin combinarea programelor de 
asigurare socială şi asistenţă socială cu un 
acces mai echitabil la servicii de sănătate şi 
educaţie, într-un cadru larg de impozitare 
progresivă şi investiţii publice.

1. Datorită naturii economiei Moldovei - struc-
tura (relativ puţin salariaţi angajaţi în secto-
rul formal) şi caracteristicile sale (importan-
ţa transferurilor), există difi cultăţi practice 
serioase pentru a utiliza testarea veniturilor 
pentru acces la alocaţii. Caracterul arbitrar 
inerent la testarea veniturilor care rezultă 
din structura şi caracteristicile sale sugerea-
ză că folosirea lui trebuie evitată atunci când 
sunt posibile alternative.

2. Un sistem de alocaţii orientat spre anumite 
categorii de populaţie cu acces universal 
a asigurat reducerea sărăciei în Moldova, 
pentru pensionarii bătrâni, de exemplu. 
Această abordarea trebuie extinsă şi spre 
alte categorii de populaţie.

3. Impozitarea progresivă este cheia pentru o 
fi nanţare a sistemelor de sănătate şi educa-
ţie care să-i favorizeze pe cei săraci.

4. Constrângerile în ceea ce priveşte veniturile 
limitează calitatea şi volumul serviciilor de 
sănătate publică. Acest fapt solicită formu-
larea unor priorităţi clare pentru cheltuielile 
de sănătate. Ar trebui evitate politici care 
să instituţionalizeze un sistem de sănătate 
cu două trepte, în cadrul căruia accesul 
gratuit este oferit pentru un sistem minim 
care testează veniturile, iar alte servicii de 
sănătate sunt obţinute prin plăţi private. In-
stituţionalizarea sistemului cu două trepte 
va instituţionaliza sărăcia.

5. Educaţia primară şi secundară ar trebui asi-
gurată gratuit pentru toţi. Aceasta solicită o 
fi nanţare sporită pentru salariile profeso-
rilor, materiale didactice şi construirea de 
facilităţi. Cheltuielile de capital ar trebui să 
facă parte dintr-o strategie de investiţii pu-
blice pentru stimularea creşterii.

6. Accesul inegal la învăţământ universitar nu 
poate fi  eliminat în viitorul previzibil; totuşi, 
acesta poate fi  moderat printr-o fi nanţare 
în baza testării veniturilor a taxelor universi-
tare în cadrul unui sistem de acces pe bază 
de abilităţi şi performanţe şcolare.
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Capitolul 1: Introducere

1.1 Scopul prezentului studiu

Prezentul raport este o parte componentă a 
unui proiect PNUD mai mare privind macroe-
conomia de reducere a sărăciei, care, la mo-
mentul de debut al acestui studiu, a fost lansat 
în şase ţări din Asia de Est şi Sud-Est şi în câteva 
ţări din Asia Centrală. Biroul PNUD pentru Poli-
tici de Dezvoltare a sprijinit iniţierea unei game 
largi de programe globale, regionale şi de ţară, 
elaborate cu scopul de a formula mai multe 
politici economice ce favorizează populaţia să-
racă. Scopul principal al acestui set de activităţi 
a fost de a extinde dialogul asupra politicilor 
în favoarea segmentelor sărace ale populaţiei 
la nivel naţional, regional şi internaţional. Deşi 
fi ecare raport este independent şi abordează 
circumstanţele specifi ce ale fi ecărei ţări, aceste 
studii oferă împreună o viziune şi o analiză 
substanţială asupra procesului de reducere a 
sărăciei. Principalele constatări ale proiectului 
sunt prezentate aici printr-un şir de rapoarte 
de sinteză organizate după subiecte. Pentru 
acest raport, o relevanţă deosebită o are stu-
diul de sinteză fi scală (Roy şi Weeks 2004), ale 
cărui principii sunt aplicate aici.

1.2 Analiza gender a tranziţiei

Înainte de a examina aspectele tranziţiei, 
este esenţial să recunoaştem că subiectul 
gender este fundamental pentru înţele-

gerea procesului de tranziţie. În plus, ega-
litatea genurilor joacă un rol important în 
domeniul dezvoltării, angajării în muncă şi 
reducerii sărăciei şi acest aspect nu poate 
fi  ignorat. Schimbările fundamentale de 
politici asociate cu procesul de tranziţie vor 
afecta probabil în mod diferit femeile şi băr-
baţii, din cauza diferenţei de poziţii, roluri şi 
responsabilităţi în societate. Inegalitatea în-
tre bărbaţi şi femei poate fi  interpretată nu 
doar în context uman şi de echitate – ea este 
inefi cientă şi din punct de vedere economic. 
În rezultat, elaborarea unor politici econo-
mice efi ciente solicită o analiză gender şi in-
tegrarea principiului de egalitate a genurilor 
chiar în procesul de formulare a politicilor, 
inclusiv în procesul bugetar.

Din păcate, în Moldova în mare parte nu 
există date statistice necesare pentru in-
corporarea corectă a aspectului gender în 
analiza tranziţiei şi dezvoltarea politicilor 
în favoarea populaţiei sărace. Cu unele ex-
cepţii, sunt disponibile date dezagregate 
pe gen între bărbaţi şi femei doar sub formă 
statistici generale, care pot fi  găsite chiar şi 
în ţările cel mai puţin sensibile la aspectele 
gender, precum ratele mortalităţii, spe-
ranţa medie de viaţă, rata şcolarizării, de 
exemplu.1 Acest fapt reprezintă o omisiune 
serioasă care trebuie soluţionată imediat de 
guvernul Moldovei; cu atât mai mult cu cât 
oricum vor fi  alocate fonduri de către dona-
tori pentru a acoperi costurile de colectare şi 
analiză a cifrelor necesare.

C a p i t o l u l  1 :

Introducere

1 Departamentul Statistică şi Sociologie (DSS) (în prezent, Biroul Naţional de Statistică, BNS) a publica edi-
ţia Femeile şi bărbaţii Moldovei în 2004 (în limbile română şi rusă, dar nu şi în engleză). Lacunele în datele 
dezagregate cuprind, printre multe altele, lipsa datelor dezagregate cu privire la rezultatele academice 
şi cursurile frecventate. De asemenea, lipsesc informaţii despre violenţa împotriva femeilor şi hărţuirea 
sexuală. Raportul Social Anual 2003 al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale include un capitol intitulat 
„Politici gender” care conţine date statistice dezagregate. Studiile DSS cu privire la piaţa muncii, inclusiv 
Studiul Forţei de Muncă, au date de bază separate pentru femei şi bărbaţi, dar nu pentru toate aspectele 
recomandate de ghidurile în domeniul statisticii ale Organizaţiei Internaţionale a Muncii (ILO)..
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O dovadă clară a lipsei de perspectivă 
gender asupra tranziţiei în Moldova şi în 
alte ţări ce traversează acelaşi proces este 
absenţa aproape totală a analizei riguroa-
se sau cel puţin detaliate a condiţiei femeii 
în cadrul regimului de planificare centrali-
zată şi, mai târziu, în cadrul economiei de 
piaţă. Câteva aspecte sunt certe: 1) înainte 
de 1990, accesul femeilor la muncă a fost 
considerabil mai bun; 2) serviciile de în-
grijire a copiilor erau mai accesibile, fără 
plăţi suplimentare, facilitând angajarea 
femeilor; şi 3) lipsurile cu care s-a confrun-
tat populaţia din Moldova au condus la 
creşterea dramatică a volumului de lucru 
neplătit în care sunt implicate femeile. 
Datorită faptului că sistemul de planificare 
centralizată a fost abolit cu mai puţin de 
două decenii în urmă, colectarea informa-
ţiilor pentru analiza sistematică a impac-
tului tranziţiei din perspectiva genurilor 
nu ar trebui să fie dificilă. Mai menţionăm 
o dată că ar putea fi obţinute fonduri ex-
terne de la fundaţii de cercetare sau chiar 
de la agenţii de dezvoltare pentru colecta-
rea şi analiza acestor informaţii. Este nece-
sar doar ca guvernul să acorde prioritatea 
cuvenită acestei sarcini.

Luând în consideraţie lipsa datelor statisti-
ce necesare pentru o analiză riguroasă din 
perspectiva gender, acest raport va adopta 
o abordare inadecvată de utilizare a infor-
maţiei disponibile şi de a încerca să facă con-
cluzii raţionale referitor la aspectele pe care 
aceste informaţii le relevă indirect. După 
cum a fost subliniat în sumarul politicilor, 
este esenţial ca Biroul Naţional de Statistică 
să aplice imediat politici exhaustive pentru a 
se asigura că în viitor rapoartele economice 
despre Moldova nu vor suferi din cauza ace-
leiaşi lacune fundamentale ca şi prezentul 
raport.

1.3 Patru tipuri fundamen-
tale ale tranziţiei

În toată Europa Centrală şi de Est secolul 
douăzeci a adus ravagiile războiului şi 

dictaturii. Deşi este imposibil să apreciezi 
obiectiv care ţară a suferit cel mai mult, 
este indiscutabil că istoria Moldovei a fost 
inimaginabil de tristă. Pogromul etnic din 
primul deceniu al secolului a divizat co-
munităţile şi a generat ostilitate; apoi a 
urmat vara rece a anului 1941, când ţara 
a cunoscut ocupaţia militară timp de mai 
mult de trei ani a armatei fasciste. Sfârşitul 
celui de-al Doilea Război Mondial a adus 
pace, dar o pace pe care muţi moldoveni 
o considerau o altă ocupaţie străină. Nici 
un vizitator al ţării nu poate ignora pentru 
mult timp diviziunile sociale produse pe 
parcursul secolului. Prin urmare, este mai 
mult decât remarcabil faptul că după in-
dependenţă ţara nu a fost copleşită de 
controverse sociale, nici chiar atunci când 
economia s-a prăbuşit într-un mod cata-
strofal.

Este posibil ca absenţa unor confl icte civile 
majore să fi e parţial explicată prin faptul 
că marea majoritatea a locuitorilor ţării 
au susţinut independenţa. Totuşi, după 
declararea independenţei, Moldova s-a 
confruntat cu patru tipuri fundamentale 
de tranziţie socială şi economică, fi ecare 
reprezentând o provocare extraordinară 
în sine:

1. De la naţiune la ţară, ceea ce a solicitat crea-
rea instituţiilor de stat potrivite şi adecvate 
pentru administrarea afacerilor ţării, tranzi-
ţia de stat;

2. De la un regim autoritar la unul democrat, 
ceea ce a făcut necesară formarea unui spa-
ţiu în care dezbaterile deschise şi disputele 
cu puterea să fi e prezente în mod paşnic şi 
într-un climat de stabilitate politică, tranzi-
ţia politică;

3. De la planifi carea centralizată la regle-
mentarea de piaţă în calitate de regim de 
gestionare a economiei, care a transformat 
majoritatea instituţiilor de management 
al economiei în anacronisme, tranziţia de 
regim; şi

4. De la satisfacerea necesităţilor de bază 
prin sistemul social la mecanismul de 
piaţă, ceea ce a implicat revoluţionarea 
modului în care populaţia este angajată în 
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muncă, asigurarea necesităţilor de bază, 
educaţia şi asigurarea asistenţei medicale, 
tranziţia socio-economică.2

Cu alte cuvinte, a fost necesară crearea în 
acelaşi timp a aparatului de stat, formarea 
societăţii civile, transformarea funcţiilor sta-
tului şi construirea mecanismelor de piaţă, 
care să poată oferi surse de venit şi să satis-
facă necesităţile de bază. Nici una din socie-
tăţile post-sovietice nu a reuşit să încheie cu 
succes toate cele patru tranziţii. Ţările care 
au înregistrat cele mai mari succese, sau 
care au cunoscut o tranziţie mai puţin dez-
astruoasă, nu au cunoscut tranziţia de stat, 
ele afl ându-se fi e la hotarul Europei de Vest, 
fi e au fost incorporate într-o ţară vest-euro-
peană (Polonia, Cehia, Ungaria, Slovenia şi 
Republica Democrată Germania).3

Tranziţia de stat în Moldova a implicat for-
marea concretă a unor instituţii cu caracter 
specifi c, începând cu crearea principalelor 
instituţii de stat care constituie fundamentul 
administraţiei publice ale unei ţări, dar nu 
există în provincii: ministere ale afacerilor 
externe, apărării, fi nanţelor şi comerţului 
internaţional.4 Chiar şi instituţiile provinciale 
ale căror funcţii de bază nu s-au schimbat, 
ca departamentele sănătăţii, educaţiei şi 
asistenţei sociale, trebuiau să fi e reorgani-
zate din cauza schimbării fundamentale a 
statutului lor – din structuri administrate şi 
agenţii de implementare a deciziilor luate 

în Rusia în ministere ce elaborează şi imple-
mentează politici şi iau decizii. În acest con-
text, trebuie făcută o distincţie clară între 
instituţii şi personal. Problema administrării 
politicilor naţionale după 1990 a apărut nu 
din cauza lipsei managerilor şi specialiştilor 
capabili. Difi cultăţile de gestionare s-au da-
torat faptului că aceşti manageri şi specialişti 
lucrau în instituţii care nu au fost concepute 
să îndeplinească sarcinile unei ţări indepen-
dente.

Ţinând cont de faptul că instituţiile evo-
luează datorită activităţii proprii, precum 
şi datorită statutului, transformarea lor în 
unităţi de gestionare efi ciente nu poate fi  
realizată rapid.5 În contextul creării unor 
instituţii adecvate, după părerea autorilor 
acestui raport, unii reprezentanţi ai agen-
ţiilor internaţionale, dar şi mulţi moldoveni, 
nu sesizează pe deplin difi cultatea tranziţiei 
instituţionale. Această atitudine se manifes-
tă în tendinţa de a atribui toate problemele 
legate de implementarea politicilor inefi -
cienţei birocratice, lipsei de angajament al 
funcţionarilor publici şi unei culturi a co-
rupţiei. Deşi nici o organizaţie importantă, 
publică sau privată, nu este lipsită de aceste 
vicii, problema managementului public în 
Moldova este una fundamentală. Cercetă-
rile recente au demonstrat că instituţiile, 
inclusiv cele publice, sunt esenţiale pentru 
dezvoltarea durabilă (vezi Rodrik 2003) şi ele 
apar într-un proces istoric. Frustrarea cau-

2 Aceste tranziţii formează baza pentru diviziunea analitică a ţărilor în contextul procesului general de 
tranziţie după anul 1990. Ne referim la trei categorii: „ţările Europei Centrale şi de Est”, care includ Bulgaria, 
Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, România, Slovacia, Slovenia şi Ungaria; „Albania şi fostele republi-
ci ale Iugoslaviei”, Albania, Croaţia, Bosnia & Herzegovina, Macedonia, şi Serbia şi Muntenegru; şi „fostele 
republici sovietice”, Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Kazahstan, Republica Kirghiză, Moldova, Rusia, 
Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina şi Uzbekistan. Primul grup include ţările care au fost formal indepen-
dente de la sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial şi care s-au integrat rapid în Europa de Vest (Statele 
Baltice şi Slovenia au aderat la Uniunea Europeană în 2004). Al doilea şi al treilea grup includ ţări care au 
devenit independente recent, care au făcut parte dintr-o ţară federativă, cu excepţia Albaniei. Ultima a fost 
inclusă în acest grup pentru că nu s-a integrat anterior în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc (Come-
con). Această divizare este similară cu cea utilizată în rapoartele BERD (vezi BERD 2004).

3 Vezi Capitolul 2 care abordează tranziţia în diferite ţări.

4 Ca republică a Uniunii Sovietice, Moldova a fost membru al Comecon, dispunând de birocraţia asociată 
acestui bloc comercial. Totuşi, aceasta se deosebea de ministerul de comerţ extern.

5 În lucrarea sa, In Search of Prosperity (În căutarea prosperităţii), Rodrik scrie „Factorii determinanţi, precum 
instituţiile şi poziţia geografi că, se schimbă încet sau deloc” (Rodrik 2003, p. 9), adăugând că „schimbările 
moderate ale circumstanţelor specifi ce unei ţări (politici şi aranjamente instituţionale), care deseori inter-
acţionează cu mediul extern, pot produce schimbări periodice ale performanţelor economice, care, la 
rândul lor, creează cicluri virtuoase sau vicioase”.



32

Re
pu

bl
ic

a 
M

ol
do

va
: P

ol
it

ic
i d

e 
cr

eş
te

re
 e

co
no

m
ic

ă,
 c

re
ar

e 
a 

lo
cu

ri
lo

r d
e 

m
un

că
 ş

i r
ed

uc
er

e 
a 

să
ră

ci
ei

Capitolul 1: Introducere

33

zată de inefi cienţa instituţiilor din Moldova 
este de înţeles şi poate fi  o sursă de schim-
bări pozitive. Însă atribuirea responsabilităţii 
pentru această inefi cienţă instituţiilor sau 
persoanelor care lucrează în cadrul lor este 
lipsită de perspectivă istorică şi se încadrea-
ză într-o „cutie neagră” reducţionistă. La mai 
puţin de cincisprezece ani de independenţă, 
este imposibil de determinat dacă procesul 
de creare a instituţiilor efi ciente a fost rapid 
sau lent.

Aceste observaţii sunt formulate nu pentru 
a respinge sau pentru a justifi ca fenomenul 
corupţiei, nici în sectorul public, şi nici în cel 
privat. Ele situează corupţia într-un context: 
corupţia se manifestă în comportamentul 
oamenilor, dar ea vizează şi sistemul şi este 
un atribut inerent al procesului de tranziţie. 
Reducerea corupţiei este o sarcină difi cilă şi 
face parte din tranziţia democratică spre o 
activitate deschisă şi transparentă a guver-
nului.

Nu ar trebui pus la îndoială faptul că moldo-
venii au reuşit să creeze un spaţiu politic în 
care confl ictele pot fi  gestionate cu puţine 
controverse civile, o realizare care a ocolit 
mai multe foste state sovietice. Am fost 
surprinşi să descoperim că în practică există 
un dezacord semnifi cativ legat de această 
concluzie, în special privind intenţiile guver-
nului actual. Într-o anumită măsură, acest 
fapt este de înţeles în cazul moldovenilor, 
care timp de peste cinci decenii au trăit con-
duşi de guverne care îşi consacrau eforturile 
pentru limitarea drepturilor politice. Guver-
nele rareori rezistă tentaţiei de a-şi fortifi ca 
puterea politică şi de a submina opoziţia 
politică, şi Moldova nu reprezintă o excep-
ţie de la această regulă generală. Totuşi, în 
Moldova au avut loc mai multe schimbări 
de guvernare datorită alegerilor, a fost so-
luţionat un potenţial confl ict intern legat 
de secesiune, iar ţara nu a fost implicată în 
război timp de un deceniu. Nici o altă ţară 
din Comunitatea Statelor Independente nu 

a cunoscut pacea cu un guvern ales în mod 
democratic.6 Prin urmare, este surprinzător 
că unele agenţii de dezvoltare se referă la 
anii 1990 ca la un deceniu de instabilitate 
politică şi fragmentare etnică. Deşi guvernul 
s-a schimbat de cinci ori pe parcursul aces-
tui deceniu, fi ecare succesiune de guvern a 
avut loc fără violenţă, prin alegeri care au 
fost considerate de observatorii interni şi 
externi ca fi ind deschise şi reprezentative. 
Această experienţă este mult mai meritorie 
decât a altor ţări ex-sovietice, unde absenţa 
schimbărilor de guvern reprezintă o „stabili-
tate” care nu este compatibilă cu procesele 
democratice.

În ţările afl ate în tranziţie, unul din cele mai 
difi cile aspecte privind constituirea institu-
ţiilor a fost crearea mecanismelor de regle-
mentare a pieţelor din agenţiile şi persona-
lul provenind din sistemul economiei pla-
nifi cate centralizat. Problema cuprinde mai 
mult decât asigurarea „supremaţiei legii” 
şi „stimularea dezvoltării sectorului privat”. 
Prima difi cultate vizează termenii, pentru că 
ei sunt atât de vagi, încât pot include orice 
măsură legată de politici. A doua problemă, 
la fel de serioasă, este că perioada de tran-
ziţie este prin defi niţie una în care legile şi 
regulamentele se schimbă. Este probabil 
şi cazul unei incertitudini legate de cadrul 
legislativ, inerentă tranziţiei, deoarece legile 
sunt implementate de instituţii care sunt în 
proces de creare. În continuare, în economii-
le de piaţă stabile, implementarea cadrului 
legislativ implică interpretarea legilor şi fo-
losirea pe larg a precedentelor legale care, 
prin defi niţie, nu există în economiile în curs 
de tranziţie.

În al treilea rând, „supremaţia legii” într-o 
ţară cu instituţii de piaţă create evoluează 
pe parcursul timpului, ajustându-se la cir-
cumstanţele care se schimbă. Circumstan-
ţele se modifi că lent şi ajustarea poate avea 
loc la timp. Dar în ţările în tranziţie, schim-
bările majore şi fundamentale se produc în 

6 Vezi DFID (2004, 8), care caracterizează ţările după cum urmează: tensiuni între Armenia şi Azerbaidjan din 
cauza teritoriului Nagorno-Karabakh; Republica Kirghizia, Tadjikistan şi Uzbekistan au fost implicate în con-
fl ict din cauza Văii Ferghana; în Georgia există separatism în Ossetia de Sud şi se resimt efectele războiului 
din Cecenia, ambele fi ind surse de violenţă; şi confl ictul civil din Tadjikistan din 1992-1997. Cel mult două 
din toate aceste ţări şi-au ales guvernele în mod democratic.
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câţiva ani şi sistemul legislativ trebuie creat 
rapid, de obicei, în baza cadrului legal al so-
cietăţilor de piaţă mature. Probabilitatea că 
un asemenea cadru legislativ va fi  totalmen-
te adecvat pentru o ţară în curs de tranziţie 
este foarte mică. Aceasta înseamnă că sunt 
inevitabile inconsecvenţele, schimbările frec-
vente şi ambiguitatea cadrului regulator. Cei 
care se afl ă în opoziţie faţă de guvern din 
alte motive vor tinde să interpreteze aces-
te contradicţii, schimbări şi ambiguităţi ca 
dovezi de rele intenţii. Deşi această interpre-
tare poate fi  adevărată, ea trebuie plasată în 
contextul unei dinamici instituţionale insta-
bile a procesului de tranziţie.

Un caz concret de interpretare eronată a 
unui comportament al sectorului public, 
datorat incapacităţii de a aprecia corect 
complexitatea procesului de tranziţie, este 
accentul pe corupţie, pus în Moldova de 
multe părţi implicate interne şi externe. 
Puţine guverne sunt necorupte şi încercările 
de a face aprecieri relative despre gradul de 
corupţie sunt sortite eşecului sau reprezintă 
afi rmaţii ce constată lucruri evidente, cu 
excepţia cazurilor în care sunt comparate 
extremele. În cazul Moldovei, descrierea 
corupţiei se axează pe evidenţierea ei ca 
problemă şi prezentarea unor indici dubioşi 
ai profunzimii ei (vezi, de exemplu, Obreja, 
Efi m, Gâsca şi Potârniche 2002; şi Chirtoacă, 
Nicolae, Gudîm şi Petruşin 2000). Cu toate 
că descrierile şi încercările de măsurare a 
corupţiei ar putea fi  informative, subiectele 
de bază ale acestui raport abordează cauze-
le corupţiei şi impactul ei asupra procesului 
de dezvoltare. Foarte multe studii indică 
faptul că partidele politice de la putere in-
fl uenţează forma corupţiei, însă doar într-o 
măsură mică ele sunt cauza corupţiei. S-ar 
putea părea că guvernul este corupt, dar 
această aparenţă are puţină valoare explica-
tivă, dacă fi ecare guvern succesiv este şi el 
corupt. Cu alte cuvinte, corupţia provine din 
instituţiile şi tradiţiile societăţii, şi din condi-
ţiile economice dominante.

Este difi cil să faci generalizări despre impac-
tul corupţiei asupra creşterii economice şi 
reducerii sărăciei. Deseori se constată că cei 
săraci suferă cel mai mult din cauza corupţi-

ei, fi e direct, prin cheltuielile de mită oferită 
pentru servicii, sau indirect, prin pierderea 
locului de muncă şi a veniturilor, pentru că 
funcţionarii despotici şi lacomi descurajează 
dezvoltarea sectorului privat. Respondenţii 
au accentuat pentru membrii misiunii im-
pactul negativ al corupţiei asupra celor săra-
ci în Moldova, dar declaraţiile lor au rămas la 
nivel de istorii, a căror importanţă cantitativă 
nu poate fi  evaluată. De exemplu, nu poate 
fi  determinat faptul dacă valoarea cantitati-
vă a corupţiei guvernamentale în cazul celor 
săraci depăşeşte sau este mai mică decât 
impactul administrării preţurilor la mărfurile 
de bază de către companiile private, ceea ce 
reprezintă echivalentul din sectorul privat al 
corupţiei în domeniul public. În plus, moşte-
nirea unei guvernări autoritare şi capricioase 
în Moldova a generat, ceea ce este uşor de 
înţeles, tendinţa unor segmente ale popu-
laţiei de a atribui cele mai rele lucruri func-
ţionarilor publici. Faptul că numele actual 
al partidului de guvernământ este „Partidul 
Comuniştilor” consolidează această reacţie 
în rândurile oponenţilor săi, atât pe plan in-
tern, cât şi pe plan extern.

Metafora supra-utilizată „climatul de aface-
ri”, de care se face abuz, sau expresia mai 
dubioasă „climatul investiţional” sunt strâns 
legate de problema corupţiei. Utilizarea lor 
probabil mai mult complică decât clarifi că 
discuţiile despre dezvoltarea sectorului 
privat, în special atunci când aceşti termeni 
sunt defi niţi din punctul de vedere al intere-
selor de afaceri. Folosind aceeaşi metaforă 
de inspiraţie meteorologică, se poate afi r-
ma că fl ora şi fauna care se dezvoltă într-un 
anumit tip de climat pot supravieţui sau pot 
dispărea în altul. Discuţiile privind un „cli-
mat” unic în care prosperă orice „afacere” 
demonstrează neînţelegerea problemelor 
şi neglijarea distincţiilor esenţiale. În plus, 
climatul metaforic susţinut de „afaceri” 
probabil nu va incorpora adecvat intere-
sele angajaţilor. Astfel, cei care se dedică 
dezvoltării politicilor ce favorizează săracii 
trebuie să fi e mai puţin implicaţi în tălmăci-
rea „climatului investiţional” şi să încurajeze 
mai mult guvernul Moldovei să elaboreze 
politici de compromis practic care vor servi 
în acelaşi timp interesele patronilor privaţi, 
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ale angajaţilor lor şi ale consumatorilor de 
mărfuri pe care aceşti patroni şi angajaţi le 
produc. Un asemenea compromis reclamă 
ca fi ecare parte să fi e receptivă la interesele 
celorlalte părţi şi ar putea fi  implementat de 
instituţii care se dezvoltă odată cu trecerea 
timpului.

Cel de-al patrulea tip de tranziţie este di-
rect relevant pentru reducerea sărăciei, de 
la satisfacerea necesităţilor de bază prin 
sistemul social la mecanismul de piaţă. În 
ceea ce priveşte angajarea în muncă şi veni-
turile provenite din aceasta, primul deceniu 
de tranziţie la o economie de piaţă a fost 
unul sumbru, dacă nu a adus un faliment 
catastrofal pentru marea parte a populaţiei 
Moldovei. Într-adevăr, este difi cil să găseşti 
în istoria modernă un alt exemplu asemănă-
tor de colaps economic pe timp de pace în 
cadrul vreunui sistem economic, politic sau 
social, cu excepţia altor ţări în tranziţie. La 
fel de catastrofală a fost prăbuşirea sectoa-
relor social, educaţiei, sănătăţii şi asistenţei 
sociale pentru persoanele în vârstă. Oame-
nii rezonabili pot avea păreri diferite despre 
progresul înregistrat în edifi carea unei ţări, 
instituţionalizarea democraţiei şi crearea 
unei societăţi de piaţă funcţionale. Însă în 
ceea ce priveşte asigurarea necesităţilor de 
bază concluzia este comună: tranziţia a fost 
un dezastru aproape inimaginabil.

1.4 Strategia Moldovei 
de reducere a sărăciei

Cadrul acestui raport

Prin aplicarea în cazul Moldovei a experienţei 
acumulate în rezultatul efectuării altor studii, 
acest raport susţine şi completează strategia 
pe termen lung a Guvernului Moldovei după 
cum este prezentată în documentul intitulat 
Strategia de Creştere Economică şi Reducere 
a Sărăciei (SCERS), care a fost fi nisat la sfâr-
şitul anului 2004. Pe paginile prezentului 
studiu menţionăm că îndeplinirea cu succes 
a scopurilor SCERS necesită realizarea a trei 

obiective economice: micşorarea defi citului 
balanţei comerciale, majorarea tuturor in-
vestiţiilor şi reducerea inegalităţii.

Cadrul în care aceste trei sarcini pot fi  realiza-
te ar putea fi  rezumat după cum urmează:

a. La începutul secolului douăzeci şi unu, 
Moldova avea o economie predominant 
agricolă din cauza colapsului sectorului său 
industrial ce s-a datorat ravagiilor perioadei 
de tranziţie şi confl ictului transnistrean; cu 
toate acestea, o strategie de creştere eco-
nomică bazată pe agricultură nu este calea 
ce va conduce spre reducerea durabilă a 
sărăciei.

b. Deşi sectorul agricol trebuie să asigure 
exportul produselor pentru lichidarea 
defi citului balanţei comerciale şi să cre-
eze oportunităţi de angajare pentru a 
reduce şomajul pe termen scurt şi mediu, 
o strategie viabilă şi durabilă pe termen 
lung trebuie să se bazeze pe crearea unui 
sector industrial competitiv pe plan inter-
naţional.

c. Creşterea productivităţii în agricultură şi in-
dustrie va necesita un program de investiţii 
publice bine direcţionat care să „cuprindă” 
investiţiile private interne şi externe.

d. În acest cadru pe termen lung, este esen-
ţială extinderea, iar în unele cazuri, reorga-
nizarea programelor existente de reducere 
a sărăciei, inclusiv sistemul de protecţie 
socială, bazate pe principiul includerii uni-
versale şi sprijinite de controlul mijloacelor 
de existenţă.

Unii, sau poate chiar mulţi, nu sunt de acord 
cu concluzia noastră, potrivit căreia strategia 
de dezvoltare pe termen lung a Moldovei 
trebuie să se bazeze pe industrializare. Argu-
mentul cel mai des enunţat este că Moldova 
a fost binecuvântată cu o climă blândă şi un 
sol fertil şi, pe parcursul secolului douăzeci, 
a demonstrat în repetate rânduri că agricul-
tura este aşa-numitul avantaj comparativ al 
său. Nici una din aceste argumentări nu este 
destul de convingătoare pentru adoptarea 
unei strategii de dezvoltare pe termen lung 
axată pe agricultură sau chiar pe sectorul 
agro-industrial. Caracterizarea climei ca 
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fi ind relativ favorabilă este una subiectivă şi, 
în plus, există multe ţări europene care dis-
pun de soluri fertile şi, în ciuda acestui fapt, 
nu au economii predominant agricole.

Se poate vorbi despre o confi rmare superfi -
cială a argumentului că Moldova a demon-
strat un avantaj, comparativ sau absolut, în 
sectorul agricol sau cel agro-industrial. Până 
la cel de-al Doilea Război Mondial, Moldova 
a fost o ţară predominant rurală şi agricolă, 
ca majoritatea statelor din Europa Centrală 
şi de Est. Aceasta a reprezentat o etapă 
de subdezvoltare, nu un rezultat bazat pe 
avantaje naturale sau economice. După 
război, Moldova a devenit o parte a Uniunii 
Sovietice, fără a avea măcar independenţa 
nominală la luarea deciziilor economice. 
Fiecărei părţi a Uniunii Sovietice i s-a atribuit 
un rol de producător şi Moldovei i-au revenit 
sarcini agricole, cu excepţia regiunii transni-
strene. Nimeni nu pune la îndoială faptul că 
aceste sarcini de producţie au fost deter-
minate numai sau în primul rând pe criterii 
economice sau naturale. În 1991, când Mol-
dova a devenit independentă, ea era una 
din cele mai rurale şi agricole republici din 
fosta Uniune, pentru că i s-au atribuit acele 
caracteristici prin decizii la care cetăţenii săi 
a contribuit foarte puţin şi care au fost luate 
fără prea multă preocupare pentru efi cienţa 
economică.

Dacă pe termen mediu sectorul agricol 
poate reduce defi citul balanţei comerciale, 
asta ar însemna un mare pas spre creşterea 
economică durabilă. Simultan, s-ar majora şi 
rata investiţiilor. Încrederea într-un „climat 
de afaceri favorabil” probabil nu va stimula 
investiţiile până la nivelul necesar pentru re-
ducerea sărăciei. Din fericire, această proble-
mă se rezolvă uşor şi efi cient, prin utilizarea 
investiţiilor publice pentru a atrage investi-
ţiile private, precum şi prin lansarea proiec-

telor care reduc direct sărăcia. Împreună cu 
diminuarea defi citului balanţei comerciale şi 
creşterea investiţiilor, pentru reducerea să-
răciei este necesar ca, cel puţin, inegalitatea 
veniturilor şi bunăstării să nu se majoreze. 
Orice extindere a inegalităţii, indiferent de 
modul de măsurare, micşorează efectul de 
reducere a sărăciei pe care îl are creşterea 
economică. La cincisprezece ani după decla-
rarea independenţei, distribuirea veniturilor 
şi bunăstării în Moldova se numără printre 
cele mai inechitabile din ţările în curs de 
tranziţie. Reducerea sărăciei reclamă stopa-
rea tendinţei de majorare a inegalităţii.

SCERS şi reacţia donatorilor 
şi creditorilor

Este recunoscut pe larg faptul că strategiile 
de reducere a sărăciei (SRS) sunt elaborate 
de guverne pentru a benefi cia de acces la 
fi nanţare, în special, de la Banca Mondială şi 
Fondul Monetar Internaţional. FMI nu poate 
iniţia un program important fără a primi şi a 
trece în revistă acest document. Majoritatea 
creditelor FMI nu depind de SRS, dar accesul 
guvernelor la mijloacele Fondului de Dez-
voltare şi Reducere a Sărăciei (FDRS) acor-
date în condiţii avantajoase depinde de SRS. 
În noiembrie 2004, Strategia de Creştere 
Economică şi Reducere a Sărăciei, elaborată 
de guvernul Moldovei, a fost examinată de 
Consiliile Executive ale Băncii Mondiale şi 
FMI. Banca Mondială a formulat o apreciere 
pozitivă a documentului, dar a declarat că 
„evoluţia lentă a implementării reformelor 
structurale ... limitează dimensiunile asisten-
ţei acordate de IDA (Agenţia Internaţională 
pentru Dezvoltare)”.7 Evaluarea FMI a fost 
asemănătoare, „pe parcurs, SCERS ar putea 
servi drept bază pentru creditarea în con-
diţii preferenţiale de către Fondul Monetar, 
cu condiţia ca autorităţile să demonstreze 

7 Există o anumită ambiguitate în comentariul Băncii Mondiale privind acest document: Astăzi, Consiliul 
Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a discutat Strategia de Reducere a Sărăciei a Moldovei ... şi Nota 
de Recomandare a Consiliilor Executive IDA[1]-FMI[2] …Consiliul Băncii sprijină SCERS bazată pe trei ele-
mente centrale... Consiliul recunoaşte că strategia propusă, fundamentată printr-un diagnostic solid al să-
răciei şi experienţa de tranziţie, este complexă şi poate, cu timpul, stimula creşterea economică şi reduce 
sărăcia. Directorii Executivi sunt preocupaţi de faptul că în unele domenii esenţiale politicile curente nu 
se potrivesc cu politicile formulate în SCERS ... Directorii au remarcat că aceste [inconsecvenţe] limitează 
dimensiunile asistenţei preferenţiale acordată de IDA. (Banca Mondială 2004b)
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un angajament adevărat faţă de reformarea 
pieţei şi să obţină rezultate credibile în [sic!] 
implementarea lor (FMI 2004a).8 Un aspect 
neobişnuit, dar nu singurul, al răspunsului 
comun formulat de Banca Mondială şi FMI 
l-a reprezentat absenţa unui angajament 
ferm de acordare a creditelor în condiţii pre-
ferenţiale. Această evaluare comună, numită 
„Notă de Recomandare” şi nu „Evaluare”, ca 
de obicei, este unul din cele doar patru cazu-
ri în care ambele instituţii au făcut o evaluare 
fără a-şi asuma angajamentul de fi nanţare, 
un angajament care a fost un atribut obliga-
toriu al evaluărilor comune ale SRS. Moldova 
este singura ţară din cele patru căreia i-a fost 
refuzată explicit fi nanţarea concesională.9

„Nota de Recomandare a Consiliilor Execu-
tive” lasă în suspensie SCERS. Pe de o parte, 
strategia a fost considerată ca fi ind „comple-
xă şi [care] încorporează acţiuni esenţiale 
privind politicile care ... pot stimula creşte-
rea economică şi reducerea sărăciei” şi „are 
un merit substanţial” în abordarea evolu-
ţiei economice recente, tendinţelor sărăciei, 
ameliorarea climatului de afaceri şi consoli-
darea guvernării (FMI & IDA 2004, p. 9). De 
asemenea, s-a susţinut că strategia „corelea-
ză programele prioritare propuse cu Cadrul 
de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM) şi 
este bazată pe consultaţii largi cu un număr 
important de părţi interesate” (Ibid.). Pe de Ibid.). Pe de Ibid
altă parte, aceste caracteristici laudative 
nu au fost sufi ciente pentru a determina 

8 În documentul din februarie 2004, FMI a enumerat următoarele politici ale Guvernului Moldovei care 
trezesc „îngrijorări”: 1) ‘în agricultură, sunt raportate numeroase eforturi de recolectivizare; 2) ‘companii 
privatizate anterior au fost renaţionalizate’; 3) ‘au fost impuse restricţii formale şi informale asupra expor-
turilor unor produse agricole’; 4) ‘reorganizarea teritorial-administrativă din mai 2004 … a redus autono-
mia locală’; 5) ‘legea privind veteranii a reintrodus o serie de privilegii şi subvenţii’; şi 6) angajamentele în 
favoarea liberalizării telecomunicaţiilor asumate faţă de OMC nu au fost onorate (FMI 2004, p. 50). Aceste 
probleme nu fac parte din „expertiza de bază” a FMI (vezi nota 4). În această sursă nu este discutată im-
portanţa lor pentru implementarea cu succes a programelor FMI, deşi se invocă o asemenea explicaţie.

  9 Celelalte ţări au fost Bhutan, Laos şi Niger.

10 „Pentru FRSCE, [condiţiile specifi ce] trebuie să se axeze pe domeniile-cheie de activitate a Fondului: poli-
tici monetare, fi scale şi privind rata de schimb; aranjamentele instituţionale pe care se bazează aceste 
politici; şi aspectele structurale strâns legate de ele, inclusiv cele ce ţin de dublarea responsabilităţilor, 
precum sectorul fi nanciar, gestionarea impozitelor şi guvernare. În general, condiţiile solicitate nu tre-
buie să depăşească aceste domenii, cu excepţia măsurilor care sunt considerate esenţiale pentru menţi-
nerea stabilităţii macroeconomice” (FMI 2003). În cadrul interviurilor şi trecerii în revistă a documentelor 
relevante, Echipa Misiunii a identifi cat următoarele aspecte disputate: 1) inspecţia înainte de expediţie, 
presupusa depăşire a limitelor pentru datoria publică pentru energie; 2) introducerea de către guvern a 
licenţierii pentru exportul de metal uzat; şi 3) decizia guvernului de a unifi ca agenţiile de reglementare 
a sectorului energetic şi a celui de telecomunicaţii. Acestea pot fi  comparate cu defi niţia „domeniilor-
cheie de activitate” din alineatul precedent.

instituţiile Bretton Woods să manifeste un 
angajament pentru sprijinirea acestei stra-
tegii. Se pare că statutul funcţional al SCERS 
la sfârşitul anului 2004 a fost de a servi drept 
listă de condiţionări de performanţă elabo-
rată de guvern, în unele cazuri suplimentar 
la condiţiile specifi cate în alte acorduri cu 
FMI şi Banca Mondială. Este puţin probabil 
ca guvernul să fi  produs documentul cu un 
astfel de scop şi Nota de Recomandare se 
conformează declaraţiilor făcute de criticii 
SRS, potrivit cărora documentul reprezintă o 
formă de obţinere a creditării condiţionate.

La sfârşitul anului 2004, motivele pentru 
care instituţiile Bretton Woods ezitau să 
sprijine SCERS nu erau clare. În ceea ce pri-
veşte FMI, se pare că nu au existat probleme 
mari în „domeniile sale esenţiale de exper-
tiză, pentru că politicile monetare, fi scale şi 
privind rata de schimb respectau condiţiile 
impuse”.10 Recomandările FMI şi ale Băncii 
Mondiale menţionează că „stipularea unor 
condiţii noi în timpul efectuării evaluării 
pentru domenii în care nu au existat nici un 
fel de condiţii necesită o justifi care clară a 
motivelor pentru care problemele respec-
tive au devenit esenţiale pentru realizarea 
obiectivelor programului” (Bancă Mondială 
2002).

În debutul anului 2005, Banca Mondială 
se pare că şi-a învins rezervele, totuşi po-
ziţia sa privind sprijinul pentru buget nu a 
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fost în întregime clară. Poziţia FMI a rămas 
neschimbată. Acest fapt a fost cu mult mai 
important pentru guvern, pentru că accesul 
la diminuarea datoriei faţă de Clubul de la 
Paris este condiţionată de obţinerea unui 
acord cu FMI. O privire generală asupra per-
formanţelor guvernelor Moldovei în ceea ce 
priveşte relaţiile cu FMI sugerează că Fondul 
va da o apreciere pozitivă SCERS, rezistând la 
tensiunile curente şi precedente dintre Fond 
şi guvern.11 Tabelul 1, preluat fără modifi cări 
(cu excepţia procentelor) dintr-un docu-
ment al FMI, arată că în calitate de „criterii de 
performanţă”,12 respectarea de către guvern 
a condiţiilor Fondului după anul 2000 este 
mult mai bună sau la fel de bună ca în cei 
şapte ani precedenţi. Măsurată prin „acţiuni 
prealabile”13 şi „puncte de referinţă structu-
rale”,14 performanţa guvernului din ultimii 
zece ani este aproape la fel de uniformă.

În ceea ce priveşte donatorii bilaterali, 
Agenţia Suedeză pentru Dezvoltare Inter-
naţională a fost cel mai fervent susţinător al 
dezvoltării Moldovei la nivel de fi nanţare şi 
angajament pentru parteneriat. Abordarea 
Agenţiei adoptată pentru activitatea din 
Moldova reprezintă un model care poate 
fi  urmat cu succes de alte agenţii bilaterale 
şi refl ectă angajamentul agenţiei faţă de 
agenda naţională de dezvoltare a ţării bene-
fi ciare (vezi Weeks, şi alţi autori, 2002). De-
partamentul Marii Britanii pentru Dezvolta-
re Internaţională a evidenţiat de asemenea 
importanţă acestui aspect, deşi programul 
său este considerabil mai mic.

În condiţiile pe care le stabilesc, donatorii 
şi creditorii trebuie să facă distincţie între 
acţiunile pe care guvernul benefi ciar trebuie 

să le realizeze pentru utilizarea efi cientă a 
fondurilor şi acele politici pe care donatorii 
şi creditorii au puterea să le impună, fi e că 
ele sunt sau nu sunt esenţiale pentru succes. 
O caracteristică fundamentală a „regimului 
donatorilor”, care a fost dominată în anii de 
independenţă a Moldovei, a fost sentinţa 
atotştiutoare formulată din exterior. Dona-
torul sau creditorul şi-a rezervat dreptul de a 
formula opinii unilaterale privind corespun-
derea sau angajamentul faţă de condiţiile 
împrumutului şi grantului. Într-un regim de 
proprietate naţională, evaluarea politicilor 
este efectuată de guvernul benefi ciar, în 
consultare cu donatorul. Regimul de pro-
prietate naţională nu presupune ca agenţiile 
de dezvoltare externe să-şi suspende toate 
aprecierile; mai degrabă, el implică faptul ca 
aceste opinii să apară în baza unui proces 
interactiv cu implicarea părţilor naţionale.

O caracteristică fundamentală a regimului 
donatorilor a fost presupunerea că dacă 
asistenţa de dezvoltare nu-şi atinge scopu-
rile, responsabilitatea aparţine guvernului 
benefi ciar. Această abordare este stipulată 
într-un document al Institutului Extern de 
Dezvoltare, care repetă un punct de vedere 
deseori întâlnit în documentele donatorilor: 
„guvernele [benefi ciare] trebuie convinse 
de necesitatea implementării unor politici 
profunde şi nu forţate” (Foster 2000, 7). Un 
asemenea comentariu este adesea însoţit de 
invocarea utilităţii de manifestare a „voinţei 
politice” din partea guvernului recipient. Cu 
toate că aceste comentarii pot părea necon-
troversate, ele fac parte din tradiţiile regi-
mului donatorilor. În ciuda fazei demne de 
laudă – „şi nu forţate” – primul comentariu 
face o serie de presupuneri incompatibile cu 

11 Tensiunile existente la momentul efectuării misiunii nu erau noi. Moldova Economic Trends April 1999 (Ten-
dinţele economice în Moldova, Aprilie 1999) face referinţă la „îngheţarea relaţiilor cu FMI şi BM [Banca 
Mondială]’ (pagina 4). Un reprezentant al unei agenţii bilaterale de dezvoltare a declarat într-un interviu că 
„erorile de politici ale Băncii Mondiale şi FMI [în Moldova] au fost sufi cient de grave şi memorabile, încât nu 
este surprinzător că guvernul nu adoptă cu uşurinţă recomandările instituţiilor fi nanciare internaţionale”. 

12 „Un criteriu de performanţă este o variabilă ori un indicator ale căror respectare sau implementare este 
stabilită ca o condiţie formală pentru efectuarea procurărilor sau debursărilor în cadrul unui acord cu 
Fondul” (FMI, 2003).

13 „Este posibil ca un membru să întreprindă acţiuni înainte de aprobarea de către Fond a unui aranjament ... 
când efectuarea acestor acţiuni este esenţială pentru implementarea cu succes a programului” (FMI 2003).

14 „Punctele de referinţă structurale sunt similare criteriilor de performanţă structurale, cu excepţia faptului 
că punctele de referinţă individuale sunt mai puţin importante pentru realizarea obiectivelor programu-
lui” (FMI 2003).
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un dialog bazat pe proprietate:

1. el presupune că există un set de politici pe 
care donatorii le cunosc şi guvernele bene-
fi ciare nu le cunosc (adică benefi ciarii sunt 
ignoranţi);

2. că guvernele benefi ciare nu numai că tre-
buie să fi e informate asupra politicilor efi -
ciente despre care nu cunosc nimic, dar şi 
trebuie convinse de necesitatea implemen-
tării lor (în absenţa promovării acestor poli-
tici de către donatori, benefi ciarii nu sunt 
capabili să deosebească politicile bune de 
cele neefi ciente); şi,

3. în trecut eşecurile în procesul de dezvoltare 
au fost cauzate de erorile neglijente sau de 
aplicare ale guvernelor benefi ciare, nu parţial 
sau total în rezultatul politicilor inefi ciente ale 
donatorilor (eşecurile procesului de dezvolta-
re sunt eşecurile guvernelor benefi ciare).

Donatorii şi creditorii aveau tendinţa de a se 
ghida de aceste presupuneri în relaţiile lor cu 
Moldova în anii 1990. O variaţie a criticii poli-
ticilor profunde ale guvernelor benefi ciare 
este că guvernele pot să fi e conştiente de 
existenţa acestor politici şi să înţeleagă nece-
sitatea implementării lor, dar nu reuşesc să le 
implementeze datorită intereselor speciale 
din cadrul sau din afara guvernului. În ase-
menea circumstanţe, susţine argumentarea, 
donatorii sunt îndreptăţiţi să formuleze critici 
privind selectarea politicilor şi aceste critici îi 
pot încuraja pe susţinătorii interni ai politici-
lor profunde. Acest argument este de aseme-
nea tradiţional pentru regimul donatorilor, 
pentru că el sugerează implicit că interesele 
economice, politice şi instituţionale nu moti-
vează donatorii. Echivalentul de proprietate 
al declaraţiei privind „politicile profunde” ar 
putea fi  următorul: „donatorii şi guvernele 
benefi ciare trebuie să iniţieze un dialog pen-
tru identifi carea politicilor profunde pentru 
fi ecare parte şi fi ecare parte trebuie să fi e 
convinsă că există necesitatea implementării 
acestor politici” şi această abordare ar produ-
ce politici profunde în Moldova.

În circumstanţele Moldovei, alţi doi termeni 
– „voinţă politică” şi „angajament politic” 
– trebuie dezagregaţi şi explicaţi. În absen-
ţa caracteristicilor concrete ale contextului 

politic în care funcţionează un guvern, ter-
menul „voinţă politică” are un sens limitat. 
Termenii „voinţă politică” şi „angajament 
politic” mai mult împiedică decât facilitea-
ză înţelegerea restricţiilor pentru politici 
într-o ţară. Chiar dacă defi nirea riguroasă 
a acestor concepte ar fi  posibilă, este puţin 
probabil că s-ar putea specifi ca o modalitate 
de apreciere a gradului de voinţă şi angaja-
ment independent de rezultatul pe care se 
presupune că acestea îl determină. Mai mult 
ca atât, termenii „voinţă” şi „angajament” 
se potrivesc cu regimul donatorilor anume 
pentru că sunt cutii negre şi au un caracter 
de tautologie. O agenţie externă poate 
explica eşecul programului sau proiectului 
prin „lipsa voinţei politice” fără a riscul ca 
această afi rmaţie să fi e respinsă. O aseme-
nea abordare nu poate fi  din ce în ce mai 
mult acceptabilă pentru secolul douăzeci şi 
unu, ceea ce este benefi c pentru Moldova. 
Conform recomandărilor pentru SRS, stra-
tegia de dezvoltare a unei ţări trebuie să fi e 
elaborată printr-un proces democratic, care 
a funcţionat relativ bine în Moldova de la 
declararea independenţei.

Misiunea consideră că, deşi relaţiile dintre 
guvern şi unii donatori şi creditori au fost 
tensionate, există spaţiu pentru un dialog 
constructiv. Acest dialog necesită adoptarea 
activă de către donatori şi creditori a princi-
piului proprietăţii naţionale asupra strategiei 
de dezvoltare, facilitată în cazul Moldovei de 
legitimitatea democratică a guvernului. Apli-
carea în practică a principiului proprietăţii 
naţionale, o trăsătură esenţială a procesului 
de reducere a sărăciei, reclamă acceptarea 
altui principiu ce stipulează că politicile şi 
reformele economice nu sunt probleme pur 
tehnice, ci solicită compromisuri şi alegeri 
de politici. Cu alte cuvinte, dacă donatorii 
şi creditorii adoptă o atitudine serioasă în 
privinţa proprietăţii naţionale, ei trebuie 
în unele cazuri să-şi ajusteze punctele de 
vedere în concordanţă cu cele formulate de 
guvernul benefi ciar.
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Anexa 1. 
Principalele erori analit-
ice legate de economiile 
în curs de tranziţie15

Concepte şi confuzii

Examinarea creşterii economice şi sărăciei 
în Moldova presupune discutarea preala-
bilă a unor erori analitice frecvente legate 

Criteriile de performanţă

Îndeplinite:

Tipul de împrumut Perioada Da Nu % îndeplinirii

ACR 12/93-3/95 32 10 76

ACR 3/95-3/96 29 5 85

AC 5/96-5/00 72 47 61

FRSCE 12/00-12/03 47 9 84

No. Acţiuni prealabile & Puncte de referinţă structurale

Îndeplinite:

Tipul de împrumut Perioada La timp Târziu Neîndeplinite % îndeplinirii

ACR 12/93-3/95 11 - 3 79

ACR 3/95-3/96 9 - 4 69

AC 5/96-5/00 51 3 17
72

[76]

FRSCE 12/00-12/03 14 4 2
70

[90]

Tabelul 1: Moldova şi condiţiile FMI privind politicile, 1993-2003

15 Subiectele discutate în această anexă au fost dezvoltate în continuare într-un raport PNUD asupra poli-
ticilor de reducere a sărăciei în Vietnam (Weeks şi alţii, 2004).

de economiile în tranziţie. Primul pas este 
clarifi carea termenilor. Din păcate, în lucră-
rile despre societăţile în tranziţie, termenii 
care aveau semnifi caţii clare şi conforme 
dicţionarului au preluat implicaţii puternic 
ideologizate. Unul din cei mai importanţi 
termeni de acest fel este „reformă”.

Vorbind exact, orice schimbare a politicii 
înseamnă „reformă”. De exemplu, regimul 
comercial poate fi  reformat prin tarife sau 
cote pentru modifi carea nivelului sau com-
poziţiei importurilor; în mod similar, regimul 

SURSĂ: FMI 2004.
NOTE: Tipurile de împrumut sunt Acordul de Creditare de Rezervă (ACR), Asistenţă Creditară (AC) şi 
Fondul de Reducere a Sărăciei şi Creştere Economică (FRSCE).
Primele două categorii sunt respectiv „îndeplinite în termen sau cu întârziere nesemnifi cativă” şi „înde-
plinite cu întârziere considerabilă”. Primul procent din ultima coloană a părţii a doua din tabel include 
numai prima categorie, cifra din paranteze se referă la ultima categorie.
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comercial poate fi  reformat prin reducerea 
tarifelor şi eliminarea cotelor. În discuţiile 
despre economia modernă, „reformă” în-
seamnă întotdeauna acţiuni de primul tip 
şi este prin defi niţie un lucru „bun”. Cei care 
sunt în favoarea ultimului tip sunt numiţi 
„reformatori” şi sunt consideraţi progresişti 
(de obicei, se consideră că refl ectă „inte-
resul naţional”), iar cei în favoarea primei 
variante sunt etichetaţi „anti-reformatori” 
şi reacţionari (în mod tipic, se crede că sunt 
motivaţi de „interese speciale”). Aceste 
aprecieri confuze sunt incorecte, pentru că, 
de pildă, în unele cazuri reducerea tarifelor 
poate fi  rezonabilă, iar în altele – este ra-
ţională majorarea lor. Acest studiu evită să 
utilizeze termenul de „reformă” în favoarea 
unor termeni specifi ci: reducerea tarifelor, 
restructurarea întreprinderilor, reorganiza-
rea sectorului fi nanciar, etc.

Alţi termeni de care se face abuz ideologic 
sunt economii „închise” şi „deschise”, econo-
mii „controlate” şi „liberalizate” şi probabil 
cel mai încărcat de sens dintre toate – „fa-
vorabil pieţei”. Ca să dăm doar un exemplu, 
economia Moldovei este extraordinar de 
deschisă, dacă noţiunea de deschidere se 
defi neşte prin raportul comerţului la produ-
sul intern brut. Cu toate acestea, unii repre-
zentanţi ai agenţiilor externe consideră eco-
nomia Moldovei ca fi ind relativ închisă din 
cauza barierelor netarifare pentru comerţ. 
Încercarea de a rezuma situaţia comerţului 
unei ţări ca un comerţ „deschis” sau „închis” 
este în esenţă un exerciţiu ideologic, care 
provoacă controverse fără a duce la înţele-
gere. Controversa asupra înţelegerii poate 
fi  soluţionată prin discutarea măsurilor spe-
cifi ce de politici fără atribuirea etichetelor 
confuze.

Probabil cea mai fundamentală eroare 
analitică la cercetarea economiilor în tran-
ziţie este tratarea economiilor planifi cate 

centralizat ca fi ind versiuni mai extremale 
ale economiilor de piaţă cu un sector public 
extins şi numeroase intervenţii regulatorii. 
Cele două tipuri de economii nu se afl ă în 
acelaşi spectru analitic. Scopul şi rezultatul 
economiilor planifi cate centralizat au fost 
de a elimina proprietatea privată şi, prin 
aceasta, de a exclude pe cât de posibil piaţa 
ca forţă de reglementare în societate. În ast-
fel de economii, preţurile nu erau „denatu-
rate” din motivul că nu deţineau funcţia de 
distribuire. Ele serveau doar ca instrumente 
de contabilitate. Scopul şi rezultatul econo-
miilor de piaţă reglementate au fost şi sunt 
gestionarea şi controlul pieţelor private. 
Efectul intervenţiilor regulatorii poate fi  
descris cu exactitate ca fi ind „distorsionat” 
numai dacă se acceptă economia bunăstării 
unui echilibru neoclasic general.16

Distincţia calitativă între economia planifi -
cată centralizat şi cea de piaţă este esenţială 
pentru înţelegerea societăţilor în tranzi-
ţie. Societăţile în tranziţie trec prin două 
etape de schimbare a politicilor înainte 
de instituţionalizarea economiei de piaţă: 
prima, transferul radical de la planifi carea 
centralizată (se aplică strict termenul de 
„controlată”) la cea bazată pe principiile 
pieţei (economie „reglementată”); şi a doua, 
politicile publice determină gradul în care 
intervenţiile publice sunt necesare pentru 
funcţionarea efi cientă a noii economii de 
piaţă. Ne referim la aceste două etape ca la 
tranziţia de schimbare a regimului şi tranzi-
ţia reglementată.

Diferenţa fundamentală în ceea ce priveşte 
politicile poate fi  ilustrată cu referire la între-
prinderile din sectorul public (ISP), care încă 
mai există în Moldova. În cadrul planifi cării 
centralizate, întreprinderile (adjectivul „de 
stat” este în plus) fac parte dintr-un sistem 
integrat de producţie în afara pieţei, în care 
cererea pieţei, chiar şi cea a gospodăriilor 

16 Termenul „distorsionat” are sens doar când se specifi că un rezultat nedistorsionat. Prin analogie, se poate 
spune că oglinzile de la bâlci distorsionează refl ecţia, pentru că imaginea adevărată poate fi  defi nită 
ştiinţifi c. În mod similar, un preţ se consideră distorsionat dacă el se deosebeşte de preţul care predo-
mină în condiţiile unui echilibru general al angajării depline. Totuşi, dacă acest echilibru nu este unic 
sau dacă nu se acceptă cadrul analitic care îl generează, atunci termenul „distorsiune” îşi pierde sensul 
obiectiv. O respingere a termenului „distorsionat” nu împiedică descrierea preţurilor şi alocaţiilor ca fi ind 
disfuncţionale, dar această opinie este empirică şi specifi că, şi nu una generală şi teoretică.
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casnice, este în mare măsură irelevantă. 
Într-o economie de piaţă reglementată, în-
treprinderile de stat (acum adjectivul devine 
necesar) fac parte dintr-un sistem de piaţă. 
Guvernul central poate acorda ISP poziţii 
de monopol, le poate proteja prin politici 
comerciale şi le poate oferi subvenţii, însă 
aceste întreprinderi funcţionează după prin-
cipiile pieţei.

Eroarea de a nu face distincţie între schim-
barea de regim şi schimbarea de reglemen-
tare generează o altă greşeală înrudită, care 
conduce la concluzia că dacă schimbarea 
regimului stimulează creşterea, atunci un 
program rapid de anulare a reglementării 
va genera o creştere mai mare. Atunci când 
sistemele de planifi care centralizată s-au 
prăbuşit în Europa şi Asia Centrală, acestea 
au fost defi nite ca fi ind inefi ciente sub toate 
aspectele şi toate problemele apărute în 
perioada planifi cării centralizate sunt un re-
zultat al inefi cienţei sistemului de planifi care 
centralizată. Astfel, este uşor de concluzio-
nat că toate problemele ulterioare ale ţărilor 
în curs de tranziţie rezultă din efectele per-
sistente ale planifi cării centralizate. Tendinţa 
dominantă a fost de a presupune că proble-
mele din perioada de post-planifi care cen-
tralizată nu au apărut din cauza schimbărilor 
inadecvate ale politicilor regulatorii („refor-
me”) sau din cauza modifi cărilor operate 
în grabă sau într-o ordine greşită. Această 
abordare nu ţine seama de distincţia dintre 
schimbarea de regim şi schimbarea regle-
mentării. Anularea reglementării pieţei nu 
este o continuare a demontării economiei 
planifi cate centralizat. Fiecare politică de 
reducere a reglementării trebuie examinată 
în mod practic pentru a descoperi efectele 
sale asupra întregii economii.

În legătură cu afi rmaţiile anterioare, trebuie 
evitată eroarea în ceea ce priveşte „optimis-
mul politicilor”, care este deosebit de pericu-
los pentru ţările în curs de tranziţie. Pe par-
cursul timpului, rata de creştere a unei ţări 
poate fi  doar rareori determinată exclusiv de 
politicile ei, cu excepţia acelor politici care 

sunt prea disfuncţionale. Mulţi factori ce 
nu pot fi  controlaţi de guvern infl uenţează 
creşterea; printre aceştia se numără situaţia 
economiei mondiale, climatul şi efi cienţa pi-
eţelor naţionale. În ceea ce priveşte ultimele, 
„politicile efi ciente” ar putea să nu conducă 
la rezultatele scontate, datorită faptului că 
instrumentele de care dispune guvernul au 
un impact limitat asupra deciziilor luate de 
sectorul privat.

În plus, există problema fundamentală a 
elementului aleatoriu în ceea ce priveşte po-
liticile. Să presupunem că guvernul doreşte 
să obţină o rată a infl aţiei de maxim cinci 
procente. El formulează politica monetară 
astfel încât rezultatul mediu va fi  de două 
procente. Dacă abaterea standard asociată 
cu rezultatul politicii este de trei puncte pro-
centuale, atunci în trei pătrimi din perioadă 
rezultatul va fi  „rău”, deşi, din punct de ve-
dere tehnic, politica este „bună”. Când vor 
fi  formulate recomandările acestui raport, 
guvernului nu ar trebui să i se atribuie mai 
multă infl uenţă asupra economiei decât cea 
pe care o permit instrumentele sale de poli-
tici, mediul extern şi efi cienţa pieţelor.

Inegalitatea în societăţile 
afl ate în tranziţie

Similar cu toate analizele de politici, scopul 
urmărit de acest studiu este de a spori bu-
năstarea populaţiei. Cele mai importante 
rezultate ce determină prosperitatea sunt 
nivelul de venituri ale gospodăriilor casnice, 
furnizarea serviciilor sociale şi inegalitatea. 
Creşterea economiei, comerţul şi schimbă-
rile structurale sunt instrumente necesare 
pentru a obţine aceste rezultate. În contex-
tul bunăstării populaţiei, venitul per capita 
oferă informaţii limitate, mai ales că, se ştie, 
cu cât distribuirea veniturilor este mai inega-
lă, cu atât se poate măsura mai puţin exact 
bunăstarea majorităţii cetăţenilor.17

Opiniile noastre privind politicile şi reco-
mandările asupra nivelului dorit de in-

17 Cu cât distribuirea veniturilor este mai asimetrică, cu atât mai mare este diferenţa dintre medie şi venitul 
mediu, prin defi niţie.
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egalitate derivă din faptul că Moldova are o 
economie în tranziţie. Economiile planifi cate 
centralizat aveau nivele joase de inegalitate, 
pentru că preţurile şi veniturile erau stabilite 
în mod administrativ cu scopul de a obţine 
un asemenea rezultat. Cele mai importante 
articole de subzistenţă ale gospodăriei cas-
nice – şi anume, locuinţa, educaţia şi asis-
tenţa medicală – erau furnizate în afara 
mecanismului de schimb.18 Mai mult ca atât, 
angajarea în muncă era garantată pentru 
toţi, deşi majoritatea prestaţiilor nu erau 
productive. Prin contrast, schimbul bazat 
pe proprietate privată asupra bunurilor este 
mecanismul principal de distribuire în socie-
tăţile cu economii de piaţă, chiar şi în cele cu 
un vast sector public.

Prin urmare, este de aşteptat ca inegalitatea 
în ceea ce priveşte bunurile şi inegalitatea 
veniturilor asociată cu aceasta vor creşte 
pe parcursul tranziţiei de la o societate 
planifi cată centralizat la cea de piaţă. O 
parte a acestei creşteri refl ectă inegalităţile 
inerente ale societăţilor de piaţă, şi este 
esenţială pentru funcţionarea lor efi cientă. 
O altă parte a inegalităţii provine din acce-
sul diferenţiat la bunuri, servicii, informaţii, 
putere politică şi, trebuie să menţionăm în 
contextul comportamentului corporativ în 
ţările dezvoltate, din fraudă şi furt. Inegalita-
tea sporită asociată tranziţiei de la economia 
planifi cată centralizat la cea de piaţă poate 
fi  împărţită conceptual în două categorii: 
inegalitate care este funcţional necesară şi 
una care nu este. Inegalitatea sporită care 
nu este necesară pentru funcţionarea siste-
mului de piaţă poate fi  la rândul ei divizată 
în inegalitate considerată de societate ca 
fi ind acceptabilă şi inegalitate care nu este 
acceptată de societate. De exemplu, prin 
consens social explicit sau implicit se poate 
decide că prosperitatea provenită din bunu-
rile moştenite este acceptabilă, deşi o mare 
parte a ei ar putea să nu fi e în mod necesar 
bazată pe distribuire.

Printre multiplele alegeri sociale prezentate 
inevitabil societăţii moldoveneşti este şi gra-
dul de inegalitate ce ar putea fi  acceptabil. 
Toate societăţile se confruntă cu această 
alegere. În societăţile de piaţă stabile, di-
viziunea puterii politice asociate cu gradul 
de inegalitate într-o ţară poate limita dez-
baterile asupra acestei probleme. În ţările în 
curs de tranziţie, situaţia este puţin diferită 
din două motive: primul, distribuirea bunu-
rilor şi veniturilor se schimbă rapid şi are un 
impact major asupra altor politici şi alegeri 
sociale; şi al doilea, caracterul temporar şi 
tranzitiv al distribuirii o face infl uenţabilă de 
politicile publice.

Deoarece instituţiile societăţii determină 
distribuirea veniturilor în orice ţară, căile al-
ternative de creştere pot fi  tratate ca conver-
gente la un grad de inegalitate al „statului 
uniform”. Principala întrebare a politicii so-
ciale şi a acestui studiu este care dintre căile 
de inegalitate şi creştere economică este su-
gerată de instituţiile societăţii moldoveneşti. 
Dacă aceste instituţii vor genera un grad de 
inegalitate potrivit pentru un stat uniform şi 
care nu se conformează consensului social, 
atunci problema este în ce mod pot fi  schim-
bate politicile.

Din perspectiva politicilor, este important să 
se facă distincţie între sărăcie şi inegalitate, 
căci sunt necesare politici diferite, dar com-
plementare, pentru a le reduce pe ambele. 
Programele de reducere a sărăciei elabo-
rate pentru cei care se afl ă mai jos de un 
anumit nivel al veniturilor (sau alt criteriu) 
pot diminua numărul gospodăriilor casnice 
sărace, dar au un impact foarte mic sau nu 
pot infl uenţa deloc nivelul sau tendinţele în 
ceea ce priveşte inegalitatea. Reducerea in-
egalităţii necesită, pe lângă majorarea veni-
turilor săracilor, prevenirea unei concentrări 
excesive a bunăstării în mâinile unui procent 
mic al populaţiei şi stimularea unei creşteri a 
clasei mijlocii.

18 Nu se discută faptul că nivelul inegalităţii veniturilor în economiile socialiste a fost destul de jos. Mărimile 
relative sunt indicate prin calcule ce demonstrează că la începutul anilor 1990, coefi cientul Gini în două-
sprezece ţări ale Europei şi Asiei Centrale afl ate în tranziţie era mai mic decât în cele 38 de ţări în curs de 
dezvoltare, cu excepţia doar a două ţări, Sri Lanka şi Rwanda (Dagdeviren, van der Hoeven & Weeks 2002, 
406-407).
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Dinamica sărăciei în societăţile 
în curs de tranziţie

Distincţia dintre etapele la care se afl ă ţările 
în curs de tranziţie, schimbarea de regim 
şi schimbarea reglementării asigură o în-
ţelegere a dinamicii sărăciei în Moldova. În 
perioada planifi cării centralizate, Moldova a 
fost o ţară cu venituri medii, cu indicatori re-
lativ înalţi de dezvoltare umană. Sărăcia din 
acea perioadă nu este regăsită în economia 
de piaţă.

Creşterea economică bazată pe mecanismul 
pieţei generează sărăcie, în special în ţările 
în curs de tranziţie, după cum s-a demon-
strat clar în Moldova. Spre deosebire de 
societăţile de piaţă cu venituri mici, înainte 
de schimbarea regimului, sărăcia în Moldo-
va nu era cauzată deloc sau era determinată 
într-o măsură foarte mică de lipsa pămân-
tului propriu sau de şomaj. Redistribuirea 
bunurilor pe baza proprietăţii private a fost 
fundamentală pentru transformarea econo-
miei în una de piaţă. Pe de o parte, aceasta 
a creat mecanisme noi pentru generarea 
veniturilor private; pe de altă parte, a dat 
naştere unui fenomen nou pentru Moldova 
– sărăcie rezultată din pierderea sau lipsa 
accesului la activele de producţie. Angajarea 
remunerată a început să depindă de propri-

etatea privată asupra pământului; angajarea 
cu salariu – de cei care aveau în proprietate 
active de producţie; şi lucrul pe cont propriu 
– de accesul la credite. Sărăcia cauzată de 
şomaj şi de lipsa pământului propriu poate 
fi  numită cu exactitate sărăcie „generată de 
piaţă”.

Totuşi, un aspect pozitiv este faptul că, în 
fond, creşterea economică reduce sărăcia 
de bază prin sporirea veniturilor în cadrul 
activităţilor economice existente şi creează 
noi activităţi în care sunt atraşi oamenii. Însă 
un aspect negativ este că prin crearea noilor 
activităţi se schimbă implicit distribuirea, 
ceea ce generează şomaj şi desproprietări-
rea de pământ. Din păcate, în locul creşterii, 
noua economie a Moldovei a suferit un 
colaps devastator. Extinderea rapidă a să-
răciei în anii 1990 a fost rezultatul prăbuşirii 
economice, combinat cu pierderea indem-
nizaţiilor asociate cu o economie planifi cată. 
Reducerea durabilă a sărăciei depinde de 
echilibrul între crearea locurilor de muncă 
prin mecanismul de piaţă şi şomajul şi des-
proprietărirea cauzate de mecanismul de 
piaţă. Într-o măsură mai mare, relaţia între 
reducerea sărăciei şi creşterea economică 
va refl ecta echilibrul între majorarea locu-
rilor de muncă şi schimbările structurale ce 
generează sărăcie.
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2.1 Moldova în context 
comparativ

Problemele cu care se confruntă economia 
Moldovei în primii ani ai secolului douăzeci 
şi unu nu pot fi  înţelese fără o examinare a 
evenimentelor din ultimul deceniu al se-
colului douăzeci şi a experienţei altor ţări 
care realizează tranziţia de la economia 
planifi cată la mecanismul de piaţă. La fel ca 
Moldova, mai multe ţări au efectuat tranziţia 
la independenţă simultan cu schimbarea 
sistemului economic şi social.19

Şaisprezece din cele douăzeci şi trei ţări din 
Europa şi Asia Centrală afl ate în tranziţie au 
suferit un declin al veniturilor de cincizeci de 
procente şi mai mult. Toate cele şapte ţări cu 
un declin mai mic de 30% se afl ă în Europa 
Centrală sau de Est (Slovacia, Bulgaria, Ro-
mânia, Ungaria, Cehia, Slovenia şi Polonia, 
în ordinea caracterului grav al declinului), în 
timp ce unsprezece din cele paisprezece ţări 
ale fostei Uniuni Sovietice au cunoscut un de-
clin de cincizeci de procente şi mai mult (cu 
excepţia Belarusiei, Uzbekistanului şi Estoniei, 
toate cu o descreştere de 40%). Aceste dez-
astre economice şi sociale sunt rezumate în 
Tabelul 2.1, în care statele sunt plasate în ordi-
nea mărimii declinului începând cu anul 1990 
până la cel mai jos punct pentru fi ecare.20

Este imposibilă măsurarea exactă a unor 
asemenea declinuri economice extreme. 
Declinul în majoritatea ţărilor din tabel este 
asociat cu distrugerea unităţilor industriale, 
colapsul serviciului de asistenţă socială, 
schimbarea masivă a preţurilor relative şi 
hiperinfl aţie. Aceşti factori fac difi cilă, dacă 
nu chiar imposibilă, identifi carea unui set 
de unităţi de măsură a preţurilor şi cantită-
ţilor pentru a calcula schimbarea veniturilor 
reale. În plus, chiar şi atunci când sunt posi-
bile calcule exacte, nu este clar ce înseamnă 
declinuri „mai puţin” sau „mult mai” grave, 
dacă în genere, aceste noţiuni înseamnă 
ceva, când producţia unei ţări se reduce cu 
jumătate sau mai mult.

După ce am făcut aceste avertismente, inter-
pretarea atentă a Tabelului 2.1 ne permite să 
înţelegem experienţa Moldovei (de aseme-
nea, vezi Figura 2.1 care ilustrează aceleaşi 
date statistice sub formă grafi că după ca-
tegorii de ţări). În primul rând, cele mai de-
vastate ţările sunt republicile fostei Uniuni 
Sovietice, care ocupă primele douăsprezece 
locuri în această ligă de neinvidiat. A unspre-
zecea ţară este chiar Rusia, urmată de alte 
cinci republici din fosta Uniune Sovietică, 
şi numai Croaţia, de pe poziţia treisprezece, 
care a fost afectată de confl ict, introduce o 
notă de variaţie în acest grup de foste state 
sovietice.21 Din cele cincisprezece republici 

19  În tabelele şi grafi cele din acest capitol se fac comparaţii între ţări, utilizându-se datele statistice ale BERD 
pentru anii până la 2002 sau 2003. Datele pentru 2003 şi 2004 pentru fi ecare ţară riscă să nu fi e compa-
rabile. Când sunt utilizate date colectate în Moldova, tabelele şi grafi cele includ anul 2003, iar în unele 
cazuri, şi anul 2004. Între datele statistice colectate de BERD şi statisticile naţionale din Moldova există 
diferenţe ce pot fi  explicate, în unele cazuri, prin defi niţiile utilizate.

20  Tabelele şi grafi cele în care este comparată situaţia ţărilor au ani fi nali diferiţi din cauza problemelor de 
unitate statistică. Datele statistice pentru Moldova până în anul 2004 şi chiar pentru 2005 sunt prezen-
tate ulterior în acest capitol.

21  Faptul că Slovacia, o altă ţară care şi-a declarat independenţa recent, se afl ă pe următorul loc după Uz-
bekistan, subliniază încă o dată difi cultăţile de combinare a tranziţiilor sociale şi economice cu formarea 
instituţiilor adecvate pentru o ţară.

C a p i t o l u l  2 :

Economia tranziţiei
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sovietice, numai relativ „nereformatul” Uz-
bekistan este, după mărimea declinului, mai 
aproape de ţările Europei Centrale decât de 
grupul fostelor state sovietice devenite in-
dependente recent. Slovenia, o fostă parte 
componentă a Iugoslaviei, este ţara cu cel 
mai mic declin dintre ţările devenite recent 
independente. Aceasta este excepţia care 
confi rmă regula, Slovenia a reuşit să se in-
tegreze rapid în mult mai vasta economie 
a Italiei. În al doilea rând, dacă există vreo 
corelare între declin şi măsura în care s-au li-
beralizat economiile naţionale, aceasta este 
aprofundată de alte efecte.

În al treilea rând, şi cel mai relevant pentru 
acest raport, datele statistice indică faptul 
că Moldova se situează pe locul trei în clasa-
mentul celor mai profunde declinuri suferite 
de cele douăzeci şi trei de ţări de pe listă şi a 
înregistrat cea mai mică recuperare a econo-
miei. În 2001, venitul per capita al Moldovei 
era cu doar 9% mai mare decât valoarea sa 
cea mai mică, din 1999.22 Numai o singură 
ţară este într-o situaţie aproape similară, 
Uzbekistan, al cărei declin a fost mai mic cu 
o treime decât declinul Moldovei. Tabelul 
2.2. ilustrează detaliat mărimea declinului în 
Moldova şi recuperarea slabă a economiei. 
În acest tabel, deviaţia procentuală a produ-
sului naţional brut este cumulată în fi ecare 
coloană succesivă. Pentru fi ecare ţară, anul 
în care diferenţa cumulată a devenit pozitivă 
este accentuat cu cifre aldine, iar recuperarea 
până la nivelul anului 1991 este plasată într-o 
celulă cu bordură. Şaisprezece din celelalte 
douăzeci şi şapte de ţări au înregistrat o rată 
de creştere pozitivă în perioada 1991-1996. 
Moldova nu a cunoscut o rată pozitivă de 
creştere până în 1997, şi acea creştere mică 
de două procente a devenit brusc negativă 
în 1998-1999, în primul rând din cauza crizei 
fi nanciare din Rusia. Abia în anul 2000 a în-
ceput recuperarea reală, când douăzeci de 
ţări au intrat deja în proces de recuperare. 
Creşterea pozitivă din ultimii patru ani, 
2000-2003, a ridicat PIB-ul Moldovei până la 
o treime din valoarea lui din anul 1991. Doar 

alte două ţări au înregistrat recuperări la fel 
de slabe, Georgia şi Ucraina (aproximativ cin-
cizeci şi respectiv patruzeci de procente faţă 
de nivelul din 1991). Slaba recuperare abso-
lută şi relativă a Moldovei este prezentată 
grafi c în Figura 2.2, în care celelalte douăzeci 
şi două de ţări sunt divizate în grupuri ana-
litice, ilustrează de asemenea diferenţa între 
ratele lor medii de creştere şi cele ale Moldo-
vei. Timp de peste zece ani, din 1991 până în 
2002, nu există nici o valoare pozitivă, adică 
rata de creştere a Moldovei este mai mică 
decât ratele de creştere medii ale grupurilor 
altor ţări pentru fi ecare an.

Au fost subliniate mărimea declinului suferit 
de Moldova şi, ceea ce este la fel de impor-
tant, recuperarea slabă a economiei pentru 
a evidenţia caracterul enorm al sarcinii de 
dezvoltare cu care s confruntă orice guvern 
din Moldova. Dacă economia ar menţine 
nivelul mediu de 5% din anii 2000-2003, ar 
fi  necesari peste 25 de ani pentru a ajunge 
la nivelul PIB-ului per capita din anul 1991.23

Din cauza înrăutăţirii considerabile a distri-
buirii veniturilor, chintilele de jos vor avea 
nevoie chiar de mai mult timp pentru a atin-
ge nivelul de viaţă din anul 1991, probabil de 
50 de ani, dacă distribuirea veniturilor nu se 
va schimba în comparaţie cu gradul de in-
egalitate de la începutul anilor 2000.

Deşi este clar că descreşterea veniturilor per 
capita sărăceşte gospodăriile casnice, mai 
puţin evidentă este măsura în care inega-
litatea sporită a extins sărăcia. Tabelul 2.3 
încearcă să cuantifi ce acest efect. Utilizând 
datele statistice din studiul efectuat de 
Milanovic de la Banca Mondială, tabelul ra-
portează estimări pentru sărăcia per capita 
la indicatorul de inegalitate Gini pentru ţă-
rile în curs de tranziţie. S-a format o ecuaţie 
corelativă, utilizându-se deviaţia absolută a 
indicelui sărăciei în calitate de variabilă de-
pendentă (raportată în coloana 3) şi deviaţia 
absolută a coefi cientului Gini (coloana 6) şi 
descreşterea venitului per capita (din tabe-
lul 2.2) ca variabile independente (rezultatul 

22  Luând în consideraţie problemele de măsurare exactă, această creştere mică se situează în marja erorii 
de măsurare; adică, ipoteza că până în 2001 nu a existat nici o recuperare nu poate fi  respinsă.

23  Aceasta presupune că, la fel ca în perioada 1991-2003, populaţia nu va creşte.
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statistic este prezentat în notele la tabelul 
2.3). În ultima coloană este indicat rezulta-
tul, utilizându-se regresiunea totală pe toate 
ţările, în care deviaţia procentuală a cotei să-
răciei este o funcţie a deviaţiei coefi cientului 
Gini şi venitului per capita. Coefi cienţii sunt 
utilizaţi pentru a calcula impactul sărăciei 
asupra fi ecărei variabile. Acest exerciţiu sti-
pulează că devierile de distribuire, măsurate 
prin coefi cientul Gini, formează 45% din 
deviaţia calculată a sărăciei în toate ţările. 
În Moldova, inegalitatea constituie 28% 
din creşterea sărăciei. Efectul inegalităţii în 
Moldova este mai mic decât totalul pe ţări, 
pentru că descreşterea producţiei sale a 
fost foarte mare, nu pentru că inegalitatea a 
crescut cu mai puţine procente (ea s-a majo-
rat mai mult ca media).

Lipsa datelor relevante face imposibilă o 
evaluare a măsurii în care creşterea sărăciei 
este concentrată în grupuri specifi ce de po-
pulaţie şi regiuni ale ţării. Pentru analiza ratei 
de sărăcie este extrem de important să fi e 
investigată măsura în care au devenit sărace 
gospodăriile casnice în care femeile sunt 
capul familiei. Datele statistice disponibile, 
care sunt de altfel limitate, sunt prezentate 
în Capitolul 4, dar ele rămân insufi ciente 
pentru realizarea acestei sarcini. După cum 
se sugerează în Capitolul 1, Departamentul 
Statistică şi Sociologie ar trebui să acorde 
prioritate colectării datelor ce vor permite 
efectuarea unei analize dezagregate pentru 
bărbaţi şi femei.

Tabelele 2.2 şi 2.3 ilustrează caracterul sever 
absolut şi relativ al declinului economic în 
Moldova: în nici una din ţările pentru care 
există date comparabile, sărăcia nu a cres-
cut atât de mult (65 puncte procentuale, în 
comparaţie cu 50%, care este a doua cu cea 
mai mare valoare) sau chiar s-a majorat mai 
mult decât cele 15 puncte procentuale din 
Moldova.24 Este posibil ca nici o altă ţară să 
nu a suferit o asemenea extindere uluitoare 
a sărăciei într-o perioadă atât de scurtă pe 
timp de pace.

Într-o măsură mai mare ca în orice ţară din Eu-
ropa Centrală şi de Est şi în şase din opt state 
din Asia Centrală, inegalitatea în Moldova re-
zultă din redistribuirea din chintila inferioară 
în cea superioară (vezi Tabelul 2.4). Gospodă-
riile casnice din chintila inferioară din Moldo-
va deţineau cea mai mică cotă a cheltuielilor 
în comparaţie cu cotele de cheltuieli din toate 
cele 14 ţări din Europa Centrală şi de Est, cu 
excepţia Rusiei. Când sunt incluse şi opt ţări 
din Asia Centrală, doar în Rusia şi Uzbekistan 
cotele cheltuielilor chintilei inferioare sunt 
semnifi cativ mai mici. La celălalt capăt al di-
stribuţiei, cele mai bogate 20% din populaţia 
Moldovei ocupă poziţia patru după mărimea 
cotei de cheltuieli din cele 24 de ţări. Ca şi 
deviaţiile extreme de la capetele distribuţiei, 
cotele decilelor doi şi trei din Moldova au fost 
deosebit de mici, indicând că pierderile rela-
tive ale veniturilor s-au extins către clasa me-
die. Această concluzie subliniază importanţa 
implementării în Moldova a unor politici care 
au un impact larg asupra creşterii economice 
şi angajării în muncă, precum şi un efect di-
rect asupra sărăciei.

2.2 Venitul per capita 
şi asistenţa pentru 
dezvoltare

Până în prezent, subiectul declinului cata-
strofal al economiei şi extinderii sărăciei a 
fost discutat fără referire la venitul per capita 
din Moldova. Aceasta se întâmplă pentru 
că magnitudinea relativă a declinului este 
acceptată de comun acord, dar nivelul de la 
care acest declin s-a declanşat este încă un 
subiect de discuţie. S-ar părea că în contextul 
unui asemenea colaps catastrofal, disputarea 
chestiunii nivelurilor este atât de irelevantă 
încât pare să fi e pedanterie. Dimpotrivă, 
identifi carea veniturilor per capita la începu-
tul anilor 1990 devine o chestiune extrem de 
practică ce afectează obligaţiile debitoare ale 
ţării. Datorită faptului că la începutul anilor 
1990 Moldova a fost considerată ofi cial de 

24  Aceşti indicatori ai sărăciei diferă de cei analizaţi în capitolul 4. Indicatorii din Tabelul 2.2 sunt probabil mai exacţi, 
pentru că pragul de sărăcie utilizat de Unitatea de Monitorizare a Sărăciei din cadrul Ministerului Economiei este 
extrem de limitat în ceea ce priveşte necesităţile de bază incluse. Acest aspect va fi  discutat detaliat în Capitolul 4.
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către Banca Mondială ca o ţară cu venituri 
medii, instituţiile Bretoon Woods nu i-au 
acordat credite în condiţii preferenţiale. Ser-
viciul datoriilor şi implicaţiile fi scale ale statu-
tului de a nu fi  ţară cu venituri mici în debutul 
anilor 1990 continuă să împovăreze Moldova. 
Responsabilitatea pentru determinarea sta-
tutului de venituri al unei ţări revine Băncii 
Mondiale în cadrul agenţiilor internaţionale. 
Prin urmare, o ţară cu venituri mici este eligi-
bilă pentru împrumuturi de la Agenţia pentru 
Dezvoltare Internaţională, o ramifi caţie a 
Băncii Mondiale care acordă împrumuturi 
preferenţiale. În prima jumătate a anilor 1990, 
plafonul venitului per capita pentru împru-
muturile IDA se cifra la 800 dolari SUA.

Datele din cea de-a doua coloană a Tabelu-
lui 2.2 ilustrează venitul per capita atribuit 
Moldovei în intervalul dintre 1991 şi 1999 de 
către raportul anual ofi cial al Băncii Mondiale 
asupra dezvoltării, World Development Report.
În 1991, Banca Mondială a prezentat o cifră de 
2173 dolari SUA, care a scăzut brusc în urmă-
torii opt ani, potrivit rapoartelor ulterioare, 
până la 370 dolari SUA. Dacă se acceptă aceas-
tă serie temporală ca fi ind exactă, Moldova a 
coborât la statutul de ţară cu venituri mici în 
1997, atunci când Banca Mondială a acordat 
Moldovei primele împrumuturi în condiţiile 
IDA. Totuşi, este clar că seriile nu pot fi  corecte. 
În primul rând, este vorba de un declin mult 
mai mare decât estimările general accepta-
te. În al doilea rând, începând cu anul 1993, 
de când provin estimările venitului naţional, 
acesta diferă de valoarea mult mai joasă 
prezentată de FMI şi Banca Naţională a Mol-
dovei.25 În al treilea rând, şi cel mai important, 
seriile temporale ale Băncii Mondiale cu privi-
re la veniturile per capita sunt în dezacord cu 
schimbările anuale ale veniturilor în Moldova, 
prezentate de Bancă pentru aceeaşi ani.

S-ar putea presupune că cifra pe anul 1999 
pentru veniturile per capita este corectă, 
deoarece a fost prezentată mai târziu şi de 
alţii şi foloseşte modifi cările de procentaj 
pentru a calcula şi a corecta anii precedenţi. 
Rezultatul este un venit per capita cu puţin 

peste 100 dolari SUA în 1991, aproximativ 
jumătate din cifra prezentată de World Deve-
lopment Report 1993. În consecinţă, Moldova 
a coborât către anul 1993 în categoria ţărilor 
cu venituri mici, adică venituri sub 800 do-
lari SUA per capita. Astfel, corecţia proprie 
a Băncii Mondiale operată statisticilor din 
Moldova implică faptul că începând cu 1993 
împrumuturile sale şi cele oferite de FMI ar fi  
putut fi  acordate în termeni preferenţiali. Însă 
aceasta nu s-a întâmplat înainte de împrumu-
turile în condiţiile IDA, acordate către sfârşitul 
deceniului. Din 1993 până în 1998, Moldova a 
împrumutat, totuşi, doar de la Banca Mondia-
lă aproximativ 250 milioane de dolari SUA la 
rate aproape comerciale (vezi Anexa la acest 
capitol, „Cronologia datoriilor”).

Venitul per capita în Moldova până în anul 
1993 a poziţionat Moldova în categoria „ţă-
rilor cu venituri mici” a Băncii Mondiale, iar 
acest fapt este acum acceptat şi de Bancă. 
Cu toate acestea, Moldova nu a benefi ciat 
de privilegiile acordate de Bancă, FMI sau 
Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare decât abia în anul 1997, după 
care noua fi nanţare multilaterală a fost mică. 
O acţiune evidentă în domeniul politicii este 
ca guvernul Moldovei să solicite restructu-
rarea datoriile sale multilaterale în condiţii 
preferenţiale. Într-adevăr, utilizarea indica-
torului privind venitul per capita calculat 
greşit de către creditorii multilaterali justifi că 
rambursarea dobânzii excesive plătită timp 
de mai mult de un deceniu, posibil direct 
prin diminuarea datoriei. Restructurarea 
datoriilor multilaterale ar avea de-a lungul 
timpului un impact substanţial asupra 
angajamentului pentru resurse bugetare; 
rambursarea dobânzilor excesive ar avea un 
efect negativ imediat.

Nu există nici un temei pentru a condiţiona 
restructurarea datoriilor de schimbările în 
domeniul politicilor, pentru că restructurarea 
ar reprezenta corectarea unei erori făcute 
de creditori şi nu este motivată de insolva-
bilitatea potenţială a debitorului. Fondurile 
economisite în urma restructurării pot fi  folo-

25  În mod evident, este cu totul neobişnuit ca statisticile FMI şi ale Băncii Mondiale cu privire la venitul 
naţional să difere. Moldova ar putea reprezenta singurul caz în care persistă o diferenţă câţiva ani la rând.
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site pentru extinderea programelor sociale şi 
economice în favoarea celor săraci, discutate 
ulterior în acest raport. În timpul discuţiilor 
de la Chişinău cu reprezentanţi multilaterali 
relevanţi, au fost formulate două argumente 
de ce restructurarea nu ar trebui operată ime-
diat. Mai întâi, s-a argumentat că ea nu trebuie 
făcută: dacă guvernele Moldovei din acea pe-
rioadă au acceptat de bună voie împrumuturi 
nepreferenţiale, creditorii nu poartă nici o res-
ponsabilitate pentru eroare. Se pare că acest 
argument nu reprezintă poziţia ofi cială a Băn-
cii Mondiale şi nici a FMI. Dacă un asemenea 
argument ar fi  fost valabil, diminuarea datoriei 
ar fi  exclusă sub orice formă, iar instituţiile sunt 
angajate în favoarea unei asemenea reduceri 
prim mai multe mecanisme, inclusiv iniţiativa 
HIPC (pentru ţările cu cele mai mari datorii). 
Al doilea argument, potrivit documentelor, 
termenilor de referinţă şi practicii, instituţiile 
Bretton Woods nu sunt bănci comerciale, ci 
instituţii care acţionează în interesul celui care 
ia cu împrumut, şi nu în interes propriu. Totu-
şi, este sarcina acestor instituţiei ca să-l facă 
pe debitor conştient de condiţiile cele mai 
favorabile în care poate contracta împrumu-
turile (de altfel, băncile comerciale au aceeaşi 
obligaţie stipulată de legislaţie în majoritatea 
ţărilor dezvoltate). Aceasta implică faptul că, 
atunci când instituţiile Bretton Woods comit 
o eroare, este obligaţia creditorului să o corec-
teze în interesul clientului său, debitorul.

Argumentarea în folosul corectării erorii la 
creditare este fortifi cată prin examinarea 
mai generală a sprijinului agenţiilor de 
dezvoltare acordat Moldovei în primii ani 
ai tranziţiei. Figura 2.4 demonstrează că pe 
parcursul anilor 1992-1998, Moldova a primit 
tot mai puţină asistenţă pentru dezvoltare 
ca proporţie din PIB în comparaţie cu me-
dia pentru alte ţări în curs de tranziţie şi nu 
a atins această medie decât în 1999. Dacă 
benefi cia de suma medie, în câţiva ani ar fi  
putut să-şi acopere defi citul curent al da-
toriilor externe. Prin substituirea condiţiilor 

comerciale de creditare cu cele preferen-
ţiale, asistenţa ar fi  redus substanţial plăţile 
anuale pentru serviciul datoriilor.

Nivelul scăzut al asistenţei pentru dezvoltare 
acordat Moldovei nu poate fi  explicat prin 
eşecul diferitelor guverne din anii 1990 de a 
îndeplini condiţiile donatorilor şi creditorilor. 
Invers, la acel moment guvernele Moldovei 
erau apreciate ca „model de reforme sănătoa-
se ... un laborator perfect al reformelor” (din 
revista The Economist (Economistul), 1995). The Economist (Economistul), 1995). The Economist

Deşi existau excepţii notabile, în special, 
Sida, în anii 1990, agenţiile internaţionale 
de dezvoltare nu au servit interesele Mol-
dovei,26 tratând-o în scopuri de creditare 
ca pe o ţară cu venituri medii în timp ce 
ea nu era de fapt. Aceasta a rezultat într-o 
fi nanţare mai mică în condiţii avantajoase şi 
acumularea unor datorii considerabile. S-ar 
putea spune că agenţiile internaţionale, ca 
şi cetăţenii Moldovei, treceau printr-o criză 
fără precedent, ceea ce a generat luarea 
deciziilor eronate cu intenţii bune. Deoarece 
acele greşeli au fost identifi cate ca atare de 
diferiţi comentatori externi şi autohtoni,27

este adecvat şi uşor pentru agenţiile de dez-
voltare să redreseze daunele cauzate.

2.3 Performanţe şi politici 
macroeconomice, 
1990-2004

Cadrul politicilor pe parcursul 
tranziţiei în Moldova

Discuţia ce urmează privind compararea 
ţărilor în curs de tranziţie stabileşte funda-
mentul pentru examinarea mai atentă a per-
formanţei economice a Moldovei. Principalul 
subiect abordat este cum se explică perfor-

26 „[Cetăţenii Moldovei] au fost antrenaţi şi ghidaţi de un număr sporit de experţi internaţionali, care dădeau 
impresia că ştiu calea corectă şi indicau direcţia… Itinerarul lor s-a dovedit a fi  cel puţin neadecvat …” 
(Ronnas & Orlova 2000, 15).

27 Greşelile agenţiilor internaţionale în ceea ce priveşte condiţiile de creditare şi a tranziţia în general, 
au generat o anumită dezamăgire în rândul locuitorilor Moldovei: ‘Expectaţiunile noastre comune că 
adoptarea economiei de piaţă va rezolva toate probleme nu s-au adeverit’ (Moldova Economic Trends July 
2001 (Tendinţele economice în Moldova, iulie 2001), 4).
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manţa relativ slabă a ţării în comparaţie cu 
alte economii în tranziţie şi extragerea lec-
ţiilor pentru politicile curente. Pentru a trece 
în revistă performanţa, perioada de tranziţie 
a Moldovei a fost împărţită în trei perioade 
în baza defi niţiilor directe şi utilizând media 
mobilă pentru o perioadă de trei ani a ratei 
de creştere anuală: 1990-1994, când rata de-
clinului s-a agravat în fi ecare an consecutiv 
(„colapsul”); 1995-2000, când creşterea a 
rămas negativă, dar tindea spre zero („stag-
narea”); şi 2001-2004, când rata de creştere 
a fost pozitivă („redresarea”). Aceste trei pe-
rioade sunt ilustrate în Figura 2.5, indicându-
se valorile anuale şi mediile pe trei ani.

Înainte de anul 1990, Moldova era un apen-
dice mic al sistemului de producere sovietic; 
„o unitate mică într-o întreprindere de pro-
ducţie uriaşă”, după cum a spus un econo-
mist din Moldova. Atunci când economia 
Rusiei a intrat la începutul anilor 1990 într-un 
declin abrupt, Moldova a urmat-o. Totuşi, 
chiar dacă prăbuşirea economiei în Rusia a 
determinat colapsul în Moldova, nu a fost 
obligatoriu ca declinul Moldovei să fi e mult 
mai mare decât media în celelalte republici 
sovietice.

Colapsul foarte sever din Moldova a fost par-
ţial rezultatul unui diagnostic greşit al profi -
lului ţării în debutul tranziţiei, care a condus 
la adoptarea unei serii de politici inadecvate. 
Eroarea de calcul a venitului per capita a fost 
o parte a unei greşeli mai mari de a presu-
pune că ţara era mai dezvoltată decât era în 
realitate şi, prin urmare, mai capabilă să se 
ajusteze la rigorile economiei de piaţă decât 
a fost de fapt. Strâns legată de această con-
cepţie a fost opinia potrivit căreia economia 
Moldovei a fost „închisă” şi va benefi cia de 
avantajele statice şi dinamice ale comerţului. 
De fapt, economia era foarte deschisă, deoa-
rece exporturile şi importurile au reprezentat 
o porţiune semnifi cativă a venitului naţional. 
Problema fundamentală nu a fost de a des-
chide o economie închisă, ci de a reorienta 
deschiderea pieţei de la sistemul sovietic de 

comerţ administrativ către comerţul interna-
ţional bazat pe principiile pieţei.

Această reorientare a comerţului a solici-
tat crearea unor instituţii de stat pentru 
comerţ internaţional, precum şi facilitarea 
investiţiilor în modernizarea producţiei şi 
comercializării în noul sector privat pentru 
a fi  competitiv atât în industrie, cât şi în agri-
cultură. Totuşi, înainte de stabilirea acestor 
condiţii, guvernul Moldovei a fost încurajat 
să aplice politica liberalizării comerţului, 
care a avut drept rezultat inevitabil faptul că 
producţia internă a devenit necompetitivă 
în comparaţie cu produsele de export, în 
special, cu acele din Europa de Vest. Deşi o 
liberalizare mai graduală a regimului comer-
cial ar fi  generat totuşi un faliment eventual 
al întreprinderilor de stat şi private, ea ar fi  
asigurat oportunitatea pentru mai multe în-
treprinderi de a se ajusta la noile presiuni ale 
comerţului internaţional.

Şocul unei liberalizări rapide a comerţului 
a fost fortifi cat de politica privind rata de 
schimb aplicată în primii ani ai tranziţiei. 
Cum se spune în acest capitol în continuare, 
după ce guvernul a lansat Leul Moldovenesc 
în 1993, noua valută a fost legată de dolarul 
SUA, un aranjament care făcea parte din pro-
gramele implementate la acel moment de 
FMI.28 Combinaţia între modifi carea ratei de 
schimb a dolarului şi infl aţia din ţară a con-
diţionat o apreciere continuă a leului de la 
începutul anului 1994 până în trimestrul unu 
al anului 1998. Această politică a fost menţi-
nută în ciuda semnalelor pieţei care indicau 
că ea nu este adecvată luând în consideraţie 
defi citul curent, care după ce a descrescut 
din 1993 până în 1994, s-a majorat de la mai 
puţin de zece procente din PIB în debutul 
anului 1994, până la douăzeci de procente la 
începutul anului 1998. Supra-aprecierea leu-
lui a fost indicată în continuare de declinul 
exporturilor pe parcursul aceleiaşi perioade. 
Era de aşteptat ca şocul extern să provoace 
colapsul ratei de schimb. Criza fi nanciară 
din Rusia a fost sursa unui asemenea şoc 

28  Din trimestrul doi al anului 1995 până în trimestrul doi al anului 1998, rata medie de schimb dolar-leu a 
fost de 4.61, cu un coefi cient trimestrial al variaţiei de mai puţin de 2%. Pe parcursul aceleiaşi perioade, 
indicele preţurilor de consum a crescut cu 50%.
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şi din trimestrul doi al anului 1998 până în 
trimestrul doi al anului 1999 rata dolar-leu a 
crescut de la 4.8 la 10.7.

Instabilitatea generată de supra-apreciere 
care a dus la colapsul valutar a fost exacerbată 
de un alt calcul eronat asociat apropiat cu 
politicile. După cum a fost menţionat anterior, 
împrumuturile pe care guvernul le-a obţinut 
de la creditori multilaterali şi privaţi au fost 
contractate în condiţii comerciale sau aproa-
pe comerciale29 şi au fost utilizate pentru a 
acoperi cheltuielile publice curente într-o 
perioadă în care economia se afl a într-un de-
clin rapid. Toate analizele economice (şi bunul 
simţ) susţin că împrumuturile trebuie contrac-
tate numai dacă există probabilitatea reală de 
a plăti pentru serviciul lor. Serviciul datoriilor 
implică fi e că 1) împrumutul respectiv va crea 
direct sau indirect bunuri care vor genera un 
afl ux de venituri cel puţin sufi cient pentru a 
acoperi deservirea împrumutului, fi e 2) de-
bitorul anticipează o creştere a exporturilor 
prin care va fi  deservită datoria. Contractarea 
creditelor pentru fi nanţarea cheltuielilor cu-
rente violează prima condiţie, iar contractarea 
creditelor în timp ce exporturile scad violează 
a doua condiţie. Luând în consideraţie faptul 
că chiar şi obiectivele optimiste de creştere ale 
FMI pentru anii 1990 erau mai mici decât rata 
dobânzii la care guvernul Moldovei contracta 
datorii (şi obiectivele pentru ratele de creştere 
erau cu mult mai mari decât rezultatele obţi-
nute), politica de acumulare a datoriilor a fost 
nesănătoasă, atât pe termen scurt, cât şi pe 
termen lung. Este difi cil să consideri politica 
de acumulare a datoriei ca altceva decât o po-
litică nesănătoasă, pe termen scurt şi pe ter-
men lung. Era nesănătoasă pe termen scurt 
pentru că datoriile s-au acumulat contrar unei 
politici fi scale responsabile, şi nesănătoasă pe 
termen lung pentru că dobânzile comerciale 
au perpetuat povara fi scală neacoperită.30

Pe parcursul anilor 1990-1994, economia 
era „în cădere liberă”, rata declinului creştea 
în cadrul implementării primului program 
FMI, care a început în 1993. Împrumuturile 
de stabilizare şi ajustare structurală în con-
diţiile BIRD contractate până în 1997 nu au 
fost asociate cu o creştere pozitivă, declinul 
a continuat până la sfârşitul deceniului. Prea 
târziu, în 2001, creşterea a devenit pozitivă, 
după un deceniu cu rate de creştere nega-
tivă, cu excepţia ratei procentuale modeste 
de 1.6 în 1997.

În fi ne, se poate concluziona că recuperarea 
întârziată şi lentă a economiei Moldovei 
a fost cauzată în mare parte de aplicarea 
politicilor nedurabile: liberalizarea prema-
tură a comerţului care a generat un defi cit 
major de mărfuri şi servicii, o rată de schimb 
supra-apreciată care a exacerbat defi citul şi 
o strategie fi scală defectuoasă care a condus 
la împovărarea cu datorii care trebuie des-
ervite şi în prezent.

Recuperarea şi creşterea economiei după 
anul 2000 a fost stimulată mai întâi de fl uxul 
de transferuri de peste hotare, subiect dis-
cutat mai târziu în acest raport. Fluxul vast 
de transferuri din străinătate a micşorat pre-
siunea importurilor. Pe lângă aceasta, trans-
ferurile au redus dependenţa guvernului 
de împrumuturile acordate de agenţiile in-
ternaţionale cu condiţia implementării unor 
politici, acordând astfel fl exibilitate la nivel 
de politici macroeconomice. Cu toate aces-
tea, câteva probleme posibile sunt inerente 
creşterii bazate pe transferurile de peste ho-
tare: 1) derivând din politicile de imigrare ale 
ţărilor de destinaţie, nivelul transferurilor nu 
poate avea un caracter durabil; 2) nu există 
instrumente efective de politici pe termen 
scurt pentru a infl uenţa transferurile, moti-
vând ritmul creşterii economice ce depăşeş-

29  În 1992, Uniunea Europeană a acordat Moldovei un împrumut de 31.6 milioane dolari SUA la rata LIBOR 
plus trei puncte procentuale, iar în 1993 BIRD a oferit un împrumut de 86 milioane dolari SUA la rata 
variabilă de la 4.85 până la 7.8 procente. În 1994, BERD a acordat două împrumuturi în sumă totală de 
aproape treisprezece milioane dolari SUA la cota LIBOR plus un punct procentual. Împrumuturile în 
condiţii comerciale de la toţi creditorii au continuat să se acumuleze şi în 1995 şi 1996, 41 şi 300 milioane 
dolari SUA, respectiv. Vezi anexa la acest capitol în care este prezentată cronologia acumulării datoriilor.

30  O excepţie de la aceste reguli au constituit datoriile contractate de guvern pentru importul energiei. 
Cu toate că aceste datorii faţă de Rusia erau, strict vorbind, defectuoase din punct de vedere economic, 
guvernul nu a avut de ales, pentru că ţara depindea aproape în întregime de energia importată. Dilema 
guvernului a fost fi e să contracteze datorii oneroase, fi e să supună economia şi societatea mai multor 
difi cultăţi. Acest argument nu este valabil în cazul datoriilor multilaterale.
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te managementul guvernului; şi 3) imigrarea 
la scară largă poate afecta negativ calitatea 
forţei de muncă din ţară. Aplicarea unor po-
litici fi scale, monetare şi ale ratei de schimb 
cu accent pe investiţii publice ar complimen-
ta efectul de expansiune al transferurilor din 
străinătate şi ar crea o strategie de tranziţie 
la un cadru de dezvoltare mai sigur, bazat pe 
potenţialul economiei naţionale.

Politica fi scală

Performanţa fi scală a Moldovei de la de-
clararea independenţei trebuie plasată în 
contextul tranziţiei de la planifi carea centra-
lizată la reglementarea de piaţă. Sistemele 
economice de planifi care centralizată gene-
rează venituri publice datorită surplusurilor 
rezultate din activitatea întreprinderilor de 
stat, care în majoritatea ţărilor sunt de fapt 
totalmente responsabile pentru produc-
ţie şi distribuire. Atunci când procesul de 
tranziţie a distrus surplusurile obţinute de 
majoritatea întreprinderilor, cum a fost cazul 
în toate aceste ţări, cu excepţia Vietnamului 
şi Chinei, au rezultat defi citele masive ale 
bugetului de stat.

În general, cu cât ţara era mai integrată în 
sistemul sovietic de comerţ, Comecon, cu 
atât mai grav a fost impactul asupra produc-
ţiei sale şi, prin urmare, asupra veniturilor 
publice. Deoarece această integrare a fost 
atât cantitativă cât şi calitativă, este difi cil 
de apreciat gradul ei în diferite ţări. Cu toate 
acestea, nu există nici o îndoială că timp de 
peste patruzeci de ani, economia Moldovei 
a funcţionat în principal ca un pinion în 
mecanismul economiei sovietice. Sectorul 
industrial a fost afectat în mod dezastruos 
în perioada de tranziţie, pentru că producea 
piese pentru uzinele din Rusia.31 Posibilita-
tea ca uzinele moldoveneşti să fi e sprijinite 
fi nanciar pentru a trece la pieţe şi produse 
noi, ca în Vietnam şi China, nu a fost fructi-

fi cată. Sectorul de industrie prelucrătoare a 
fost, de asemenea, afectat negativ de sepa-
rarea de facto a regiunii transnistrene, care 
era în mod considerabil mai orientată spre 
export decât restul ţării.

Tabelul 2.6 prezintă consecinţele fi scale 
ale colapsului economic în ţările în curs de 
tranziţie şi Figura 2.5 compară Moldova cu 
ţările Comunităţii Statelor Independente 
(CSI) şi ale Europei Centrale şi de Est (ECE). 
De la nivelul de la sfârşitul anilor 1980, când 
nu existau defi cite, media pentru toate ţările 
s-a ridicat la 11% din PIB în anii 1992-1993. Cu 
toate că era mai mare decât media, defi citul 
din Moldova nu era cel mai mare, un record 
sumbru care aparţine fostei republici sovieti-
ce, Armenia. Discuţiile precedente au accen-
tuat diferenţa dintre ţările Europei Centrale 
şi statele baltice, pe de o parte, şi fostele 
republici sovietice, pe de altă parte. Diferen-
ţa între cele două grupuri este orbitoare în 
Tabelul 2.6 (vezi de asemenea, Figura 2.5). În 
perioada defi citelor înfl oritoare, nici o ţară 
din primul grup nu a înregistrat un defi cit 
mediu de zece sau mai multe procente, iar 
în rândul fostelor republici sovietice numai 
trei nu au înregistrat asemenea valori, Azer-
baidjan, Kazahstan şi Turkmenistan.

În special în cazul fostelor republici sovieti-
ce, a fost imposibilă în prima jumătate a ani-
lor 1990 o politică fi scală coerentă în sensul 
utilizării instrumentelor de impozitare şi de 
cheltuieli pentru gestionarea economiei. 
Aceştia au fost ani în care sistemele fi scale 
erau în proces de formare. Până la admini-
strarea impozitelor şi cheltuielilor, nu putea 
fi  efectuată implementarea perseverentă a 
politicilor.32 Astfel, nu prea are sens econo-
mic să ne referim la politica fi scală a anilor 
1990 ca fi ind „liberă”, deoarece mijloacele de 
implementare ale obiectivelor politicii erau 
foarte slabe. Până la mijlocul anilor 1990, 
defi citele au fost reduse substanţial în toate 
fostele republici sovietice, cu excepţia celor 

31  Ronnas şi Orlova notează: „Fabricile erau în mod invariabil concepute pentru piaţa sovietică, nu cea 
moldovenească, şi multe din ele depindeau totalmente de furnizarea mijloacelor de producţie din afara 
Moldovei, iar produsele lor erau vândute în alte republici” (Ronnas & Orlova 2000, 28).

32  „Republica Moldova este un stat nou al Europei, a cărui legislaţie, instituţii şi proceduri ale vieţii politice, 
economice şi publice nu sunt consolidate” (CISR, Moldova in Transition July 1998).
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ale căror defi cite nu au fost mari. Cu toate 
acestea, nici aceşti ani nu pot fi  numiţi ani 
de implementare a politicilor fi scale, ci ani 
de construire continuă a fi scalităţii şi luptei 
pentru reducerea defi citelor neacoperite. 
Instrumentele fi scale nu puteau fi  utilizate 
pentru gestionarea economiei.33 Reducerea 
cheltuielilor în Moldova a fost draconică 
până la extremitate. Deşi cheltuielile guver-
nului în 1999 au reprezentat acelaşi procent 
din PIB ca şi în anul 1993, PIB-ul s-a micşorat 
cu mai mult de jumătate.

Nu se poate afi rma că guvernele acestor ţări 
au avut un control ferm asupra sistemelor 
lor fi scale, în special, asupra impozitării pen-
tru aproape întreaga durată a anilor 1990. 
Această pierdere de control a fost structura-
lă, şi nu rezultatul unor erori de politici sau 
de lipsă de competenţă printre funcţionarii 
publici. Noile sisteme de impozitare bazate 
pe vânzări, impozite pe venitul personal şi 
profi turi corporative erau foarte rar însoţite 
de mecanisme adecvate de aplicare, parţial, 
din cauza lipsei de experienţă de lucru cu 
ele şi de asemenea datorită spiritului mo-
ral negativ al funcţionarilor care nu ştiau 
cum să îndeplinească astfel de sarcini şi 
salarizării lor modestei. Analiza problemei 
durabilităţii fi scale în Moldova cu referire 
la slăbiciunile guvernului sau cedarea în 
faţa intereselor particulare subestimează 
difi cultăţile de sistem de pe parcursul pe-
rioadei de tranziţie.34

Probabil nu există un alt stat care şi-a de-
clarat relativ recent independent unde ma-
nagementul fi scal şi spiritul moral negativ 
sunt mai grave decât în Moldova. Lipsa de 
durabilitate a poziţiei fi scale a ţării în anii 
1990 era inerentă procesului de tranziţie, şi 
nu rezultatul lipsei de „voinţă” sau „anga-

jament” a guvernului. La începutul anilor 
2000, fi ecare guvern de tranziţie a lucrat 
cu un defi cit anual mediu mai mic de 5% 
din PIB, cu excepţia a patru ţări, numai una 
din care era o fostă republică sovietică (Kir-
ghizia). Reducerea defi citelor bugetare în 
diferite ţări în ultimii unsprezece ani este 
o dovadă puternică şi evidentă a faptului 
că nivelul defi citelor era, în primul rând, 
o problemă de sistem a tranziţiei, pe care 
politica guvernamentală o afecta doar într-o 
măsură limitată. Poziţia fi scală a Moldovei a 
corespuns modelului general. După defi cite 
de la şase la unsprezece procente din PIB în 
anii 1993-1997, media a scăzut la mai puţin 
de 2% în 1998-2004 (pentru Moldova, vezi 
Figura 2.6), care a refl ectat adaptarea lentă a 
economiei la reglementarea de piaţă.

În spatele acestor date statistice despre re-
ducerea defi citului se afl ă suferinţe umane 
inacceptabile, deoarece în majoritatea ţări-
lor reducerea defi citului a fost realizată prin 
diminuări reale substanţiale ale cheltuielilor 
sociale. Deşi diminuarea defi citului bugetar 
reprezintă un pas necesar pentru obţinerea 
unei stabilităţi macroeconomice, rezultatul 
a fost crearea unei lacune mai grave, anu-
me în domeniul prestării serviciilor sociale, 
fapt care a contribuit la formarea celei mai 
importante lacune - între nivelul privaţiunii 
şi satisfacerea necesităţilor sociale de bază. 
Această lacună de asigurare este enormă 
în Moldova şi probabil nu va fi  micşorată în 
viitorul previzibil doar prin procese de pia-
ţă. Este esenţial ca sarcinile viitoare pentru 
reducerea defi citului bugetar să derive din 
obiectivul de reducere a sărăciei, precum şi 
din necesităţile de stabilitate macroecono-
mică. Aceasta solicită utilizarea în mod activ 
a politicii fi scale în calitate de instrument de 
promovare a creşterii economice.

33  „Există unele restricţii interne ... care împiedică aplicarea unei politici fi scale stimulatorii... Aceste restricţii 
sunt: politice (nesiguranţă legată de regiunea Transnistriei sau viabilitatea redusă a organelor executive); 
structura socială învechită...; deservirea datoriilor publice... interne şi externe; [şi] ponderea semnifi cativă 
a economiei subterane…” (CISR, Moldova in Transition July 1998)

34Un exemplu al unor asemenea declaraţii este următorul pasaj din raportul CASE privind impactul crizei 
fi nanciare din Rusia: „Politica fi scală a Moldovei din ultimii ani a fost animată de inerţie şi presiuni din partea 
[grupurilor de interese]. Această declaraţie este refl ectată [sic! susţinută] de ritmul lent al reformelor structu-
rale şi caracterul slab general al statului. Politica fi scală liberală a redus la rândul ei determinarea de a reforma 
structurile de stat” (Radziwill, Serbatchi & Zaman 1999, 20). Această declaraţie presupune că nu există obsta-
colele de sistem ce împiedică realizarea schimbărilor necesare pentru a atinge durabilitatea fi scală.
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Mai departe, datele statistice ce arată de-
clinul serviciilor sociale nu oferă informaţia 
necesară pentru evaluarea impactului rela-
tiv asupra bărbaţilor şi femeilor. Se ştie că 
reducerile de personal din sectorul public 
afectează femeile mai mult decât bărbaţii 
şi colapsul serviciilor sociale oferite de între-
prinderi, precum îngrijirea copiilor, restrâng 
accesul femeilor pe piaţa muncii.

Măsura în care guvernul Moldovei ar pu-
tea utiliza politica fi scală ca instrument al 
creşterii şi reducerii sărăciei este discutată 
în următorul capitol. La această etapă este 
relevantă problema socială fundamentală 
a nivelului adecvat de venituri şi cheltuieli 
necesar pentru a atinge scopurile sociale 
ale guvernului, în special, reducerea sărăciei. 
În secţiunea precedentă s-a ajuns la con-
cluzia că ratele de creştere durabile nu vor 
restabili singure nivelul de viaţă al săracilor 
din anii 1990 în mai puţin de jumătate de 
secol. De aceea, pentru reducerea sărăciei 
este necesar ca sectorul public să joace un 
rol important în prestarea serviciilor socia-
le. Accentul pe prestarea de către sectorul 
privat a serviciilor de educaţie şi ocrotire a 
sănătăţii va continua să rămână un mijloc de 
perpetuare a sărăciei şi inegalităţii. Aceasta 
nu este o opinie ideologică, dar un fapt real 
în condiţiile veniturilor mici ale Moldovei.

Luând în consideraţie acest context, se poa-
te considera că scopul guvernului este de a 
schimba ponderea medie a impozitelor din 
PIB la 20% de la media de 30% între 1994-
2004. Două argumente importante au fost 
înaintate în favoarea acestei politici: rata 
marginală şi rata medie mai mică a impo-
zitelor vor reduce evaziunea fi scală; şi că 
cetăţenii Moldovei sunt atât de săraci încât 
povara fi scală curentă contribuie la sărăcirea 
lor. Ambele argumente trebuie examinate 
cu atenţie. E posibil ca ratele mai mici ale 
impozitelor vor reduce evaziunea fi scală, dar 
ratele marginale mai mici ar putea însemna 
pentru majoritatea gospodăriilor casnice 
aceiaşi pondere a impozitelor cu o structură 
fi scală progresivă a veniturilor personale şi 
profi turilor corporative. În continuare, fără 
o estimare solidă a câştigurilor în disciplina 
fi scală rezultate din reducerea impozitelor în 

Moldova, adoptarea politicii de reducere a ra-
telor aduce riscul unui dezastru fi scal. O me-
todă mai sigură de reducere a evaziunii fi scale 
ar putea fi  aplicarea mai efi cientă a legislaţiei 
fi scale. Se presupune că argumentul în favoa-
rea evaziunii fi scale este după cum urmează: 
în cadrul codului fi scal existent, gospodăriile 
casnice şi lumea afacerilor determină alterna-
tivele între benefi ciile evaziunii fi scale şi cos-
tul ei în caz de depistare; dacă impozitele ar 
fi  fost reduse, impozitele ar fi  plătite mai des 
pentru că benefi ciile estimate ale evaziunii 
fi scale se reduc. Din acest argument reiese 
că impozitele vor fi  plătite mai des dacă 
probabilitatea de a fi  depistat creşte şi dacă 
penalităţile pentru evaziune ar fi  mai mari. 
Experienţa ţărilor dezvoltate sugerează că 
mecanismele şi tehnologiile de monitorizare 
a contribuabililor sunt o metodă efi cientă de 
reducere a evaziunii fi scale. Acum, întrebarea 
este dacă majorarea cheltuielilor publice 
pentru aplicarea legislaţiei fi scale va rezulta 
într-o creştere netă a veniturilor sectorului 
public. Se pare că această abordare este cea 
mai promiţătoare din punctul de vedere al 
guvernului, luând în consideraţie necesitatea 
de resurse pentru reducerea sărăciei.

În strânsă legătură cu argumentul evaziunii 
fi scale şi ca o caracteristică specifi că a impo-
zitelor corporative, se afi rmă că deoarece 
ratele impozitelor în Moldova sunt supe-
rioare celor din Rusia, formarea preţurilor 
în cadrul companiilor transferă profi turile 
în afara Moldovei. Deşi este o problemă 
serioasă, micşorarea ratelor de impozitare 
nu este un mijloc durabil de a o soluţiona, 
deoarece vecinii Moldovei, inclusiv Rusia, ar 
putea reacţiona prin micşorarea impozitelor 
proprii. O strategie mai viabilă ar fi  iniţierea 
unor discuţii între guverne în regiune pentru 
armonizarea politicilor fi scale şi cooperării în 
domeniul aplicării ei. Pe lângă aceasta, dacă 
guvernul adoptă ca nivel de referinţă impo-
zitul corporativ din Rusia, aceasta ar afecta 
grav perspectivele Moldovei de aderare la 
UE. După cum este indicat în continuare, 
ţările cu impozite mult mai mici decât media 
în UE probabil nu vor fi  luate în serios. De 
fapt, adoptarea ratelor impozitelor corpo-
rative ale Rusiei ar face parte din politica de 
neaderare la Uniunea Europeană.
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O examinare foarte practică pune la în-
doială învăţătura despre reducerea ratelor 
impozitelor. Guvernul Moldovei şi, aparent, 
majoritatea populaţiei susţin eforturile ţării 
de aderare la Uniunea Europeană în viitor. 
Pentru a realiza acest scop, orice guvern 
din Moldova va trebui să asigure un anumit 
nivel al serviciilor sociale, corespunzător cu 
veniturile per capita la un anumit standard 
minim. Deoarece nici o ţară din Uniunea Eu-
ropeană, inclusiv cele care au aderat în 2004, 
nu au o pondere a impozitelor de 20%, este 
improbabil ca această cotă să fi e considerată 
de membrii UE ca bază satisfăcătoare pentru 
a candida. La momentul elaborării acestui ra-
port, câţiva noi membri ai UE au fost criticaţi 
de membrii mai vechi din cauza presupusu-
lui „paradis fi scal” pe care îl reprezentau. Este 
puţin probabil că în viitor, noilor membri li se 
va permite să benefi cieze de programele de 
subvenţionare pentru regiunile subdezvolta-
te şi să stabilească rate ale impozitelor care ar 
putea tenta companiile să-şi mute activitatea 
pe teritoriul noilor membri.35

Cel mai important dintre toate, gradul de 
inegalitate a veniturilor în Moldova şi veni-
turile per capita implică faptul că veniturile 
celor ocupaţi în economie nu vor fi  sufi cien-
te pentru a realiza o reducere substanţială a 
sărăciei în viitor, chiar dacă ponderea celor 
săraci va fi  proporţională cu benefi ciile creş-
terii. Prin urmare, asigurarea „benefi ciilor 

sociale” substanţiale trebuie să constituie 
un element cheie al unei strategii efective 
de reducere a sărăciei.36 Luând în consi-
deraţie alte angajamente pentru cheltuieli 
ale guvernului, pentru serviciul datoriilor 
interne şi externe, apărarea şi securitatea 
naţională, infrastructura publică şi admini-
straţia generală, este puţin probabil că vor 
rămâne venituri sufi ciente pentru a acoperi 
chiar şi un program minimalist de reducere 
a sărăciei, atunci când veniturile formează 
20% din PIB.

O problemă fi nală a politicii fi scale, care 
este discutată mai târziu în capitolul ur-
mător, este mărimea adecvată a defi citului 
bugetului de stat. Din anul 1998, guvernele 
Moldovei nu numai că au reuşit să controle-
ze defi citul bugetar, dar l-au menţinut sub 
pragul de 3% al celebrului „criteriu Maa-
stricht” al Uniunii Europene. Dacă guvernul 
asigură nivelul curent al veniturilor, permi-
ţând cheltuielilor să crească în conformitate 
cu defi citul de 3%, ar apărea „spaţiul fi scal” 
necesar pentru efectuarea investiţiilor pu-
blice în favoarea celor săraci, după cum se 
va discuta în următorul capitol. Argumentul 
potrivit căruia un asemenea defi cit modest 
va infl uenţa infl aţia nu are nici o bază em-
pirică, în special, într-o economie mică şi 
deschisă.37 Funcţionari ai Băncii Naţionale 
a Moldovei recunosc acest fapt şi principala 
lor preocupare în ceea ce priveşte defi citul 

35  Vezi discuţiile despre Judt (2005).

36  Acest termen utilizat pe larg se referă la necesităţile de bază care ar putea fi  cumpărate pe piaţă, dar sunt 
asigurate de sectorul public, precum subvenţionarea locuinţelor şi asistenţa medicală gratuită.

37  Rata înaltă a infl aţiei în Moldova şi în alte ţări în curs de tranziţie în anii 1990 nu a fost rezultatul defi citelor 
bugetare. Atât infl aţia, cât şi defi citele au fost rezultatul colapsului vechiului sistem economic înainte 
de edifi carea celui nou. Cu câteva excepţii, se pare că ţările în curs de tranziţie nu sunt supuse infl aţiei 
mai mult decât ţările din Europa de Vest. Aceasta se sugerează printr-o simplă testare a ipotezei când 
rata infl aţiei este funcţia defi citului bugetar ca porţiune a PIB (premisă pentru crearea banilor) şi rata de 
creştere a PIB (presiunea cererii reale). Estimarea statistică include anii 1998-2004, după hiper-infl aţia aso-
ciată cu perioada schimbării de regim în ţările în curs de tranziţie. Doar Bielarus, Serbia şi Muntenegru şi 
Uzbekistan, din totalul celor 27 ţări în tranziţie, au fost supuse unei rate înalte a infl aţiei după anul 1997. 
Acestea sunt variabilele inexistente. Rezultatul statistic este:
In[infl aţia] = .096 + .299 In[Defi cit Fiscal] + -.167 In[creşterea PIB] + .189 [România]
+ .223 [Srb&Mntgr] + .531 [Bielorusia] + .167 [Uzbek]
R2 = .466, F = 25.18, DF = 173
Defi citul şi creşterea PIB sunt nesemnifi cative. Toate variabilele inexistente pentru diferite ţări sunt sem-
nifi cative la o probabilitate mai mică de un procent. Ecuaţia sugerează că infl aţia „structurală” este puţin 
mai mică de zece procente (punctul de intersecţie). În diferite ţări, ratele infl aţiei au fost considerabil 
mai mici în anii 2002-2004 decât în 1997-2001. Dacă se utilizează o variabilă inexistentă pentru a împărţi 
aceste perioade, rata infl aţiei structurale după 2001 este de 3.2% în diferite ţări. Cu toate că acesta este 
un exerciţiu aproximativ, el sprijină opinia susţinută pe larg că presiunea infl aţiei se micşorează la în-
ceputul secolului douăzeci şi unu, fi ind înlocuită, după cum ar susţine unii, de presiunile de defl aţie.
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– şi această îngrijorare o împărtăşesc îm-
preună cu colegii lor de la Ministerul Finan-
ţelor - sunt efectele posibile de „eliminare” 
asupra investiţiilor private.

După cum bine ştiu funcţionarii de stat, în-
suşi defi citele nu pot conduce la eliminarea 
investiţiilor. Asemenea efecte se produc 
nu mai dacă defi citele fi scale creează pre-
siuni de creştere asupra ratelor dobânzilor, 
deoarece investiţiile private sunt sensibile 
la ratele dobânzilor. După cum vom vedea 
în continuare când vom discuta politica 
monetară, ratele dobânzilor nominale şi 
ajustate la infl aţie au fost destul de înalte în 
Moldova, mai mari decât nivelul aşa-numitei 
Legi de Aur (ratele dobânzii reale egală cu 
rata de creştere a venitului per capita pe 
termen lung). Prin urmare, chiar dacă ar 
exista presiuni de creştere rezultate din de-
fi cite bugetare, ratele actuale ale dobânzilor 
sunt atât de înalte încât efectul defi citului 
bugetar ar fi  nesemnifi cativ. În plus, efectul 
de eliminare depinde parţial de modul în 
care sunt consumate cheltuielile de stat care 
generează defi citul. Dacă defi citul rezultă 
din investiţiile publice care complimentează 
investiţiile private, aceasta ar putea anula 
efectul de eliminare a investiţiilor private 
cauzat de creşterea dobânzilor ca rezultat al 

38  Teoria de bază prevede aceasta. Să presupunem că investitorii externi şi autohtoni au acces egal la toate 
posibilităţile de investire. La orice moment, există un set limitat de oportunităţi de investire şi companiile 
le aleg în ordinea descendentă a ratei de recuperare. Pentru fi ecare rată de recuperare a investiţiilor, cu 
cât mai multe sunt luate de investitorii străini, cu atât mai puţine rămân pentru investitorii autohtoni şi 
invers. Dacă datorită accesului la tehnologii şi abilităţi sau din alte motive, unele oportunităţi sunt mai 
accesibile investitorilor străini, iar altele celor autohtoni, atunci efectul de eliminare va fi  redus.

39 Utilizând datele BNM, s-a formulat următoarea regresiune pentru anii 1994-2004:

[IPA/PIB]t = ao + a1[FsDf/PIB] t + a2[ISD/PIB]t

Dacă defi nim investiţiile private autohtone (IPA) ca investiţiile autohtone brute minus investiţiile publice 
şi investiţiile străine directe, atunci obţinem următoarele rezultate:

[IPA/PIB]t = 15.378 + -.266[FsDf/PIB]t + -.946[ISD/PIB]t

T-statistică (13.25) (-1.51 nsig)  (-4.60 sig @ .01)

R-patrat ajustat = .814, F = 17.53, sig. @ .01

Semnul coefi cienţilor este cel prevăzut, iar coefi cientul pentru defi citul bugetar este nesemnifi cativ. 
Elasticitatea investiţiilor private autohtone cu referinţă la investiţiile străine nu este semnifi cativ diferită 
de unitate; adică, ipoteza că eliminarea investiţiilor autohtone de către investiţiile străine este totală nu 
este respinsă. Acesta nu reprezintă numaidecât un argument împotriva ISD, deoarece în unele sectoare 
ele pot crea unităţi de producţie mai efi ciente decât investitorii autohtoni.

majorării cheltuielilor publice. De exemplu, 
dacă investiţiile publice în infrastructură, 
precum drumurile, diminuează cheltuielile 
sectorului privat, aceasta ar mări rata de 
recuperare a investiţiilor private mai mult 
decât creşterea dobânzilor.

În fi ne, se presupune că eliminarea investi-
ţiilor private se referă la investitorii privaţi 
autohtoni, deoarece investitorii străini au 
mai multe oportunităţi de a colecta bani pe 
pieţele monetare din afara Moldovei. Există 
câţiva factori externi de infl uenţă care ar 
putea elimina investiţiile private autohtone, 
din care efectul defi citului asupra dobânzi-
lor ar fi  un component relativ minor. O sursă 
de eliminare a investiţiilor private autohtone 
sunt investiţiile străine.38 Dovezile practice 
sugerează că acest factor este mult mai 
important decât defi citul fi scal. Efectul de 
„eliminare” a investiţiilor străine directe 
(ISD) asupra investiţiilor autohtone este 
documentat clar în Figura 2.7.39 Este realist 
să concluzionăm că, deşi defi citul bugetar 
ar putea crea posibilitatea de apariţie a unui 
efect de eliminare a investiţiilor, luând în 
consideraţie nivelul ratelor dobânzilor în 
Moldova şi utilizarea probabilă a unor chel-
tuieli publice sporite pentru infrastructură, 
impactul practic ar fi  nesemnifi cativ.
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Boxa 2.1 Defi cite şi infl aţie
Acest raport concluzionează că politica fi scală a fost prea restricitvă în Moldova şi că 
guvernul ar fi  putut administra un defi cit mic fără a ameninţa macro stabilitatea. De ce 
raportul a formulat acest argument?

Cheltuielile guvernamentale, atunci când nu se majorează veniturile publice, sporesc 
cererea agregată, fi e dacă provoacă defi cit sau nu, şi aceasta poate fi  infl aţionistă 
în condiţii specifi ce. Măsura în care aceasta sporeşte cererea agregată depinde de 
celebrul „multiplicator”, cifra venitului naţional trebuie să crească în ordin pentru a 
genera „scurgeri”(economii, importuri şi taxe) care corespund creşterii cheltuielilor. 
Într-o economie mică şi deschisă precum cea a Moldovei, extinderea cheltuielilor cu 
câteva puncte procentuale din PIB probabil nu va fi  infl aţionistă, pentru că excesul 
general de cerere va fi  satisfăcut prin importuri. Aceeaşi analiză şi concluzie se aplică 
oricărei forme de cheltuieli, publice sau private.

Defi citele fi scale pot avea un efect infl aţionist în funcţie de faptul cum sunt 
fi nanţate şi de răspunsul economiei. Dacă guvernul vinde obligaţii sectorului privat şi 
cheltuieşte bani pentru asemenea vânzări, rezultă un defi cit sau defi citul existent se 
extinde. Totuşi, nu rezultă nici o creştere în alocarea de bani, prin urmare efectul nu 
este infl aţionist, deşi poate avea un efect negativ asupra investiţiilor private (vezi Boxa 
2. Eliminarea şi atragerea).

Dacă guvernul fi nanţează defi citul prin vânzarea obligaţiilor către banca centrală 
sau o instituţie guvernamentală, precum fondul de pensii, aprovizionarea cu bani se 
majorează prin sporirea defi citului (defi citul este „monetizat”). Majorarea alocaţiilor 
de bani nu poate depăşi sporirea defi citului. Cantitatea teoretică de bani, baza analizei 
monetare ortodoxe, enunţă că valoare maximă a ratei de creştere a nivelului de preţuri 
faţă de sporirea aprovizionării cu bani este aceeaşi. Prin urmare, o creştere a defi citului 
bugetar cu un punct procentual, în totalitate monetizat, ar putea spori aprovizionarea 
cu bani cu un punct procentual, şi are un efect infl aţionist maximum ce nu depăşeşte 
un punct procentual. Aceasta este o majorare foarte mică, în comparaţie cu rata 
infl aţiei în Moldova între 2000 şi 2005. Pe măsură ce creşte cererea agregată, excesul 
cererii generat de majorarea aprovizionării cu bani ar putea fi  satisfăcut parţial de 
o extindere a importurilor. Astfel, efectul infl aţionist net ar putea fi  mai mic decât 
maximumul teoretic.
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Boxa 2.2 Eliminarea şi atragerea
Accentul pus pe investiţiile publice în acest raport solicită studierea unuia dintre 
principalele argumente împotriva acestora, aşa-numita eliminare. Argumentul potrivit 
căruia investiţiile publice în Moldova ar putea elimina investiţiile private este într-un 
fel surprinzător. Este în mod tipic aici cazul acelor care formulează acest argument 
obligând de asemenea guvernele să adopte importante schimbări de politici pentru 
a încuraja afl uxul de investiţii străine, de obicei fără a exprima o îngrijorare puternică 
vizavi de faptul că mai târziu aceasta ar elimina investiţiile private interne, chiar dacă 
aceeaşi analiză se aplică pentru toate formele de cheltuieli, publice sau private.

Rata dobânzii este mecanismul prin intermediul căruia se produce eliminarea. În 
unele circumstanţe, împrumuturile făcute de guvernul pentru a fi nanţa investiţiile 
sale pot majora rata dobânzilor comerciale. Ţinând cont de ratele înalte ale dobânzilor 
comerciale în Moldova, este puţin probabil ca împrumuturile guvernului să producă 
un efect substanţial.

În general, eliminarea se produce atunci când o economie benefi ciază de o ocupare 
în muncă aproape completă. Atunci când există resurse neutilizate, există un spaţiu 
de resurse pentru o majorare a tuturor tipurilor de cheltuieli, publice şi private. 
Chiar dacă împrumuturile guvernului au majorat rata dobânzilor, este improbabil ca 
aceasta să producă un efect negativ asupra creşterii economice. Eliminarea completă 
a investiţiilor private este puţin probabilă, şi în teorie şi în practică. Elasticitatea 
investiţiilor private raportată la cheltuielile guvernamentale de orice tip va fi  mai mică 
decât minus unu. În consecinţă, investiţiile publice vor produce o creştere în efectele 
lor de cerere şi capacitate, dacă rambursarea componentei marginale private a 
investiţiei (partea de „eliminare”) a fost insufi cient de înaltă ca componenta publică. În 
acest caz, impactul de creştere va fi  negativ. Acest fapt poate fi  ilustrat formal folosind 
modelul simplu Harrod-Domar, unde y este rata de creştere, y este rata de creştere, y v este rata de sporire a v este rata de sporire a v
producţiei de capital şi i este raportul investiţiilor faţă de producţie. Să admitem că i este raportul investiţiilor faţă de producţie. Să admitem că i
indicii pr şi pr şi pr pu sunt investiţiile private şi publice, respectiv. Fără investiţii publice, rata 
garantată (potenţială) a ratei pe economie este:

yo = [vpr][ipr]

Admitem că rata de „eliminare” este? a (proporţia în care investiţiile publice reduc 
investiţiile private). Prin urmare, noua rată de creştere cu investiţii publice este de:

y1 = [vpr][ ipr - aipu] + [vpu][ipu]

Dacă scădem y1 din yo, obţinem:

yo – y1 = ipua?vpr – vpu]

Eliminarea va reduce rata de creştere doar dacă, vpu > avpr. Dacă rata de producere 
a capitalului pentru investiţii publice este mai mică decât pentru investiţiile private, 
investiţiile publice nu vor diminua niciodată rata de creştere, oricare ar fi  valoarea 
a, presupunând că limita sa superioară este o unitate („excluderea totală”, o sută 
de procente). Dacă eliminarea este totală, rata de creştere se diminuează doar dacă 
investiţiile publice consumă mai mult capital decât investiţiile private. Prin urmare, 
impactul negativ al investiţiilor publice asupra sursei de creare a capacităţii de creştere 
apare doar în condiţii foarte restrictive în care eliminarea este totală şi investiţiile 
private folosesc mai puţin capital per unitate de producţie. Aceasta din urmă este 
puţin probabilă şi poate fi  evitată mai târziu printr-o alegere publică judicioasă a 
proiectelor de investiţii.
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Politica monetară 
şi rata de schimb

Banca Naţională a Moldovei, instituţia res-
ponsabilă pentru executarea politicii mo-
netare, a primit sarcina clară de a administra 
rata de schimb în conformitate cu legea prin 
care BNM a fost creată; „Obiectivul principal 
al Băncii Naţionale este de a realiza şi a men-
ţine stabilitatea monedei naţionale”.40 Nu 
se stipulează explicit că BNM trebuie să se 
ocupe de infl aţie. Într-adevăr, în prevederile 
legii privind obiectivele (Capitolul I, Artico-
lul 4), funcţiile generale (Capitolul I, Articolul 
5), politica monetară şi de schimb a valutei 
străine (Capitolul II) şi funcţiile organelor de 
administrare (Capitolul III, Articolul 25 şi 26) 
nu apar cuvintele „infl aţie” şi „stabilitate a 
preţurilor”. Cu toate acestea, interpretarea 
curentă a funcţiei BNM accentuează stabi-
litatea preţurilor interne:

De la început, obiectivul principal al BNM 
este de a realiza şi a menţine stabilitatea 
monedei naţionale care în fi ne prevede 
reducerea ratei infl aţiei, asigurarea nivelu-
lui general al preţurilor şi ratei de schimb 
a MDL (pagina web BNM, „Politica mone-
tară”).41

În conformitate cu această declaraţie de 
politici, în 1998-2004 BNM s-a implicat în 
ceea ce un funcţionar BNM a numit „zbor 
controlat”. Totuşi, această interpretare pare 
minimalistă, accentul principal fi ind pus pe 
stabilitatea preţurilor, implementată prin 
ajustarea ratelor dobânzii. În 2004 BNM a 
„redus” interpretarea misiunii sale ca fi ind 
concentrată în primul rând asupra infl aţiei. 
Însă, încercarea de a stabiliza preţurile prin 
această metodă nu va avea succes, deoare-
ce funcţionarii BNM şi cei ai FMI sunt sceptici 
privind efi cienţa dobânzilor de a infl uenţa 
nivelul preţurilor. În contextul Moldovei, 
un obiectiv de stimulare a creşterii de către 
BNM ar fi  gestionarea ratei de schimb.

Din punct de vedere teoretic, Moldova poa-
te fi  considerată „o economie mică şi deschi-
să”; adică ca „stabilitor de preţuri” în comer-
ţul extern.42 Dacă se presupune că Legea 
preţului unic funcţionează, atunci efectul 
ajustării dobânzilor poate fi  studiat utilizând 
modelul Mundell-Fleming, cadrul standard 
al FMI pentru analizarea ajustărilor externe. 
Această metodă prevede că preţurile măr-
furilor vândute nu pot să difere sistematic 
de preţurile externe, cu excepţia tarifelor 
(care afectează marja între cele două tipuri 
de preţuri, şi nu devierile lor relative). Prin 

40  Acesta şi alte documente prin care a fost creată BNM şi este reglementată activitatea ei pot fi  găsite pe 
pagina web a BNM (http://www.bnm.org/english/index_en.html). Este util să cităm în detaliu prevede-
rile Legii privind Banca Naţională a Moldovei (Capitolul I, Articolul 4):

Obiectivul principal al Băncii Naţionale a Moldovei este de a realiza şi a menţine stabilitatea monedei na-
ţionale. Pentru atingerea acestui obiectiv, Banca Naţională stabileşte şi menţine condiţiile pieţei mone-
tare, de credit şi valutare care conduc la dezvoltarea economică susţinută, stabilă a statului şi, în special, 
a sistemului fi nanciar şi valutar bazat pe legile pieţei.

Prima funcţie a Băncii formulată în Articolul 5 este că aceasta „stabileşte şi promovează politica valutară 
şi monetară în stat”. Ea are autoritatea de a utiliza activele proprii pentru a realiza această funcţie. Potrivit 
Capitolului V, Articolul 53, rezervele străine pe care le deţine sunt defi nite ca o parte a acelor active. Capi-
tolul I, Articolul 15, îl atribuie dreptul de a efectua operaţiuni pe piaţa deschisă autohtonă şi Articolul 16 
stipulează că BNM „are dreptul să cumpere, vândă şi să negocieze valută străină” şi „să stabilească rata la 
care va cumpăra, vinde sau negocia operaţiuni valutare”. Capitolul V, Articolul 51, îi acordă dreptul de a 
interveni prin mai multe metode pentru a reglementa operaţiunile valutare ale dealerilor privaţi.

Documentul „Regulamentul reglementării operaţiunilor valutare pe teritoriul Republicii Moldova” defi -
neşte rata de schimb astfel: „preţul valutei străine exprimat în altă valută străină stabilit în conformitate 
cu prevederile prezentului Regulament de către Banca Naţională a Moldovei (rata de schimb ofi cială) 
sau de dealeri autorizaţi …”

41  Comparând acest text cu versiunea în română, se pare că, de fapt, cuvântul „prevede” ar fi  mai bine de 
tradus ca „necesită” şi cuvântul „asigură” prin „menţine”.

42  Această presupunere nu exclude posibilitatea gestionării preţurilor pentru mărfurile importate prin 
mecanismele pieţei private.
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urmare, rezultă că infl aţia internă va tinde 
să refl ecte infl aţia internaţională şi preţul 
bunurilor nevândute dacă rata de schimb 
este constantă.

În aceste circumstanţe, teoria precizează 
că principalul rezultat al modifi cării ratei 
de schimb este refl ectat în fl uxurile de ca-
pital. Dacă rata autohtonă a dobânzii este 
mai mare ca cea „internaţională”, capitalul 
va intra într-o ţară, pentru că şi companiile 
private vor căuta credite mai ieftine peste 
hotare şi speculanţii externi vor încerca să 
câştige păstrându-şi fondurile într-o ţară cu 
o rată înaltă a dobânzilor. Cu toate acestea, 
în Moldova, cea mai importantă sursă de 
intrări fi nanciare sunt transferurile de peste 
hotare ale cetăţenilor, care sunt foarte puţin 
afectate de dobânzile din Moldova. Iată de 
ce ratele înalte ale dobânzilor în Moldova nu 
vor putea nici să-şi realizeze obiectivele, nici 
să reducă infl aţia şi nici să atragă capital.

Totuşi, fl uxul de transferuri infl uenţează rata 
de schimb, după cum s-a întâmplat în 2003 
şi 2004, aceasta făcând exporturile mai puţin 
competitive. Dobânzile înalte descurajează 
investiţiile companiilor din Moldova, însă 
au un impact modest asupra investiţiilor 
străine directe. Deşi infl uenţa acestor efecte 
negative nu a fost studiată în Moldova, im-
pactul lor probabil a fost destul de puternic 
la sfârşitul anilor 1990 şi la începutul anilor 
2000. Atât rata nominală a dobânzii, cât şi 
cea reală stabilite de BNM au fost extrem de 
înalte după declararea independenţei (vezi 
Tabelul 2.8 şi Figurile 2.8 şi 2.9), cu excep-
ţia anilor de infl aţie înaltă în cazul ultimei. 
Încercările de a modera infl aţia după inde-
pendenţă prin mărirea dobânzii nominale 
până la o valoare de trei cifre s-a dovedit a 
fi  neproductivă; infl aţia a scăzut când ratele 
dobânzilor au început să se micşoreze de la 
nivelul punitiv de la începutul anilor 1990 
(iarăşi vezi Tabelul 2.7). Mai târziu, BNM a 
adus rata nominală la o valoare mai mică de 

20, dar aceasta a rezultat de asemenea într-o 
rată ajustată la o infl aţie punitiv de înaltă pe 
durata anilor 2001-2004 (cu excepţia anului 
2003, vezi Figurile 2.8 şi 2.9). Pe durata anilor 
1995-2000, după stoparea hiper-infl aţiei şi 
atunci când rata nominală a BNM era mai 
mare de 20% (cu excepţia anului 1997), rata 
ajustată la infl aţie a BNM era de 5%, pe care 
băncile comerciale o aplicau debitorilor în-
mulţit cu mai mult de trei puncte, adică în 
medie cu 16%. Cu o asemenea rată punitivă 
pentru împrumuturi, nu este surprinzător că 
investiţiile sectorului privat au fost reduse, 
fi ind efectuate de acele companii care îşi 
puteau permite să împrumute peste hota-
rele ţării.

După anul 2000, rata de bază medie a BNM 
s-a micşorat de două ori în comparaţie cu 
ultimii şase ani, dar rata de bază ajustată la 
infl aţie a crescut cu un punct procentual şi 
rata dobânzii pentru creditele acordate de 
băncile comerciale a rămas neschimbată. 
La momentul elaborării raportului, aceste 
rate reale reprezentau un factor dereglator 
relativ pentru preţurile economiei. Celebra 
„Lege de Aur” a teoriei creşterii stipulează 
că ratele reale ale dobânzii pe termen lung 
nu trebuie să depăşească rata durabilă de 
creştere per capita.43 În baza creşterii din 
anii 2000-2004, rata durabilă poate fi  esti-
mată ca fi ind de 4%. Astfel, debitorii privaţi 
s-au confruntat cu rate comerciale de patru 
ori mai mari. Pentru concretizare, s-ar putea 
specula asupra efectelor ocupaţiei în econo-
mie, dacă salariul mediu în Moldova era cu 
400% mai mare.

Un alt factor dereglator important a fost 
diferenţa enormă între dobânzile pentru 
credite şi depozite. Ratele anuale pentru 
credite au depăşit ratele anuale pentru de-
pozite cu peste 40% pe durata anilor 1996-
2004. Variaţiile anuale minuscule ale acestei 
diferenţe în dobânzi (coefi cientul său de 
variaţiune fi ind mai mic de 0.10) sugerează 

43 În anii 1980 şi 1990, era la modă ca unii economişti să contracareze „Legea de Aur” cu argumentul că 
ratele înalte ale dobânzii reprezintă „prime de risc” în ţările în curs de dezvoltate, ceea ce ar fi  putut fi  
argumentat prin efi cienţă. Cu toate acestea, indiferent de justifi carea ratelor dobânzii mai mari decât 
rata durabilă de creştere per capita, ele continuă să reprezinte o barieră în calea atingerii acestei rate de 
creştere.
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clar că băncile exercită o putere considera-
bilă pe piaţă.44 Implicaţia la nivel de politici 
este faptul că până în prezent BNM nu poate 
infl uenţa diferenţa între dobânzile pentru 
depozite şi credite, iar stimularea investiţiilor 
private necesită rate de bază mult mai mici. 
Dacă raportul între rata de bază şi rata băn-
cilor comerciale pentru credite se ia drept 
temelie,45 iar ratele reale pentru credite sunt 
aduse aproape de nivelul ratei Legii de Aur, 
să zicem 6%, atunci rata de bază trebuie să 
fi e de 2%.46

Nu există nici un dubiu că în anii 1990 şi în 
prima jumătate a anilor 2000 rata de bază a 
BNM şi dobânzile din sectorul privat au fost 
foarte diferite, la fel ca şi costul relativ al cre-
ditelor şi depozitelor. În timp ce ratele secto-
rului privat probabil refl ectă manipulările de 
pe piaţă, ratele BNM refl ectă preocuparea 
faţă de revenirea unei infl aţiei necontrolate. 
După cum s-a susţinut anterior, rata de bază 
a BNM este un instrument inadecvat pentru 
a elimina această preocupare, pentru că 
hiperinfl aţia a fost un fenomen temporar al 
schimbării de regim economic de la planifi -
carea centralizată la economia de piaţă. De 
la hiperinfl aţia din debutul anilor 1990, Mol-
dova a demonstrat o stabilitate considerabi-
lă a preţurilor, cu excepţia perioadei în care 
a suportat şocul crizei fi nanciare din Rusia, 
când deprecierea ratei de schimb a provocat 
şi o creştere a infl aţiei (vezi Figura 2.10).

Experienţa demonstrează că guvernul Mol-
dovei şi autorităţile sale monetare ar putea 
aplica fără complicaţii o politică a ratelor 
mici ale dobânzii fără a provoca infl aţie. 
Efectul unei asemenea politici este stimu-
larea creşterii, care ar accentua reducerea 
sărăciei. Chiar dacă implementarea acestei 
politici va fi  însoţită de o infl aţie moderată 
în jur de 10%, dar există puţine motive ca 

44  În opinia experţilor BNM, băncile comerciale sunt extrem de profi tabile, după cum sugerează diferenţa 
între rate.

45  Calculele din Tabelul 2.7 arată că rata nominală este de 2.00 pe parcursul anilor 1995-2000 şi 2.10 pe par-
cursul anilor 2001-2004. Devierea tipică pentru toţi cei trei ani este destul de mică, 0.3. Aceasta sugerează 
că băncile comerciale stabileau costul creditelor pe baza adaosurilor.

46  Raportul între rata de bază reală şi rata reală pentru credite pentru anii 1995-2000 a fost de 3.00, şi în 
2001-2004 el s-a micşorat nesemnifi cativ până la 2.73.

47  Experienţa altor ţări nu susţine concluzia generală potrivit căreia infl aţia afectează săracii în mod dispro-
porţionat (van der Hoeven 2004).

infl aţia să crească, studiile sugerează că nu 
există vreo legătură între ratele de creştere 
şi infl aţie până la 40% (Bruno & Easterly 
1999). Infl aţia poate să fi e sau nu „defavo-
rabilă celor săraci”,47 dar abandonarea pla-
nifi cării nivelului infl aţiei este cu siguranţă 
în favoarea lor.

Un alt motiv pentru iniţierea de către BNM 
a unei politici mai intense pentru rata de 
schimb este impactul transferurilor de peste 
hotare, despre care am sugerat anterior. În 
acest capitol nu analizăm detaliat situaţia 
transferurilor, dar vom vorbi despre efectul 
lor asupra ratei de schimb. După o perioadă 
lungă de stabilitate relativă din 1999 până în 
2003, leul s-a apreciat în a doua jumătate a 
anului 2003 şi pe parcursul anului 2004 (vezi 
Figura 2.11). Măsurată la rata dolarului, valoa-
rea lui ajustată la infl aţia internă s-a ridicat cu 
15%. Infl uenţa general acceptată a aprecierii 
ratei de schimb este că ea face mărfurile de 
larg consum mai puţin profi tabile şi aceasta 
descurajează producţia substituenţilor pro-
duselor de import şi exporturile. Dacă de 
atunci, după cum vom vedea în următoarea 
sub-secţiune, defi citul comerţului extern al 
ţării s-a majorat considerabil pe parcursul 
acestor treizeci şi două de luni, atunci apre-
cierea a rezultat din intrările fi nanciare. Deoa-
rece intrările de capital au fost relativ mici, 
unica explicaţie credibilă a aprecierii este vo-
lumul mare de transferuri de peste hotare, o 
mare parte a cărora nu sunt expediate ofi cial.

Efectul transferurilor de peste hotare asupra 
ratei de schimb în Moldova a fost similar cu 
cel manifestat în ţările care trec printr-o pe-
rioadă de ascensiune a preţurilor la mărfu-
rile de export sau ţările care primesc fl uxuri 
mari de capital preferenţial sau comercial. 
De fapt, rata de schimb este separată de 
competitivitatea produselor de export şi se 
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ridică sau scade în rezultatul fl uxurilor fi nan-
ciare. Pentru Moldova, cu defi citul ei enorm 
al comerţului extern, această problemă este 
foarte gravă, chiar dacă transferurile rămân 
la nivelul primei jumătăţi a anilor 2000, ceea 
ce probabil nu se va întâmpla. Majoritatea 
produselor din Moldova sunt vândute pe 
pieţe internaţionale foarte competitive, 
în special produsele sale agricole. Efectul 
aprecierii reale ar putea submina rezultatele 
exporturilor făcând producătorii marginali 
neprofi tabili şi descurajând apariţia altor 
producători. Este destul de clar că în Moldo-
va, modifi carea ratei de schimb care submi-
nează producţia mărfurilor de larg consum 
nu este în favoarea celor săraci.

Este general acceptat că transferurile nu pot 
fi  monitorizate şi pot fi  reglementate doar 
într-o măsură limitată. Aceasta înseamnă 
că utilizarea „operaţiunilor pieţei deschise” 
pentru a steriliza fl uxul de transferuri de 
peste hotare, chiar dacă piaţa autohtonă a 
obligaţiilor era destul de mare pentru aceas-
tă acţiune, va avea loc întotdeauna ca răs-
puns la schimbarea ratei de schimb şi nu în 
anticiparea ei. Deoarece intervenţiile post-
factum sunt un element al vieţii economice 
din acest sector al economiei, o intervenţie 
post-factum mai efectivă ar fi  infl uenţarea 
directă a ratei de schimb prin cumpărarea 
sau vinderea leilor. Astfel, din mai multe mo-
tive, concluzionăm că o politică de schimb 
prudentă ce favorizează populaţia săracă 
ar înseamnă intervenţii mai agresive pentru 
gestionarea ratei de schimb.

Guvernul trebuie să examineze posibilitatea 
adoptării politicii deprecierii controlate a ratei 
de schimb, când rata comercială reală a leului 
devansează ajustările interne ale preţurilor, 
care au loc ca reacţie la Regula de Aur. Cu alte 
cuvinte, politica ratei de schimb va utiliza de-
viaţia temporară la ajustarea preţurilor inter-
ne la preţurile externe pentru a menţine leul 
marginal depreciat. Această recomandare 
este complicată de impactul negativ pe care 
îl va avea asupra deservirii datoriilor externe. 
Aceasta face şi mai necesară diminuarea da-
toriilor de către organismele internaţionale, 
după cum a fost discutat anterior. În ceea ce 
priveşte politica bugetară, povara datoriilor 

generată de calcularea greşită a veniturilor 
per capita în Moldova este o barieră pentru 
aplicarea efi cientă a politicii ratei de schimb. 
Deprecierile nominale ar putea avea un efect 
negativ şi asupra bunăstării, în special, a celor 
săraci, datorită efectelor lor asupra preţurilor 
pentru resursele energetice. Problemă poate 
fi  uşurată prin acordarea subvenţiilor pentru 
resursele energetice, după cum s-a făcut în 
anii 1990.

Comentariile noastre indică faptul că stimu-
larea unei creşteri în favoarea săracilor ar pu-
tea fi  realizată dacă parlamentul şi guvernul 
ar oferi BNM o misiune mai largă decât decât 
stabilitatea valutei. Această lărgire a misiunii 
ar fi  mai potrivită cu realităţile economiei 
Moldovei. Examinarea perioadei dintre 1990 
şi 2005 pe care am realizat-o sugerează că 
infl aţia este un fenomen structural ce re-
zultă din constrângerile create de colapsul 
economiei şi fl uxul enorm de transferuri. În 
consecinţă, rata dobânzilor este un instru-
ment inefi cient de management al infl aţiei.

O misiune mai largă a BNM ar atrage creşte-
rea pe termen scurt şi pe termen mediu şi 
tratează stabilitatea monedei mai mult ca 
pe un obiectiv pe termen mediu decât pe 
termen scurt. Această misiune mai extinsă ar 
putea reprezenta o parte a unor modifi cări 
care vor situa reglementarea băncii centrale 
în corespundere cu practicile Uniunii Euro-
pene. BNM este o instituţie competentă şi 
profesionistă. Însă operaţiunile sale suferă 
de absenţa unor mecanisme instituţionaliza-
te de responsabilitate care există în majorita-
tea statelor europene. Funcţiile sale ar trebui 
extinse prin mecanisme de creare a unei 
monitorizări publice şi parlamentare pentru 
a stimula transparenţa şi responsabilitea.

Politica comercială, balanţa 
de plăţi şi reducerea sărăciei

Comerţul internaţional al Moldovei are o 
istorie simplă: diferenţa între importuri şi ex-
porturi este inconsistentă cu dezvoltarea pe 
termen lung şi trebuie redusă cât mai repede 
posibil. Defi citul enorm al balanţei comerţului 
extern ca o cotă a PIB a fost menţinut de trans-
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ferurile de peste hotare. Dacă transferurile s-ar 
reduce, ţara va suferi o altă micşorare gravă a 
economiei, datorată diminuării veniturilor şi 
extinderii sărăciei. Dacă volumul transferurilor 
rămâne la acelaşi nivel, rezultatul nu este cu 
mult mai bun, deşi va însemna că Moldova va 
fi  retrogradată la statutul de exportator sărac 
al unei forţe de muncă ieftină.

În Tabelul 2.12 sunt prezentate datele statisti-
ce de bază şi Figurile 12 şi 13 oferă informaţii 
despre balanţele comerţului extern. În pe-
rioada 1994-1995, raportul exporturilor faţă 
de PIB a fost de aproximativ 59% şi raportul 
între importuri şi PIB era de aproximativ 67%, 
producând un defi cit al comerţului extern în 
medie de 8%. Pe parcursul anilor 1996-2003, 
primul era de 52%, iar ultimul de 75%, iar 
defi citul comerţului extern s-a ridicat până 
la o pătrime din PIB. Datele statistice pentru 
prima jumătate a anului 2004 sugerează un 
defi cit al comerţului extern chiar mai mare, 
deşi el poate descreşte în termeni relativi 
în funcţie de rata realizată a creşterii PIB. Cu 
excepţia câtorva cazuri,48 ţara care are un 
asemenea defi cit al comerţului extern atât de 
mare este ameninţată de dezastru. O sursă 
de ameninţare este faptul că ţara este foarte 
vulnerabilă la schimbările de preţuri pentru 
mărfurile de import, în special, a petrolului, 
iar benefi ciile preţurile sporite pentru produ-
sele de export sunt mult mai mici. Pe lângă 
resursele energetice, defi citul comerţului 
extern se majorează din importurile nete ale 
sectorului industrial, care refl ectă colapsul 
unei mari părţi din industria Moldovei.

Pe termen mediu, cel mai competitiv sector 
al exporturilor va fi  agricultura, dar, totuşi, 
exporturile nete ale produselor alimentare 
au descrescut sever de la 30% din volumul 

mediu al importurilor şi al exporturilor în 
anii 1994-1996, până la 25% pentru anii 1997-
1999, şi au ajuns la 15% în anii 2000-2002 
(pentru următorii ani nu mai sunt date). De 
fapt, Moldova substituie exporturile agrico-
le nete cu transferuri de peste hotare.

E puţin probabil că un atât defi cit de mare 
poate fi  eliminat sau redus prin mecanisme 
de piaţă. Cel mai probabil este scenariul 
invers: transferurile nu vor permite depre-
cierea ratei de schimb, descurajând în con-
tinuare producţia pentru export în sectorul 
agricol şi cel industrial. Chiar şi politica ratei 
de schimb recomandată anterior va fi  insufi -
cient de efi cientă pentru reducerea substan-
ţială a defi citului balanţei curente de plăţi. 
Teoria economică, precum şi experienţa, 
sugerează că devierile relative ale preţurilor 
generează doar schimbări marginale, însă în 
comerţul internaţional Moldova are nevoie 
de modifi cări substanţiale. Luând în consi-
deraţie elasticitatea aparent joasă a balanţei 
curente de plăţi faţă de rata de schimb,49

devierea necesară a ultimei trebuie să aibă 
un impact atât de mare asupra primei, încât 
economia se va destabiliza cu mult înainte 
de corectarea balanţei de plăţi. Schimbarea 
preţurilor generată de un asemenea dez-
echilibru structural masiv poate condiţiona 
schimbări catastrofale, după cum au de-
monstrat deja anii 1991-1994 şi 1998.

Cu toate acestea, câteva ţări, în special, 
Vietnam, au redus defi cite ale comerţului 
extern la fel de mari fără a cauza depresie 
economică. Politicile care trebuie aplicate 
sunt bine-cunoscute şi pot fi  implementate 
în Moldova. Ele presupun crearea stimulen-
telor puternice şi concrete pentru exporturi 
şi, în unele cazuri, orientarea unor sectoare

48  Unul din aceste cazuri a fost Panama în anii 1950 şi 1960, care avea un surplus mare pe contul adiţional 
datorită Canalului şi conductei de petrol. Chiar şi în acest caz, după două decenii de creştere rapidă, 
uzarea de durată a ambelor a generat probleme de ajustare difi cil de soluţionat.

49  Să presupunem că balanţa curentă de plăţi este determinată de rata reală de schimb şi rata dobânzii 
pentru depozitele în dolari (care prestează diferenţa între ratele dobânzilor autohtone şi cele „mondia-
le”). Deoarece balanţa curentă de plăţi oscilează între valoarea pozitivă şi negativă, nu pot fi  utilizate 
logaritme pentru estimarea modelului pentru treizeci trimestre de la 1997.1 până la 2004.2 (şi nu există 
date statistice trimestriale pentru PIB pentru a permite utilizarea indicatorilor relativi). Datele statistice 
pentru cele mai mici pătrate ordinare sunt:
[cont curent] = -.269 – 1.189 [Rata reală de schimb]t - .269 [US$ rata dobânzii] t
t=stats = (-2.82) (-4.53) (-.06)
Variaţia ratei de schimb nu este semnifi cativă. Rata de schimb are semnul prognozat şi este cu mult mai 
mică de 0.01, deşi elasticitatea calculată este mai mică de 0.10.
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spre exportul de capital. Este necesar să fa-
cem o ultimă remarcă asupra transferurilor 
de peste hotare. Experienţa altor ţări arată 
că transferurile din străinătate sunt condiţio-
nate de anumite circumstanţe, care nu sunt 
durabile. De exemplu, acele ţări care au ex-
portat forţă de muncă în ţările exportatoare 

de petrol în anii 1970 au suferit din cauza 
scăderii bruşte a transferurilor când preţul 
petrolului s-a diminuat puternic la începutul 
anilor 1980. Reducerea defi citului comerţu-
lui extern (ce reduce dependenţa de trans-
ferurile de peste hotare) este singurul mod 
de a pregăti ţara pentru o situaţie similară.

Tabelul 2.1 Declinul şi dezastrul în ţările în curs de tranziţie, 1990-2001, Nivelurile şi schim-
bările PIB (cea mai mică valoare = 100)

Ţara
Cea mai 

înaltă 
valoare

în anul Valoarea 
din 1990

Cea mai 
mică
=100

Valoarea 
din  2001

Schimbarea procentuală Recupe-
rarea de-
clinului*

mare/
mic

1990/
mic

mic/
2001

Georgia 480 1985 361 1994 146 -131 -113 37 -94

Tadjikistan 401 1988 353 1996 126 -120 -112 23 -97

Moldova 292 1989 284 1999 109 -98 -96 9 -89

Turkmenistan 275 1988 253 1997 156 -93 -87 44 -50

Ucraina 252 1989 236 1998 118 -86 -81 17 -70

Armenia 225 1990 225 1993 156 -77 -77 43 -33

Rep. Kirghizia 205 1990 205 1995 128 -69 -69 25 -44

Letonia 196 1989 195 1992 148 -65 -64 39 -26

Azerbaidjan 191 1992 na 1996 146 -63 na 38 -25

Lituania 176 1990 176 1994 135 -55 -55 30 -25

Rusia 178 1989 172 1998 122 -56 -53 20 -36

Kazahstan 169 1989 160 1995 138 -51 -46 32 -19

Croaţia 156 1990 156 1993 121 -44 -44 19 -25

Bielarus 153 1990 153 1995 145 -42 -42 36 -6

Estonia 154 1989 143 1994 149 -43 -36 40 -3

Uzbekistan 138 1989 137 1995 115 -32 -31 14 -18

Slovenia 135 1989 131 1993 137 -29 -27 31 2

Bulgaria 141 1988 127 1997 121 -34 -24 19 -15

România 141 1987 124 1992 112 -34 -21 12 -23

Ungaria 121 1989 117 1992 133 -19 -16 29 10

Slovacia 116 1990 116 1992 118 -15 -15 17 2

Cehia 114 1990 114 1992 121 -13 -13 19 6

Polonia 108 1990 108 1992 154 -8 -8 42 35

SURSĂ: BERD 2003; Banca Mondială, Indicatorii Mondiali de Dezvoltare 2004.
NOTĂ: Pentru o comparare mai uşoară, ţările au fost plasate în ordinea declinului de la 1990 şi până la cea mai mare valoare 
a declinului.
* Creşterea sau descreşterea venitului per capita în 2001 în comparaţie cu 1990.
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Tabelul 2.3: Schimbările de distribuire şi coefi cientul Gini, ţările Europei şi Asiei Centrale în 
tranziţie ,1987-1994

Ţara
Sărăcia per capita

Deviaţia
Coefi cientul Gini

Deviaţia
% deviaţiei 

datorat

1987-88 1993-94 1987-88 1993-94 Gini*:

Georgia na na na na na na na

Tadjikistan na na na na na na na

Moldova 4 65 61 24 36 12 28

Turkmenistan (3) 12 48 36 26 36 10 34

Ucraina(2) 4 41 37 23 33 10 38

Armenia (3) na na na na na na na

Kirghizia (1) 5 50 45 26 35 9 37

Letonia 1 19 18 23 27 4 20

Azerbaidjan (4) nd nd nd nd nd nd nd

Lituania (3) 1 49 48 23 37 14 46

Rusia 2 43 41 24 36 12 52

Kazahstan (3) 5 50 45 26 33 7 39

Croaţia (3) nd nd nd nd nd nd nd

Bielorus 1 11 10 23 22 -1 29

Estonia 1 33 32 23 40 17 58

Uzbekistan (3) 24 29 5 28 33 5 44

Slovacia 0 1 1 20 20 0 31

Bulgaria 2 17 15 23 31 8 56

România 6 32 26 23 33 10 52

Ungaria 1 2 1 23 28 5 51

Cehia(3) 0 2 2 19 27 8 69

Slovenia (3) 0 1 1 24 29 5 65

Polonia (3) 6 20 14 26 31 5 65

Media 4 28 24 24 32 8 45

NOTE: *Calculat în baza regresiunii pentru toate ţările utilizându-se ţările pentru care existau date dis-
ponibile, prin substituirea devierii coefi cientului Gini pentru fi ecare ţară şi menţinerea veniturilor per 
capita (VPC) în calitate de constantă. Rezultatul regresiunii, cu rezultatului T-testului în paranteze mai 
mic ca coefi cientul (devine nesemnifi cativ la .10):
ln(d[Săr]) = .184 + 2.765[ln(dGini)] – 3.058[ln(dVPC])
(ns) (.090) (.009)
R-patrat ajustat = .532
F-statistic = 10.11 (semnifi cativ la .004)
DF = 14 

SURSE: Milanovic 1995, p. 14; Milanovic 1998, pp. 41, 68; PNUD 1998; BERD 2003, Anexa 3.1; şi Indicatorii 
Mondiali Dezvoltării, 2003.
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Tabelul 2.4: Distribuirea cheltuielilor pe chirtile, ţările  Eu ropei şi Asiei Centrale, 1996-1999

Ţările Europei Centrale şi de Est

ţara anul T1 T2 T3 T4 T5
Bielarus 1998 11.4 15.2 18.2 21.9 33.3
Bulgaria 1997 10.1 13.9 17.4 21.9 36.8
CroaţiaCroaţia 1998 8.8 13.3 17.4 22.6 38.0
Cehia 1996 10.3 14.5 17.7 21.7 35.9
Estonia 1998 7.0 11.0 15.3 21.6 45.1
Ungaria 1998 10.0 14.7 18.3 22.7 34.4
Letonia 1998 7.6 12.9 17.1 22.1 40.3
Lituania 1996 7.8 12.6 16.8 22.4 40.3
Moldova 1997 5.6 10.2 15.2 22.2 46.8
Polonia 1998 7.8 12.8 17.1 22.6 39.7
România 1998 8.0 13.1 17.2 22.3 39.5
Rusia 1998 4.4 8.6 13.3 20.1 53.6
Slovenia 1998 9.1 13.4 17.3 22.5 37.7
Ucraina 1999 8.8 13.3 17.4 22.7 37.8

Mediu 8.5 13.0 17.0 22.1 39.4
Dezv. perm. 1.8 1.7 1.3 0.7 5.2

Ţările Asiei Centrale

ţara anul T1 T2 T3 T4 T5
Armenia 1996 5.5 9.4 13.9 20.6 50.6
Azerbaidjan 1995 6.9 11.5 16.1 22.3 43.3
Georgia 1996 6.1 11.4 16.3 22.7 43.6
Kazahstan 1996 6.7 11.5 16.4 23.1 42.3
Kirghizia 1999 7.6 11.7 16.1 22.1 42.5
Tadjikistan 1998 8.0 12.9 17.0 22.1 40.0
Turkmenistan 1998 6.1 10.2 14.7 21.5 47.5
Uzbekistan 1998 4.0 9.5 15.0 22.4 49.1

Mediu 6.4 11.0 15.7 22.1 44.9
Dezv. perm. 1.3 1.2 1.0 0.8 3.7

SURSĂ: Banca Mondială, baza de date privind distribuirea veniturilor.
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Tabelul 2.6. Defi citele fi scale ca procent al PIB, ţările în curs de tranziţie, 1992-2002

Ţări: Media: Toţi anii 1992-93 1994-97 1998-02

CroaţiaCroaţia -3.2 -2.4 -.8 -5.5
Cehia -2.5 -.3 -1.7 -4.3
Estonia -.6 na -.5 -.7
Ungaria -5.4 -6.1 -6.0 -5.1
Letonia -2.5 nd -2.5 -2.5
Lituania -4.1 -5.3 -3.9 -4.1
Polonia -3.6 -3.7 -2.9 -4.4
Slovacia -5.6 -9.0 -1.9 -7.2
Slovenia -.6 .5 -.6 -1.6
Albania -12.3 -19.3 -11.9 -8.1
Bos&Herz -3.9 na -1.7 -5.3
Bulgaria -3.7 -6.9 -6.0 -.5
Macedonia -3.8 -11.6 -1.4 -2.6
România -3.3 -2.5 -3.3 -3.6
Serb&Munt -2.2 na na -2.2
Armenia -10.0 -34.3 -6.6 -4.6
Azerbaidjan -3.8 -6.3 -5.2 -1.8
Bielarus -2.1 -3.8 -2.1 -1.4
Georgia -8.5 -25.8 -6.7 -4.0
Kazahstan -4.8 -5.7 -5.8 -3.1
Kirghizia -10.5 -14.4 -11.9 -8.6
Moldova -6.8 -17.1 -8.2 -2.8
Rusia -5.9 -13.1 -8.7 -.9
Tadjikistan -8.9 -26.8 -6.3 -1.6
Turkmenistan -1.0 -6.8 .6 -.8
Ucraina -6.6 -20.8 -5.9 -1.5
Uzbekistan -5.8 -18.4 -4.5 -2.3
media -4.9 -11.3 -4.5 -3.4

SURSĂ: BERD 2003.

Tabelul 2.5: Veniturile per capita în Moldova, conform Raportului Global al Dezvoltării 
(RGD), 1991-1999

Ani pentru VPC & 
date din RGD:

Banca Mondială
FMI

MRED 1996
Pagina Web 

BNM
statut 

venituri 
mici

VPC 
raportat în 

RGD

schimbări 
raportate 

ale VPC

VPC implicat 
1999

1991 (1993) no 2173 – 1077
1992 (1994) no 1300 -16.0 905
1993 (1995) no 1060 -29.1 641 310 310
1994 (1996) no 870 -1.2 634 325 377
1995 (1997) no 920 -32.3 429 392 400
1997 (1998/99) yes 540 -4.2 411 528
1999 (2000/01) yes 370 -9.9 370 321

NOTE ŞI SURSE: VPC raportat în RGD venitul per capita raportat în Raportul Global al Dezvoltării. Schim-
bare raportată în VPC: sursă raportată pentru VPC. Schimbare faţă de anul precedent citat. VPC implicat 
1999: schimbări raportate din 1999. FMI MRED 1996: FMI (1996) copie a paginii cu date furnizată de FMI.
BNM: Banca Naţională a Moldovei
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Tabelul 2.7 Ratele dobânzilor nominale şi ajustate la infl aţie în Moldova, 1993-2004Tabelul 2.7 Ratele dobânzilor nominale şi ajustate la infl aţie în Moldova, 1993-2004Tabelul 2.7

Nominale Ajustate la inlaţie
Anul BNM RBCC RBCD BNM RBCC RBCD

1994 150 160 90 -337 -327 -397
1995 21 42 33 21 42 33
1996 18 36 24 -6 13 0
1997 16 33 23 4 21 11
1998 33 30 21 25 22 13
1999 31 36 27 -8 -4 -12
2000 27 33 25 -4 2 -6
2001 13 28 21 3 19 11
2002 10 24 15 5 19 10
2003 14 19 13 2 7 1
2004* 14 21 15 14 21 14

MEDII
1995-00 24 35 25 5 16 7
2001-04 13 23 16 6 16 9

SURSA: Banca Naţională a Moldovei.
NOTE: BNM este rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei; RBCC este rata băncilor comerciale pentru 
credite; RBCD este rata băncilor comerciale pentru depozite. Rata ajustată la infl aţie este rata relevantă 
a dobânzii minus defl atorul PIB sau indicele preţurilor generale de consum pentru anul 2004.
*Până în august 2004.

Tabelul 2.8 Exporturi şi Importuri, 1994-2004

Articol: 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
(2 qtrs)

US $ MILIOANE
Exp. bunuri şi servicii 651 884 929 1057 796 615 644 740 874 1057 592
Exp. mărfuri 618 739 823 890 644 469 477 569 659 806 466
Imp. bunuri şi servicii 751 1006 1249 1434 1230 781 971 1101 1248 1718 934
Imp. mărfuri 672 794 1076 1238 1032 597 783 882 1038 1428 648

PROCENTE
Exporturi

Ponderea în PIB GDP 56.0 61.2 54.8 54.7 47.1 52.5 50.0 50.0 52.6 54.0 nd
Prod. alimen./Exp. bunuri 
şi servicii 66.8 71.7 72.0 72.5 75.4 68.0 61.6 62.9 63.0 nd nd

Ind/Exp. bunuri şi servicii 27.9 22.7 23.2 25.5 22.6 27.1 33.3 33.7 33.0 nd nd
Importuri

Ponderea în PIB GDP 64.6 69.7 73.7 74.1 72.8 66.7 75.4 74.4 75.1 87.8 nd
Prod. alimen./Exp. bunuri 
şi servicii 6.5 8.1 10.7 11.1 7.8 5.9 13.1 14.3 14.0 nd nd

Ind/Exp. bunuri şi servicii 35.4 41.8 44.2 48.6 57.6 52.1 51.0 55.8 57.0 nd nd
BALANŢA COMERŢULUI EXTERNBALANŢA COMERŢULUI EXTERN

[X-M]/PIB -8.6 -8.5 -18.9 -19.5 -25.7 -14.2 -25.4 -24.4 -22.5 -33.8 -30.0*
Prod. alimen./ComerţProd. alimen./Comerţ 31.8 32.3 28.2 26.3 24.0 24.2 14.8 15.6 16.2 nd nd
Prod. industr./ComerţProd. industr./Comerţ -5.6 -11.4 -16.8 -19.4 -26.6 -15.7 -18.7 -20.3 -22.5 nd nd

SURSĂ: Banca Naţională a Moldovei, pagina web, Moldova, Tendinţe Economice, diferite ediţii şi In-
dicatorii Mondiali ai Dezvoltării 2002.
NOTE: Ultimele două rânduri ale tabelului prezintă exporturile nete ale produselor alimentare şi indu-
striale ca porţiune a mediei importurilor şi exporturilor totale
*În baza ratei prognozate de creştere a PIB în prima jumătate a anului.
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Figura 2.1.

NOTE: ‘TT’ înseamnă „ţări în curs de tranziţie” (23 în total). ‘TRI’ înseamnă „ţări ce şi-au declarat recent 
independenţa”, şi ‘f URSS’ include republicile fostei Uniuni Sovietice.

Figura 2.2.

SURSĂ: Bancă Mondială, Indicatorii Mondiali ai Dezvoltării, 2002.
NOTE: Vezi Figura 2.1 pentru legendă.

Ratele de creştere a PIB în ţările de tranziţie,1988-2003 
(media mobilă pentru 3 ani)

Toate TT

Toate TRI

f URSS

Moldova

Creşterea PIB, Moldova minus grupurile de ţări, 1988-2003 
(media mobilă pentru 3 ani) 

Toate TT

Toate TRI

f URSS
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Figura 2.3

SURSE: Banca Mondială, Indicatorii Mondiali ai Dezvoltării, 2002 şi Banca Naţională a Moldovei
NOTE: BM este Banca Mondială; PPC este paritatea puterii de cumpărare; US$ sunt dolari SUA ai perioa-
dei de bază; şi BNM este Banca Naţională a Moldovei.

Figura 2.4

SURSĂ: Banca Mondială, Indicatorii Mondiali ai Dezvoltării 2002.

Asistenţa internaţională per capita în Moldova ca cotă a 
asistenţei pentru alte grupuri de ţări, 1992-2001

Toate TT

Toate TRI

f URSS

Estimările venitului pe cap de locuitor ale BNM 
şi Băncii Mondiale 1990-2003 (logaritme)

BM PPC

WB US$

BM MA

BNM US$
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Figura 2.5

1990-1994
Colaps

1995-2000
Stagnare

2001-2004
Recuperare şi 

Creştere

Politica FMI 
& BM

Primul program al FMI 
Feb 1993;
Creditul BIRD pentru 
ajustări structurale la rata 
LIBOR +; 

Programul FMI stopat la sfârşitul 
anului 1997, re-lansat la începutul 
1999; FMI numeşte perioada de 
la mijlocul anului 1998-2000 
de „intensă reformă”; nu au fost 
iniţiate alte programe FMI după 
Dec 2000;
în 1997 BM acordă primele 
împrumuturi în condiţii IDA;

Programele FMI expiră în 
Dec 2003;
BM: US$ 13 milioane 
pentru proiectele 
sectoriale;
10.6 mil. pentru ajustări 
structurale (toate în 
condiţii IDA)

Evenimente 
relevante

Transnistria creează un 
guvern separat; Leul este 
introdus în Nov 1993;

Transferurile de peste hotare devin 
cea mai mare sursă de valută 
străină;
Criza fi nanciară din Rusia 1998;

La sfârşitul anului 2004, 
FMI a refuzat să susţină 
SCERS prin creditare 
concesională

Moldova: Creşterea PIB şi media mobilă pe 3 ani, 
1990-2004

Media 3 ani

Anual



72

Re
pu

bl
ic

a 
M

ol
do

va
: P

ol
it

ic
i d

e 
cr

eş
te

re
 e

co
no

m
ic

ă,
 c

re
ar

e 
a 

lo
cu

ri
lo

r d
e 

m
un

că
 ş

i r
ed

uc
er

e 
a 

să
ră

ci
ei

Capitolul 2: Economia tranziţiei

73

Figura 2.5

SURSĂ: Banca Mondială, Indicatorii Mondiali ai Dezvoltării, 2002.

Figura 2.6

SURSĂ: Banca Naţională a Moldovei.

Bilanţul fi scal-impozitar de stat, Moldova şi grupurile de 
ţări, 1991-2002 

ECE

CSI

Moldova

Moldova: Veniturile şi Cheltuielile Sectorului Public ca % 
din PIB, 1993-2003 

Venit/PIB

Chelt/PIB
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Figura 2.7

Figura 2.8

SURSĂ: Banca Naţională a Moldovei
NOTĂ: BNM este rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei; RBCC este rata băncilor 
comerciale pentru credite; RBCD este rata băncilor comerciale pentru depozite.

Moldova: Formarea activelor brute pe termen lung & 
Investiţiile Străine Nete ca procent al PIB, 1990-2004

ABTL/PIB

ISD/PIB

Moldova: Ratele nominale ale dobânzii1993-2004
(până în August)

BNM

RBCC

RBCD
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Figura 2.9

SURSĂ: Banca Naţională a Moldovei.
NOTĂ: P* este rata infl aţiei. Vezi Figura 2.8 pentru celelalte abrevieri.

Figura 2.10

SURSĂ: Banca Naţională a Moldovei.

Figura 2.11

Moldova:  Rata infl aţiei la sfârşitul anului, 1994-
2003

Moldova: Rata dobânzii minus Rata infl aţiei,
1995-2004 (până în August)

BNM-P*

RBCC-P*

RBCD-P*

Moldova:  Rata de schimb trimestrială nominală 
şi ajustată la infl aţie, 1994-2004

infl  defl 

nominală
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Figura 2.12

SURSĂ: Banca Naţională a Moldovei.
NOTĂ: Xpt&Mpt semnifi că exporturi şi importuri şi Manuf semnifi că mărfurile produse.

Figura 2.13

SURSA: Banca Naţională a Moldovei

Balanţa comerţului extern ca cotă a PIB, 1994-2004

Toate Xpt&Mpt

Prod alim

Manuf

Balanţele comerţului extern, Anual, 1993-2004 

cont curent/GDP

Bal com extern/PIB
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Anexă. Cronologia datoriilor externe ale Moldovei

Creditor Scopul Suma Termene Suma restantă
10/7/04

România 1991 Importurile de bunuri 10100 Fără dobândă 0

SUA (Programul PL-
480) 1992 Importul cerealelor 9854

2% - primii 7 ani; 3% 
- după 7 ani

8212

FMC, Belgia 1991 Importul combinelor agricole 1470 Nu există informaţii 0

Comunitatea 
Europeană 1992

Importul bunurilor; cereale, medicamente, 
alimente pentru copii

31590 LIBOR+3% 0

China 1992 Importul mărfurilor pentru copii 3758 4%
Transformat în ajutor umanitar 

31/8/2001

România 1993 Importul petrolului şi combustibilului 14400 Fără dobândă 9400

Comunitatea 
Europeană 1994 Balanţa de plăţi 54000 LIBOR+0.1% 15798

SUA (Programul PL-
480) 1993 Importul cerealelor 9904

2% - primii 7 ani; 3% 
- după 7 ani

8666

Rusia 1993 Reorganizarea datoriilor 
88900 
22955

LIBOR+1% 0 Restructurat la 17/9/97

BIRD Reabilitare 1993 Reabilitare 
60000
25823

CQB+0.5% variind între 
4.85 şi 7.8%

45143
13187

SUA (Programul PL-
480) 1994 Importul cerealelor 19869

2% - primii 7 ani; 3% 
- după 7 ani

18213

BIRD (SAL) 1994 Ajustări structurale 60000 CQB+0.5% (1.37%) 47022

Japonia 1994 Reabilitare 39933
4.5 LTPLR variind între 

6.7 şi 3.5%
25035

BERD 1994 Promovarea exportului vinurilor 
moldoveneşti “Vininvest” SRL

17933 
11543

LIBOR+1%
5249
3857

AKA Germania, 1994 Echiparea complexului farmaceutic 7922
Plafon “C” de la 7.5 până 

la 6.5% 
6101

Sparex AG, 1995 Importul echipamentului tehnologic 
pentru producerea sticlei 

4605 7.9% 0

AKA Germania, 1995 Echipament pentru producerea sticlei 6867
Plafon “C” de la 6.5 până 

la 7.87% 
1513

BERD, 1995 Finanţarea sectorului privat “Moldova 
Agroindbank” SA

12000
6960

LIBOR+1%
0
0

BERD, 1995 Finanţarea sectorului energetic 
“Termocom” SA

4649
4698

8.95%
2534
2560
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Creditor Scopul Suma Termene Suma restantă
10/7/04

SUA (Programul PL-
480) 1995 Importul cerealelor 9599

2% - primii 7 ani; 3% 
- după 7 ani

8799

Banca Germană, I 
parte, 1995 Echipament medical 6483 LIBOR+0.875% 0 Restructurat pe 7/6/2002

Commerzbank, 
Germania, 1995 Finanţarea defi citului bugetar 15000

LIBOR+0.4%; 
LIBOR+0.5%

0

Comunitatea 
Europeană 1996 Defi citul bugetar 19000 LIBOR-0.125% 10937

SUA (Programul PL-
480) 1996 Importul cerealelor 12472

2.25% - primii 7 ani; 
3.25% - după 7 ani

11979

Rusia 1996 Plăţi pentru importurile de cărbune, gaz 15000 8.156% 0 Restructurat în 1999-2000

BIRD (primul proiect 
agricol) 1996 Dezvoltarea sectorului agricol 9826 LIBOR+0.5% 8476

BIRD (PSD I) 1996 Dezvoltarea sectorului privat 32250 LIBOR+0.5% 28899

Banca Germană, II 
parte, 1996 Echipament medical 6151 LIBOR+0.875% 0 Restructurat pe 7/6/2002

BERD 1996 Reabilitarea drumurilor 11240 LIBOR+1% 6837

BIRD (Proiectul 
Energetic) 1996 Reforma sectorului energetic 9165

CQB+0.5% (aprox. 
1.37%)

7786

Dresdner Bank, 1996 Finanţarea defi citului bugetar 10400 LIBOR+2% 0

Commerzbank, 1996 Finanţarea defi citului bugetar 15000 LIBOR+0.4% 0

Merrill Lynch, 1996 Finanţarea defi citului bugetar 30000 LIBOR+2% 0

Gazprom’140, 1996 Achitarea datoriei către Gazprom 140000 7.5% 0

Rusia 1996 Restructurarea datoriilor din 1992-1993 91676 LIBOR+1%
91676 - Moldova; 30388 - 

Transnistria

AKA Germania, 1996 Importul echipamentului pentru 
prelucrarea sfeclei de zahăr

3821
Plafon “C” de la 6.0% pe 

an până la 6.5% 
2523

Dresdner Bank AG, 
1996

Finanţarea importului produselor 
petroliere

23610 LIBOR+1.75% 0

IDA (SAC-II) 1997 Ajustări structurale 45163 0.75% 48493

BIRD (SAC-II) 1997 Ajustări structurale 25000 LIBOR+0.5% 23377

EUROBOND 1997 FInanţarea difi citului bugetar 75000 9.875% 32740

Continuarea anexei
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Creditor Scopul Suma Termene Suma restantă
10/7/04

Hewlett Packard 1997 Echipament electronic pentru şcoli 18426 6% 0

Drezdner Bank AG, 
1997

Importul echipamentului tehnologic 
pentru construirea complexului 

farmaceutic (“Perfuzon” SA)
3107

LIBOR+2%, 6% pe an 
– după restructurare

2431

TMC Padovan, Italia, 
1997

Procurarea şi instalarea liniilor tehnologice 
pentru prelucrarea vinului “Chirsova” SA

1980 8.5% 894

BERD, 1997
Reabilitarea sistemului de aprovizionare 

cu apă a Chişinăului, “Apa Canal Chişinău” 
SA

21021 LIBOR+1% 16725

Hunday, Korea, 1997 Procurare microbuzelor “Taxi-Service” SA 620 10% 0

BERD, 1997 Finanţarea proiectului terminalului 
petrolier 

15296 LIBOR+1% 17985

AKA, Germania 1997 Echipament şi plăţi pentru servicii de 
producere a ceramicii

9366
Plafon “C” de la 5.75 

până la 6.5% 
10235

BIRD (proiectul 
învăţământ) 1998 Dezvoltarea învăţământului 9745

CQB+0.75% de la 5.75 
până la 1.36%

9010

Banca Germană 
Kreditanstalt, III part, 
1998

Echipament medical 6103 LIBOR+0.875% 0

IDA (Proiectul 
învăţământ) 1998 Dezvoltarea învăţământului 4682 0.75% 5143

IDA (PSD-II) 1998 Dezvoltarea capacităţii manageriale 7379 0.75% 8131

IDA (Cadastru) 1998 Măsurarea şi paşaportizarea terenurilor 12690 0.75% 13790

IDA (Rural) 1998 Dezvoltare rurală 4905 0.75% 5418

Tureximbank 1998 Aprovizionarea cu apă 15000 LIBOR+2.25% 8333

BERD 1998 Restructurarea instituţională a “Moldova-
Agroindbank” SA

8000 LIBOR+1% 0

BERD 1998 Finanţarea proiectului de modernizare a 
aeroportului din Chişinău

8843 LIBOR+1% 4960

IDA (Fondul de 
Investiţii Sociale din 
Moldova) 1999

Dezvoltarea serviciilor sociale 14231 0.75% 16017

IDA 1999 Administrarea protecţiei sociale 3942 0.75% 4396

Continuarea anexei
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Creditor Scopul Suma Termene Suma restantă
10/7/04

IDA (SAC II) 1999 Ajustări structurale 44390 0.75% 49375

Gazprom’90 2000 Rambursarea datoriei faţă de Gazprom 
63000
27000

7.5%
7.5%

0
0

IFAD 2000 Finanţare rurală şi dezvoltarea 
întreprinderilor mici

6291 0.75% 6690

IDA, Îngrijirea 
sănătăţii, 2000

Restructurarea sistemului de îngrijire a 
sănătăţii

6961 0.75% 7137

Kreditanstalt fur 
Wederauf, 2002 Restructurare 0 EURIBOR+0.875% 16229

Kreditanstalt fur 
Wederauf, MEC 2002

Promovarea întreprinderilor micro, mici şi 
mijlocii

2572 0.75% 2734

Kreditanstalt fur 
Wederauf, Sudzucker 
2002

Crearea centrelor de agro-tehnice de 
deservire

320 0.75% 343

IDA (SAC III) 2002 Ajustări structurale 10648 0.75% 11903

IDA (SAC III) 2002 Ajustări structurale 10648 0.75% 11903

IDA (Rural) 2002 Dezvoltarea rurală 10490 0.75% 11119

IDA (Proiectul 
Energetic II) 2003 Dezvoltarea sectorului energetic 1378 0.75% 1369

IDA 
(Comerţ&Transport), 
2003

Dezvoltarea transportului şi turismului 526 0.75% 520

IDA (Apă) Sistemul de aprovizionare cu apă 525 0.75% 540

Continuarea anexei
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81

3.1 Introducere

Acest capitol examinează rolul fi nanţelor 
publice în sprijinirea strategiilor de dezvol-
tare a Moldovei care ar accelera creşterea 
economică, ar genera locuri de muncă şi re-
surse directe pentru reducerea sărăciei. Deşi 
guvernul Moldovei a reuşit în mod admirabil 
să diminueze povara datoriilor sale externe, 
spaţiul fi scal rămas pentru manevrare va 
rămâne limitat până când guvernul nu-şi 
va putea refi nanţa datoriile multilaterale şi 
bilaterale faţă de Clubul de la Paris. Pentru a 
realiza această sarcină, guvernul are nevoie 
de mai multă cooperare din partea credito-
rilor săi multilaterali şi bilaterali, după cum 
s-a discutat în Capitolul 1. Datorită propriilor 
eforturi de reducere a datoriilor externe, 
guvernul se va afl a pe o poziţie mai puter-
nică când va începe să negocieze cu aceşti 
creditori.

Indiferent de problema datoriilor, guvernul 
are fl exibilitatea şi capacitatea necesare 
pentru a-şi extinde opţiunile. Parţial, suc-
cesul său depinde de propria abilitate de a 
mobiliza resursele interne. Guvernul a făcut 
deja foarte mult pentru a reforma sistemul 
de impozitare şi poate face mai mult pentru 
a ameliora generarea veniturilor. Unele din 
principalele recomandări din acest capitol 
se axează pe modalităţile de creştere a veni-
turilor şi pe modernizarea structurii sistemu-
lui de impozitare.

Acest capitol, de asemenea, formulează 
recomandări asupra realocării cheltuielilor 
publice. Se susţine că guvernul trebuie să 
aloce o proporţie mai mare din cheltuie-
lile publice pentru serviciile economice şi 
pentru investiţiile publice, în special în in-
frastructura economică. Deoarece o mare 

C a p i t o l u l  3 :

Finanţele publice pentru 
creşterea şi reducerea sărăciei

parte din infrastructura ţării s-a deteriorat, 
aceste investiţii sunt extrem de necesare. De 
altfel, ele ar putea reprezenta un stimulent 
semnifi cativ pentru creşterea economică, 
pentru că investiţiile publice corect direcţio-
nate pot atrage sau stimula investiţiile priva-
te. Investiţiile publice pot fi  folosite şi pentru 
a concentra mai multe resurse în serviciile 
economice care favorizează în principal 
gospodăriile casnice sărace. Ca de exemplu, 
în cazul investiţiilor în sistemele de irigare şi 
drumurile rurale.

3.2 Mobilizarea veniturilor 
interne

Mobilizarea veniturilor din impozite este 
esenţială pentru implementarea unei Strate-
gii de Creştere Economică şi Reducere a Să-
răciei bazată pe investiţii. Cu toate acestea, 
veniturile bugetului consolidat au format 
24.2% din PIB în 2003, mai puţin decât va-
loarea cea mai înaltă - o pătrime din PIB - în-
registrată în anul 1997. De altfel, se estimea-
ză că ele vor descreşte în continuare, până la 
22.5% din PIB în 2007. Cheltuielile bugetului 
consolidat au fost reduse şi mai drastic ca 
veniturile, de la 40.5% din PIB în 1997 până 
la 22.7% din PIB în 2003, o diminuare de 
40%. În anii 2000-2002, defi citul bugetar 
a variat între zero şi minus un procent din 
PIB. În 2003, bugetul a avut un surplus de 
1.6% din PIB. Astfel, în ultimii ani, guvernul a 
implementat o politică fi scală relativ strictă, 
dacă nu chiar contradictorie.

O dată cu descreşterea veniturilor, contri-
buţiile pentru asigurarea socială şi medicală 
sunt programate să fi e majorate. Contribuţiile 
pentru asigurările sociale de stat au crescut de 
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50Dacă includem în calcule contribuţiile sociale şi medicale, atunci raportul veniturilor sociale la PIB este 
de 31.5% în 2003 şi se pronostichează că acestea se va cifra la 31.9% în 2007.

la 6.4% din PIB în 1999 până la 7.3% în 2003 şi, 
conform pronosticurilor, vor spori stabil, atin-
gând 8.3% din PIB în 2007. Se prevede că şi 
contribuţiile pentru asigurarea medicală, care 
a fost introdusă în 2004, se vor majora către 
2007.50 Creşterea contribuţiilor totale pentru 
cele două fonduri de asigurare, planifi cată 
pentru anul 2007, se afl ă în contrast cu dimi-
nuarea altor venituri din impozite.

Veniturile pentru protecţia socială se extind, 
nu însă şi veniturile pentru fi nanţarea altor 
funcţii esenţiale de stat, precum prestarea 
serviciilor publice şi infrastructura. De altmin-
teri, atunci când contribuţiile pentru aceste 
fonduri sunt excesive, ele îi pot descuraja pe 
patroni să plătească pentru munca prestată, 
pentru că ele atrag costuri salariale directe 
mai mari. În toate economiile în care există 
o insufi cienţă largă de locuri de muncă, acest 
sistem nu este recomandabil. Mai ales în situ-
aţia în care o mare parte din povara fi nanţării 
revine angajaţilor. Adesea o alternativă prefe-
rabilă este ca impozitul pe venitul global să 
determine fi nanţarea protecţiei sociale.

Majorarea cheltuielilor pentru protecţia soci-
ală îi va favoriza pe cei săraci şi este necesară, 
fără îndoială. Cu toate acestea, atâta timp cât 
se menţine combinaţia dintre deservirea da-
toriilor şi descreşterea veniturilor din impozi-
te, investiţiile publice şi prestarea serviciilor 
publice de bază vor fi  limitate, ca şi sporirea 
veniturilor şi dezvoltarea umană. Creşterea 
durabilă a economiei este decisivă pentru fi -
nanţarea necesităţilor mai mari de protecţie 
socială. Deşi majorarea cheltuielilor curente, 
precum asigurările sociale şi medicale, poate 
stimula o cerere agregată, ele nu extind ca-
pacitatea de producţie a economiei.

În 2004, veniturile din alte surse decât impo-
zitele au reprezentat 18% din toate venituri-
le, însă se prevede că ele vor descreşte de la 
6.4% din PIB în 2004 la 5.7% în 2007. Minis-
terul Finanţelor consideră această micşorare 
ca un obiectiv dezirabil de efi cientizare şi 
raţionalizare a sistemului de venituri. Aceste 
venituri sunt generate de un amalgam de di-

ferite taxe, precum taxa pentru drumuri, taxa 
de utilizare a mărcilor comerciale de stat, 
taxa pentru extragerea resurselor naturale şi 
plăţi pentru acordarea licenţelor. Ele de ase-
menea includ venitul net al Băncii Naţionale, 
care variază de la an la an. În ciuda acestui 
fapt, dacă veniturile din alte surse se micşo-
rează, atunci veniturile din impozite trebuie 
majorate, pentru a compensa declinul.

Ca şi în cazul altor ţări, Moldovei i s-a reco-
mandat să se bazeze mai mult pe impozitele 
indirecte, mai cu seamă pe taxa pe valoare 
adăugată (TVA). Impozitele indirecte for-
mează în prezent aproximativ 42% din toate 
veniturile de stat. Însă, conform Cadrului 
de Cheltuieli pe Termen Mediu (CCTM), se 
preconizează că impozitele indirecte vor 
descreşte în raport cu PIB-ul de la 15.2% 
în 2003 la 13.8% în 2007. Pentru ca TVA să 
poată fi  considerată o formă efi cientă de 
impozitare, veniturile generate de taxa pe 
valoare adăugată, care formează aproape 
două treimi din valoarea tuturor impozitelor 
indirecte, trebuie să crească, dar se prevede 
că veniturile din acest impozit se vor majora 
doar marginal. Aceste tendinţe plasează un 
accept mai puternic pe impozitele directe 
pentru creşterea veniturilor.

Taxele pe valoarea adăugată sunt deseori 
recomandate pentru substituirea taxelor 
comerciale. Dar un studiu recent asupra 
TVA şi liberalizării comerţului (Baunsgaard 
şi Keen 2004) constată că aplicarea taxelor 
pe valoarea adăugată a fost efi cientă pentru 
compensarea pierderii taxelor comerciale, 
ca rezultat al liberalizării comerţului, doar 
în ţările cu venituri mari. Ţările cu venituri 
medii sunt capabile să compenseze numai 
aproximativ 35% din pierderile de venituri 
din cauza liberalizării comerţului. Totuşi, 
constatarea cea mai neliniştitoare este că 
taxele indirecte aplicate în ţările cu venituri 
mici nu pot restabili pierderile de venituri 
provocate de liberalizarea comerţului.

Incidenţa taxei pe valoarea adăugată s-a trans-
ferat considerabil asupra bunurilor importate 
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şi se bazează mai puţin pe bunurile produse în 
ţară. În 2003, veniturile din TVA pentru mărfu-
rile importate au format 8.7% din PIB, în timp 
ce veniturile din TVA pe bunurile produse în 
ţară au constituit 4.3%. Situaţia este exact in-
versă celei din 1997, când proporţia pentru 
bunurile importate a fost de 1.8% şi de 8.8% 
pentru bunurile produse în ţară. Aceasta se 
explică parţial prin faptul că în anul 1999 a fost 
schimbată destinaţia TVA, care a început să fi e 
colectată şi de pe importurile din ţările CSI, 
precum şi din alte ţări.

O altă parte a explicaţiei vine din restituirea 
TVA, care a constituit 2.8% din PIB în 2003. 
De asemenea, în comparaţie cu taxele co-
merciale, impozitele pe vânzările de bunuri 
şi servicii din interiorul ţării sunt limitate în 
potenţialul lor de colectare a veniturilor într-
o economie cu un sector informal atât de 
mare. O altă explicaţie posibilă pentru lipsa 
veniturilor este că pragul minim pentru înre-
gistrarea obligatorie ca plătitor de TVA a fost 
ridicat, presupunându-se că astfel TVA va fi  
mai efi cientă. Un studiu cu privire la impozi-
te, realizat în 2003 în treisprezece ţări afl ate 
în tranziţie din Europa de Est, Caucaz şi Asia 
Centrală, a constatat că în 2000 Moldova a 
avut o rată efectivă a TVA de 10 procente 
(adică, colectarea curentă a TVA în raport cu 
baza TVA) (Stepanyan 2003, p. 15). Această 
rată pare favorabilă în comparaţie cu cea 
din alte ţări, în special Rusia, Azerbaidjan 
şi Georgia, cu toate acestea însă, ea s-a di-
minuat de la o valoare mai mare, de 17% în 
1998. O tendinţă similară a fost caracteristică 
pentru rata de efi cienţă a TVA (rata efectivă 
a TVA raportată la rata statutară): ea s-a re-
dus de la 80% în 1998 la 52% în 2000.

Pentru că TVA se plăteşte pentru importuri, 
impozitele pe operaţiunile comerţului ex-
tern au rămas mici, constituind, de exemplu, 
1.7% din PIB în 2003. Unul din motivele pen-
tru care TVA şi impozitele comerciale sunt în 
acelaşi timp mici este semnarea aranjamen-
telor de comerţ liber cu ţările din Europa de 
Sud-Est şi CSI. Un alt motiv este că guvernul 
s-a abţinut să majoreze unele tarife la impor-
turi, deşi poate să o facă conform acordului 
de aderare la OMC. Tariful mediu pe impor-
turi (calculat ca medie ponderată) a fost de 

3.9% în 2001 (World Development Indicators 
2004, Tabelul 6.6). Pentru comparaţie, iată 
câteva cifre: media ponderată a tarifului a 
fost de 7.3% în România, 7.5% în Ungaria (în 
2002) şi 12.4% în Albania. Mai mult pentru 
a genera venituri atât de necesare şi mai 
puţin pentru proteja comerţul, unele tarife 
la importuri ar putea fi  ridicate moderat fără 
a încălca regulil OMC.

Guvernul a încercat să atribuie o structură pro-
gresivă taxei pe valoarea adăugată, stabilind 
trei rate sub cea standard de 20%. Acestea 
sunt: 8% pentru produsele de panifi caţie şi 
lactate, 5% pentru produsele agricole ne-
prelucrate şi zero procente pentru încălzire, 
electricitate şi medicamente. Venitul atribuit 
pentru ratele de cinci şi opt procente nu repre-
zintă mai mult de douăzeci de procente din 
veniturile totale. Cu toate acestea, gestionarea 
ratelor diferenţiate este difi cilă, în special, într-
o economie cu un sector informal extins.

Unii specialişti în taxe şi impozite justifi că 
ratele mai mici ale impozitelor prin necesi-
tatea de a încuraja sectorul informal să se 
legalizeze în cadrul economiei formale. Dar 
prevederile, în sine, probabil nu reprezintă 
o motivaţie sufi cientă pentru o asemenea 
schimbare. Creşterea economică sau reduce-
rea unei reglementări de stat inutile se pare 
că sunt mai importante. Lipsa administrării 
efi ciente presupune probabil că taxa pe va-
loarea adăugată nu este atât de progresivă 
precum sugerează structura sa nominală. 
Deşi în teorie impozitele pe consum pot fi  
făcute mai progresive, în practică difi cultatea 
colectării lor face mai uşoară plasarea accen-
tului pe impozitele directe pentru obţinerea 
veniturilor şi crearea bunăstării.

Accizele reprezintă o proporţie substanţială 
a veniturilor totale din impozite, între cinci-
sprezece şi optsprezece procente din suma 
totală după anul 2000. Dar majoritatea veni-
turilor generate de ele (peste 40%) provin din 
benzină şi combustibil diesel. Alte 30% sunt 
generate de impozitele pe automobilele im-
portate şi 12% din vinuri şi lichior. Ca procent 
din PIB, accizele se conformează tendinţelor 
precedente de descreştere, micşorându-se 
de la 4.5% în 1997 până la 3.3% în 2003, în 
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mare parte datorită scăderii veniturilor din 
accizele pentru vinuri şi lichior. Se prevede 
că accizele vor descreşte şi mai mult în anii 
următori, până la 2.2% din PIB în 2007. Majo-
rarea veniturilor prin aplicarea accizelor asu-
pra articolelor de lux sau de consum redus 
trebuie să constituie o prioritate a politicii de 
impozitare. Impactul direct asupra săracilor 
probabil nu va fi  substanţial, deoarece unele 
articole, precum automobilele importate 
sau combustibilul diesel, nu sunt utilizate 
sau consumate direct de cei săraci.

Strategia guvernului de majorare a impozitelor 
directe urmăreşte reducerea radicală a ratelor 
impozitelor, bazându-se pe presupunerea că 
această diminuare va conduce la lărgirea bazei 
de impozitare (vezi discuţiile din Capitolul 2). O 
asemenea abordare de prioritizare a ofertei de 
impozitare nu numai că va diminua structura 
progresivă a sistemului de impozitare, dar, de 
asemenea, comportă riscul de micşorare a ve-
niturilor totale. Acest fapt este în general recu-
noscut: de exemplu, FMI a avertizat guvernul 
împotriva reducerii ratelor pentru impozite di-
recte, cu excepţia cazurilor în care pot fi  gene-
rate alte forme de venituri pentru a compensa 
pierderile potenţiale (FMI 2002, p. 13).

Sunt formulate diverse motive pentru a 
micşora ratele impozitelor directe: creşterea 
venitului disponibil, încurajarea legalizării 
activităţilor informale şi crearea unui para-
dis fi scal pentru investiţii străine. În teorie, 
ratele mai mici pot avea efecte pozitive de 
stimulare, dar ele probabil nu vor compensa 
totalmente pierderile substanţiale de venitu-
ri, în special, datorată unei reduceri radicale 
şi rapide a ratelor. Asemenea experimente 
de prioritizare a ofertei şi-au demonstrat in-
efi cienţa în alte ţări (un exemplu remarcabil 
sunt Statele Unite din anii 1980 şi din debutul 
anilor 2000). Rezultatul imediat şi dureros al 
unei asemenea acţiuni ar fi  creşterea defi ci-
telor guvernamentale. Iar acestea provoacă 
reduceri inevitabile ale alocărilor pentru pro-
tecţia socială şi serviciile publice de bază.

Studiul cu privire la impozite citat ante-
rior (Stepanyan 2003) afi rmă că diminuarea 
plafonului pentru impozitele marginale în 
venitul personal şi profi turile corporative 

nu are un impact sesizabil asupra majorării 
veniturilor din impozite. Nu există motive 
să se creadă că economiile oamenilor vor fi  
responsabile pentru micşorarea impozitelor 
pe veniturile personale, deoarece cetăţenii 
din ţările cu venituri mici sau cu venituri 
diminuate fac mai multe economii din pre-
cauţie. Studiul nu a identifi cat nici o dovadă 
că investiţiile private au crescut datorită 
micşorării impozitelor aplicate profi turilor 
corporative, deşi s-ar putea presupune o 
majorare cel puţin modestă (în timp ce alţi 
factori rămân constanţi). Şi, în sfârşit, în ţări-
le în care şomajul şi insufi cienţa locurilor de 
muncă sunt înalte, impozitele mici aplicate 
veniturilor personale nu-i conving pe oame-
ni să solicite mai multe locuri de muncă.

Acest studiu evidenţiază mai degrabă 
simplifi carea sistemelor de impozitare, re-
ducerea scutirilor inutile sau consolidarea 
administrării şi crearea consensului ca bază 
pentru colectarea mai multor venituri. Dat 
fi ind că ratele impozitelor pe venit personal 
şi profi turi corporative au fost diminuate în 
multe ţări cu economii în tranziţie, o redu-
cere ulterioară va avea probabil mai mult 
efecte negative asupra colectării veniturilor.

Guvernul Moldovei a micşorat deja ratele im-
pozitului pe profi turi corporative. Această rată 
moderată era de 28% în anul 2001 şi a scăzut 
de la 32% în 1997. În 2004, ea a fost de 20%. Că-
tre anul 2006, numai în doi ani, se programea-
ză o scădere până la doar 15%, adică mai puţin 
de jumătate cât reprezenta în 1997. Această 
strategie este elaborată, în parte, pentru a 
încuraja legalizarea întreprinderilor în cadrul 
economiei formale şi declararea tuturor profi -
turilor câştigate de ele. De asemenea, strategia 
este elaborată pentru a transforma Moldova 
într-un paradis fi scal pentru investitorii străini, 
după cum s-a întâmplat deja în Irlanda.

În acelaşi timp cu micşorarea bruscă de că-
tre guvern a ratei de impozitare, executivul 
planifi că în CCTM că veniturile din impozitul 
pe profi turi corporative se vor majora de la 
10.8% din totalul veniturilor în 2004 până la 
12.2% în 2007. Cu toate acestea, dacă compa-
niile au reuşit să evite plata impozitul de 28%, 
nu există nici o garanţie că ele vor renunţa la 
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această practică la rata de 15%. În plus, nu 
există nici o garanţie că investitorii străini 
vor veni în Moldova mai ales datorită impo-
zitelor corporative mici. Într-o economie, mai 
importante decât ratele impozitelor sunt 
oportunităţile de generare a profi tului, care 
depind parţial de capacitatea guvernului de 
a utiliza cheltuielile publice, în special, inves-
tiţiile publice, pentru a stimula economia. Pe 
măsură ce economia creşte şi profi turile cor-
porative se majorează, ratele moderate ale 
impozitului pe profi turile corporative, pre-
cum cele de 25%, nu ar reprezenta o piedică 
semnifi cativă pentru investiţiile străine.

O parte a problemei pe care o creează colec-
tarea impozitului pe profi turile corporative 
este mărimea scutirilor de impozite. Conform 
declaraţiilor pe venit din anul 2003, scutirile 
de impozit au constituit 315 milioane lei, iar 
investitorilor străini le-a revenit circa 50 mi-
lioane lei din această sumă. Aproximativ 145 
milioane lei de scutiri au fost dispuse compa-
niilor autohtone pentru a încuraja investiţiile 
în mijloace fi xe şi construcţii. Experienţa inter-
naţională demonstrează că asemenea stimu-
lente fi scale au un efect slab asupra investiţii-
lor private, dar erodează baza de impozitare.

Reformele planifi cate ale impozitului pe 
venitul personal sunt în mare parte similare 
cu cele pentru impozitul pe profi turile cor-
porative. În 2003, venitul personal de până 
la 12,180 lei era impozitat la rata de 10%, 
12,180-16,200 lei la 15% şi mai sus - la 25%. 
Aceste rate refl ectă o reducere de la valoarea 
maximă precedentă de 32%. Se intenţionea-
ză că până în 2007, rata impozitului pentru 
veniturile mici va scădea până la 7%, pentru 
venituri medii - la 10% şi pentru veniturile 
mari - până la 15% (Vezi Tabelul 3.1).

Tabelul 3.1 Ratele impozitului pe venitul 
personal şi modifi cările preconizate

Nivelul venitului
2003

Rata impozitului
2003

Nivelul venitului
2007

Rata impozitului
2007

Descreşterea, 
puncte procentuale

Venituri mici 10 Venituri mici 7 3

Venituri medii 15 Venituri medii 10 5

Venituri mari 25 Venituri mari 15 10

 SURSĂ: CCTM 2004

Această modifi care în favoarea ratelor mar-
ginale foarte mici face sistemul impozitelor 
directe cu siguranţă mai puţin progresiv. 
Persoanele cu venituri mici vor benefi cia de 
o reducere de trei puncte procentuale, cele 
cu venituri medii – de cinci puncte procen-
tuale, iar cele cu venituri mari - de o reducere 
de zece puncte procentuale, ceea ce va face 
structura impozitelor semnifi cativ mai puţin 
progresivă într-o ţară cu o inegalitate înaltă. 
În anul 2003, raportul ratei impozitului pen-
tru venituri medii la rata impozitului pentru 
venituri mici a fost de 1.5, iar raportul ratei 
impozitului pentru venituri mari la rata im-
pozitului pentru venituri mici a fost de 2.5. 
În 2007, primul coefi cient se va reduce până 
la 1.43 şi al doilea până la 2.14.

Aceste schimbării vor slăbi egalitatea verti-
cală a sistemului de impozite din Moldova. 
Contribuabilii cu o capacitate mai mare de 
plată vor benefi cia de impozite comparative 
mai mici. În termeni relativi, contribuabilii 
cu venituri mici vor obţine cele mai puţine 
benefi cii. În Moldova ratele impozitelor pe 
venitul personal raportate la PIB sunt deja 
mici în comparaţie cu alte ţări cu economii în 
tranziţie. În 2000, acest procent a fost de 1.5, 
în timp ce media neponderată pentru alte 
economii în tranziţie a fost de două ori mai 
mare, adică de 3.2% (Stepanyan 2003, p. 16).

Dacă guvernul va reduce cea mai înaltă 
rata marginală pentru veniturile personale, 
aceasta va fi  mult mai mică decât ratele 
comparabile din majoritatea altor ţări în curs 
de tranziţie din Europa Centrală şi de Est şi 
CSI (Tabelul 3.2). De exemplu, în 2003, cea 
mai înaltă rată marginală a acestui impozit în 
Bulgaria a fost de 29%, în România – 40% şi 
în Slovenia – 50%. Doar în Bulgaria cea mai 
înaltă rată este comparabilă cu cea Moldo-
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vei, de 20%. În Europa de Vest, ratele mar-
ginale ale impozitului tind să fi e chiar mai 
înalte: 45% în Italia, 49% în Germania şi 59% 
în Danemarca (Tabelul 3.2). În comparaţie cu 
alte ţări din regiune, Moldova a planifi cat un 
experiment ce prioritizează oferta, ceea ce 
este potenţial periculos pentru sistemul său 
de impozitare.

Tabelul 3.2 indică, de asemenea, că cea mai 
înaltă rată a impozitului pentru profi turile 
corporative în Moldova în 2003 era cea mai 
mică printre cele treisprezece ţări citate. 
(2003 reprezintă ultimul an în care ratele de 
impozitare pot fi  comparate de la o ţară la 
alta). În ultimii ani, ţările s-au confruntat cu 
constrângeri sau li s-a recomandat autoritar 
să micşoreze ratele de impozitare pentru ac-
tivităţile comerciale. Există şi alte ţări care au 
optat pentru rate mici la impozitele corpora-
tive ca să atragă investiţii străine. În Irlanda 
impozitul corporativ este de 16%; în Lituania 
şi Macedonia – 15%. Totuşi, guvernul tre-
buie să studieze atent experienţa acestor 
ţări pentru a determina dacă Moldova are 
aceleaşi avantaje ca şi Irlanda şi ce succese 
au înregistrat unele ţări cu economii în tran-
ziţie, precum Lituania.

Studiul lui Stepanyan a relevat că veniturile 
din impozitele pentru profi tul corporativ în 
Lituania s-au diminuat de la 5.8% din PIB în 
1992 până la 1.9% în 1996 şi au scăzut ulte-
rior până la doar la 0.7% în 2000 (Stepanyan 
2003, p. 18). În 1991, rata pe profi tul corpo-
rativ în Lituania a fost de 29% şi în 2000 s-a 
redus până la 24%. Scutirile, precum cele 
acordate investiţiilor străine, sunt şi ele o 
parte a problemei. Acelaşi studiu a constatat 
că în Moldova veniturile din impozite s-au 
micşorat de la 4.9% din PIB în 1995 până la 
1.5% în 2000. Procentajul mediei nepon-
derate pentru toate ţările incluse în acest 
studiu a fost de 2.5% în 2000.

Tabelul 3.2 Cele mai înalte rate margi-
nale ale impozitului pe venitul personal şi 
profi turile corporative în diferite ţări, 2003 
(procente)

Ţara Personal Corporativ 

Moldova 2004 25 20

Moldova
Planifi cat 2007 15 15

Bulgaria 29 24

Polonia 40 27

România 40 25

Slovacia 38 25

Slovenia 50 25

Ucraina 40 30

Belgia 50 39

Danemarca 59 30

Germania 49 27

Grecia 40 35

Italia 45 34

Olanda 52 35

SURSĂ: Indicatorii Mondiali ai Dezvoltării 2004, 
Tabelul 5.6

Dacă Moldova va adera la Uniunea Euro-
peană, ea va avea nevoie de un sistem de 
impozite care generează venituri sufi ciente 
pentru fi nanţarea cheltuielilor publice în 
valoare comparabilă cu cea a ţărilor Uniunii 
Europene. După cum a fost remarcat în capi-
tolul precedent, aderarea Moldovei la UE va 
fi  compromisă considerabil dacă Moldova 
va fi  considerată de către actualii membri ca 
un paradis fi scal, unde să se transfere com-
paniile. În 2000, în Moldova venitul global 
colectat de guvern din impozite a fost de 
aproximativ 22% din PIB (Stepanyan 2003, 
p. 20). Această rată pare favorabilă în com-
paraţie cu proporţia înregistrată în alte ţări 
cu venituri mici, precum Republica Kirghizia 
(aproape 12%), Georgia (14%) şi Azerbaidjan 
(14.5%). Însă procentajul mediei nepondera-
te pentru statele din OCDE a fost de aproxi-
mativ 38%. Obiectivul strategic al Moldovei 
ar putea să urmărească anume acest nivel 
de impozitare, şi nu să-l micşoreze până la 
nivelul celorlalte ţări cu venituri mici şi eco-
nomii în tranziţie.
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Reducerea în continuare a ratei impozitului 
pe profi turile corporative până la 15% va 
plasa Moldova sub pragul impozitelor exis-
tente în majoritatea altor ţări europene şi CIS. 
Moldova ar putea probabil să restabilească 
impozitul său marginal cel mai înalt până la 
25%, să-şi menţină cea mai înaltă rată margi-
nală a impozitului pe venitul personal la fel la 
25%, dar cu toate acestea va avea un sistem 
de impozitare relativ mai puţin progresiv de-
cât în majoritatea ţărilor din regiune.

Preocuparea Guvernului este că impozitele 
directe (cu excepţia, contribuţiilor la asigurările 
sociale şi medicale) ca procent din veniturile 
totale au descrescut începând cu anul 1997. 
Deşi impozitele pe profi turile corporative au 
constituit 8.3% din veniturile totale în 1997, ele 
s-au redus la 7.7% în 2003. În mod similar, im-
pozitele pe venitul personal au descrescut de la 
9.6% până la 8.3% între anii 1997 şi 2003. Luând 
în consideraţie acest declin, nu este preferabil 
să se micşoreze ratele impozitelor pe venitul 
personal şi profi turile corporative. Acest raport 
recomandă să se menţină structura impozite-
lor pe venitul personal din anul 2003 (şi anume, 
ratele de 10, 15 şi 25%), iar rata impozitului pe 
profi turile corporative să fi e iarăşi de 25%, ceea 
ce ar contribui la durabilitatea structurii fi scale, 
potrivită cu reducerea sărăciei.

Impozitele pe proprietate, precum impozitul 
pe bunuri imobile şi cel funciar, de asemenea 
s-au micşorat. Împreună, impozitul pe bunuri 
imobile şi cel funciar s-au diminuat de la 1.3% 
din PIB în 1999 la 0.7% în 2003. Pe măsură ce 
economia creşte şi se majorează valoarea 
bunurilor pe termen lung, valoarea venituri-
lor pe proprietate trebuie să sporească şi ea. 
Aceasta depinde de o înregistrare mai bună 
şi evaluarea proprietăţii la valoarea pieţei, pe 
care guvernul încearcă să le implementeze. 
În plus, aceasta depinde de majorarea rate-
lor impozitelor pe proprietate. Un asemenea 
efort ar putea fi  făcut de întregul sistem de 
impozitare mai progresiv, deoarece impozi-
tele pe proprietate afectează predominant 
gospodăriile casnice cele mai bogate.

Opţiunile ce merită a fi  examinate atent 
vizează eforturile comune de a înregistra şi 
a impozita bunurile imobiliare din spaţiile 

urbane şi de a majora impozitele funciare 
pentru companiile agricole mari. Guvernul a 
studiat posibilitatea de a mări impozitul fun-
ciar pentru a substitui alte forme de impozi-
tare, de exemplu, pentru veniturile gospodă-
riilor ţărăneşti sau pentru produse agricole. 
Această politică trebuie examinată, separat, 
ca un mijloc efi cient de sporire a veniturilor şi 
de transfer al unei părţi mai mari a incidenţei 
asupra gospodăriilor casnice mai bogate. Im-
pozitele funciare sunt de obicei o modalitate 
mai efi cientă de majorare a veniturilor decât 
impozitele pentru veniturile gospodăriilor 
ţărăneşti, care sunt mai difi cil de măsurat.

În concluzie, guvernul trebuie să se concen-
treze asupra sporirii veniturilor din impozite 
printr-o structură mai progresivă, şi să nu rişte 
pierderi de venituri din cauza diminuării de 
progresivitate a structurii verticale a sistemului 
de impozitare. În acest scop, guvernul ar putea 
iniţia un efort comun de consolidare a efi -
cienţei taxei pe valoarea adăugată, care a fost 
selectată ca bază a sistemului de impozitare 
în Moldova, şi să asigure că impactul este într-
adevăr progresiv. Pentru a garanta o dinamică 
a sistemului de impozitare pe măsură ce veni-
turile per capita continuă să crească, guvernul 
trebuie să menţină structura curentă a ratelor 
impozitelor pe venitul personal şi profi turile 
corporative. În fi ne, rata impozitului pe profi tu-
rile corporative trebuie să fi e stabilită din nou 
la 25%, în concordanţă cu valoarea maximă a 
ratei impozitului pe venitul personal.

Pentru a obţine o efi cienţă mai mare a sis-
temului de impozitare (prin diminuarea 
ratelor), mulţi reformatori tradiţionalişti ai im-
pozitării au sacrifi cat progresivitatea şi astfel 
au redus perspectivele de creştere a venitu-
rilor. Însă versiunea radicală a unei asemenea 
recomandări provine de la economiştii care 
cred în prioritizarea ofertei de impozitare; din 
păcate, nu există nici o probă pragmatică ce 
poate confi rma că diminuarea impozitelor pe 
venitul personal şi profi turile corporative va 
conduce la o sporire semnifi cativă a venitu-
rilor. Justifi carea lor este că baza impozabilă 
se va extinde, dacă ratele impozitelor se dimi-
nuează, în special, pentru cei cu venituri mari. 
Dar totuşi, este mai mult probabil că baza de 
impozitare se va extinde datorită unei creşte-
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ri economice durabile şi atotcuprinzătoare şi 
unei administrări mai efi ciente a impozitelor, 
decât prin micşorarea impozitelor pe venitu-
rile personale şi profi turile corporative. Inten-
ţia declarată a Moldovei de a reduce radical 
aceste rate trezeşte îngrijorare.

3.3 Povara datoriilor 
externe şi interne

Guvernul Moldovei continuă să deţină datorii 
externe considerabile care îi limitează capaci-
tatea de a aloca venituri publice pentru stimu-
larea creşterii economice şi reducerea sărăciei. 
Datoriile externe sunt o moştenire tragică a 
perioadei de tranziţie anterioare, când venitu-
rile medii au scăzut brusc la nivelul ţărilor cu 
venituri mici, în timp ce instituţiile fi nanciare 
externe au refuzat să acorde împrumuturi în 
condiţii preferenţiale (vezi Capitolul 2).

În anul 1992, datoriile publice externe consti-
tuiau doar 16.5 milioane dolari SUA; însă către 
1997 ele au crescut până la peste 709 milioane 
dolari SUA (Tabelul 3.3). Cea mai mare valoare 
a datoriilor publice externe a fost atinsă în 
anul 2000 cu 781 milioane dolari SUA. Din 
anul 2000, guvernul a depus eforturi pentru 
a reduce datoriile publice externe. De exem-
plu, guvernul a răscumpărat datoriile faţă 
de Gazprom din Rusia şi Corporaţia Hewlett 
Packard. În acelaşi timp, guvernul a încercat să 
restructureze creditele comerciale către bănci 
şi euro-obligaţiile rămase şi datoriile faţă de 
creditorii bilaterali care nu făceau parte din 
Clubul de la Paris. În rezultat, datoriile externe 
s-au micşorat până la 672 milioane dolari SUA 
în 2004, adică 25.7% din PIB-ul Moldovei.

Guvernul a plătit un preţ mare alocând fonduri 
pentru reducerea datoriilor, care ar fi  putut fi  
utilizate pentru stimularea creşterii economice 
şi reducerea sărăciei. În lipsa unor alternative 
reale, această concesiune a fost probabil inevi-
tabilă. Guvernul poate fi  felicitat pentru succe-
sul în reducerea datoriei la proporţii ce permit 
o administrare mai uşoară, însă creditorii ex-
terni ar putea facilita acest proces prin oferirea 
unui grad mai înalt pentru restructurare.

Tabelul 3.3 Datoriile publice externe, 1992-
2004 (milioane dolari SUA)

Anul Total Datorii Anul Total Datorii

1992 16.5 1999 661.9

1993 188.5 2000 781.3

1994 345.1 2001 699.8

1995 401.3 2002 724.3

1996 540.2 2003 751.4

1997 709.1 2004 660.7

1998 719.6

SURSĂ: Guvernul Moldovei, Ministerul Finanţelor

Datorită eforturilor depuse de guvern, insti-
tuţiile multilaterale deţin în prezent 63% din 
datoriile externe ale Moldovei, iar creditorii 
bilaterali - 33%. Restul de 5% sunt datorii 
comerciale. Moldova va continua să deţină 
datorii substanţiale atâta timp cât Fondul 
Monetar Internaţional nu va ajunge la un 
acord cu guvernul asupra Fondului de Dez-
voltare şi Reducere a Sărăciei (vezi Capitolul 
2). Fără acest acord, guvernul nu poate să 
înceapă negocierile cu instituţiile Bretton 
Woods privind datoriile multilaterale sau să 
deschidă negocierile cu Clubul de la Paris 
privind datoriile bilaterale. Aprobarea unei 
strategii naţionale proprii de reducere a să-
răciei ar putea fi  o condiţie sufi cientă pentru 
încheierea acestui acord.

Guvernul şi-a asigurat un răgaz temporar 
acumulând amânări ale achitării datoriilor 
şi restructurând euro-obligaţiile. Pentru a 
plăti datoria externă la timp şi în întregime 
în 2002, ar fi  trebuit să fi e alocate 62% din 
veniturile publice totale; în realitate, au fost 
alocate 28%. Trebuie să fi e clar că cifra de 
peste 60% este o proporţie inacceptabil de 
mare, luând în consideraţie şi alte necesităţi 
care trebuiau acoperite din veniturile publi-
ce. În 2003, achitarea tuturor datoriilor ar fi  
solicitat jumătate din veniturile publice, în 
comparaţie cu 23% alocate în prezent. În 
consecinţă, datoriile restante faţă de cre-
ditorii externi au crescut de la 3.4 milioane 
dolari SUA în 2000 la 69.9 milioane dolari 
SUA în 2003. Deoarece creditorii multilate-
rali şi marii creditori bilaterali au refuzat să 
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renegocieze datoriile faţă de ei, guvernul nu 
are altă alternativă decât să acumuleze dato-
rii restante sau să reducă drastic cheltuielile 
pentru serviciile sociale.

Odată cu începerea negocierilor privind 
datoriile multilaterale, guvernul are un argu-
ment puternic în favoarea sa, dat fi ind faptul 
că acele credite au fost acordate în condiţiile 
BIRD din greşeală, iar acum ele ar trebui re-
fi nanţate în condiţiile mai favorabile ale IDA. 
O estimare din anul 2001 susţine că numai 
economiile pe achitarea dobânzii sunt de 
157 milioane dolari SUA (Olortegui 2001). 
Guvernul va putea, de asemenea, încerca să 
restructureze datoriile sale bilaterale faţă de 
Clubul de la Paris şi să utilizeze noile condiţii 
ca bază pentru renegocierea datoriilor sale 
comerciale restante.

Tabelul 3.4 Raportul dintre datorii şi ex-
porturi al unor ţări în curs de tranziţie cu 
venituri mici.

Ţara Datorii/
Exporturi

Clasifi carea 
datoriilor

Armenia 111 L

Georgia 144 M

Kirghizia 221 S

Moldova 126 M

Mongolia 107 M

Tadjikistan 124 S

Uzbekistan 136 M

SURSĂ: Indicatorii Mondiali ai Dezvoltării 2004, 
Tabelul 4.17. ‘L’ (datorii mici); ‘M’ (datorii medii); ‘S’ 
(datorii mari)

În valoare curentă, datoria externă a Moldo-
vei reprezintă 126% din valoarea exporturilor 
sale în anul 2002 (Tabelul 3.4). Aceasta o pla-
sează în categoria altor ţări în curs de tranziţie 
cu venituri mici (Armenia, Georgia, Kirghizia, 
Mongolia, Tadjikistan şi Uzbekistan), care de-
ţin o datorie externă substanţială. Deşi ase-
menea datorii împiedică grav capacitatea de 
a accelera creşterea economică, aproape nici 
un stat de pe această listă nu se califi că drept 

‘ţară cu datorii mari’ în cadrul iniţiativei HIPC 
(pentru ţările cu cele mai mari datorii). Doar 
Republica Kirghizia, cu un raport al datoriilor 
faţă de exporturi de 221%, s-ar putea califi că 
pentru acest program. Problemele legate de 
datoriile externe ale acestor ţări cu venituri 
mici nu au fost studiate sufi cient de bine. În 
ciuda promisiunilor făcute, agenţiile de dez-
voltare internaţionale nu au lansat iniţiative 
pentru diminuarea poverii de datorii a aces-
tor ţări în tranziţie, deşi asemenea iniţiative 
ar trebui să reprezinte o prioritare.

Din cauza politicilor promovate de creditorii 
multilaterali şi bilaterali, guvernul Moldovei 
a fost nevoit să găsească propriile soluţii. El 
a reuşit să achite creditele comerciale, să re-
negocieze datoriile în euro-obligaţiuni şi să 
semneze acorduri privind datoriile bilaterale 
faţă de România şi Turcia. Există o doză de 
ironie în faptul că aceste ţări au fost mai ge-
neroase în chestiunea datoriilor decât multe 
ţări mai bogate. Guvernul a răscumpărat de 
asemenea datoria sa faţă de RAO Gazprom 
din Rusia, după ce a retras în 2004 o datorie 
neplătită de 140 de milioane dolari SUA, şi 
datoria faţă de Hewlett Packard, achitând o 
datorie restantă de 11 milioane dolari SUA.

În pofi da absenţei unei susţineri din partea 
agenţiilor fi nanciare internaţionale, guvernul 
a reuşit să-şi facă mai uşor de administrat da-
toriile, atât cele externe, cât şi cele interne. În 
2004, datoria publică totală reprezenta circa 
37% din PIB, în comparaţie cu 57% în 2002 
(Tabelul 3.5). Reducerea datoriei externe, de 
la 44.4% în 2002 la 25.7% în 2004, reprezintă 
aproape în exclusivitate o reducere operată 
datoriei totale.

Tabelul 3.5 Total datorii de stat, externe şi 
interne (% din PIB)

Tipul datoriei 2002 2003 2004 2007
(Planifi cat)

Datorii interne 12.5 10.6 11.6 8.3

Datorii externe 44.4 36.0 25.7 25.9

Total Datorii 56.9 46.6 37.3 34.2

SURSĂ: CCTM 2004 şi Ministerul Finanţelor
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După lansarea discuţiilor cu creditorii bilate-
rali din Clubul de la Paris şi creditorii multi-
laterali, poziţia guvernului ar trebui să fi e mai 
puternică decât în trecut pentru a negocia 
anularea sau refi nanţarea datoriilor. Rusia, 
care este ţară membră a Clubului de la Paris, 
este cel mai mare creditor al Moldovei, fi ind 
urmată de Statele Unite. Germania, Italia şi Ja-
ponia deţin proporţii relativ mici ale datoriei 
Moldovei. Anularea unor datorii multilaterale 
este adecvată, deoarece Moldova a fost forţa-
tă să accepte condiţii comerciale de creditare 
atunci când trebuia să benefi cieze de condiţii 
preferenţiale. Moldova a devenit eligibilă 
pentru creditare preferenţială doar în anul 
1997, după criza economică gravă prin care 
a trecut. Unele instituţii multilaterale au ar-
gumentat că în debutul anilor 1990 guvernul 
Moldovei nu a solicitat condiţii preferenţiale 
pentru creditate. La drept vorbind, este difi cil 
să crezi această versiune. Chiar dacă a fost 
adevărată, ea nu scuteşte aceleaşi instituţii 
multilaterale, la fel ca şi instituţiile publice, 
de responsabilitatea de a fi  oferit guvernului 
recomandări tehnice mai bune privind cate-
goria creditelor pe care acesta să şi le asume.

Pentru a fi nanţa propriile defi cite bugetare 
din anii 1990, care au fost generate, în pri-
mul rând, de deservirea datoriilor externe, 
guvernul nu avea alte alternative decât să 
mărească datoriile interne. Această depen-
denţă, adică datoria externă care condi-
ţionează mărirea datoriei interne cu dobânzi 
înalte, accentuează caracterul contradictoriu 
al politicii de contractare a împrumuturilor 
în termeni BIRD, care nu creează bunuri ce 
ar putea genera venituri pentru rambursa-
rea lor (vezi Capitolul 2). Mai târziu, guvernul 
a redus datoria internă, de la 12.5% din PIB 
în 2002 la 11.5% în 2004 şi planifi că s-o mic-
şoreze până la 8.3% în 2007 (Tabelul 3.5). 
Aceasta se va putea realiza prin reducerea 
emiterii hârtiilor de valoare, extinderea scan-
denţelor şi achitarea creditelor faţă de Banca 
Naţională a Moldovei. Problema datoriei in-
terne s-a agravat în timpul crizei fi nanciare 
din Rusia, când guvernul a fost forţat să facă 
împrumuturi de la banca centrală pentru a 
fi nanţa cheltuielile neacoperite de venituri. 
În anul 1998, a fost înregistrată cea mai mare 
valoare a datoriei interne – 17.2% din PIB.

Veniturile provenite din privatizare nu au 
fost şi nu vor fi  sufi ciente pentru diminuarea 
datoriei interne. Există puţine proprietăţi de 
stat care ar putea fi  privatizate; şi în orice 
caz, nu este clar dacă privatizarea ar fi  cea 
mai reuşită alternativă. O opţiune mai bună, 
pe care guvernul a început s-o urmeze, a 
fost extinderea scadenţei multor hârtii de 
valoare interne de la unul sau doi ani la trei-
cinci ani, în locul obligaţiilor de stat care au 
scadenţe până la un an.

La sfârşitul lui 2004, s-a mărit pe neaşteptate 
cererea pentru obligaţiile de stat pe termen 
scurt, poate datorită transferurilor de peste 
hotare, chiar dacă dobânda pentru ele era 
mai mică decât rata infl aţiei. Atât timp cât 
scadenţele pentru hârtiile de valoare sunt 
extinse şi cererea pentru ele se menţine, 
deservirea datoriei interne este posibilă. 
Problema constă în faptul că aceste resurse 
fi nanciare sunt utilizate pentru a plăti dato-
riile, şi nu pentru investiţii publice; cu alte 
cuvinte, politica de creştere a gradului de 
îndatorare fără a crea bunuri este aplicată în 
continuare, dar sub altă formă.

La mijlocul anilor 1990, guvernul s-a con-
fruntat cu o problemă semnifi cativă legată 
de datoriile externe, din cauza majorării 
cheltuielilor pentru importurile de energie 
de la Gazprom, o companie privată din Ru-
sia. Această datorie provine din anul 1994, 
când Gazprom a mărit preţurile pentru gaze 
până la nivelul celor mondiale şi a început 
să încaseze mai mulţi bani pentru livrările de 
gaz către compania Moldova Gaz, care, de 
asemenea, este o companie privată. Pentru 
că guvernul a decis, din raţiuni de echitate, 
să nu majoreze preţurile de consum pen-
tru gospodăriile casnice şi pentru unele 
activităţi de producţie, comerţul cu gaze a 
generat pierderi. În consecinţă, guvernul a 
considerat necesar să-şi asume datoria faţă 
de Gazprom (care a crescut până la 11.2% 
din PIB în 1994). Această datorie s-a majorat 
alarmant în anii 1998-1999. Totuşi, guvernul 
şi-a răscumpărat datoria în 1999, achitând 
36.4 milioane dolari SUA din suma datoriei 
restante de 140 milioane dolari SUA. Atunci 
când datoria a crescut din nou după 1999, 
guvernul a plătit 50.1 milioane dolari SUA în 
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2004 pentru a retrage noua datorie restantă 
de 114.5 milioane dolari SUA.

În fi ne, guvernul a reuşit să-şi administreze 
datoriile externe şi interne. Pentru aceasta 
s-a plătit un preţ înalt, unul care ar fi  putut 
fi  diminuat substanţial, dacă creditorii ofi ciali 
ar fi  fost mai generoşi cu asistenţa acordată. 
Fără mari eforturi instituţiile Bretton Woods 
ar fi  putut fi  mai generoase în relaţiile lor cu 
Moldova. După cum a fost remarcat în Capi-
tolul 1, ele au amânat aprobarea Strategiei 
de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei 
până la sfârşitul anului 2004 şi când strate-
gia a fost acceptată, nu s-a permis accesul 
la instrumentele preferenţiale. Dacă s-ar fi  
acordat sprijin total, în special de către FMI, 
guvernul ar fi  putut încerca să diminueze sau 
să restructureze datoriile sale externe către 
instituţiile multilaterale şi creditorii bilaterali 
din Clubul de la Paris. Din perspectiva evo-
luţiilor recente, lipsa de încredere reciprocă 
între guvern şi creditorii săi multilaterali nu 
poate fi  atribuită numai primului.

Deoarece a suportat multe difi cultăţi încer-
când să reducă datoriile sale comerciale şi 
faţă de creditorii bilaterali ce nu sunt mem-
bri ai Clubului de la Paris, guvernul are acum 
o poziţie mai solidă pentru a face lobby în 
favoarea unor condiţii mai favorabile de 
restructurare a datoriei externe restante. 
Punctul de plecare pentru aceste negocieri 
este recunoaşterea generală a faptului că 
Moldova ar fi  trebuit să benefi cieze de credi-
te în condiţii preferenţiale, în locul celor co-
merciale, începând cu primele împrumuturi 
contractate în debutul anilor 1990. Astfel, 
diferenţialul între dobânzile acumulate pen-
tru cele două tipuri de credite trebuie să fi e 
iertat imediat. Pe lângă dobânda rezultată 
din diferenţa între condiţiile BIRD şi IDA, sca-
denţele datoriilor nepreferenţiale trebuie să 
fi e restructurate imediat. Condiţiile Houston 
pentru restructurare, care sunt puţin mai 
generoase, ar putea implica, de exemplu, 
plata datoriei peste 20 de ani, cu o perioadă 
de graţie de 10 ani. În rezultat, valoarea netă 
curentă a datoriilor Moldovei ar trebui să 
scadă substanţial, creând perspective mai 
largi pentru creşterea economică şi reduce-
rea sărăciei.

Negocierea unui compromis ar fi  în interese-
le ambelor părţi – ale guvernului Moldovei 
şi ale creditorilor săi – şi va lucra în favoarea 
angajamentelor acestora pentru creşterea 
economică şi reducerea sărăciei. Un aseme-
nea aranjament ar fi  în benefi ciul cetăţenilor 
Moldovei, pentru că fondurile care au fost 
destinate deservirii datoriei ar putea fi  elibe-
rate pentru a fi nanţa investiţiile publice atât 
de necesare pentru infrastructura economi-
că şi socială şi prestarea serviciilor publice 
de bază.

3.4 Compoziţia 
cheltuielilor publice

După cum s-a susţinut anterior, guvernul 
Moldovei a implementat o politică fi scal-
bugetară relativ strictă, cu un defi cit aproa-
pe nul în anii 2001-2002. În 2003, guvernul 
a obţinut un surplus în valoare de 1.6% 
din PIB şi intenţionează să înregistreze un 
surplus mai mare de un procent din PIB în 
anul 2004. Luând în consideraţie cheltuie-
lile pentru fondurile de asigurare socială şi 
medicală, cheltuielile publice totale con-
stituiau, conform CCTM, 33.8% din PIB în 
2003. Raportul cheltuielilor curente faţă 
de PIB a crescut în anii 2000-2003, înregi-
strând valoarea sa cea mai mare de 27.2% 
(Tabelul 3.6) şi se planifi că că acesta se va 
majora la 29.6% în anul 2007 (Tabelul 3.7). 
Şi invers, raportul cheltuielilor capitale faţă 
de PIB urmează să se micşoreze de la 5.1% 
în 2000 la 3% în 2007 (Tabelul 3.7). Aceas-
ta nu promite nimic bun pentru creşterea 
economică durabilă în Moldova, pentru că 
investiţiile publice pot fi  un stimulent pu-
ternic pentru investiţiile private. De altfel, 
dacă ele sunt prea mici, investiţiile private 
se vor reduce.

O parte componentă a problemei este 
faptul că o treime din cheltuielile capitale 
publice sunt fi nanţate din granturi externe. 
Dar Moldova nu are un program de investi-
ţii publice pentru a raţionaliza aceste inves-
tiţii. Pentru a obţine progrese în realizarea 
priorităţilor dezvoltării naţionale, investiţiile 
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publice ar trebui să se bazeze pe mobili-
zarea veniturilor autohtone. La rândul său, 
aceasta depinde de mobilizarea economii-
lor interne, care rămân a fi  foarte mici în 
Moldova. În afară de generarea veniturilor, 
există o problemă mai largă – cea a neacu-
mulării de capital, atât privat, cât şi public. 
Faptul că Moldova contează atât de mult pe 
asistenţa externă pentru fi nanţarea investi-
ţiilor publice contribuie la fragmentarea şi 
lipsa de coerenţă în efectuarea investiţiilor 
publice, care sunt parţial determinate de 
priorităţile interne şi parţial de priorităţile 
donatorilor. Moldova are nevoie de un 
program consolidat şi coordonat de inves-
tiţii publice mai ambiţios, orientat mai mult 
spre efectuarea investiţiilor în favoarea creş-
terii economice şi axat mai puternic asupra 
reducerii sărăciei.

Tabelul 3.6 Compoziţia cheltuielilor publi-
ce (% din PIB)

Categoria de 
cheltuieli 2000 2001 2002 2003 2004

(apr.)

Total 
cheltuieli 36.4 31.4 33.9 33.8 34.9

Deservirea 
datoriilor 6.4 4.2 2.2 2.1 2.9

Credite nete  0.2  0.1  0.3  0.2  0.1

Cheltuieli 
curente 25.1 23.8 27.1 27.2 28.1

Cheltuieli 
capitale 5.1 3.6 5.0 4.6 4.0

SURSĂ: CCTM 2004

Nu toate investiţiile capitale alocate în bu-
get sunt debursate. În 2003, doar 61% din 
fondurile alocate investiţiilor publice au fost 
debursate (IDIS Viitorul 2004, p. 25). O altă 
problemă este că Chişinăul benefi ciază de 
circa 70% din toate investiţiile capitale (Ibid, 
p. 25), iar localităţile rurale, unde infrastruc-
tura este extrem de slabă, primesc o mică 
porţiune din total.

În cadrul cheltuielilor curente, se planifi că 
doar o majorare nesemnifi cativă a fondului de 
salarii al sectorului public, de la 7.7% din PIB în 
2000 la 8.1% în 2007. Între anii 1998 şi 2002, nu-
mărul angajaţilor s-a redus cu 15%, dintre care 
80% au fost angajaţi din educaţie şi ocrotirea 
sănătăţii. Aceasta nu este o abordare a refor-
mei sectorului public care să favorizeze săracii. 
Cu toate acestea, guvernul a mărit salariile 
acestor lucrători cu venituri mici. Totuşi, salarii-
le din sectorul public rămân a fi  modeste.

Se preconizează că alte categorii mici, pre-
cum subvenţiile pentru întreprinderi, vor 
descreşte sau vor rămâne constante în urmă-
torii ani. Cheltuielile generale pentru bunuri 
şi servicii şi transferurile sociale sunt cele 
două categorii care se vor majora. Cheltuieli-
le pentru asigurarea medicală s-au ridicat de 
la zero în 2003 la 3.5% din PIB în 2004. Aceas-
ta este principala explicaţie pentru majora-
rea nivelurilor anticipate de cheltuieli pentru 
bunuri şi servicii de la 5.9% în 2002 la 8.5% 
în 2007. Sporirea planifi cată a transferurilor 
sociale de la 8.8% din PIB în 2000 la 11.0% în 
2007 se explică printr-o creştere la principala 
sa sub-categorie – cheltuielile pentru asigu-
rările sociale – de la 8.2 % la 9.7%.

Tabelul 3.7 Cheltuieli curente şi capitale (% din PIB)

Categoria de 
cheltuieli 2000 2001 2002 2003 2004

(Apr)
2005

(Plan)
2005

(Plan)
2005

(Plan)

Cheltuieli 
curente 25.1 23.8 27.1 27.2 28.1 29.9 29.7 29.6

Cheltuieli 
capitale 5.1 3.6 5.0 4.6 4.0 4.0 3.3 3.0

Total 
Cheltuieli 36.4 31.4 33.9 33.8 34.9 36.4 35.0 34.3

SURSĂ: CCTM 2004
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Comparând majorarea cheltuielilor pentru 
asigurările sociale şi medicale cu descreşte-
rea cheltuielilor capitale, se pot determina 
priorităţile bugetare curente. Din cauza co-
lapsului dezastruos al protecţiei sociale din 
anii 1990, guvernul a fost forţat să favorizeze 
protecţia socială şi programele de indemni-
zaţii în detrimentul investiţiilor publice ce 
condiţionează creşterea economică. Cheltu-
ielile capitale mici sunt în parte condiţionate 
de declinul planifi cat al granturilor şi credi-
telor externe destinate cheltuielilor capitale. 
În ciuda acestui fapt, dacă asistenţa externă 
se majorează, ea probabil va fi  acordată, 
în conformitate cu priorităţile comune ale 
donatorilor, pentru fi nanţarea cheltuielilor 
în domeniul sănătăţii şi educaţiei, în detri-
mentul serviciilor economice şi investiţii-
lor. Intenţia ofi cială a guvernului este de a 
menţine constant nivelul fi nanţării interne a 
investiţiilor publice în anii 2005-2007 şi de a 
le direcţiona spre activităţile de construcţie, 
care sunt extrem de necesare. Însă tendinţa 
generală de reducere a fi nanţării investiţiilor 
anunţă concentrarea eforturilor guvernului 
asupra ameliorării pe termen scurt a să-
răciei, în locul reducerii ei substanţiale pe 
termen lung.

Examinarea tendinţelor în cheltuielile pen-
tru servicii sociale şi economice pe parcursul 
anilor 2000-2004 evidenţiază o neglijare 
relativă a serviciilor economice. Cheltuielile 
pentru educaţie şi ocrotirea sănătăţii au 
crescut pe parcursul perioadei date (Tabelul 
3.8). Şi invers, cheltuielile pentru agricultură, 
transport şi comunicaţii s-au diminuat. În 
general, ponderea serviciilor sociale în PIB 
s-a majorat de la 19.6% la 21.3%, în timp ce 
ponderea serviciilor economice s-a micşorat 
de la 4.3% la 4%. Se planifi că o descreştere 
în continuare a cheltuielilor pentru serviciile 
economice până la 3.2% în 2007, în timp ce 
cheltuielile pentru serviciile sociale vor ră-
mâne practic constante la 21.4% 51.

Table 3.8 Cheltuielile publice pe sectoare 
(% din PIB)

Categoria
bugetului 2000 2001 2002 2003 2004

(Apr.)
Servicii 
generale 5.0 4.9 6.0 5.9 5.8

Servicii 
sociale 19.6 18.1 21.2 21.2 21.3

Educaţie Educaţie 5.7 6.0 6.8 6.7 6.4
Sănătate 3.2 3.2 4.0 4.0 4.5
Asistenţă 
socială 10.0 8.4 9.6 9.7 9.8

Servicii 
economice 4.3 3.2 3.7 3.7 4.0

Agricultură 1.3 0.6 0.8 1.1 1.0
Transport şi 
comunicaţiicomunicaţii 0.9 0.5 0.5 0.5 0.8

Servicii 
comunale 0.9 1.3 1.7 1.3 1.1

SURSĂ: CCTM 2004

Luând în consideraţie importanţa agricul-
turii şi a sectorului agro-industrial pentru 
creşterea ulterioară şi pentru exporturi, lipsa 
cheltuielilor pentru serviciile economice în 
acest sector, în special, a investiţiilor publice, 
nu este optimă. În plus, absenţa investiţiilor 
publice în infrastructura de transport, comu-
nicaţii şi resurse energetice conduce la ero-
ziunea bazei pentru o creştere durabilă pe 
termen lung. Infrastructura rurală şi agricolă 
este esenţială pentru dezvoltarea industrială 
a Moldovei, precum şi pentru dezvoltarea 
agriculturii. Chiar în comparaţie cu economii-
le vecine în curs de tranziţie, Moldova acordă 
relativ puţină atenţie serviciilor economice şi 
relativ multă atenţie serviciilor sociale. Deşi 
aceasta se datorează parţial caracterului pro-
fund al recesiunii prin care a trecut ţara, un 
astfel de mod de alocare a resurselor publice 
sugerează că recuperarea completă dintr-
un asemenea declin catastrofal va dura mai 
mult decât s-a anticipat.

51  Tendinţele investiţiilor publice refl ectă priorităţile generale care sunt reprezentate de serviciile sociale. 
În 2003, de exemplu, când investiţiile publice au constituit 4.6% din PIB, 13.5% au fost alocate pentru 
agricultură. În acelaşi an, 11.6% au fost alocate pentru ocrotirea sănătăţii şi 17% pentru educaţie. Deci, 
împreună, sectoarele ocrotirii sănătăţii şi educaţiei au benefi ciat de 28.6% din toate investiţiile publice. 
Alte 11.5% au fost alocate pentru serviciile comunitare şi locuinţe.
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3.5 Sărăcia, inegalitatea 
şi bugetul

Finanţele publice - atât cheltuielile, cât şi 
impozitele - pot fi  utilizate ca instrumente 
puternice şi efi ciente de reducere a sărăciei 
în Moldova. Ţara dispune de instituţiile şi 
capacitatea umană necesare de a utiliza bu-
getul de stat pentru a direcţiona creşterea 
economică în favoarea celor săraci. Printre 
principalele restricţii se numără, totuşi: 1) 
moralul modest al funcţionarilor publici, 
care cu timpul ar putea fi  ameliorat prin ma-
jorarea salariilor; şi 2) necesitatea unui anga-
jament al guvernului faţă de implementarea 
politicilor de cheltuieli şi impozitare favora-
bile săracilor.

Două măsuri concrete ar putea facilita buge-
tarea în favoarea celor săraci. În primul rând, 
Ministerul Finanţelor ar putea instituţiona-
liza evaluarea impactului asupra sărăciei 

produs de fi ecare buget anual. La iniţiativa 
guvernului, parlamentul ar putea adopta o 
lege ce ar stipula că o asemenea evaluare 
trebuie prezentată anual împreună cu bu-
getul. Evaluarea sărăciei ar putea include un 
capitol separat privind impactul eventual al 
bugetului asupra distribuirii veniturilor.

La fel de importantă este evaluarea separată 
a impactului bugetului asupra bărbaţilor şi 
femeilor, şi nu doar asupra gospodăriilor 
casnice sărace. O asemenea evaluare ar face 
mai transparente benefi ciile directe pentru 
bărbaţi şi femei ale tuturor cheltuielilor şi 
impozitelor. Unul din motivele pentru care 
discriminarea împotriva femeilor este pre-
zentă în procesul de bugetare este faptul 
că impactul cheltuielilor asupra bărbaţilor 
şi femeilor este invizibil, ceea ce face difi cile 
dezbaterile publice. Pentru asemenea eva-
luări există metodologii standard, care sunt 
incluse în programele de asistenţă ale unor 
donatori şi creditori.
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4.1 Introducere

Sărăcia în Moldova are caracteristici comune cu 
sărăcia din alte economii afl ate în tranziţie din 
regiune, dar este defi nită şi de unele aspecte 
specifi ce care solicită analize şi politici ajustate 
la situaţia din ţară. Principalele constatări ale 
analizei sugerează, în primul rând, că sărăcia de 
ambele tipuri s-a extins rapid după anul 1991. 
Cu puţine excepţii, ele încă nu au revenit la nive-
lurile înregistrate înainte de tranziţie. Deşi cele 
mai recente studii ofi ciale şi ştiinţifi ce privind 
sărăcia în Moldova sunt datate cu cel târziu anul 
1997, înţelegerea completă a tendinţelor, cau-
zelor şi răspunsurilor în situaţia difi cilă curentă 
şi a realizărilor ce trebuie recuperate necesită 
studierea problemei sărăciei în contextul istoric 
adecvat, adică al anilor 1989-2004.

În al doilea rând, spre deosebire de ţările în 
curs de dezvoltare din America Latină afecta-
te de criza datoriilor în anii 1980, dar similar 
cu alte republici ale fostei Uniuni Sovietice, 
tendinţele multor indicatori ai bunăstării ara-
tă o evidentă variaţie conjugată. Aceasta su-
gerează că extinderea sărăciei are un caracter 
structural şi multilateral. În al treilea rând, 
variaţia conjugată puternică între indicatorii 
bunăstării demonstrează că sărăcia în Moldo-
va îmbină 1) venituri şi consumuri mici, 2) rate 
înalte ale mortalităţii şi morbidităţii, 3) acces 
redus la serviciile subvenţionate de ocrotire 
a sănătăţii şi educaţie, 4) excludere socială 
sporită, 5) participare limitată în procesul de 
luare a deciziilor şi 6) lipsa de împuternicire a 
celor săraci. Problema nu poate fi  rezolvată 
numai prin implementarea unor politici axa-
te pe reducerea sărăciei cauzate de venituri 
mici, dar necesită o abordare mai globală.

În al patrulea rând, profi lul sărăciei bazat pe 
analiza datelor disponibile şi pe o trecere în 

revistă a studiilor existente prezintă o imagine 
ce a fost observată în câteva alte economii în 
curs de tranziţie. Sărăcia este în general o 
problemă a localităţilor rurale, şaptezeci de 
procente din totalul săracilor sunt lucrători 
agricoli şi fermieri mici. Gospodăriile casnice 
în orăşele mici în care funcţiona o fabrică 
sau o uzină au fost afectate cel mai grav, deşi 
numărul acestora este relativ mic. Factorii 
demografi ci – genul, vârsta înaintată şi 
dizabilităţile – nu au reprezentat cauzele 
dominante ale sărăciei, deşi aceştia contează 
pentru unele categorii, de exemplu, familiile 
cu trei sau mai mulţi copii. De asemenea, 
nivelul educaţiei nu infl uenţează semnifi cativ 
nivelul sărăciei, cu excepţia persoanelor cu 
studii superioare. Această constatare, tipică 
pentru economiile în curs de tranziţie, nu 
este caracteristică pentru alte ţări în curs de 
dezvoltare cu venituri per capita similare.

În al cincilea rând, motivele unei asemenea 
deteriorări vaste a bunăstării între anii 1991 şi 
2000 şi ameliorările modeste înregistrate mai 
târziu au rezultat din colapsul anilor 1992-
1996, criza fi nanciară din 1998-99 şi ricoşeul 
remarcabil al creşterii care a început în 2001. 
În studiile despre sărăcia în Moldova adesea 
a fost ignorat faptul că extinderea iniţială a 
sărăciei cauzate de venituri mici a rezultat 
din creşterea inegalităţii pe parcursul acelei 
perioade (1991-1996, vezi Capitolul 2). În mod 
similar, perspectivele de reducere a sărăciei 
depind de capacitatea politicilor aplicate de a 
stimula un model mai echitabil de creştere.

În contextul factorilor multipli care afectează 
nivelul de trai, o ofensivă serioasă împotriva 
sărăciei necesită intervenţii pe mai multe 
fronturi, printr-o creştere economică în 
favoarea celor săraci caracterizată prin investiţii 
mai semnifi cative în agricultură (vezi Capitolul 

C a p i t o l u l  4 :

Sărăcie, inegalitate 
şi politici în Moldova
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7), creştere caracterizată printr-o rată mai mare 
a ocupaţiei (discutată în Capitolul 6), politici de 
sprijin pentru piaţa muncii (de asemenea, 
Capitolul 6) şi mobilizarea transferurilor de 
peste hotare ale migranţilor (Capitolul 5).

4.2 Tendinţe ale sărăciei

Sărăcia a existat în Moldova şi înainte de intro-
ducerea reformelor de piaţă. Datorită angajării 
depline a populaţiei, unei distribuiri egale a ve-
niturilor şi stabilităţii preţurilor în timpul perioa-
dei socialiste, sărăcia cauzată de venituri mici 
a fost nesemnifi cativă şi a afectat în principal 
categoriile marginale ale populaţiei. Atkinson 
şi Micklewrigth (1992) sugerează că în anul 
1989 proporţia angajaţilor cu salarii mai mici 
de „minimumul ofi cial” era de circa cincizeci 
de procente. O examinare mai atentă revelă că 
situaţia era mai puţin pozitivă decât sugerează 
datele statistice despre venituri, pentru că distri-
buirea consumului real era afectată de cozi şi o 
distribuire a bunurilor cu raţia, sisteme duble de 
distribuire, pieţe paralele şi diferenţe regionale 
în livrarea bunurilor de consum. Aceşti factori 
aveau un efect de inegalitate evident asupra 
distribuirii sărăciei de consum şi bunăstării fa-
miliilor. Cu toate acestea, sărăcia din perioadă 
anterioară tranziţiei era mică în comparaţie cu 
situaţia de la mijlocul anilor 1990.

În Moldova sărăcia a început să crească în 
anii 1990-1991, exact înainte de lansarea ofi -
cială a tranziţiei. Extinderea ei din următorii 
cincisprezece ani este indiscutabilă, deşi ni-
velul şi tendinţele ei pentru anii 1989-96 pot 
fi  estimate doar aproximativ, prin metode 
indirecte. În pofi da deteriorării grave a con-
diţiilor de viaţă în anii 1992-96, sărăcia a fost 
recunoscută de politicieni abia în anul 1997, 

când au fost prezentate primele cercetări ale 
bugetelor gospodăriilor casnice.

În anii 1991-1996, ţara a fost devastată de o 
gravă criză economică (vezi Capitolul 2), co-
lapsul Comecon a provocat majorarea masi-
vă a preţurilor pentru resursele energetice, 
confl ictul intern din 1992 şi inundaţiile din 
1992 şi 1994 au avut un efect negativ major 
asupra agriculturii şi sectorului de prelucrare 
a produselor alimentare. Această perioadă 
a fost caracterizată prin declinul brusc şi 
prelungit al PIB-ului per capita şi creşterea 
remarcabilă a inegalităţii veniturilor (de ase-
menea, vezi Capitolul 2). Deşi nu există in-
formaţii exacte disponibile, se poate estima 
cu titlu de probă că în rezultatul colapsului 
economic,52 hiperinfl aţiei şi creşterii severe a 
inegalităţii, rata sărăciei per capita (RSPC) s-a 
majorat în această perioadă, până la 65-70% 
în anul 1995, şi posibil chiar mai mult în pri-
mii ani de hiperinfl aţie. Colapsul catastrofal 
al sectorului de producţie este responsabil 
pentru mai mult de jumătate din creşterea 
sărăciei în anii 1991-96. Pe parcursul acestei 
perioade, totuşi, sărăcia s-a extins şi din cau-
za înrăutăţirii remarcabile a distribuirii veni-
turilor.53 Indicele Gini al distribuirii veniturilor 
brute s-a majorat de la 0.250 în 1989 până la 
0.392 în 1992 şi s-a stabilizat la aproximativ 
acelaşi nivel în anii 1993-95. Hiperinfl aţia, 
modifi carea remarcabilă a preţurilor şi redu-
cerea cheltuielilor publice sociale de aseme-
nea au contribuit la răspândirea sărăciei.

În anul 1997 şi în prima jumătate a lui 1998, 
producţia a sporit puţin (creştere de 1.6% în 
1997), iar inegalitatea a ajuns la coefi cien-
tul Gini de 0.42. Chiar dacă nu există date 
directe disponibile, estimările indirecte (pe 
baza metodei din nota de pe această pagi-
nă) arată că este posibil că în aceşti doi ani 

52  O modalitate tentativă de a reconstitui tendinţa sărăciei constă în utilizarea relaţiei stabilite de Bour-
guignon (2002), care a arătat că orice variaţie procentuală a ratei sărăciei per capita (RSPC/RSPC) poate 
fi  descompusă matematic în suma algebrică ponderată a deviaţiei procentuale în venitul mediu (deter-
minată ca Gini/Gini). Indicatorii (adică, elasticitatea creşterii sărăciei şi inegalităţii cauzate de sărăcie) pot 
fi  găsiţi în Tabelul 3, iar rata sărăciei din 1997 poate fi  utilizată pentru a determina retroactiv rata sărăciei 
în 1992-1996. Valeriu Prohniţchi a elaborat o metodă alternativă interesantă care dă rezultate ce nu sunt 
compatibile cu constatările UMSP pentru anii 1997-2202.

53  Deşi datele privind distribuirea veniturilor bazate pe cercetări efectuate pe eşantioane selectate aleato-
riu sunt disponibile numai din 1997, datele privind distribuirea veniturilor (cele din anii 1997-2002) tind 
să covarieze considerabil cu indicii inegalităţii de venituri şi consum obţinuţi în baza datelor cercetărilor 
veniturilor.
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sărăcia a descrescut de la circa 60% până la 
în jur de 50%. Această recuperare modestă 
a fost inversată din august 1998 până la sfâr-
şitul anului 1999. Reculul a coincis cu criza 
fi nanciară din Rusia şi deprecierea de 100% 
a rublei care a afectat exporturile din Mol-
dova şi emigraţia în Rusia. În anii 1997-1998, 
sărăcia şi sărăcia extremă au crescut până la 
peste 70% şi 60%, respectiv (Banca Mondia-
lă 2004b, p.80).

După anul 2000, în cele din urmă, a început 
creşterea economică durabilă. Inegalitatea 
s-a micşorat nesemnifi cativ în anii 2001-
2002 şi considerabil în anul 2003, după cum 
arată Tabelul 4.1. Ameliorarea din 2003 a fost 
caracterizată de creşterea bruscă a ponderii 
veniturilor chintilei inferioare, în pofi da des-
creşterii volumului producţiei agricole din 
acelaşi an (Economic Statewatch T2/2004), 
confi rmând efectul favorabil al extinderii 
universale a producţiei (6.3%) asupra di-
stribuirii veniturilor şi sărăciei. În rezultatul 
acestor efecte, pe lângă stabilitatea preţuri-
lor, s-a realizat descreşterea ratei sărăciei per 
capita, care la sfârşitul anului 2002 a ajuns la 
40%, conform estimărilor UMSP, şi la 48.5%, 
conform estimărilor Băncii Mondiale. În 
2003, rata sărăciei, potrivit UMSP, a descres-
cut până la circa 26% şi rata sărăciei extreme 
a scăzut la 15%, cu elasticitatea creşterii cu 
efect de diminuare a sărăciei de peste cinci, 
ceea ce îndreptăţeşte studierea şi chiar ac-
ceptarea reducerii inegalităţii din anul 2003. 
În timp ce inegalitatea de consum s-a dimi-
nuat cu 3 puncte (de la 39.5 la 36.6 în anii 
1999-2002, vezi Tabelul 4.2), reducerea de 
circa 30% a sărăciei a fost cauzată de îmbu-
nătăţirea distribuirii cheltuielilor de consum. 
Această estimare ar putea fi  parţial o iluzie 
statistică generată de o contabilizare mai 
efi cientă a stocurilor de produse alimentare 
ale gospodăriilor agricole.

Aceste concluzii preliminare privind reduce-
rea incidenţei sărăciei sunt puse la îndoială 
de rezultatele auto-evaluării statutului sără-
ciei, efectuată în august 2002. Studiul a re-
levat că 68% din gospodăriile casnice inter-
vievate se consideră sărace, o rată mult mai 
înaltă decât cea estimată de UMSP (40.4%) 

sau Banca Mondială (48.5%). Diferenţele pot 
fi  interpretate în mai multe moduri. Prima 
observaţie este că pragurile sărăciei utilizate 
de UMSP şi Banca Mondială sunt prea joase 
şi, prin urmare, subestimează nivelul real al 
sărăciei după cum el este perceput de gos-
podăriile casnice. O altă explicaţie este că 
intervievaţii asociază termenul „sărăcie” cu 
„venituri mici”, care diferă de pragurile să-
răciei utilizate de UMSP şi Banca Mondială, 
ce se axează numai asupra privaţiunii grave. 
Cu toate acestea, spre deosebire de indica-
torii „obiectivi” care indică o rată mai înaltă 
a sărăciei în spaţiul rural, reacţiile subiective 
privind sărăcia au fost mai numeroase în lo-
calităţile urbane (66% din toate gospodăriile 
casnice) decât în cele rurale (58%). Aceasta 
s-ar putea explica prin lipsa de acces pentru 
majoritatea locuitorilor urbani la pământ 
sau este rezultatul aşteptărilor mai înalte 
faţă de nivelul minim de consum al locuito-
rilor urbani.

Tabelul 4.1 Distribuirea pe chintile a veni-
tului disponibil, 1998-2003

1998 1999 2000 2001 2002 2003
Prima 

chintilă (Q1) 3.9  4.5 4.6 4.3 4.6 5.8

A doua 
chintilă 

(Q 2)
9.7 9.8 10.4 10.4 10.4 11.2

A treia 
chintilă 

(Q 3)
15.0 14.7 15.1 14.8 15.0 15.5

A patra 
chintilă 

(Q 4)
22.6 22.0 21.9 21.7 21.6 21.8

A cincea 
chintilă 

(Q 5)
48.8 49.0 48.0 48.8 48.3 45.7

Raportul 
Q5/Q1 12.1 10.9 10.4 11.3 10.5 7.9

SURSĂ: Buletin Statistic 2004, ‘Aspectele privind 
nivelul de trai al populaţiei’, p.27, DSS. Cifrele pot 
să nu coincidă cu cele din Capitolul 2 din cauza 
diferenţelor în sursele utilizate.
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Tabelul 4.2 Inegalitatea pentru diferiţi in-
dicatori ai venitului (coefi cienţii Gini)

1997 1998 1999 2000 2001 2002
Inegalitatea 
veniturilor 
(disp. Inc)

44 44 44 42 43 42

Inegalitatea 
consumului 40 40 38 38 36

Inegalitatea 
salariilor 43 44 39 39 43

SURSĂ: compilat de autor; NOTĂ: Inegalităţile de 
venituri şi consum (calculate în baza Cercetărilor 
bugetelor gospodăriilor casnice) au fost prezenta-
te de UMSP (2003), iar datele privind inegalitatea 
salariilor sunt luate din baza de date Transmonee.

Profunzimea sărăciei prezintă chiar variaţii 
mai mari pe parcursul anilor decât rata să-
răciei şi rata sărăciei extreme. În anul 1999, 
ea a atins 30%, fi ind foarte înaltă, şi a fost 
înregistrată doar în ţările în curs de dez-
voltare cu un nivel înalt de privaţiune, apoi 
a scăzut către anul 2002 până la aproape o 
treime din valoarea sa. Profunzimea sărăciei 
extreme s-a redus chiar mai mult, indicând o 
îmbunătăţire considerabilă a situaţiei celor 
săraci. În timp ce profunzimea sărăciei de 
30% poate spori riscul mortalităţii şi morbi-
dităţii pentru cele mai sărace categorii ale 
populaţiei, nivelul de 10-15% probabil nu 
va duce la creşterea mortalităţii şi subnutri-
ţiei grave, dar totuşi, poate reduce accesul la 
serviciile de îngrijire a sănătăţii, încadrarea 
în instituţiile de învăţământ şi accesul la alte 
servicii de bază.

Din perspectiva programelor şi politicilor, 
este crucial să cunoaştem dacă pe parcursul 
anilor sărăcia afectează aceleaşi categorii de 
populaţie sau nu. Dacă afectează aceleaşi 
categorii, soluţia la problema sărăciei este 
mai complexă, deoarece prin defi niţie, să-
răcia are un caracter structural. Într-adevăr, 
„eternii săraci” adoptă strategii nedurabile 
de a înfrunta sărăcia, ca de exemplu, vinde-
rea bunurilor în lipsa banilor (pământ, case, 
animale şi bunurilor de consum pe termen 
lung), retragerea copiilor din şcoli, şi acţiuni 
sociale şi umane distructive, precum pros-
tituţia, trafi cul de organe şi munca copiilor. 
Aceste acţiuni comportă riscuri considerabi-

le, consolidează sărăcia celor ce le adoptă, 
cresc probabilitatea transmiterii ei către 
următoarele generaţii şi produc o cultură a 
sărăciei şi dependenţei.

Componentul panel al cercetărilor bugetelor 
gospodăriilor casnice din Moldova permite 
de a identifi ca dinamica sărăciei pentru fi e-
care gospodărie casnică şi, prin agregare, de 
a evalua dacă sărăcia în Moldova este predo-
minant temporară sau permanentă. Pe par-
cursul anilor 1997-2002, 86% din populaţie a 
trăit în sărăcie cel puţin un an. Pentru ma-
joritatea acestor persoane, sărăcia a fost un 
fenomen temporar: 15.1% din gospodăriile 
casnice au trăit în sărăcie un an, 20.7% - doi 
ani, 24.1% - trei ani şi 26.5% - patru ani. Acest 
grup de săraci permanenţi a fost format pre-
dominant din familii cu mulţi copii, cu capul 
familiei deţinând doar studii secundare, sau 
din familii de persoane în vârstă care nu sunt 
rude, dar locuiesc împreună (Banca Mondia-
lă 2004b). Totuşi, incidenţa sărăciei repetate 
an de an tinde să se diminueze: de la 44% 
din cei ce au fost săraci mai mult de doi ani 
consecutiv în 1997-98 la 42% în 2000-2001 şi 
40% în 2001-2002.

Datele despre proprietatea asupra pămân-
tului şi locuinţelor, nivelul studiilor şi aco-
perirea serviciilor sociale de bază sugerează 
că în Moldova practic încă nu s-a consti-
tuit clasa săracilor „severi”. Chiar şi cei 26.5% 
care, potrivit estimărilor, au fost permanent 
săraci în anii 1997-2002, ar putea să nu fi  fost 
lipsiţi de bunuri, studii şi acces la serviciile 
de ocrotire a sănătăţii, dacă profunzimea 
sărăciei nu este considerabilă. Există unele 
indicii ale contrariului. De exemplu, în oraşe-
le mici şi satele îndepărtate, aparatele de uz 
casnic şi sistemele de încălzire s-au defectat, 
locuinţele nu au fost întreţinute, încadrarea 
în învăţământ şi cheltuielile pentru ocrotirea 
sănătăţii nou-născuţilor au fost reduse şi 
bunurile au fost vândute. Persistenţa venitu-
rilor mici şi inegalitatea înaltă ar putea cauza 
apatia săracilor pe termen lung şi pierderea 
speranţei de a ieşi din „cercul vicios al sără-
ciei”. Majorarea volumului de transferuri din 
străinătate începând cu 1999 s-ar putea să fi  
redus această atitudine fatalistă şi procesul 
de consolidare a sărăciei.
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4.3 Caracteristici ale sărăciei

Cea mai importantă caracteristică a sărăciei în 
Moldova este concentrarea ei în spaţiul rural 
şi în oraşele mici, unde locuiesc 89% din să-
raci, inclusiv în 2002. Concentrarea sărăciei în 
localităţile rurale şi oraşele mici a crescut sta-
bil atât în timpul colapsului, cât şi pe durata 
perioadei de recuperare. În 2002, persoanele 
ce locuiesc în oraşe mici erau supuse unui risc 
cu 2.2% mai înalt de a deveni săraci şi unui 
risc cu 2.9% mai mare de a fi  supuşi sărăciei 
extreme în comparaţie cu locuitorii oraşelor 
mari (Tabelul 4.3). De asemenea, săracii sunt 
disproporţionat de des localizaţi în oraşe mici, 
caracterizate prin industrie distrusă sau difi cil 
de restructurat. Raportul profunzimii sărăciei 
între oraşele mici şi cele mari este şi mai înalt 
(de cinci ori). Aceasta înseamnă că în oraşele 
mici locuiesc proporţional mai mulţi săraci de-
cât în oraşele mari şi că săracii din oraşele mici 
sunt mai săraci decât săracii din oraşele mari.

Sărăcia din oraşele mici este legată de mo-
delul industrializării adoptat în perioada 
sovietică, când în fi ecare oraş erau construi-
te câteva fabrici de mărime medie, ceea ce 
a creat o structură foarte nediversifi cată, 
similară cu cea din ţările Europei de Vest şi 
din Statele Unite în aceiaşi perioadă. După 
liberalizare, aceste fabrici au demonstrat o 
capacitate limitată de a concura pe piaţă, în 
nici un caz, din lipsa investiţiilor pentru re-
structurare. Pe lângă aceasta, în timp ce lo-
cuitorii din spaţiul rural îşi puteau suplimen-
ta consumul de alimente prin practicarea 
agriculturii de subzistenţă, cei din oraşele 
mici nu aveau această posibilitate.

Totuşi, deşi sărăcia a fost cea mai acută în ora-
şele mici, majoritatea celor săraci locuiesc în 
localităţile rurale. Ponderea populaţiei rurale 
este de circa două treimi (Tabelul 4.3) şi rata 
sărăciei în acest grup este pe locul doi ca mă-
rime. Pentru populaţia rurală riscul relativ de 
a deveni săracă şi extrem de săracă era foarte 
înalt în comparaţie cu oraşele mari, 1.8 şi 2.2 
în 2002. Cauzele sărăciei în spaţiul rural rezul-
tă din trei factori. Primul motiv sunt oportuni-
tăţile extrem de limitate de angajare în afara 

sectorului agricol. Majoritatea cuprinzătoare 
a locuitorilor din spaţiul rural au prelucrat pă-
mântul primit în rezultatul reformei funciare 
sau s-au angajat la gospodăriile agricole mai 
mari. Datele statistice din Tabelul 4.3 arată că, 
în timp ce ponderea populaţiei rurale sărace 
şi extrem de sărace în rândul lucrătorilor agri-
coli a scăzut, din cauza descreşterii populaţiei 
rurale, o tendinţă opusă s-a observat în rân-
dul fermierilor (vezi Capitolul 7).

Cu toate acestea, în cele trei regiuni principale 
(Nord, Sud, Centru), sărăcia nu era distribuită 
uniform. Rezultatele indică diferenţe consi-
derabile în incidenţa sărăciei în diferite judeţe. 
Există dovezi (UMSP 2002) că incidenţa sără-
ciei şi sărăciei extreme ar putea varia conside-
rabil între diferite raioane ale aceluiaşi raioane ale aceluiaşi raioane judeţ, judeţ, judeţ
ceea ce ar face complicată, prea detaliată şi 
costisitoare sarcina de direcţionare geografi -
că a cheltuielilor publice pentru intervenţii în 
favoarea săracilor. Luând în consideraţie acest 
caracter eterogen intra-regional şi intra-jude-
ţean, identifi carea principalelor grupuri de să-
raci la nivel naţional nu este sufi cientă pentru 
elaborarea unor politici efective de reducere a 
sărăciei. În plus, ar putea fi  necesare acţiuni de 
cartografi ere a sărăciei la nivel local.

În multe ţări, săracii fac parte adesea din fami-
lii „incomplete”, din familii cu un număr mare 
de persoane neangajate, din familii conduse 
de pensionari sau familii care au în compo-
nenţă membri cu dizabilităţi. Aceste carac-
teristici sunt doar parţial adevărate pentru 
Moldova, ale cărei caracteristici demografi ce 
diferă esenţial de alte ţări cu acelaşi venit per 
capita. În Moldova, motivul principal al sără-
ciei nu este numărul mare de persoane între-
ţinute. Tabelul 4.3 sugerează că rata sărăciei 
şi sărăciei extreme sporeşte stabil odată cu 
creşterea numărului de copii într-o familie şi 
că rata sărăciei per capita este mai înaltă de-
cât media naţională în familiile cu mai mult de 
doi copii. Rata sărăciei descreşte stabil odată 
cu vârsta. Totuşi, unele din aceste rezultate 
nu sunt clare, deoarece ele au fost obţinute 
de către Banca Mondială (2004) care a utilizat 
„scalele de echivalenţă per capita”.54 Aceasta 
presupune că copii, adulţii şi persoanele în

54  Nu am putut găsi date similare livrate de UMSP, care utilizează scalele de echivalenţă standard ale OCDE 
la calcularea ratelor sărăciei.
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vârstă au aceleaşi necesităţi de consum şi 
că nu există economii de scară în consum. 
Aceste două presupuneri nu sunt de obicei 

55  Pe lângă aceasta, proba de sensibilitate prezentată de BM (2004, p.75) nu este pe deplin satisfăcătoare, 
deoarece fi xează rata totală a sărăciei şi nu permite modifi cări odată cu schimbarea scalei de sărăcie.

Tabelul 4.3 Incidenţa sărăciei şi sărăciei extreme după principalele caracteristici socio-economice

Rata sărăciei Rata sărăciei extreme Ponderea 
populaţiei. Ponderea săracilor Ponderea populaţiei extrem 

de sărace
1997 1999 2000 1997 1999 2000 2001* 1997 1999 2000 1997 1999 2000*

Naţional 47.4 71.2 48.5 37.5 61.3 37.8 100 100 100 100 100 100 100
1. Mediu: 
Rural
Oraşe mici
Oraşe mari

49.1
61.0
31.6

75.8
8 .3
5 .4

51.6
62.5
28.5

39.1
49.9
23.3

65.4
72.0
4 .8

4 .5
52.4
18.3

.627

.162

.210

.638

.157

.206

.668

.183

.148

.678

.200

.122

.665

.202

.133

.698

.190

.112

.682

.254

.064
2. Regiunea:
Nord
Centru
Sud

74.2
66.2
86.0

66.7
53.4
83.0

.301

.569

.130

.314

.529

.157

.328

.496

.176
3. Mărimea GC
copii
unul
doi
trei
≥ patru 

 35.6
47.9
55.5
61.3
71.7

6 .5
73.0
81.3
87.9
89.7

36.8
53.0
6 .9
75.9
87.5

26.2
38.0
45.7
51.2
59.9

49.2
64.5
72.5
75.8
84.6

26.8
41.9
48.1
65.4
83.3

.401

.283

.232

.066

.017

.263

.292

.292

.105

.048

.341

.290

.266

.081

.022

.347

.300

.241

.090

.031

.235

.292

.303

.111

.049

.321

.298

.274

.081

.023

.324

.304

.244

.100

.037
4. Vârsta:
0-15
16-59
60 şi mai mult

54.0
45.7
41.7

78.6
69.1
67.4

59.2
46.4
42.4

43.9
36.1
31.1

69.4
59.7
54.5

48.1
36.5
29.7

24.7
61.6
13.7

.294

.589

.116

27.2
59.8
13.0

.264

.616

.120

.301

.588

.110

.280

.600

.121

.276

.622

.102
5. Capul GC:
bărbat
femeie

47.5
46.8

72.6
67.3

49.6
46.2

37.3
38.1

62.5
58.0

38.8
35.4

73.3
26.7

.737

.262
.747
.252

.703

.297
.731
.269

.747

.253
.705
0295

6. Studii ale
capului GC
analfabet
primare
secundare superioare

.509

.461

.507

.289

.781

.732

.743

.490

....
.527
.442
.244

.010

.108

.759

.123

.017

.130

.776

.075

.011

.111

.793

.085

….
.116
.744
.058

7. Ocupaţia:
angajat
fermier
lucrător agr.
lucrător n-agr cont 
propriu
altele
şomer
pensionar

47.0
49.1
53.5
43.1
34.8
38.9
64.4
46.5

71.1
74.0
79.9
65.6
51.8
68.5
73.6
71.2

49.6
53.9
66.2
4 .9
33.1
25.4
57.0
46.8

37.3
36.8
42.6
34.3
29.3
31.4
58.2
36.6

61.8
62.5
7 .9
56.8
44.3
63.1
7 .0
58.4

39.5
45.0
54.0
3 .9
24.8
21.1
49.7
33.9

.103

.251

.373

.022

.020

.015

.231

.075

.318

.321

.015

.018

.253

.107

.282

.346

.016

.020

.230

.207

.207

.294

.015

.010

.252

.073

.319

.320

.016

.015

.251

.105

.290

.346

.016

.020

.220

.217

.260

.278

.014

.011

.229
8. Sectorul:
agricultură
industrie
construcţii
comerţ
transp. şi com.
altele
admin de stat
educaţie
servicii publ.

51.6
43.3
45.6
46.3
45.9
24.3
36.4
35.6
44.1

78.2
59.6
72.7
65.3
7 .0
53.7
67.1
62.5
62.7

59.1
38.0
44.6
43.6
37.8
32.5
27.8
33.8
52.2

4 .2
33.4
41.0
38.5
35.0
19.3
27.1
27.8
37.4

68.6
52.2
65.0
54.4
57.8
44.9
55.0
53.1
57.3

48.7
29.7
35.9
33.3
25.6
24.3
21.8
23.7
41.2

.336

.069

.055

.064

.036

.015

.028

.039

.051

SURSĂ: derivat din datele BM (2004b)
NOTĂ: *Calculat utilizând ponderile populaţiei pentru anul 2001, pentru că nu existau date pentru 2002. 

acceptate în studiile despre sărăcie.55 Tabelul 
4.3 Incidenţa sărăciei şi sărăciei extreme după 
principalele caracteristici socio-economice
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Cu toate acestea, există dovezi convingătoa-
re că incidenţa sărăciei şi sărăciei extreme 
este mai mare în familiile cu trei şi mai mulţi 
copii. Membrii acestor familii sunt mai săraci 
decât media, pentru că sistemul de subven-
ţii pentru copii nu include toate familiile sau 
pentru că subvenţiile nu sunt sufi ciente pen-
tru a elimina sărăcia şi pentru că părinţii ar fi  
fost săraci chiar dacă nu aveau copii. Aceste 
familii formează o cotă relativ mică din total 
(8.3%). Numărul mediu de copii per familie 
a scăzut considerabil după independenţă, în 
conformitate cu descreşterea ratei totale a 
fertilităţii de la 2.3-2.4% în 1989-1991 la 1.2% 
în 2002. Incidenţa sporită a sărăciei în fami-
liile mari poate însemna că sărăcia este aso-
ciată cu şomajul sau angajarea cu program 
fl exibil a femeilor care trebuie să aibă grijă 
de copii. Această problemă poate fi  soluţio-
nată prin implementarea politicilor pentru 
îngrijirea copiilor şi pentru pieţele muncii 
care ar facilita angajarea femeilor. Indiferent 
de modul de soluţionare, eliminarea sărăciei 
în familiile sărace, un aspect care ar trebui 
să fi e prioritar, nu ar conduce la eliminarea 
sărăciei în Moldova.

Mulţi copii sunt supuşi unui risc de a deveni 
săraci mai înalt decât media din cauza carac-
teristicilor familiilor în care au fost născuţi, 
oricare ar fi  dimensiunea familiei. Copiii care 
locuiesc cu un singur părinte reprezintă 6% 
din numărul total al copiilor. Cifra s-a majo-
rat din cauza modifi cării ratelor de divorţ 
şi de mortalitate a adulţilor, în special, din 
cauza migraţiei. UMSP (2002) sugerează că 
ponderea acestor familii în totalul familiilor 
sărace a crescut şi reprezenta peste o cinci-
me din categoria celor persistent săraci în 
anul 2002. Copiii din spaţiul rural reprezintă 
un alt grup deosebit de expus riscului de să-
răcie. Din cauza faptului că pentru îngrijirea, 
alimentarea şi supravegherea unui copil de 
către părinţii este necesar mai mult timp, 
gospodăriile casnice cu copii având vârstă 

preşcolară sunt supuse unui risc sporit de a 
deveni sărace în comparaţie cu gospodăriile 
casnice cu copii de vârstă şcolară. Structura 
alocaţiilor pentru copii ar trebui să includă 
aceste aspecte.

Prin contrast, incidenţa sărăciei în familiile 
cu doi copii probabil a fost supraestimată 
de Banca Mondială. Multe din aceste familii 
trăiau în sărăcie, dar posibil nu mai jos de 
medie. Nu este clar dacă principala cauză 
a problemei este nivelul redus al veniturilor 
adulţilor, datorat participării restrânse sau 
salariilor mici, ori factorul demografi c repre-
zentat de cei doi copii.

Nivelul sărăciei printre pensionari a fost în-
alt, nu însă în mod semnifi cativ diferit de 
media pe ţară (Tabelul 4.3), dar riscul lor de a 
fi  supuşi sărăciei extreme era mai mic decât 
media pe ţară. Concluzii similare pot fi  făcu-
te în baza Tabelului 4.3, rândul 4, care ilu-
strează că riscul sărăciei şi sărăciei extreme a 
fost mai mic în rândul persoanelor cu vârstă 
peste şaizeci de ani decât media.56 Aceste 
rezultate sunt confi rmate de analiza logit-re-
gresivă efectuată de UMSP (2002). Faptul că 
nivelul sărăciei este relativ jos printre pensio-
nari se datorează cuprinderii aproape totale 
a sistemului de pensii moştenit din perioada 
sovietică, care a supravieţuit colapsului bu-
getar din primul deceniu al tranziţiei. Viitorul 
acestui sistem a fost pus sub semn de între-
bare şi, în consecinţă, guvernul a introdus 
(dar a implementat doar limitat) un sistem 
obligatoriu de asigurare a pensiilor.

O privire asupra situaţiei medii poate fi  iluzo-
rie, deoarece pensionarii sunt un grup etero-
gen. Nivelurile pensiilor variază considerabil, 
veteranii, veteranii de muncă şi alte categorii 
privilegiate au pensii mai mari decât media, 
iar unele categorii primesc pensii mult mai 
mici decât media. În general, transferurile 
de pensii sunt moderat regresive. Deşi pen-

56  Aceasta este adevărat cu atât mai mult cu cât, dacă luăm în consideraţie că estimările sărăciei ale Băncii 
Mondiale au fost obţinute în baza „scalelor echivalenţei per capita”, s-ar putea susţine că, de fapt, consumul 
energetic al unei persoane neactive de vârstă înaintată este mai mic. Pe de altă parte, pragul sărăciei Băncii 
Mondiale (şi UMSP) nu a inclus – sau, în cel mai bun caz, a inclus numai o parte din – cheltuielile sporite 
pentru sănătate ale gospodăriilor casnice – şi în special, ale persoanelor în vârstă care sunt mai predispuse 
pentru boli decât copiii şi adulţii – după reducerea cheltuielilor publice pentru sănătate care a avut loc în 
anii 1997-2001 şi care a transferat o parte considerabilă a cheltuielilor pentru sănătate asupra familiilor.
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sionarii rurali sunt supuşi unui risc mai mare 
decât media de a deveni săraci, deoarece, 
deseori, ei deţin loturi de pământ, situaţia 
este inversă pentru oraşele mari, unde pen-
sionarii angajaţi parţial au fost mai puţin 
numeroşi. În fi ne, există dovezi că riscul de 
sărăcie pentru pensionari sporeşte brusc 
odată cu vârsta, deoarece capacităţile lor de 
a câştiga bani descresc. Datele disponibile 

ale diagnosticului sărăciei efectuat de UMSP 
2003 sugerează că incidenţa sărăciei printre 
persoanele cu dizabilităţi nu este mai înaltă 
decât pentru restul populaţiei, un rezultat 
destul de surprinzător, care necesită verifi -
care ulterioară. Incapacitatea lor de a câştiga 
bani a fost parţial compensată de alocaţiile 
de stat similare celor pensionare, care au 
cuprins peste 115 mii persoane în 2002.

Tabelul 4.4 Pensia medie pe lună şi numărul pensionarilor după categoria pensiei

Tipul pensiei
1998 1999 2000 2001 2002 1998 1999 2000 2001 2002

Numărul pensionarilor Pensia medie/lună (Lei curenţi) 

De vârstă
- minimum
- privilegiat 

555.970
21824
13176

535186
63331
13348

516861
59097
12807

495841
9

12

472556
0
5

87.6
60.4

102.9

85.0
64.9

100.5

86.1
64.9

101.2

143.3
65.0

165.2

169.8
….

208.0

Dizabilitaţi 112374 111735 113022 115526 115220 80.6 80.3 82.1 139.6 163.1

De pierdere a 
capului familiei 35963 34493 37470 36012 33515 65.4 64.4 63.1 88.3 107.3

De muncă 787 803 774 778 716 126.0 127.3 142.8 171.2 225.4

Cernobîl 1375 1595 2049 2178 2175 393.5 396.6 577.3 576.9 559.9

Note
Pragul sărăciei
BM
UMSP
Salariul mediu

128.9
104.7
250.4 

179.2
130.0
304.6 

234.8
175.2
407.8 

257.3
193.1
555.8 

270.7
201.8
691.9

SURSĂ: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale (2003): Raportul Social Anual

Experienţa internaţională demonstrează că 
gospodăriile casnice conduse de femei sunt 
deseori supuse unui risc de a deveni sărace 
mai mare ca media. Aceste gospodării cas-
nice şi, în general, femeile, sunt mult mai 
vulnerabile în faţa sărăciei, pentru că sunt 
supuse mai multor forme de discriminare 
ce le afectează poziţia pe piaţa de muncă şi 
accesul la unele servicii sociale, precum stu-
diile. Însă, deşi discriminarea gender a fost 
profundă în Moldova, cercetările bugetelor 
gospodăriilor casnice şi alte studii evidenţia-
ză faptul că gospodăriile casnice conduse de 
femei sunt supuse unui nivel puţin mai mic
al sărăciei decât cele conduse de bărbaţi. 
Dacă această constatare este adevărată, ea 

poate fi  explicată prin trei factori: nivelul de 
studii printre femei este acelaşi ca printre 
bărbaţi (o moştenire a perioadei sovietice), 
industriile care au fost distruse angajau în 
primul rând bărbaţi şi probabil gospodăriile 
casnice conduse de femei primesc mai mul-
te transferuri de peste hotare.

În majoritatea ţărilor în curs de dezvoltare, 
nivelul studiilor este un bun indicator al ris-
cului de sărăcie, dar mai puţin în economiile 
în curs de tranziţie. Până în 1991, educaţia în 
Moldova era universală, fără plată, pentru 
toţi tinerii până la şaisprezece ani. În anul 
1999, persoanele analfabete formau doar un 
procent din populaţie, populaţia cu studii 
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primare - 10.8%, cu diferite tipuri de studii 
secundare - 75.9% şi persoanele cu studii 
superioare - 12.3% (Tabelul 4.3, rândul 6). Cu 
toate că studiile secundare sunt de obicei o 
modalitate de a ieşi din sărăcie în ţările cu 
venituri mici, aceasta nu este valabil pentru 
Moldova, unde ponderea persoanelor cu 
asemenea studii era destul de înaltă, iar 
cererea pentru lor pe piaţă forţei de muncă - 
destul de mică, din cauza şomajului masiv şi 
salariilor mici. Riscul de sărăcie scade numai 
pentru cei cu studii superioare.

Extinderea accesului la studiile superioare ar 
crea cel mult condiţii de reducere a sărăciei, 
pentru că persoanele care absolvesc institu-
ţiile de învăţământ trebuie să fi e asigurate şi 
cu locuri de muncă. Problema fundamentală 
a angajării din Moldova, pentru toate nivelu-
rile de învăţământ, este cererea, nu oferta de 
califi care. Deşi cei cu studii superioare aveau 
mai puţine şanse să-şi găsească de lucru, spo-
rirea numărului de absolvenţi ai instituţiilor 
de învăţământ terţiar nu va provoca probabil 
nimic mai mult decât ridicarea nivelului me-
diu de califi care al şomerilor şi generarea unei 
„infl aţii a specialiştilor” pe piaţa de muncă.

După cum e de aşteptat, şomerii din Moldova 
sunt supuşi unui risc mai mare de sărăcie şi 
sărăcie extremă. Datele privind şomajul, pe 
care se bazează Tabelul 4.3, nu sunt demne 
de încredere.57 Tabelul 4.3 presupune o rată a 
şomajului de mai puţin de 3%, dar studiul DSS 
a relevat că rata şomajului este de peste 8% 
pentru acelaşi an (vezi Capitolul 6). În plus, nici 
una din surse nu a încercat să cuprindă „per-
soanele descurajate”, care au încetat să mai 
caute un loc de muncă pentru că nu reuşise 
să găsească de lucru până la acel moment.

O analiză a datelor privind incidenţa sărăciei 
după sectorul economic (Tabelul 4.3, rândul 
8) confi rmă că sărăcia este cel mai frecvent 
înregistrată în agricultură. De asemenea, se 
arată că gospodăriile casnice unde capul 
familiei este angajat al sectorului public sunt 
într-o situaţie mai bună, inclusiv în privinţa 
studiilor. Riscul lor de sărăcie era cu 15% mai 

mic decât media pe ţară, dar această afi rmaţie 
nu e adevărată pentru cei angajaţi în „alte ser-
vicii publice”. În general, lucrătorii din sectorul 
privat sunt supuşi unui risc mai mare de a de-
veni săraci decât lucrătorii sectorului public, în 
primul rând, pentru că majoritatea lucrătorilor 
din sectorul privat sunt muncitori agricoli.

În principiu, proprietatea asupra pământului, 
altor bunuri fi zice şi fi nanciare, bunurilor de 
consum pe termen lung şi accesul la credite 
ar trebui să reducă sărăcia, pentru că gospo-
dăriile casnice le pot utiliza pentru a-şi nivela 
consumul pe parcursul timpului. În Moldova, 
sărăcia se corelează deseori cu posedarea bu-
nurilor. Analiza regresivă multi-logit, efectua-
tă de UMSP (2003) pe baza cercetărilor buge-
telor gospodăriilor casnice 2001, a evidenţiat 
că, deşi posedarea pământului agricol şi apa-
ratelor casnice nu este asociată cu reducerea 
riscului de sărăcie, mărimea locuinţei, posesia 
aparatelor scumpe şi economiile în conturi 
bancare sunt asociate cu reducerea sărăciei. 
Cu alte cuvinte, aparatele scumpe şi mărimea 
lotului de pământ din proprietate sunt un 
indicator al nivelului de venituri. Un risc de 
sărăcie mai mic este de asemenea corelat 
cu contractarea împrumuturilor de la bănci 
şi accesul la electricitate. Din perspectiva 
politicilor, impactul de reducere a sărăciei al 
creditelor trebuie studiat în continuare, pen-
tru a determina dacă creditele bancare sunt 
cauza sau rezultatul riscului de sărăcie redus. 
Dacă sunt cauza lui, ar putea fi  implementate 
programe ce facilitează accesul la credite.

Câteva studii au arătat că transferurile de 
peste hotare pot avea un efect benefi c 
asupra veniturilor şi sărăciei, deşi pot afecta 
negativ alte aspecte ale bunăstării gospo-
dăriilor casnice. Moldova ilustrează foarte 
bine acest compromis, deoarece este una 
din ţările cu cele mai mari exporturi ale 
forţei de muncă, cu cele mai mari transfe-
ruri de peste hotare ca pondere din PIB şi 
transferuri private ca venituri disponibile. 
Efectele migraţiei sunt discutate detaliat în 
următorul capitol. Aici, trebuie de remar-
cat că subestimarea general recunoscută 

57  În 2002, de exemplu, şomerii erau supuşi unui risc de a deveni extrem de săraci cu 25% mai mare decât 
cei angajaţi.
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a transferurilor din străinătate la nivelul 
gospodăriilor casnice şi la nivel naţional 
poate conduce la supraestimarea sărăciei, 
pentru că cercetările bugetelor gospodă-
riilor casnice arată că transferurile de peste 
hotare au avut un impact real considerabil 
asupra reducerii sărăciei; pentru că mult mai 
multe familii ar fi  rămas sub pragul sărăciei, 
dacă nu exista posibilitatea migraţiei. Ca o 
estimare aproximativă, migraţia a redus in-
cidenţa sărăciei în anul 2002 cu circa 20-25% 
puncte procentuale.

4.4 Modifi cări ale inegalităţii

Inegalitatea în Moldova a rămas relativ în afa-
ra atenţiei atât la nivel ofi cial, cât şi în discu-
ţiile publice. După cum a fost remarcat în Ca-
pitolul 2 şi anterior în acest capitol, din 1991 
până în 1997, inegalitatea veniturilor a cres-
cut rapid. Relaţia între inegalitate şi sărăcie 
poate fi  trasată foarte simplu pentru un prag 
al sărăciei constant. Modifi carea procentuală 
în timp a populaţiei care trăieşte sub pragul 
sărăciei (∆RSPC/RSPC) poate fi  descompusă 
în modifi carea procentuală a PIB per capita 
(DPIBc/PIBc) şi modifi carea procentuală a DPIBc/PIBc) şi modifi carea procentuală a DPIBc/PIBc
distribuirii veniturilor (măsurată printr-un 
indice adecvat, ca Gini, DGini/Gini), plus un 
termen de interacţiune TI. Prin defi niţie:

(∆RSPC/RSPC = - DPIB/c + DGini/Gini + TI

Rata sărăciei per capita (RSPC) descreşte 
odată cu majorarea PIB/c şi elasticitatea 
variază mult în diferite ţări, şi chiar în diferite 
perioade, în funcţie de gradul de inegalita-
te al distribuţiei veniturilor, măsura în care 
se concentrează în jurul pragului sărăciei 
şi raportul dintre pragul sărăciei şi venitul 
mediu per capita (Tabelul 4.5). În această 
ecuaţie nu este inclusă posibilitatea că o 
creştere a inegalităţii, sau persistenţa ei la 
niveluri înalte, la fel ca în cazul Moldovei, 
poate afecta chiar şi rata de creştere a PIB 
per capita, astfel, micşorând şi mai mult 
perspectivele de reducere a sărăciei. Există 
câteva motive pentru apariţia acestui efect 
de estompare a creşterii. Mai întâi, atunci 
când inegalitatea se extinde considerabil, 

stimulentele celor săraci de a se angaja se 
reduc. Al doilea motiv este că inegalitatea 
înaltă restrânge accesul la educaţie şi servi-
cii de ocrotire a sănătăţii pentru o porţiune 
mare a populaţiei. În al treilea rând, când 
pieţele fi nanciare sunt imperfecte şi cei să-
raci nu pot obţine credite, oportunităţile de 
investiţii sunt concentrate în mâinile celor 
bogaţi, care investesc în activităţi cu venituri 
descrescătoare, în timp ce cei săraci, care s-
ar implica în activităţi de producţie, nu pot 
să-şi realizeze potenţialul productiv. În al pa-
trulea rând, inegalitatea înaltă poate reduce 
impozitele şi accesul la serviciile publice de 
bază, care sunt esenţiale pentru creştere şi 
coeziune socială, după cum s-a întâmplat în 
Moldova. În fi ne, un grad înaintat al stratifi -
cării sociale poate crea instabilitate politică, 
subestimând efi cienţa politicilor publice.

Parţial, creşterea inegalităţii la începutul ani-
lor 1990 în Moldova a fost inevitabilă, ţinând 
cont de schimbările sistemului economic, 
colapsul producţiei şi stagnarea prelungită 
consecutivă. Dar o parte a ei este disfuncţio-
nală, legată de inefi cienţa dezvoltării legale 
şi instituţionale din primii ani ai tranziţiei, 
care nu a reuşit să prevină acumularea rela-
tivă şi absolută a bunăstării în mâinile unui 
grup mic. După cum a fost menţionat ante-
rior, aceste modifi cări ale inegalităţii au con-
tribuit semnifi cativ la creşterea ratei sărăciei 
în primul deceniu al tranziţiei. Politicile de 
reducere a sărăciei trebuie să aibă drept scop 
diminuarea nivelului de inegalitate. După 
cum a fost discutat în Capitolul 3, impozitele 
şi cheltuielile publice sunt instrumente pu-
ternice pentru a realiza acest scop.

Tranziţia spre economia de piaţă a produs 
modifi cări semnifi cative ale structurii veni-
turilor din gospodăriile ţărăneşti, ceea ce a 
infl uenţat inegalitatea distribuirii generale 
a veniturilor. Într-adevăr, componentele 
venitului caracterizate prin inegalitate 
mică (transferurile sociale şi salariile) s-au 
micşorat, iar cele caracterizate prin inega-
litate sporită (profi turi, arendă, venituri din 
activităţi de afaceri şi din comercializarea 
produselor agricole) au crescut. Cea mai ra-
dicală schimbare a fost colapsul economiei 
bazate pe remunerare, cu o descreştere a 
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ponderii salariilor de 27% în anii 1991-1997 
şi alte două procente până în 1999, cu une-
le recuperări în anii 2000-2002. Ponderea 

transferurilor sociale asupra venitului total 
disponibil s-a diminuat de la 19.2% în 1991 
la 11.6% în 1997 (Tabelul 4.5).

În paralel, privatizarea proprietăţii de stat şi a 
pământului, liberalizarea pieţelor şi dezvolta-
rea activităţilor comerciale au permis crearea 
oportunităţilor de câştigare a veniturilor, de 
care a profi tat cu succes o mică parte a popu-
laţiei. Toate acestea au mărit ponderea veni-
turilor sectorului neformal, veniturilor mixte, 
profi turilor şi altor tipuri de venituri fi nanciare. 
De exemplu, ponderea veniturilor câştigate în 
rezultatul lucrului pe cont propriu aproape s-a 
dublat în anii 1991-2000. Probabil, veniturile 
din proprietăţi şi arendă au crescut şi ele, deşi 
este evident că aceste categorii sunt subesti-
mate în datele statistice ale Tabelului 4.5. Pe 
lângă aceasta, ponderea transferurilor (unde 
transferurile de peste hotare au format o mare 
parte) s-au dublat în anii 1991-2002.

Înainte de tranziţie, scala salariilor din Moldo-
va era egalitară, iar coefi cientul Gini pentru 
distribuirea veniturilor brute era de 0.25 în 
anul 1989. Salariile din diferite sectoare şi în 
cadrul aceluiaşi sector erau slab diferenţiate. 
Inegalitatea salariilor a crescut brusc în 1992, 
cu un indice Gini de 0.40, şi în anii 1992–1999 
distribuirea salariilor s-a înrăutăţit şi mai mult, 
iar valoarea Gini a ajuns la 0.44 (pentru a des-

Tabelul 4.5 Structura veniturilor gospodăriilor casnice după principalele tipuri de venit, 
1989-2002 (procente)

Tipul de venit 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2002 Variaţia
Gini 

Salarii 66.3 57.1 46.7 59.0 36.7 33.8 36.2 .35-.45
Angajat pe cont propriu 14.9 15.1 26.2 12.4 36.7 39.6 32.0 .45-.60 
Benefi cii sociale, total 11.3 19.2 8.3 7.3 11.6 10.7 13.4 .25-.30
- pensii na na na 4.8 10.7 9.9 12.1 na
- alocaţii pentru copii- alocaţii pentru copii na na na 1.7 0.4 0.3 0.3 na
- maternitate na na na na na na na na
- şomaj na na 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 na
- asistenţă socială - asistenţă socială na na na 0.7 0.4 0.4 0.9 na
Venituri din proprietăţi Venituri din proprietăţi na na na 0.1 0.2 0.1 0.1 .50-.60
Altele (inclusiv Transferuri) 7.5 8.5 18.5 20.0 14.6 15.7 15.5 .45-.55
Date de referinţă:
Nr. gospodăriilor casnice 1325 1325 1327 1325 5876 7651 6159

SURSĂ: estimări ale autorului provenind din baza de date Transmonee

creşte până la 0.39 în 2001). Explicaţia standard 
pentru o modifi care atât de mare a inegalităţii 
veniturilor se axează asupra adoptării noilor re-
guli de stabilire a salariilor care, spre deosebire 
de perioada socialistă, stimulează califi carea 
şi abilităţile profesionale; adică, reprezintă o 
bază relativă de salarizare. Se subliniază că ce-
rerea sporită pentru abilităţi noi (specialişti în 
domeniul calculatoarelor, contabilitate, limbi 
străine, analişti fi nanciari şi bancari, etc.) nu era 
satisfăcută prin ofertă, ceea ce a creat lacune 
pe piaţa muncii şi o creştere rapidă a salariilor 
(Vecernik 1994, Banca Mondială 1994). În plus, 
diminuarea generală a salariilor din Moldova 
s-a mărit din cauza creşterii inegalităţii salarii-
lor în diferite sectoare economice, care nu era 
justifi cată prin diferenţele de abilităţi şi expe-
rienţă profesională. Sectoarele în care salariile 
au crescut relativ sunt: fi nanciar, urmat la o 
distanţă considerabilă de electricitate, gaze şi 
furnizarea apei, administraţia publică şi indu-
strie, iar sectoarele care au suferit cele mai mari 
pierderi sunt: agricultura, sănătatea, educaţia 
şi, în ultimii ani, comerţul (vezi Capitolul 6).

Dacă nivelul general al salariilor ar fi  descres-
cut moderat, explicaţia standard ar fi  avut un 



104

Re
pu

bl
ic

a 
M

ol
do

va
: P

ol
it

ic
i d

e 
cr

eş
te

re
 e

co
no

m
ic

ă,
 c

re
ar

e 
a 

lo
cu

ri
lo

r d
e 

m
un

că
 ş

i r
ed

uc
er

e 
a 

să
ră

ci
ei

105

Capitolul 4: Sărăcie, inegalitate şi politici în Moldova

anumit grad de credibilitate. Salariile reale 
s-au micşorat cu 60-70% în prima jumătate 
a anilor 1990 şi numai o imaginaţie bogată 
ar putea explica aceasta prin modifi carea 
relativă a cererii de abilităţi profesionale. O 
explicaţie mult mai credibilă este colapsul 
cererii pentru forţa de muncă, atunci când 
nivelul salariilor continuă să descrească din 
cauza absenţei aproape totale a sindicatelor, 
care ar fi  putut apăra poziţia angajaţilor.

4.5 Inegalitatea 
şi reducerea sărăciei

Acum putem studia următorul subiect: cât de 
repede s-ar reduce sărăcia, dacă politicienii 
din Moldova ar fi  adoptat politici de restric-
ţionare a creşterii inegalităţii. Aceasta poate fi  
demonstrat printr-un simplu exerciţiu aritme-
tic de calculare a impactului diferitelor rate ale 
creşterii şi niveluri ale inegalităţii veniturilor 
asupra ratei sărăciei. Se utilizează cele mai 
recente date cu privire la distribuire, anul 2002 
fi ind considerat anul de bază, iar calculele se 
efectuează până pentru anul 2007. Trei rate de 
creştere sunt ipotetice: patru procente (rata 
medie înregistrată în perioada de recupera-
re în 2000-2002); rata de creşterea ‘Tigrului 
Asiatic’ de 8% pe an, şi rata de creştere lentă 
de 2%. Exerciţiul presupune două niveluri 
alternative de inegalitate a distribuirii venitu-
rilor nete disponibile, valoarea coefi cientului 
Gini este de 0.42 la începutul anilor 2000 şi o 
valoare mai mică de 0.35, care este aproape 
de cea din Polonia, Ungaria şi Vietnam. De 
asemenea, este similară cu cea a economiilor 
de piaţă relativ inegale din vest, Marea Brita-
nie, Statele Unite şi Italia şi mai înaltă decât în 
economiile de piaţă dezvoltate şi egalitare, 
Austria, Belgia şi Suedia. Din ţările în curs de 
dezvoltare, această valoare este apropiată 
celor din Coreea de Sud şi Taiwan, unde di-
stribuirea bunurilor şi accesul la educaţie sunt 
egale, pieţele de credit sunt efi ciente şi forţa 
de muncă angajată este de aproape 100%.

În Tabelul 4.6 este calculată rata sărăciei în 
anii 2003-2007 pentru diferite combinaţii de 
creştere a PIB şi inegalitate a veniturilor. Re-
zultatele acestor calcule indică faptul că cea 
mai rapidă metodă de reducere a sărăciei 
cu 50% către anul 2007 necesită generarea 
creşterii durabile şi rapide a PIB-ului de 8%, 
fără deteriorarea în viitor a distribuirii veni-
turilor (vezi coloanele 2 şi 3 din tabel).58 Deşi 
nu este imposibil, acest rezultat ar fi  difi cil 
de obţinut din cauza dezechilibrelor pe care 
le pot genera în balanţa de plăţi, fi nanţarea 
investiţiilor şi capacităţii instituţionale. Un 
nivel similar al sărăciei, 26.8% în comparaţie 
cu 25.6%, ar putea fi  obţinut dacă Moldova 
ar înregistra o creştere economică de 4% pe 
an, ceea ce este mai realizabil şi mai egalita-
rist. Aceasta ar necesita o creştere generală 
rapidă în spaţiul rural şi oraşele mici, care 
deţineau multe locuri de muncă, precum şi 
în principalele două zone urbane ale ţării. 
Rata sărăciei ar descreşte cu aproape 40% 
de la nivelul anului 2002 (coloana 4), dacă 
ascensiunea de 4% a PIB este obţinută în 
mod sufi cient de echitabil, adică, nivelurile 
inegalităţii sunt similare cu cele înregistra-
te în Marea Britanie şi Italia. Moldova va 
trebuie să atingă acest obiectiv ca parte a 
acquis communautaires ce trebuie satisfă-
cute pentru o posibilă cerere de admitere şi 
o eventuală aderare la Uniunea Europeană. 
Conform acestui scenariu, rata sărăciei s-ar 
micşora până la 30.6% către anul 2007.

Rata sărăciei ar rămâne destul de înaltă în 
cadrul scenariului de creştere de 2% şi chiar 
nivelul moderat al inegalităţii ar contribui 
substanţial la reducerea sărăciei. Efectele 
benefi ce ale inegalităţii mai mici ar fi  ampli-
fi cate semnifi cativ de creşterea constantă şi 
vor rămâne modeste în cazul creşterii lente. 
Astfel, atât creşterea, cât şi inegalitatea sunt 
esenţiale pentru reducerea sărăciei şi orice 
politică de reducere a sărăciei trebuie să 
includă ambele mecanisme; singură, creş-
terea economică este insufi cientă; doar 
egalitatea mai răspândită este de asemenea 
insufi cientă.

58  Pot fi  obţinute rezultate mai impresionante dacă rata de creştere a „Tigrului Asiatic” poate fi  combinată 
cu descreşterea coefi cientului Gini de la 0.42 la 0.35, adică, de la un nivel destul de înalt la un nivel mediu 
de inegalitate.
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Anexa 1: Surse statistice

Cea mai mare parte a informaţiei din acest 
capitol provine din corpul de date de nivel 
micro privind incidenţa sărăciei şi utilizarea 
serviciilor sociale, care îşi are originea în 
Studiul Bugetelor Gospodăriilor Casnice, 
efectuat începând cu anul 1997 de către 
Departamentul Statistică şi Sociologie şi 
prezentate sub formă de Rapoarte privind 
Sărăcia în Moldova (2000, 2001 şi 2002) de 
către Unitatea de Monitorizare a Sărăciei 
şi Politicilor (UMSP) din cadrul Ministerului 
Economiei. Unele date au fost extrase şi din 
Revista Cheltuielilor Publice (2003) şi Evalua-
rea Sărăciei efectuată de Banca Mondială în 
2004, baza de date Transmonee a UNICEF-
IRC59, Anuarul Statistic din 2003 şi o serie 

lungă de studii independente realizate în ul-
timii ani de către agenţii ale Naţiunilor Unite, 
FMI, Banca Mondială, agenţii de dezvoltare 
bilaterale şi câteva centre de cercetare din 
Moldova.

Cu câteva excepţii, informaţia statistică exis-
tentă în Moldova se găseşte în volum com-
parativ abundent şi la o calitate adecvată, 
ceea ce permite o reconstruire relativ exactă 
a tendinţelor şi caracteristicilor sărăciei din 
această ţară. În particular, datorită asistenţei 
acordate de PNUD şi Banca Mondială, Mol-
dova poate conta pe un volum relativ mare 
de informaţii privind sărăcia şi tendinţele 
de inegalitate, cât şi cauzele lor imediate. 
Studii randomizate de o calitate relativ bună 
au fost efectuate începând cu 1997, în timp 

Tabelul 4.6 Rata sărăciei pentru diferite rate de creştere şi niveluri ale inegalităţii (procente)
Rata iniţială a sărăciei per capita (2002) = 48.5 %

Ipoteze
Creştere = 8%

Ineq = .42
Creştere = 8%

Ineq = .35
Creştere = 4%

Ineq = .42
Creştere = 4%

Ineq = .35
Creştere = 4%

Ineq = .30

Creştere = 2%
Ineq înaltă 

= .42

Growth = 2%
Ineq înaltă 

= .35

ECRS* 1.5 2.2 1.5 2.2 2.8 1.5 2.2

2003 42.7 40.0 45.6 44.2 43.1 47.0 46.3

2004 37.5 32.9 42.8 40.3 38.2 45.6 44.3

2005 33.0 27.1 40.3 36.8 34.0 44.3 42.3

2006 29.0 22.3 37.8 33.5 30.1 42.9 40.4

2007 25.6 18.4 35.6 30.6 26.8 41.6 38.6

SURSĂ: calcule ale autorului, utilizând elasticităţile creşterii care reduc sărăcia preluate de la Kakwani şi Song.
NOTE: ECRS înseamnă „elasticitatea creşterii care reduce sărăcia”. În acest tabel, elasticitatea este con-
stantă, deşi odată cu creşterea ei, coefi cientul (z/m) pragului sărăciei (care este constant) la veniturile 
medii per capita descreşte, conducând la creşterea ECRS. Acest efect este neglijabil dacă rata de creşte-
re este de 2-4% timp de câţiva ani, dar nu poate fi  neglijat dacă rate de creştere este de 8% timp de 5 ani. 
În acest caz specifi c (coloanele 1 şi 2) – ceea ce a fost neglijat din cauza simplicităţii – se preconizează că 
ECRS va creşte cu circa o treime în relaţie cu valoare indicată în rândul 3 al tabelului.

59 Baza de date Transmonee (a se vedea www.unicef-icdc.org/) prezintă date în formă standardizată pentru 
toate ţările europene foste membre ale blocului socialist, ce acoperă perioada 1989-2003. Informaţia 
respectivă vizează (i) indicatori ai bunăstării umane (mortalitatea, mobilitatea, educaţia, nutriţia, aban-
donul copiilor, criminalitatea etc.), (ii) determinanţii acestora (veniturile, structura şi distribuţia veniturilor, 
prestaţiile sociale, formarea familiilor, cheltuielile sociale şi prestarea serviciilor, preţurile relative, tabulări 
decilice ale Studiilor Bugetelor Casnice ş.a.m.d.), şi (iii) informaţie de fond privind situaţia macroeconomi-
că, populaţia ş.a.m.d. Pentru fi ecare an şi ţară în baza de date se găsesc aproximativ 1500 de articole de 
informaţie ce sunt oferite UNICEF-ICDC de către Ofi ciile Centrale de Statistică din regiune în mod regulat 
şi conform unei scheme standardizate.
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ce pentru anii precedenţi există informaţii 
ne-randomizate şi non-comparabile (dar 
oricum utile). Şi datele adunate în activita-
tea curentă a Departamentului Statistică şi 
Sociologie sunt în volum relativ mare şi sunt 
destul de detaliate pentru a putea contribui 
la o reconstruire a tabloului sărăciei din 
Moldova. Problemele mai importante, care 
afectează aceste date, provin din faptul di-
vizării ţării în urma confl ictului din 1992. În 
timp ce unii indicatori vizează toată ţara, alţii 
se referă doar la partea controlată de auto-
rităţile Moldovei, unde locuieşte cea mai 
mare parte a populaţiei. Deşi divizarea ţării a 
avut loc în 1992, seriile de populaţie au fost 
ajustate abia în 1998.

Analiza determinanţilor legaţi de politici şi a 
celor detaşaţi de ele privind sărăcia cauzată 
de venituri mici şi sărăcia detaşată de venit 
este mai aproximativă, parţial din cauza 
unor probleme ce afectează datele (studiile 
gospodăriilor casnice au fost introduse abia 
în 1997) şi parţial pentru că diferite modele 
ale sărăciei pun accentul pe aspecte diferite 
(de exemplu, caracteristici individuale ale 
gospodăriilor afectate versus politicile pu-
blice). Domeniul în care analizele suferă de 
cele mai multe defi cienţe priveşte impactul 
diverselor politici (în special, impactul poli-
ticilor macroeconomice şi instituţionale dar 
şi al celor ce ţin de dezvoltare şi protecţie 
socială, deşi într-o măsură mai mică)60 asu-
pra determinanţilor imediaţi ai ratei sărăciei 
şi diverşilor indicatori sociali. Metodologiile 
pentru acest fel de analiză macro-micro nu 
sunt defi nite în totalitate şi necesită o abili-
tate de a combina diverse fi şiere. În sfârşit, 
din motive legate de disponibilitatea spaţiu-
lui, nu ne putem permite în acest capitol să 
abordăm într-un mod adecvat „indicatorii 
percepuţi ai bunăstării” derivaţi în urma 
consultaţiilor cu săracii prin intermediul 
studiilor antropologice şi cercetărilor socio-
logice. Este o lacună importantă, deoarece 

acest aspect constituie o sursă principală de 
îmbogăţire intelectuală şi a politicilor, după 
cum o subliniază dezbaterile actuale în jurul 
aspectelor „calitativ-cantitativ” ale măsurări 
sărăciei (Kanbur 2003).

Înainte de 1997, anul în care a fost introdus 
SBGC-ul randomizat ce cuprindea aproxi-
mativ 6000 de gospodării şi se efectua în 
fi ecare trimestru, Moldova nu dispunea de 
un sistem randomizat regulat pentru colec-
tarea datelor privind cheltuielile şi veniturile 
casnice. Însă se putea recurge la studii tim-
purii (dar afectate de erori de eşantionare) 
ce cuprindeau aproape 1350 gospodării 
şi ofereau o oarecare informaţie, dar care 
nu este imediat comparabilă cu informaţia 
generată de noile studii ale gospodăriilor 
casnice. Era imposibilă măsurarea gradului 
de inegalitate în distribuţia veniturilor sau 
construirea unui profi l socio-economic al 
sărăciei în baza unor microdate selectate în 
mod aleatoriu. Toate aceste lucruri prezintă 
o problemă serioasă, pentru că o evaluare 
adecvată a tendinţelor de sărăcie şi a mă-
surilor şi obiectivelor îndreptate împotriva 
sărăciei trebuie să se sprijine pe anii 1989/91 
drept ani de bază pentru comparaţie şi nu 
pe anul 1997 (după cum se procedează în 
prezent), fi indcă toţi indicatorii din acel an 
erau deja cu mult mai proşti decât în perioa-
da imediat premergătoare tranziţiei. În toate 
cazurile când acest lucru este posibil, analiza 
începe cu anii 1989/91.

În ţară nu există un prag al sărăciei ofi cial 
sancţionat. Mai multe agenţii naţionale şi 
internaţionale, cât şi analiştii, au produs date 
privind sărăcia, începând cu UMSP, Banca 
Mondială, DSS şi unii cercetători. Toate aces-
te instituţii şi savanţi recunosc faptul că să-
răcia este un fenomen multidimensional ce 
conţine multe aspecte ale bunăstării, ceea 
ce necesită un şir întreg de instrumente de 
măsură în baza venitului sau consumului, 

60  Componenta de panel din cadrul SBC permite analiza evoluţiei bunăstării gospodăriilor şi a incidenţei 
sărăciei de venituri, cât şi vulnerabilitatea pe termen lung, şi o măsurare a impactului produs asupra 
sărăciei de către şocuri şi modifi cări ale politicilor. Cu toate acestea, utilitatea acestor date pentru analiza 
politicilor ar spori semnifi cativ dacă acestea ar putea fi  combinate cu datele colectate în mod obişnuit 
de diverse ramuri ale administraţiei publice (privind oferta, acoperirea, utilizarea, costurile, incidenţa 
benefi ciilor etc. ale serviciilor). Astfel de date combinate ar fi  în special necesare pentru evaluarea pro-
gramelor de protecţie socială existente sau planifi cate.
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bunurilor, capacităţilor etc. Printre noţiuni-
le sărăciei ce se bazează pe venit/consum, 
care au fost aplicate în literatura destul de 
voluminoasă din acest domeniu, se găsesc 
următoarele concepte: (i) praguri de sără-
cie absolută (normale şi extreme – PSAN şi 
PSAE), care au fost defi nite pe cale normati-
vă, empirică sau participativă, (ii) praguri de 
sărăcie relativă (care şi în acest caz denotă 
sărăcia normală sau extremă, PSRN, PSRE, 
care au fost în mod necesar stabilite pe cale 
normativă), (iii) praguri de sărăcie subiectivă 
(PSS). Metoda de construire a acestor pragu-
ri de sărăcie este prezentată pe scurt în con-
tinuare, ca să poată fi  determinat caracterul 
lor aplicabil şi util la analiza schimbărilor ce 
au loc în domeniul sărăciei în Moldova.

Există trei surse principale de estimări ale 
sărăciei, toate recurgând la datele SBGC 
produse de DSS, Unitatea de Monitorizare 
a Sărăciei şi Politicilor (UMSP) a Ministerului 
Economiei, Banca Mondială (BM) şi Departa-
mentul Statistică şi Sociologie (DSS). Sărăcia 
este calculată cu ajutorul a două măsuri 
absolute, cea “normală” şi cea “extremă”. 
Departamentul Statistică şi Sociologie a 
elaborat pe cale normativă, în urma Hotă-
rârii Guvernului 902 din 28 august 2000, un 
“standard de consum minim” general unde 
se includ toate bunurile şi serviciile pe care 
ar trebui să le consume o familie obişnuită 
pentru a avea o viaţă decentă. „Pragul de 
sărăcie absolută normală” (PSAN) este apoi 
stabilit la 50% din acest „standard de con-
sum minim” după standardizarea tuturor 
membrilor gospodăriei în termeni de adult 
echivalent cu aplicarea scărilor de echivalen-
ţă ce acordă o pondere de 1 capului familiei, 
0,7 tuturor celorlalţi adulţi şi 0,5 copiilor.

În abordarea practicată de UMSP, pragul 
sărăciei absolute extreme (PSAE) se stabi-
leşte la nivelul costului generat al 2282 Kcal 
pe zi generate de produsele alimentare 
consumate de persoanele din decilele de 
consum de la a patra la a opta. Preţurile 
aplicate pentru determinarea costului în lei 
al pragului sărăciei reprezintă media unită-
ţilor de valoare achitate de cei săraci pentru 
cantităţile procurate. Se aplică ajustări la 
diferenţele existente între preţurile urba-

ne şi rurale. Spre deosebire de abordarea 
Băncii Mondiale, UMSP aplică scările de 
echivalenţă ale OCDE pentru a standardiza 
consumul de către diferiţi membri ai familiei 
în unităţi de adult echivalent. PSAN include 
şi prezenţa unui coş nealimentar, care este 
determinat în baza bunurilor consumate de 
către populaţia ce se afl ă aproape de pragul 
sărăciei extreme.

PSAE elaborat de către Banca Mondială 
(2004b) corespunde costului per adult / zi 
al 2100 calorii (înmulţit cu treizeci pentru a 
standardiza această cifră la scara unei luni), 
iar alimentele incluse în acest coş reprezintă 
nouăzeci de articole consumate efectiv de 
cei săraci, adică persoanele din decilele de 
la trei la cinci ale distribuţiei cheltuielilor de 
consum pe cap de persoană. Acest prag na-
ţional al sărăciei a atins 171,6 lei în 2002 pe 
persoană / lună. Nu au fost aplicate scări de 
echivalenţă pentru a standardiza cheltuieli-
le de consum pe cap la adulţi echivalenţi, şi 
sunt folosite valori de unitate diferite pentru 
a se ţine cont de diferenţele de preţuri rural/
urban.

Banca Mondială a calculat PSAN adăugând 
o cotă pentru tutun şi medicamente, îmbră-
căminte şi încălţăminte, îngrijirea sănătăţii, 
educaţie, transport şi comunicaţii, şi distrac-
ţii (însă nu utilităţile, locuinţa şi produsele de 
consum durabile) care reprezintă o medie a 
consumului efectiv al gospodăriilor din 
decilele de la trei la cinci (Signoret 2004 în 
Banca Mondială 2004b). Pentru anul 2002, 
acest lucru a mărit pragul sărăciei cu 20,2 
lei per persoană / lună. Nici în acest caz nu a 
fost folosită o scară de echivalenţă pentru a 
standardiza cheltuielile de consum în unităţi 
de adult echivalent, fi ind executate aceleaşi 
ajustări de preţuri rural/urban.

Chiar dacă pragurile sărăciei relative sunt 
cunoscute ca puţin utile pentru urmărirea 
evoluţiei privării materiale în societăţile cu 
venituri joase şi deşi acestea pot conduce 
la concluzii de politică greşite (ca in cazurile 
de recesiuni profunde însoţite de un declin 
al inegalităţii sau, aşa cum s-a întâmplat în 
Moldova în 2002, în cazul unei expansiuni 
rapide însoţită de o deteriorare a distribuţiei 
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veniturilor) atât Banca Mondială cât şi UMSP 
s-au aventurat în elaborarea unor praguri 
de sărăcie de acest fel care au fost aplicate, 
printre altele, în documente ofi ciale cum ar 
fi  „Sărăcia în Republica Moldova 2000” al 
UMSP (2003):

„Pragul sărăciei relative” aplicat de UMSP a 
fost stabilit la 50% din cheltuielile de con-
sum medii ale gospodăriilor per adult echi-
valent. Scara de echivalenţă utilizată în acest 
caz este aceeaşi ca şi în cazul pragurilor de 
sărăcie absolută. La rândul său, „pragul de 
sărăcie relativă extremă” reprezintă valoa-
rea a 40% din cheltuielile de consum medii 
echivalate ale gospodăriilor. Acest prag a 
fost stabilit la 50% din media cheltuielilor de 
consum în gospodării pe cap de persoană, 
în termeni de adulţi echivalenţi, sau 210 lei.

La rândul său, „pragul sărăciei relative” 
aplicat de Banca Mondială (2004b, p. 51) a 
fost stabilit la 60% din mediana echivalată 
a cheltuielilor pe an pe cap de persoană. 
UMSP a calculat de asemenea şi „pragul să-
răciei subiective” (PSS), urmând abordarea 
subiectivă elaborată de Bernard van Praag 
de la Universitatea din Leiden. Conform 
acestei metode, gospodăriile sunt întreba-
te în ce domenii ele se descurcă uşor, în ce 
domenii mai puţin uşor, mai difi cil ş.a.m.d. În 
plus, mai multe grupuri de gospodării sunt 
întrebate despre cantitatea de bani care 
cred ele că le-ar fi  sufi cientă ca să nu se mai 
afl e în sărăcie. Această informaţie a permis 
UMSP de a estima câteva praguri ale sărăciei 
subiective (vezi Tabelul A4.1).61

Această metodă posedă un şir de avantaje 
informaţionale, deoarece permite o înţele-
gere a modului în care percep oamenii (şi nu 
guvernul sau Banca Mondială sau Naţiunile 
Unite) ceea ce înseamnă să fi i sărac, şi astfel 
ea poate fi  relevantă pentru formularea de 
politici anti-sărăcie. Însă, problema principa-
lă a acestei metode este că percepţia sără-

ciei poate fi  infl uenţată de mai mulţi factori, 
cum ar fi  tendinţa economiei naţionale, aş-
teptările faţă de viitor, schimbările climate-
rice, observarea unei „distanţe economice” 
în raport cu alte gospodării, sau schimbări 
emoţionale individuale, adică factori ce 
nu au legătură cu schimbările produse în 
circumstanţele materiale ale persoanelor in-
tervievate. În orice caz, o abordare de acest 
fel poate fi  o bună completare a metodelor 
dominante PSAN sau PSAE.

Deşi tendinţele şi caracteristicile generale 
ale sărăciei în Moldova, identifi cate în baza 
numeroaselor praguri ale sărăciei, sunt în 
general consecvente şi permit o analiză 
relativ clară, şi în timp ce literatura produsă 
în acest domeniu de către UMSP şi alte or-
ganisme naţionale şi internaţionale este cu 
adevărat impresionantă, metodele curente 
de măsurare a sărăciei din Moldova mai pot 
fi  perfecţionate în unele privinţe. În special, 
este posibil de a elimina un şir de probleme 
metodologice privind determinarea nive-
lului sărăciei şi clasamentul incidenţei şi 
intensităţii sărăciei printre diverse grupuri. 
Mai mult, datele pentru Moldova suferă de 
probleme ale măsurării şi calităţii, ceea ce 
ar putea clătina unele concluzii formulate în 
baza datelor şi procedeelor curente. Proble-
mele principale pot fi  rezumate după cum 
urmează:

Pentru analiza situaţiei din Moldova sunt 
utilizate prea multe noţiuni ale sărăciei de 
consum, elaborate de instituţii naţionale şi 
internaţionale.62 Tabelul 4A.1 conţine două-
sprezece praguri ale sărăciei, la care am mai 
putea adăuga câteva. După cum a fost ob-
servat, unele din aceste măsurări (cum ar fi  
PSRN şi PSRE) nu sunt utile în contextul Mol-
dovei şi trebuie abandonate. La fel, pragul 
sărăciei internaţionale stabilit la US$ 2,15 pe 
persoană / zi nu este util, căci a fost calculat 
în baza informaţiei provenind din aproape 
20 de ţări în curs de dezvoltare care sunt 

61  Adusă la extremă, această metodă conţine în mod implicit elaborarea unor „praguri ale sărăciei indivi-
duale”, reprezentând percepţia sărăciei şi consumul minim necesar pentru a le depăşi, iar aceste praguri 
ar putea varia substanţial de la o persoană la alta.

62  UMSP mai calculează şi publică un număr mare de măsurări sintetice ale inegalităţii (proporţii de decile, 
coefi cientul Gini, entropia, Atkinson, Theil etc.) care nu sunt utilizate în analizele ulterioare.
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Tabelul A4.1 Pragurile sărăciei, incidenţa sărăciei, sărăcia extremă şi decalajul de sărăcie.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
A. Pragurile sărăciei (toate în lei pe cap / lună la preţuri curente)

(i) pragul sărăciei absolute (ponderea alimentaţiei este arătată în paranteze) 
- pragul sărăciei normale UMSP …. 128.9 (78) 179.2 (78) 234.8 (78) 257.3 (78) 270.7 (78) -
- pragul sărăciei normale BM 99.3 (86) 104.7 (84) 130.0 (83) 175.2 (84) 193.1 (85) 201.8 (85) -

- pragul sărăciei normale DSS - - - - .... .... ....
- prag sărăc. internaţ. US$2,15 BM 85.0 (?) 91.6 (?) 127.6 (?) 167.5 (?) 183.9 (?) 193.7 (?) -
- pragul sărăciei extreme UMSP … 101.0 (100) 140.4 (100) 183.9 (100) 201.5 (100) 212.0 (100) -
- pragul sărăciei extreme BM 85.5 (100) 88.4 (100) 107.8 (100) 147.5 (100) 163.4 (100) 171.6 (100) -

(ii) pragul sărăciei relative

- pragul sărăciei relative UMSP -
- pragul sărăciei relative extreme UMSP 210 -
- pragul sărăciei relative BM -

(iii) pragul sărăciei subiective

- pragul sărăciei subiective UMSP

gospodărie de 1 persoană - - - 301.2 - - -
gospodărie de 3 persoane - - - 279.0 - - -
gospodărie de 5 persoane - - - 269.3 - - -

B. Incidenţa sărăciei
- pragul sărăciei normale UMSP … 52.0 73.0 67.8 54.6 40.4 26.0*

- pragul sărăciei normale BM 47.4 61.6 71.2 70.6 62.4 48.5 ....
- pragul sărăciei normale DSS - - - - 51.2 42.2 ....
- pragul sărăc. internaţ. BM 43.4 57.7 67.6 67.1 58.4 44.6 ....
- pragul sărăciei extreme UMSP .... 37.4 59.7 52.2 38.0 26.2 15.0
- pragul sărăciei extreme BM 37.5 51.7 61.3 60.9 52.0 37.8 ....

- prag sărăc. relative normale UMSP - 23* 23* 23.0* 23.8 22.9* ....
- prag sărăc. relative extreme UMSP - - - - 13.5 - -
- prag sărăc. relative normale BM .... .... .... .... .... .... ....
- pragul sărăciei subiective - - - - - 84.2 -
- auto-evaluarea de către populaţie - - - - - 68.0 -

C. Decalajul de sărăcie

- pragul sărăciei normale UMSP .... 19.5 32.3 27.0 19.3 12.4 ....
- pragul sărăciei normale BM 16.5 25.1 29.7 28.9 24.0 16.5 ....
- pragul sărăc. internaţ. BM .... .... .... .... .... .... ....
- pragul sărăciei extreme UMSP .... 12.4 22.7 17.6 11.6 6.6 3.1
- pragul sărăciei extreme BM 12.0 19.3 23.0 22.2 18.0 11.6 ....

SURSĂ: Banca Mondială (2004a, 2004b), UMSP (2003), Guv.RM (2004), Note: * estimarea autorului.



110

Re
pu

bl
ic

a 
M

ol
do

va
: P

ol
it

ic
i d

e 
cr

eş
te

re
 e

co
no

m
ic

ă,
 c

re
ar

e 
a 

lo
cu

ri
lo

r d
e 

m
un

că
 ş

i r
ed

uc
er

e 
a 

să
ră

ci
ei

111

Capitolul 4: Sărăcie, inegalitate şi politici în Moldova

foarte diferite de Moldova şi de aceea nu 
pot fi  folosite drept o referinţă pentru ana-
liza situaţiei din Moldova (Pogge and Reddy 
2003). Şi referinţele la acest prag al sărăciei 
pot fi  eliminate.

În ceea ce priveşte PSAN şi PSAE estimate în 
baza datelor interne, este destul de evident 
faptul că tendinţele identifi cate în baza me-
todelor aplicate de UMSP, Banca Mondială şi 
DSS dezvăluie – în mod explicabil – tendinţe 
asemănătoare.63 Cu toate acestea, nivelurile 
diverselor estimări pot varia de o manieră ce 
nu trebuie neglijată. De exemplu, în 2002 pro-
porţia numărului de persoane sărace calculată 
în baza PSAN a fost de 48,5% conform estimă-
rilor Băncii Mondiale şi 40,4% conform UMSP. 
În al doilea rând, deşi sunt similare, tendinţele 
obţinute de BM, UMSP, şi DSS nu sunt parale-
le, ele tind spre convergenţă în perioadele de 
criză (de exemplu 1998) şi spre divergenţă în 
anii de recuperare. Trei, scările de echivalenţă 
diferite folosite în cele trei abordări anterioa-
re fac să se schimbe valoarea PNPS şi, chiar 
mai important, să se schimbe şi clasamentul 
sărăciei printre diverse grupuri, după cum 
este demonstrat de problema actuală privind 
clasamentul sărăciei printre familiile ai căror 
capi sunt pensionari în comparaţie cu familiile 
cu doi copii (vezi în continuare). Grupul din 
urmă pare să fi e în vârful listei sărăciei dacă 
e să aplicăm scara de echivalenţă per capita 
fără economiile de volum în consum, însă 
acest lucru nu se întâmplă dacă aplicăm scara 
OCDE sau alte scări de echivalenţă. Aceasta 
este o problemă importantă, fi indcă poate in-
fl uenţa priorităţile politicilor anti-sărăcie şi ale 
politicilor de prestaţii în particular.

Această proliferare de măsurări este destul de 
derutantă – la fel cum sunt şi rezultatele ana-
lizelor ce aplică diferite standarde ce nu pot 
fi  comparate. În scopul formulării politicilor, 
apare necesitatea de a rămâne la PSAN şi PSAE 
unice (ambele stabilite la un nivel corespunză-
tor, vezi în continuare) şi la câteva măsurări ale 
inegalităţii, şi în schimb să ne concentrăm pe 
analiza raportului dintre sărăcie, modifi cările 
de politică şi factorii structurali.

În Moldova, pragurile de sărăcie absolută ex-
tremă, calculate în baza costului pentru 2100 
sau 2278 calorii, sunt inutile. Un prag al să-
răciei bazat exclusiv pe alimentaţie ar putea 
avea o utilitate oarecare într-o ţară subtropi-
cală cu o populaţie mare şi relativ tânără. Însă 
în Moldova, unde iarna temperatura poate 
scădea până la minus douăzeci de grade, iar 
bătrâni reprezintă o parte bună a populaţiei, 
pentru supravieţuire este nevoie de acces la 
un minim de adăpost, încălzire, curent elec-
tric şi medicamente ce pot salva viaţa. În timp 
ce în trecut utilităţile şi medicamentele aveau 
preţuri masiv subvenţionate, în prezent nu 
mai este aşa. În Moldova, pe timp de iarnă, 
oamenii care consumă 2100 sau 2278 calorii 
pe zi şi nimic mai mult se supun unui risc de 
deces cu mult mai mare, după cum confi rmă 
şi sinistrele date statistice despre mortalitatea 
în Moldova. Astfel, pragurile de sărăcie baza-
te exclusiv pe alimentaţie nu par să fi e prea 
utile, din punct de vedere conceptual, pentru 
identifi carea unui minim de supravieţuire.

PSAN elaborate de UMSP şi mai ales cel al 
Băncii Mondiale sunt scăzute, ceea ce con-
duce astfel la o subestimare a numărului de 
persoane sărace, dacă presupunem că toate 
veniturile în natură sunt incluse cu precizie, 
vezi în continuare. Ponderea alimentaţiei im-
plicită în PSAN-ul Băncii Mondiale variază în-
tre 83 şi 86 (vezi Tabelul A4.1), ceea ce depă-
şeşte cu mult standardele obişnuite conform 
cărora ponderea alimentaţiei nu depăşeşte 
niciodată 75-80% din consumul persoanelor 
extrem de sărace (lucru ilustrat de asemenea 
şi de „regula lui Lipton” 80-80). În schimb, 
ponderea alimentaţiei din PSAN-ul UMSP 
este de 78%, deci tot la o cotă înaltă însă 
totuşi aproape de estimările internaţionale. 
SBC din 2001 arată, de exemplu, că ponderea 
alimentaţiei la persoanele sărace şi extrem 
de sărace este respectiv 80,5 şi 81,3, ceea ce 
înseamnă că ponderea alimentaţiei la nivelul 
pragului sărăciei trebuie să fi e mai joasă.

Valoarea înaltă a acestor ponderi ale ali-
mentaţiei în PSAN-urile estimate de Banca 
Mondială şi UMSP depinde de metoda apli-

63  Acest lucru nu trebuie să surprindă, deoarece anii cercetaţi au fost caracterizaţi de fl uctuaţii sensibile în 
producţie.
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cată pentru calcularea lor. În timp ce com-
ponenta alimentară a pragului sărăciei este 
„normativă” (în sensul că numărul pre-stabi-
lit de calorii asigură o alimentaţie adecvată), 
segmentul nealimentar este derivat într-un 
mod ne-normativ (adică empiric-comporta-
mental), prin care se măsoară ceea ce con-
sumă oamenii afl aţi în vecinătatea pragului 
de sărăcie (în realitate sub acest prag, adică 
decilele de la trei la cinci în cazul Băncii Mon-
diale şi de la două la patru în cazul UMSP). 
Cu toate acestea, „cantităţile consumate 
efectiv” nu garantează în mod neapărat 
corespunderea unui standard normativ 
minim. De asemenea, metoda urmată intră 
în confl ict cu teoria consumului. În plus, în 
cazul PSAN elaborat de Banca Mondială, 
nu au fost incluse cheltuielile pentru utili-
tăţi şi locuinţă (care conform SBC din 2001 
reprezintă nu mai puţin de 8,5% şi 8,1% din 
totalul cheltuielilor celor săraci şi extrem de 
săraci), excluzând astfel din calculul unui 
standard minim o componentă esenţială 
pentru atingerea unei bunăstări minime. 
Această practică este în contradicţie pro-
fundă cu observarea directă pe teren, unde 
se acordă o atenţie deosebită accesului la 
aceste articole de consum. De exemplu, în 
cadrul unui interviu cu acest autor, primarul 
oraşului Floreşti (un orăşel tipic în curs de 
de-industrializare, de 30.000 oameni) a spus 
că cei 3500 de pensionari săraci ce locuiesc 
în oraşul său alocă aproximativ 40 la sută din 
cheltuielile lor de consum şi aşa mici pentru 
gaz, curent electric şi medicamentele ce 
nu mai sunt subvenţionate. Pentru lunile 
de iarnă, persoanele extrem de sărace pot 
solicita o subvenţie lunară pentru încălzire 
în mărime de 16 lei, însă această subvenţie 
este mică în raport cu necesitatea şi, nefi ind 
universală, poate duce la auto-excludere 
din acest benefi ciu din cauza stigmatizării şi 
costurilor de informare ridicate ce se asocia-
ză cu solicitarea dată. Într-adevăr, datele din 
Tabelul 11 din secţiunea 3 indică asupra fap-
tului că acest fel de subvenţie este alocată 
într-o manieră foarte regresivă.

Reducerea volumului de subvenţii pentru să-
nătate şi educaţie implică necesitatea de a re-
vizui pragul sărăciei în sens ascendent. Revis-
ta cheltuielilor publice pentru 2003 a Băncii 

Mondiale demonstrează că volumul total de 
cheltuieli publice pentru sănătate, educaţie şi 
protecţie socială a scăzut simţitor în perioada 
1997-2001, în urma ajustărilor fi scale drastice 
din 1998-99, atât ca procentaj din PIB, cât şi în 
termeni reali (Tabelul A4.2). Această reducere 
bruscă a cheltuielilor sociale a fost însoţită 
de o creştere a inegalităţii privind accesul la 
servicii, deteriorarea calităţii lor şi introduce-
rea taxelor în sistemul sănătăţii şi educaţie. 
Introducerea taxelor ofi ciale la instituţiile 
publice, împreună cu o majorare a plăţilor 
neformale, au sporit de facto preţurile servi-
ciilor de sănătate, care au ajuns la un nivel cu 
mult mai înalt decât înainte. Tabelul A4.2 pare 
să indice asupra faptului că cetăţeanul mediu 
din Moldova a pierdut aproape jumătate din 
subvenţiile de sănătate şi educaţie acordate 
de guvern în 1997. În timp, la o parte din acest 
consum probabil pur şi simplu s-a renunţat, 
partea cea mai mare însă a fost inclusă prin-
tre cheltuielile casnice, ceea ce a sporit costul 
coşului minim de consum.

Acest lucru înseamnă că valoarea reală a 
componentei nealimentare din pragul să-
răciei ar fi  trebuit să sporească în 1989-99 
în raport cu 1997, astfel încât să refl ecte 
retragerea subvenţiilor din elementele sub-
stanţiale ale consumului public în domenii-
le sănătăţii şi educaţiei, cât şi ale utilităţilor 
şi transportului. Examinând documentele 
existente nu ne este clar dacă această ajus-
tare, care ar fi  trebuit să ducă în timp la o 
creştere a valorii reale a pragului sărăciei, 
a fost efectuată de către UMSP sau Banca 
Mondială.

Măsurarea sărăciei este afectată de faptul 
dacă toate veniturile înregistrate, şi în caz 
contrar dacă eroarea cauzată de înregistrarea 
lor parţială rămâne constantă, scad sau cresc. 
Este bine cunoscut că proporţia cheltuielilor 
de consum medii per capita calculate în 
baza SBGC de obicei reprezintă o fracţiune 
(ce poate varia între 40 şi 150 procente, cu 
mediana de aproximativ 60) din cheltuielile 
de consum per capita derivate din conturile 
naţionale (Ravallion 2001). O a doua pro-
blemă în această privinţă, care a fost bine 
ilustrată prin analiza datelor din India, este 
că această proporţie se poate schimba brusc 
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în timp, ceea ce pune sub semnul întrebării 
consecvenţa tendinţelor identifi cate privind 
evoluţia sărăciei. DSS şi UMSP sunt conştienţi 
de această problemă, deoarece în Moldova 
componenta monetară şi a transferurilor 
din venitul naţional este cea mai scăzută din 
Europa. Înregistrarea veniturilor agricole este 
astfel un proces complex ce ar putea subesti-
ma cheltuielile de consum efective per capi-
ta. La fel, acestui autor nu-i este clară măsura 
în care volumul tot mai mare de transferuri 
ale migranţilor este inclus în conturile de 
venit şi consum ale SBGC. Informaţia prezen-
tată în continuare în acest studiu sugerează 
că, probabil, transferurile sunt înregistrate în 
cadrul SBGC doar parţial, ceea ce poate con-
duce la o posibilă subestimare a consumului 
global al gospodăriilor casnice.

Elasticitatea de creştere estimată în cazul re-
ducerii sărăciei pare destul de înaltă ca să fi e 
credibilă. UMSP a estimat elasticitatea aproxi-
mativ la 3, în timp ce valorile Băncii Mondiale 
(2004b, p.96) sunt aproximativ aceleaşi (deşi 
cu variaţii substanţiale de la un an la altul). În 
pofi da acestui fapt, valoarea dată pare să fi e 
incompatibilă cu nivelul comparativ sporit al 
inegalităţii veniturilor ce domneşte în ţară (Gini 
de 0,42-0,44) şi cu raportul pragului sărăciei 
faţă de venitul mediu per capita la aproximativ 
0,5 în 2002, UMSP estimând pentru acest an 
pragul anual al sărăciei la 3248 lei, în timp ce 
PIB-ul per capita era de aproximativ 6100 lei 
(Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale 2003).

Într-adevăr, conform Tabelului A4.3 în care 
sunt reproduse estimările realizate de Kak-

Tabelul A4.2 Bugete globale şi indicele cheltuielilor publice în sănătate, educaţie şi protec-
ţia socială

Anii 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

A. Procent din PIB

Venit total 26.6 33.0 30.5 25.1 25.6 22.7 22.5 24.2 23.2

Cheltuieli totale 36.2 40.4 33.9 28.7 26.6 22.7 23.0 22.6 22.1

Defi cit/surplus -9.6 -7.5 -3.3 -3.2 -1.0 0.0 -0.5 1.6 1.1

Cheltuieli sociale 19.9 22.0 16.2 11.8 11.8 10.8 12.4 12.3 11.4

-Educaţie 10.3 10.0 7.0 4.7 4.5 4.8 5.5 5.5 5.3

-Sănătate 6.7 6.0 4.3 2.9 2.9 2.8 3.5 3.4 2.6

-Cultură, sport, tineret 0.8 0.9 0.9 0.5 0.5 0.4 0.6 0.6 0.6

-Protecţie socială* 2.1 5.1 4.0 3.8 3.8 2.6 2.9 2.7 2.9

-Protecţie socială ** na 8.4 8.4 6.1 6.2 5.7 na na na

B. Indicele cheltuielilor la preţuri constante (1997=100)

Cheltuieli sociale na 100 77.5 57.2 57.2 57.0 na na na

-Educaţie na 100 69.7 50.3 47.7 54.7 na na na

-Sănătate na 100 67.6 45.1 48.8 52.2 na na na

-Cultură, sport, tineri na na na na na na na na na

- Protecţie socială * na na na na na na na na na

- Protecţie socială ** na na na na na na na na na

SURSĂ: în baza datelor Băncii Mondiale (2003) şi datelor de buget de la Ministerul Finanţelor oferite de 
PNUD-Chişinău (e-m Liudmila Barcari). * include numai transferurile de la bugetul de stat către fondul 
asigurărilor sociale, ** include prestaţiile fondului asigurărilor sociale fi nanţate prin impozitarea salarii-
lor şi care nu sunt incluse în bugetul de stat.



114

Re
pu

bl
ic

a 
M

ol
do

va
: P

ol
it

ic
i d

e 
cr

eş
te

re
 e

co
no

m
ic

ă,
 c

re
ar

e 
a 

lo
cu

ri
lo

r d
e 

m
un

că
 ş

i r
ed

uc
er

e 
a 

să
ră

ci
ei

Capitolul 4: Sărăcie, inegalitate şi politici în Moldova

115

wani şi Song (2003) în baza unui eşantion 
mare de “episoade de sărăcie-creştere” în 
cazul unor ţări cu niveluri de inegalitate 
diferite, elasticitatea creşterii pentru redu-
cerea sărăciei în Moldova ar trebui să fi e 
între 1,4 şi 1,6. Rămân a fi  clarifi cate moti-
vele discrepanţei dintre datele obţinute de 
UMSP şi cele din Tabelul A4.3. Discrepanţa 
se poate datora ameliorărilor recent in-
tervenite în colectarea informaţiei despre 
consumul alimentar şi inventarul alimentar 
din cadrul SBGC, ceea ce a cauzat un spor 
în veniturile rurale mai rapid decât ceea ce 
s-ar fi  obţinut dacă nu s-ar fi  schimbat meto-
dologia. A două explicaţie este că distribuţia 
cheltuielilor de consum nu este constantă şi 
prezintă o înmănunchere în jurul pragului 

sărăciei, astfel încât şi variaţii relativ modes-
te ale cheltuielilor de consum pe per capita 
transferă multe persoane în interiorul şi în  
fara sărăciei.

În timp ce ultima explicaţie ar putea clarifi ca 
elasticitatea mare creştere-sărăcie observată 
în ultimii ani în raport cu schimbările din 
cheltuielile de consum din cadrul intervalului 
lor specifi c de variaţie din perioada 1997-
2000, este puţin probabil că o elasticitate 
atât de mare va rămâne valabilă în cazul unor 
intervale mai mari ale distribuţiei. Aceasta 
înseamnă că nu ar fi  rezonabil să operăm cu 
aceeaşi elasticitate creştere-sărăcie pentru 
prognozarea impactului pe care îl va avea 
creşterea viitoare asupra sărăciei.

Tabelul A4.3 Elasticitatea sărăciei

z/m
Elasticitatea sărăcie-creştere Elasticitatea sărăcie-inegalitate

Coefi cienţii Gini 
0.3 0.4 0.5 0.6 0.3 0.4 0.5 0.6

0.33 -3.9 -2.1 -1.3 -0.8 5.2 3.3 2.4 2.0
0.50 -2.8 -1.6 -1.0 -0.7 2.5 1.7 1.3 1.2
0.67 -2.0 -1.2 -0.8 -0.5 1.2 0.9 0.8 0.8
1.00 -1.2 -0.8 -0.5 -0.4 0.2 0.2 0.3 0.4

SURSĂ: Kakwani şi Song (2003) *Partea din stânga reprezintă elasticitatea dintre creşterea PIB şi sărăcie, 
iar partea din dreapta reprezintă elasticitatea sărăcie-inegalitate în cazul diferitor asumpţiuni faţă de 
coefi cientul Gini (arătat pe coloană) şi pragul sărăciei (z) raportat la venitul sau consumul mediu pe cap 
de locuitor m (la fel pe coloană).

Anexa 2. Cadru 
analitic pentru 
calculul reducerii 
sărăciei

Examinăm factorii specifi ci ce explică 
creşterea inegalităţii veniturilor în Moldova 
prin aplicarea descompunerii lui Kakwani 
(1980), care demonstrează că în orice mo-
ment de timp coefi cientul Gini (Gt) poate fi  
scris în felul următor:

Gt =  sit Cit

Unde Cit este coefi cientul de concentrare a 
componentei a i-ea din venit (salariile, sau 
veniturile de antreprenor, sau veniturile ca-
pitale sau transferurile),64 în momentul t, iar 
si este ponderea sa în venitul total. Schimbă-
rile survenite în coefi cientul Gini în timp pot 
fi  descompuse în felul următor:

DG = Gt+n - Gt = SDsiCi + SDCi si + SDsiDCi

Unde Dsi şi DCi reprezintă schimbările survenite 
în perioada t - t+n în ponderea diverselor com-
ponente ale venitului şi coefi cienţii lor de con-
centrare. Această descompunere necesită date 
pentru primul şi ultimul an, ponderea fi ecărui 
fel de venit, şi coefi cientul său de concentrare.

64  Coefi cientul de concentrare Cit Coefi cientul de concentrare Cit Coefi cientul de concentrare C  se aseamănă cu indicele Gini cu excepţia faptului că persoanele sunt 
clasate în funcţie de venitul total şi nu de componenta a i-ea a venitului. Drept rezultat Cit se poate plasa 
între 1 şi -1, în loc de 0 şi 1 cum este cazul coefi cientului Gini.
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5.1 Migraţia din Moldova

Există mai multe estimări ale numărului de 
migranţi din Moldova şi diferenţe conside-
rabile între statistica ofi cială şi evaluările 
neofi ciale din diferite surse. Datele ofi cia-
le privind emigrarea legală sau normală 
(Anuarele Statistice 2003/4) sugerează emi-
grarea unui număr de la cinci până la nouă 
mii de persoane anual în anii 1992 şi 2003. 
Depistarea emigraţiei ilegale sau neregulate 
este însă mult mai difi cilă. În 2000, Departa-
mentul Statistică şi Sociologie a susţinut că 
în străinătate lucrează legal şi ilegal 234,000 
de cetăţeni ai Moldovei (Slepţova 2003). O 
estimare similară a fost obţinută de Studiul 
forţei de muncă 2003. În 2004, un studiu in-
dependent, efectuat de Alianţa de Microfi -
nanţare din Moldova, a apreciat că între 265 
şi 285 mii de cetăţeni ai Moldovei au plecat 
peste hotare pentru a-şi găsi de lucru (Ghen-
cea, B şi I. Gudumac 2004). Presa a sugerat că 
un milion de cetăţeni ai Moldovei a plecat în 
străinătate.

Cea mai recentă estimare face parte dintr-un 
sondaj care a cuprins peste 3,700 de familii, 
realizat la sfârşitul anului 2004 şi fi nanţat de 
Organizaţia Internaţională pentru Migra-

ţie, FMI şi Uniunea Europeană. Rezultatele 
Studiului: transferuri de bani de la cetăţenii 
Republicii moldova, afl aţi peste hotare la 
muncă (STHM) estimează că 398,000 de 
locuitori ai ţării lucrează în străinătate şi 
provin din aproximativ 315,000 gospodării 
casnice. Dacă este luat în consideraţie nu-
mărul persoanelor care erau în Moldova 
la acel moment, dar au fost peste hotare şi 
locuiesc în ţară temporar (expresia exactă 
a fost „sau o anumită perioadă”), atunci 
contingentul emigranţilor se ridică la apro-
ximativ 567,000. Puţin peste 20% din toate 
gospodăriile casnice din Moldova au unul 
sau mai mulţi membri plecaţi în străinătate, 
majoritatea lor, peste 80%, având un mem-
bru peste hotare.

Descrierea ce urmează a fenomenului mi-
graţiei din Moldova se bazează foarte mult 
pe STHM. Emigranţii din Moldova sunt de 
obicei tineri, peste 70% au vârsta sub 40 
de ani şi aproape 40% - sub 30 ani. Există 
o diferenţă de gen importantă, majoritatea 
femeilor se încadrează în categoria de vârstă 
de 31-40 ani şi mai puţine – în categoria de 
vârstă de 21-30 ani (35% şi 28% din femeile 
care au emigrat). Pentru bărbaţi situaţia este 
inversă (28% de vârsta 31-40 ani şi 38% de 
vârsta 21-30 ani).

Tabelul 5.1 Distribuţia pe vârstă şi gen (procente)

 Sub 20
de ani

21 – 30
ani

31 – 40
ani

41 – 50
ani

peste 
de 51 ani Total

 Bărbaţi 5.5 38.3 28.3 22.5 5.5 100.0 

 Femei 4.1 27.9 35.1 29.1 4.0 100.0 

 Total 5.0 34.6 30.7 24.8 4.9 100.0 

SURSĂ: Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova (ianuarie 2005)

C a p i t o l u l  5 :

Migraţia, angajarea în muncă 
şi reducerea sărăciei
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Deşi nu dispunem de informaţii adecvate 
despre statutul sărăciei migranţilor, STHM 
relevă că suma de bani necesară pentru a 
emigra nu este mare, deşi variază semnifi ca-
tiv în funcţie de ţara de destinaţie. Mai mult 
de jumătate din intervievaţi susţin că chel-
tuielile de emigrare sunt mai mici de 100 
dolari SUA, iar o pătrime susţine că sunt mai 
mici de 50 dolari SUA. Majoritatea emigran-
ţilor ce cheltuiesc o sumă mică emigrează 
în ţările CSI. Emigranţii către statele UE vor 
cheltui mult mai mult, de exemplu, peste 
2000 dolari SUA pentru Italia sau Spania şi 
peste 440 dolari SUA pentru Turcia.

Migranţii sunt în principal persoane cu 
studii. Numai zece procente nu au absolvit 
nici o instituţie de învăţământ, şi peste 41% 
au încheiat nivelul secundar. Alte 28% sunt 
absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ su-
perior. Există o relaţie puternică între ţara 
de destinaţie şi nivelul de studii, emigranţii 
spre ţările UE având un nivel mai înalt de 
studii decât cei spre CSI sau alte ţări în curs 
de tranziţie. De exemplu, circa jumătate 
din emigranţii spre Spania sau Grecia au 

studii mai avansate în comparaţie cu 8% de 
emigranţi spre Ucraina sau aproape 12% de 
emigranţi în Rusia.

Majoritatea migranţilor din Moldova, peste 
58%, pleacă în Rusia (STHM) şi mai puţin de 
32% se îndreaptă spre ţările membre ale UE. 
Printre aceste ţări, Italia este cea mai popu-
lară destinaţie, cu peste 18% de emigranţi. 
Femeile emigrează preponderent spre ţările 
Mării Mediterane şi mai puţin spre statele 
nordice ale Europei sau CSI (STHM). Acest 
model nu este surprinzător, pentru că în 
perioada sovietică, moldovenii îşi căutau 
munci sezoniere în agricultură şi construc-
ţii în alte republici ale Uniunii Sovietice, în 
special, în Ucraina şi Rusia. În prezent, ma-
joritatea lucrează ca muncitori în sectoarele 
petrolier, industrial şi de construcţie; alţii 
lucrează ca şoferi, îngrijitori şi mici vânzători 
cu amănuntul (Dudwick şi Sethi). Deşi nu-
mărul respondenţilor este redus, se pare că 
puţin peste jumătate din emigranţi lucrează 
în construcţii. Nici o altă categorie nu se 
apropie de această valoare (STHM).

Tabelul 5.2 Principalele ţări de destinaţie

ale familiilor cu migranţi  ale migranţilor
Spania 1.4 1.5
Italia 20.2 18.9
Rusia 56.4 58.2
Turcia 1.3 1.3
România 1.5 1.9
Portugalia 4.7 5.0
Cipru 0.5 0.5
Germania 1.2 1.0
Grecia 3.2 2.7
Cehia 1.1 0.8
Belgia 0.6 0.5
Israel 1.7 1.4
Ucraina 1.7 2.2
FranţaFranţa 1.0 0.9
Alte ţăriAlte ţări 3.5 3.0
Total 100.0 100.0
UE 33.9 31.8
CSI 58.1 60.4

Sursă: Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova (ianuarie 2005)



116

Re
pu

bl
ic

a 
M

ol
do

va
: P

ol
it

ic
i d

e 
cr

eş
te

re
 e

co
no

m
ic

ă,
 c

re
ar

e 
a 

lo
cu

ri
lo

r d
e 

m
un

că
 ş

i r
ed

uc
er

e 
a 

să
ră

ci
ei

117

Capitolul 5: Migraţia, angajarea în muncă şi reducerea sărăciei

Puţin peste 28% lucrează cu contract de 
muncă şi peste 70% nu sunt incluşi în acest 
sistem salarial. Foarte puţini au fost ajutaţi 
de guvern sau au emigrat pe căi ofi ciale / 
comune. Când au fost întrebaţi cine i-a aju-
tat sau le-a organizat plecarea, respondenţii 
au afi rmat, în proporţie de peste 46%, că nu 
au fost ajutaţi de nimeni. Puţin sub 30% au 
fost ajutaţi de prieteni, vecini şi cunoscuţi şi 

Tabelul 5. 3 Principalele ţări de destinaţie după gen

Ţara Bărbaţi Femei Diferenţa

Cipru 15.60 84.40 68.80 

Grecia 29.60 70.40 40.80 

Turcia 32.20 67.80 35.60 

Italia 36.50 63.50 27.00 

Spania 41.40 58.60 17.20 

România 46.70 53.30 6.60 

Franţa 50.80 49.20 -1.60 

Cehia 51.70 48.30 -3.40 

Israel 56.30 43.70 -12.60 

Ucraina 63.20 36.80 -26.40 

Belgia 63.90 36.10 -27.80 

Portugalia 67.90 32.10 -35.80 

Rusia 74.30 25.70 -48.60 

Germania 78.20 21.80 -56.40 

SURSĂ: Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova (ianuarie 2005)

Tabelul 5.4 Domeniile de activitate ale emigranţilor din Moldova peste hotare

Procentul din numărul total 
al migranţilor intervievaţi

(214 persoane)

Activităţi agricole 6.9

Construcţii, reparaţii 51.3

Angajaţi ai fabricilor, uzinelor, fi rmelor 7.2

Angajaţi pe cont propriu 10.9

Îngrijirea casei, îngrijire a persoanelor 7.8

Comerţ 7.3

Servicii 7.3

Altele 0.9

Nu au răspuns 0.4

SURSĂ: Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova (ianuarie 2005)

aproximativ 12% au fost ajutaţi de membri 
ai familiei. Doar 4.3% şi respectiv 3.8% au 
apelat la agenţii de turism sau agenţii de 
recrutare. Ponderea înaltă a migranţilor 
care au plecat fără nici un ajutor se explică 
prin faptul că majoritatea din ei au plecat 
în Rusia. Peste 81% din emigranţii în Rusia 
(mai mult de 58% din numărul total al emi-
granţilor din Moldova) au mers fără nici un 
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ajutor. Majoritatea emigranţilor au găsit un 
loc de muncă într-o lună (peste 82%), dintre 
care jumătate au găsit de lucru imediat după 
ce au sosit în ţara de destinaţie. Numai un 
procent foarte mic a plătit pentru a obţine o 
slujbă (mai puţin de 6%).

În ceea ce priveşte modalitatea de pleca-
re, majoritatea au plecat având buletin de 
identitate (54%). Această cifră corespunde 
aproximativ cu numărul migranţilor care lu-
crează în ţările CSI. Puţin peste 13% au avut 
o viză de lucru şi puţin peste 14% au utilizat 
o viză turistică. Numai un număr mic din 
respondenţi au admis că au avut o viză fal-
să sau au fost transportaţi ilegal de călăuze 
(puţin peste 5% din fi ecare categorie), deşi 
este evident că aceste cifre pot fi  nerepre-
zentative.

Cu toate că obţinerea unor informaţii adec-
vate despre migranţi este problematică, 
situaţia poate fi  privită în oglindă atunci 
când se încearcă dobândirea unor informaţii 
despre transferurile de bani de peste hotare. 
În mod similar, există date statistice care nu 
includ fl uxurile de bani din afara canalelor 
formale şi multiple estimări neofi ciale. Ia-
răşi, presa prezintă nişte cifre foarte mari. 
Moldova nu este singura ţară cu asemenea 
probleme şi, în general, calitatea datelor 
despre transferurile de peste hotare nu este 
prea bună (Kapur 2004). Peste o jumătate 
din respondenţii STHM trimit bani acasă cel 
puţin o dată în trimestru şi 25% expediază 
bani regulat. Echipa STHM a estimat că pes-
te jumătate de miliard de dolari au fost 
transferaţi din străinătate în ultimele 12 luni 
(octombrie 2004).

Tabelul 5.5 Motivele de emigrare (% din totalul respondenţilor)

Viză turistică 14.3

Viză de muncă 13.4

Deplasare ofi cială de la locul de muncă 1.0

Delegaţie sportivă 0.8

Cu buletinul de identitate 54.3

Cu cetăţenie străină 2.4

Schimb cultural (dansuri, teatru, orchestră, etc.) 0.4

Relaţii de afaceri 0.2

Căsătorie 0.7

Altele 0.7

Cu viză falsă 1.3

Transportaţi ilegal de călăuze 5.2

Nu au răspuns 5.1

Total 100.0

SURSĂ: Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova (Ianuarie 2005)

De asemenea, trebuie de remarcat faptul 
că familiile emigranţilor expediază bani 
migranţilor, deşi sumele sunt foarte mici 
(SRHM). Puţin peste o treime din emigranţi 
trimit acasă şi bunuri pe lângă bani, în majo-
ritatea cazurilor, haine, produse alimentare 

şi tehnică de uz casnic (STHM). Doar o trei-
me din transferuri sunt efectuate prin canale 
ofi ciale (transferuri bancare, transfer rapid şi 
prin poştă) în mod regulat, chiar dacă mai 
mult de jumătate au utilizat aceste modali-
tăţi cel puţin o dată.
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În ceea ce priveşte utilizarea transferurilor din 
străinătate, peste 70% susţin că cheltuiesc 
banii pentru a cumpăra produse alimentare 
şi haine, iar peste 60% plătesc din aceşti bani 
serviciile comunale. În ceea ce priveşte însă 

Tabelul 5.6 Metodele utilizate de migranţi pentru a trimite bani acasă 

Au apelat cel puţin o dată Este utilizată mai des

Transferuri bancare 25.7 13.0 

Transferuri rapide 28.8 19.5 

Poştă 4.4 1.9 

Conductori de tren 12.7 7.1 

Şoferi de autobuze, camionete 11.4 6.8 

Personal 38.9 17.3 

Prin rude, prieteni, cunoştinţe 29.1 11.7 

În colet împreună cu alte lucruri trimise 8.7 1.3 

Altele 9.4 0.9 

Nu au răspuns 20.6 

SURSĂ:  Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova (ianuarie 2005)

utilizarea fondurilor acumulate în străinăta-
te, peste 45% din respondenţi au afi rmat că 
prioritatea lor este consumul curent (produ-
se alimentare, haine, etc.). Numai un procent 
mic acordă prioritate investiţiilor în afaceri.

Tabelul 5.7 Utilizarea planifi cată a banilor câştigaţi peste hotare „pentru următoarele 12 luni” Tabelul 5.7 Utilizarea planifi cată a banilor câştigaţi peste hotare „pentru următoarele 12 luni” Tabelul 5.7

Prima prioritate 
procent

A doua prioritate 
procent

Achitarea datoriilor 11.8 5.1

Cheltuieli curente (produse alimentare, cheltuieli  curente 
ale gospodăriei casnice, servicii şi utilităţi)

45.4 21.7

Cheltuieli speciale (educaţie, sănătate, bunuri de uz casnic 
şi pe termen lung, împrumutarea banilor, etc.)

10.6 24.6

Investiţii casnice (procurarea unui automobil, case/
apartament, renovarea casei/apartamentului, nunţi, 
înmormântări, depozite bancare)

15.5 22.8

Investiţii în afaceri (procurarea pământului, maşinilor 
agricole, camionetelor, inventarului viu/ păsărilor / oilor )

1.5 4.8

Altele 0.7 0.2

Nu au răspuns 9.8 2.4

Numărul persoanelor care au răspuns la această întrebare 95.3 81.7

SURSĂ: Studiul transferurilor de peste hotare în Moldova (Ianuarie 2005)

Este la fel de important să recunoaştem 
diversitatea transferurilor de peste hotare 
(COMPAS), în sensul că transferurile adresate 
înseamnă o varietate de tipuri de transferuri 

care produc impacturi diferite. De exemplu, 
impactul transferurilor intra-familiale ar pu-
tea fi  diferit de impactul transferurile către 
colectivităţi.
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5.2 Migraţie, creştere, anga-
jare şi reducere a sărăciei

Migraţia şi sărăcia

Luând în consideraţie difi cultăţile de obţinere 
a informaţiilor adecvate privind nivelul migra-
ţiei, emigranţi şi transferurile de peste hotare, 
este surprinzător că identifi carea exactă a im-
pactului lor asupra creşterii, angajării şi redu-
cerii sărăciei nu constituie o problemă. Trebuie 
de remarcat că impacturile pozitive sau ne-
gative pot să nu fi e substitutive. De exemplu, 
este imposibil de afi rmat că emigrarea intelec-
tualilor sau reducerea capitalului uman poate 
fi  contracarată prin fl uxurile fi nanciare sporite 
din contul transferurilor de peste hotare: ele 
nu sunt substitutive (Kapur 2004). Această 
secţiune prezintă diferite impacturi pe care, 
după părerea noastră, le are migraţia asupra 
creşterii, angajării şi reducerii sărăciei. Unele 
impacturi sunt directe, de exemplu, sporirea 
consumului gospodăriilor casnice datorită 
transferurilor de peste hotare. Altele sunt mai 
puţin directe, consumul curent în baza investi-
ţiilor anterioare sau consolidarea cunoştinţelor 
datorită experienţei acumulate în străinătate, 
ceea ce conduce la mărirea potenţialului de 
câştigare a veniturilor. Multe dintre aceste sub-
iecte au fost discutate în capitolele preceden-
te la care se face referinţă în această secţiune 
pentru a obţine o imagine mai bună a impac-
turilor pozitive şi negative ale migraţiei.

După cum a fost menţionat în Capitolul 2, 
recuperarea şi creşterea economiei după 
anul 1999 a fost generată în primul rând 
de fl uxul transferurilor din străinătate, care 
au stimulat creşterea prin reducerea pre-
siunii importurilor. Pe lângă aceasta, s-a 
remarcat că transferurile de peste hotare au 
redus dependenţa guvernului de creditele 
acordate în baza aplicării anumitor politici, 
astfel, guvernul a obţinut un potenţial de 
fl exibilitate în politica sa macroeconomică. 
Totuşi, transferurile de peste hotare gene-
rează aprecierea ratei de schimb, după cum 
s-a întâmplat în anii 2003 şi 2004, făcând 
exporturile mai puţin competitive, iar ratele 
înalte ale dobânzilor descurajează investiţii-
le companiilor din Moldova şi au un impact 
nesemnifi cativ asupra investiţiilor străine în 
Moldova. Deşi nivelul acestor infl uenţe ne-
gative nu a fost studiat, impactul lor a fost 
probabil destul de important la sfârşitul ani-
lor 1990 şi la începutul anilor 2000.

Transferurile ar putea avea un impact direct 
asupra reducerii sărăciei datorită niveluri-
lor sporite de consum. Versiunea iniţială a 
STHM revelă importanţa transferurilor de 
peste hotare pentru bunăstarea familiilor 
migranţilor şi faptul că familiile ale căror 
membri au emigrat sunt într-o situaţie mai 
bună decât cele care nu au membri mi-
granţi. Tabelul 5.8, prezentat în continuare, 
ilustrează percepţia situaţiei gospodăriilor 
casnice cu membri migranţi înainte şi după 
emigrare.

Tabelul 5.8 Percepţia gospodăriilor casnice asupra efectelor migraţiei

Foarte 
bună

Bună
(potrivită) Difi cilă Foarte 

difi cilă
Nu s-a 

răspuns
Produse 
alimentare

Înainte de emigrare 1.6 57.1 34.3 5.6 1.4
După emigrare 7.4 71.6 18.5 1.0 1.5

Locuinţă
Înainte de emigrare 1.6 52.1 38.2 6.3 1.9

După emigrare 4.7 70.4 21.5 1.6 1.8

Haine
Înainte de emigrare 1.1 46.9 45.0 5.3 1.7

După emigrare 4.5 68.1 24.3 1.4 1.7

Sănătate
Înainte de emigrare 1.6 50.7 38.3 7.6 1.8

După emigrare 2.8 57.6 33.2 4.7 1.7

Studii
Înainte de emigrare 1.9 47.4 35.5 4.6 10.6

După emigrare 3.3 60.1 20.8 1.8 14.0

Distracţie
Înainte de emigrare 1.0 31.8 46.7 12.9 7.5

După emigrare 2.3 47.3 35.6 7.1 7.7

SURSĂ: Versiunea iniţială a Studiului transferurilor de peste hotare în Moldova (ianuarie 2005)
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În ceea ce priveşte reducerea sărăciei, des-
creşterile majore din categoria „foarte difi ci-
lă” şi diminuarea semnifi cativă în categoria 
„difi cilă” pentru toate necesităţile de bază 
demonstrează contribuţia transferurilor de 
peste hotare la bunăstarea gospodăriile 
casnice care au membri migranţi. Câteva 
studii arată că transferurile din străinătate 
pot avea o infl uenţă benefi că asupra sărăciei 
cauzate de venituri mici, chiar dacă pot afec-
ta negativ alte aspecte ale bunăstării. Mol-
dova ilustrează foarte bine aceste infl uenţe 
interconectate, deoarece este una din ţările 
cu cea mai mare pondere a forţei de muncă 
care lucrează peste hotare, a transferurilor 
migranţilor faţă de PIB şi transferurilor pri-
vate pentru venituri disponibile. Dacă sunt 
calculate corect, toate aceste trei valori pro-
babil ajung la 30% din total.

În ceea ce priveşte modul de calcul, cercetă-
rile bugetelor gospodăriilor casnice (CBGS) 
includ întrebări despre „transferurile perso-
nale” fără a face distincţie între originea lor 
externă sau internă. Pe lângă aceasta, relaţia 
între transferurile de peste hotare şi sărăcie 
nu poate fi  studiată atent dacă numai o 
parte din ele sunt incluse în CBGC, unde ele 
reprezintă 5.5% din totalul veniturilor obţi-
nute de gospodăriile casnice în comparaţie 
cu 17% din PIB, estimate în baza raportului 
de executare a bugetului de stat.

Această discrepanţă poate fi  explicată prin 
trei factori. Pentru început, transferurile 
utilizate pentru construirea caselor pot să 
nu fi e considerate venituri personale şi să 
nu fi e declarate în cadrul studiilor realizate. 
În al doilea rând, în special, în spaţiul rural, 
siguranţa insufi cientă şi pericolul de furturi 
ar putea determina gospodăriile casnice 
ce locuiesc în localităţi izolate să „ascundă” 
banii primiţi de peste hotare de teamă că 
aceste informaţii ar putea fi  divulgate şi i-
ar putea determina pe cineva să-i fure. În 
al treilea rând, CBGS nu includ un număr 
sufi cient de familii ce au membri migranţi. 
După cum sugerează „teoria defi cientă a 
migraţiei”, migraţia este costisitoare şi nu-

mai cei cu resurse sau acces la banii familiei 
sau surse informale de bani îşi pot fi nanţa 
plecarea peste hotare.65 Aceasta înseamnă 
că migranţi potenţiali nu sunt nici cei bogaţi, 
care nu au fost forţaţi de situaţia materială 
să plece din ţară, şi nici cei săraci, care nu au 
acces la resurse fi nanciare, ci clasa mijlocie 
a cetăţenilor relativ tineri cu studii medii şi 
superioare şi experienţă de muncă. Acest 
grup care operează cele mai mari transferuri 
de peste hotare nu este numeros în CBGS. 
Ultimul argument nu poate fi  considerat 
perfect valabil, deoarece ştim că majoritatea 
migranţilor lucrează în Rusia şi au nevoie 
de puţine fonduri pentru a pleca în această 
ţară. Desigur, câştigurile lor sunt relativ mai 
mici.

E posibil că subestimarea transferurilor în 
CBGS atât la nivel de gospodării casnice, cât 
şi la cel agregat a condus la supraestimarea 
sărăciei. În pofi da acestui fapt, CBGS indică 
un impact post-factum foarte mare al trans-
ferurilor asupra reducerii sărăciei, fi indcă 
mult mai multe familii ar fi  rămas sub pragul 
sărăciei, dacă nu exista posibilitatea de a 
emigra. O estimare aproximativă ne suge-
rează că migraţia a redus incidenţa sărăciei 
cu 20-25% în 2002 şi că această diminuare a 
sărăciei cauzate de veniturile mici a fost în-
soţită de aprofundarea sărăciei sociale.

Transferurile ar putea spori consumul în vii-
tor prin investiţii ce generează venituri. După 
cum a fost remarcat deja, marea majoritate 
a respondenţilor intenţionează să utilizeze 
fundurile acumulate în rezultatul emigrării 
în primul rând pentru consum. Investiţiile 
în afaceri par a fi  o prioritate pentru foarte 
puţini. Prin urmare, impactul secundar al 
investiţiilor asupra reducerii sărăciei cauzate 
de venituri mici datorită consumului din vii-
tor pare a fi  limitat în Moldova. Ca şi în multe 
alte ţări unde emigrarea este semnifi cativă, 
una din cele mai mari provocări pentru ofi -
cialităţile din Moldova este de a schimba 
această situaţie şi de a facilita canalizarea 
resurselor spre activităţi durabile ce creează 
locuri de muncă şi generează venituri.

65  Cinci mii de Euro pentru o persoană este cea mai comună estimare a investiţiilor necesare pentru achi-
ziţionarea ilicită a vizelor şi permiselor de lucru, cheltuielile de călătorie şi legăturile cu reţelele din ţările 
de destinaţie.
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Migraţia şi piaţa muncii

Evoluţia sectorului de educaţie şi procesul 
de migrare au avut un impact puternic asu-
pra formării capitalului uman în Moldova. 
Doar fi ecare al cincilea locuitor al Moldovei 
urmează studii universitare. Însă cel mai 
important este faptul că, în ultimii ani, a 
descrescut rata de încadrare a copiilor din 
cele mai sărace gospodării în învăţământul 
gimnazial şi aceasta constituie numai 50% în 
comparaţie cu 71% pentru cele mai bogate 
chintile. La nivel universitar, situaţia este 
chiar mai proastă. Rata de încadrare a celor 
mai săraci bărbaţi şi femei s-a micşorat con-
siderabil şi a ajuns la 4% în mijlocul anilor 
2000. În cazul celor mai bogate gospodării 
casnice, încadrarea în învăţământul universi-
tar nu doar s-a majorat, ci a fost, cu cifra de 
34%, de patru ori mai mare decât în cele mai 
sărace chintile. Formarea capitalului uman în 
Moldova este cu siguranţă în favoarea celor 
bogaţi. Diferite defi cienţe sociale, unele din 
care sunt produsele secundare ale sărăciei 
– alcoolismul, dependenţa de droguri şi rata 
înaltă a criminalităţii, au erodat, de aseme-
nea, calitatea capitalului uman.

Şi migraţia din Moldova a infl uenţat forma-
rea capitalului uman din ţară. Moldova este 
un stat cu o populaţie de 4.4 milioane de lo-
cuitori, dintre care aproximativ 600,000, adi-
că aproape 14% din populaţie şi 23% din for-
ţa de muncă, lucrau peste hotare în 2003.66

Peste o jumătate din lucrătorii emigranţi au 
mai puţin de 30 de ani şi 88% au mai puţin 
de 45 de ani, ceea ce înseamnă că lucrătorii 
din primul grup de vârstă au plecat din ţară. 
În cinci ani, 2000-2004, 36 mii de medici au 
plecat din sistemul de ocrotire a sănătăţii şi 
28 mii de învăţători au părăsit sistemul de 
educaţie. Circa 7% din migranţi au studii uni-
versitare şi o treime din ei au studii profesio-
nale secundare, în comparaţie cu numai 25% 
care au rămas în ţară. Aproape trei pătrimi 
din cei care muncesc în străinătate au lucrat 
anterior în medicină, educaţie, agricultură, 
construcţii şi administrarea micului business 
(Dudwich & Sethi 2004). Conform orică-
rui standard, aceasta reprezintă un serios 

„exod de inteligenţă”, care a avut un impact 
imediat asupra sănătăţii societăţii, calităţii 
educaţiei şi creşterii economice. Emigrarea 
muncitorilor necalifi caţi, în special, din spaţi-
ul rural, a determinat creşterea indicatorului 
dependenţei persoanelor întreţinute şi mai 
multe probleme familiale legate de faptul că 
părinţii îşi abandonează copiii, care cresc fără 
grijă părintească şi fără studii adecvate.

Pe de altă parte, consumul poate aduce be-
nefi cii ofertei de capital uman, mai ales atunci 
când transferurile din străinătate sunt utilizate 
pentru studii. Alte ţări au benefi ciat de noile 
abilităţi ale emigranţilor care au revenit în ţară, 
deşi nu există dovezi concludente că Moldova 
este în aceeaşi situaţie, ceea ce nu înseamnă 
că nu se întâmplă (adică, numai pentru că nu 
sunt constatate de studii şi cercetări).

Una din cele mai mari provocări ale tran-
ziţiei este ajustarea educaţiei profesionale 
la noua economie şi noile ocupaţii care 
sunt solicitate. Moldova nu se deosebeşte 
de alte republici ale fostei Uniuni Sovietice 
şi se confruntă cu problema reorganizării 
sistemului de educaţie şi instruire profe-
sională (EIP) în ceea ce priveşte facilităţile, 
planurile de studii şi obiectele pe care le 
predă. Emigrarea poate conduce la redu-
cerea numărului lucrătorilor, în special, în 
unele sectoare specifi ce, ale căror abilităţi 
sunt solicitate peste hotare. S-a observat de 
multe ori că insufi cienţa angajaţilor califi caţi 
şi necalifi caţi în agricultură este în general 
rezultatul emigrării, atât în străinătate, cât 
şi în interiorul ţării, în special, a tinerilor. 
Este posibil că lucrătorii agricoli migrează în 
diferite regiuni ale ţării pentru a suplini locu-
rile de muncă eliberate de muncitorii urbani 
care au plecat peste hotare. Ar trebui colec-
tate date privind migrarea internă. Probabil, 
rezultatele recensământului populaţiei ne 
vor oferi multe răspunsuri, dar ele nu sunt 
deocamdată disponibile.

Deşi se raportează că salariile din sectorul 
de construcţii sunt majorate considerabil 
pentru a atrage înapoi în Moldova mun-
citorii în construcţii, există puţine dovezi 

66  Estimările pentru numărul emigranţilor variază între 230,000 (SFM 2002) şi un milion (mass-media).
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care confi rmă că salariile în construcţii şi 
agricultură într-adevăr cresc. Datele ofi ciale 
sugerează că salariul lunar nominal mediu 
s-a majorat cu 305% între anii 1997 şi 2003, 
iar în sectoarele agricultură şi construcţii 
salariile lunare nominale medii au sporit cu 
270% şi respectiv 265%.

Impactul social al migraţiei

Un aspect imoral al migraţiei este trafi cul de 
fi inţe umane, care este destul de răspândit 
în Moldova. Iată care sunt principalele trei 
trăsături ale trafi cului de fi inţe umane în 
Moldova. Prima, trafi canţii induc în eroare 
victimele inocente, cu promisiunea unui loc 
de muncă peste hotare. Cetăţenii Moldovei 
cheltuiesc în medie 126 dolari SUA pentru a 
obţine un loc de muncă în ţările CSI, 1,987 
dolari SUA pentru un loc de muncă în Europa 
de Vest şi 2,470 dolari SUA - în Orientul Mijlo-
ciu. Doar două cincimi din migranţi utilizează 
pentru aceasta fonduri proprii. Din numărul 
rămas, 30% au împrumutat bani de la rude, 
30% de la cămătari (cu dobânzi lunare de la 
10 la 15 procente în valută) şi aproape 20% 
au împrumutat de la asociaţiile de economii 
şi împrumut (cu o dobândă de 20-30%).67 Pe 
lângă aceasta, deseori oamenii îşi vindeau 
bunurile (Munteanu 2002).

În al doilea rând, în multe cazuri, persoanele 
care au fost trafi cate deveneau sclavi pentru 
muncă în ţara gazdă. Aceasta se întâmpla 
atunci când oamenii nu-şi găseau de lucru 
peste hotare, sau pierdeau serviciul, sau li se 
furau actele, sau erau reţinuţi de patroni, sau 
nu-şi puteau plăti datoriile generate de emi-
grare. Ultimul fenomen era legat adesea de 
trafi carea celor mai săraci. Trafi cantul plătea 
familiei emigrantului în avans, iar datoriile 
urmau a fi  plătite de persoanele trafi cate din 
salariile lor ulterioare.

În al treilea rând, o parte semnifi cativă din 
femeile care au emigrat, majoritatea din 
ele fi ind sub 25 de ani, au fost prostituate, 
deşi estimările variază mult, de la 10,000 la 

100,000 persoane (Ambasada SUA în Suedia 
2002). Chiar dacă unele femei se prosti-
tuează conştient în străinătate sau sunt con-
ştiente despre riscul de a fi  prostituate, altele 
sunt atrase peste hotare cu promisiuni false 
de a fi  aranjate la lucru şi apoi forţate să se 
prostitueze. Există câteva motive principale 
care explică asigurarea industriei sexuale 
cu femei din Moldova. Ele includ asemenea 
motive structurale, precum sărăcia, exclude-
rea socială (în cazul romilor), şi insecuritatea 
care le forţează pe femeile tinere să plece 
peste hotare în căutarea oportunităţilor mai 
bune în viaţă. Un sondaj efectuat printre 
tineri cu vârste între 16 şi 30 de ani din Mol-
dova a demonstrat că aproape toţi ar dori să 
plece în străinătate, la prima ocazie. Violenţa 
domestică, de asemenea, le încurajează pe 
femei să plece din ţară.

Trafi cul de fi inţe umane a fragmentat co-
munităţile şi familiile, a subminat capitalul 
uman, a lipsit gospodăriile casnice de trans-
ferurile băneşti de peste hotare aşteptate şi 
a cauzat abandonul copiilor. Migranţii care 
lucrează ilegal în ţările gazdă sunt supuşi 
exploatării şi abuzului din partea contraban-
diştilor, patronilor şi autorităţilor locale. Pe 
măsură ce ţările gazdă impuneau restricţii 
tot mai stricte asupra emigranţilor, ele for-
ţau un număr tot mai mare de oameni să 
lucreze ilegal. Chiar dacă migranţii ilegali 
puteau rămânea să lucreze în ţările gazdă, ei 
deveneau o clasă fără drepturi sau resurse. În 
fi ne, emigrarea ilegală a contribuit la expan-
siunea reţelelor criminale globale. Benefi -
ciind de diferenţa între oportunităţile legale 
şi cererea reală pentru migrare, organizaţiile 
criminale implicate în comercializarea arme-
lor, drogurilor şi prostituţie şi-au diversifi cat 
activitatea prin contrabandă cu migranţi. 
Ei benefi ciau de o cerere stabilă din partea 
emigranţilor şi li se aplica o persecutare şi o 
urmărire penală insufi ciente pentru aseme-
nea acţiuni. Victimele acestui trafi c devin 
vulnerabile în faţa violenţei, izolării şi unor 
boli, precum maladiile cu transmitere sexua-
lă şi HIV/SIDA. Rezultatul fi nal este pierderea 
umană gravă.

67 Cămătarii percepeau dobânzi lunare de 10-15%. Asociaţiile de economii şi împrumut erau şi mai scum-
pe – 20-25%.
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Migraţia a avut de asemenea efecte nefa-
vorabile asupra copiilor. Atunci când copiii 
emigranţilor rămân acasă sub supraveghe-
rea rudelor sau vecinilor, ei sunt supuşi 
riscului de a abandona şcoala, de a pleca de 
acasă şi de a deveni copii ai străzii, iar acest 
proces se observă în Moldova. Copiii au în-
ceput să fi e trafi caţi. Conform datelor Minis-
terului Afacerilor Interne, Moldova a devenit 
principala sursă de fete minore pentru Rusia, 
unde acestea sunt exploatate sexual. Se es-
timează că 5,000 fete sunt trafi cate anual. 
Copiii din instituţiile rezidenţiale, care sunt 
obligaţi să părăsească instituţia la vârsta de 
16 ani, când nu deţin abilităţi profesionale 
şi nu sunt incluşi în reţele de asistenţă, sunt 
cel mai mult supuşi riscului de a fi  trafi caţi şi 
chiar au existat acuzaţii de implicare a unui 
director de orfelinat în vânzări de fete pen-
tru trafi canţi (Dudwick & Ethi 2004).

5.3 Modele posibile ale 
migraţiei în viitor

Atât cercetările calitative, cât şi cele cantitative 
relevă motive similare pentru migrare. Studiul 
transferurilor de peste hotare în Moldova dez-
văluie că principalul motiv este consumul cu-
rent – aproape 44% din respondenţi au citat 
acest motiv ca factor principal. Achitarea dato-
riilor şi investiţiile în locuinţă sunt factorii doi şi 
trei ca importanţă. Aceşti trei factori constituie 
împreună cele mai importante motive pentru 
un număr de peste 84% din respondenţi. O 
proporţie foarte mică de emigranţi (mai puţin 
de un procent) a numit investiţiile în afaceri ca 
factor principal în decizia de a emigra. Aceste 
date corespund cu scopurile reale de utilizare 
a transferurilor şi resurselor acumulate de 
emigranţi, după cum a fost descris anterior.

Tabelul 5.9 Factorii care determină decizia de a pleca peste hotare 

Primul Al doilea

Achitarea datoriilor 21.2 6.5

Consumul curent (produse alimentare, haine, mărfuri de larg consum, aparate de 
uz casnic, etc.) 43.9 32.6

Consum special (studii, sănătate, mărfuri de uz casnic pe termen lung, împrumut 
de bani, etc.) 11.3 21.4

Investiţii în locuinţă (automobil, casă / apartament, reparaţii, nunţi, 
înmormântări, etc.) 19.0 28.6

Investiţii în afaceri (procurarea pământului, maşinilor agricole, camionetelor, 
animale, etc.) 0.9 3.9

Altele 1.7 0.2

Nu au răspuns 1.5 0.5

Numărul total de persoane care au răspuns la întrebări 99.5 93.7

SURSĂ: Versiunea iniţială a Studiului transferurilor de peste hotare în Moldova (ianuarie 2005)

Studiul calitativ STHM a indicat rezultate simi-
lare, unde principalii factori pentru emigrare 
au inclus: (a) bani insufi cienţi pentru necesi-
tăţile de bază sau „probleme fi nanciare”; (b) 
lipsa locuinţei sau dorinţa de a îmbunătăţi 
condiţiile de trai; (c) lipsa unui loc de muncă 
/ unui salariu mare; (d) necesitatea de a plăti 
pentru studiile unuia din membrii familiei, şi; 
(e) oportunitatea de a pleca, faptul că cineva 

îi aşteaptă în ţara gazdă, posibilitatea de a 
pleca legal, etc. În ceea ce priveşte ofertă 
de lucru a emigranţilor, nu există motive să 
credem că aceşti factori sau motivaţii se vor 
schimba. După cum a fost remarcat în capito-
lele anterioare, pentru a recupera nivelul de 
viaţă mediu atins înainte de independenţă 
sunt necesare rate semnifi cative de creştere 
şi o perioadă de timp mai lungă.
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Mai multe surse au evidenţiat două scenarii 
posibile în viitor. Potrivit primului scenariu, 
există dovezi exemplifi cate că migranţii vor 
rămâne în ţările gazdă şi îşi vor aduce acolo 
familiile, secând astfel fl uxul de transferuri. 
Acest scenariu este descris cel mai des de 
observatorii atenţi ai situaţiei din Moldova. 
Datele STHM nu confi rmă aceste temeri, in-
dicând faptul că numai un mic procent de 
emigranţi intenţionează să rămână în ţările 
gazdă, iar marea majoritate doresc să se 
reîntoarcă în Moldova, după ce au econo-
misit sau au transferat bani sufi cienţi. STHM 
relevă că majoritatea emigranţilor din Mol-
dova (peste 67%) intenţionează să revină în 
Moldova după ce au câştigat bani sufi cienţi. 
Deşi în sens static aceasta ar conduce la di-
minuarea în mod dinamic a emigrării, este 
posibil să nu se întâmple astfel, pentru că 
emigranţii care au revenit acasă ar putea fi  
înlocuiţi de alţii noi. Aproape 60% din res-
pondenţi au susţinut că ei sau un membru 
al familiei lor intenţionează să plece din ţară 
în viitorul apropiat. Dintre aceştia, aproape 
jumătate intenţionează să plece în Rusia. În 
fi ne, răspunsul la întrebarea de bază privind 
intenţia de a se stabili în ţara de destinaţie 
pentru totdeauna a relevat că doar 11.4% au 
susţinut că asta este intenţia lor. Constatările 
suplimentare ale Barometrului Opiniei Publi-
ce (august 2000 – noiembrie 2003), efectuat 
de Institutul de Politici Publice din Moldova 
(IPP), confi rmă această tendinţă, sugerând 
că circa 80% din populaţie doreşte să plece 
din ţară temporar sau permanent. Pentru cei 
tineri, această cifră este mai ridicată – aproa-
pe 90% din tinerii cu vârsta între 18 şi 20 
de ani doresc să plece din Moldova pentru 
o perioadă de timp. Alte constatări par să 
certifi ce acelaşi scenariu: Barometrul revelă 
că, dacă ar exista posibilitatea, aproximativ 
37% ar dori să plece pentru totdeauna din 
ţară. Doar 9% din tinerii intervievaţi doresc 
să rămână în Moldova.

A doua temere este că cererea pentru emi-
granţi se poate diminua peste câţiva ani, fi e 
datorită schimbărilor pe pieţele de muncă 
din ţările gazdă, fi e datorită sporirii difi cul-
tăţilor cauzate de controlul poliţiei. Ultimul 
argument ar afecta cu siguranţă migranţii 
ilegali. Deşi cele mai mari preocupări sunt 

exprimate vizavi de ţările Uniunii Europene, 
dat fi ind faptul că majoritatea emigranţilor 
pleacă în ţările CSI şi, în special, în Rusia, 
relaţiile Moldovei cu aceste state ar putea fi  
la fel de importante. Aici apare o problemă 
legată de lipsa de date. Cu toate că ţările CSI 
sunt responsabile pentru absorbţia majori-
tăţii lucrătorilor din agricultură şi construcţii, 
emigranţii în ţările UE ar putea fi  responsabi-
li pentru majoritatea transferurilor de peste 
hotare sau abilităţi profesionale ce sunt 
utilizate de cei care revin în Moldova. Prin 
urmare, este foarte difi cil să generalizăm 
fără datele adecvate, dezagregate pe ţări de 
destinaţie. Doar atunci pot fi  analizate argu-
mentele pro şi contra contextelor modifi ca-
te şi guvernul poate elabora diferite scenarii 
ca bază pentru formularea politicilor.

Moldova a încheiat acorduri cu Ucraina, 
Bielarus şi Federaţia Rusă şi două acorduri în 
cadrul CSI. Primul, datat cu anul 1995, pre-
vede un anumit grad de protecţie pentru 
emigranţi şi familiile lor. Al doilea, un acord 
mai recent (2002), se referă la cooperarea în 
lupta împotriva emigraţiei ilegale (IPP 2005). 
Buletinele de emigranţi au fost introduse în 
Rusia la începutul anului 2003 pentru a con-
trola mai bine migraţia. Chiar dacă aceste 
măsuri vor permite emigranţilor să lucreze 
legal, s-a observat că un număr mare de 
emigranţi nu s-au înregistrat (Dudwick şi 
Sethi).

În anul 2003, UE a introdus Politica de bună 
vecinătate (PBV) pentru a stimula relaţiile 
cu unii din vecinii săi (Ucraina, Moldova, 
Bielarus şi ţările sud-mediteranene). Mol-
dova a elaborat un plan de acţiune în cadrul 
PBV, care include obiectivul de a gestiona 
efi cient fl uxurile de emigranţi, inclusiv ini-
ţierea procesului de încheiere a acordului de 
re-admitere între Comunitatea Europeană 
şi Moldova. Relaţia Moldovei cu UE se va 
schimba când vecinul ei, România, va adera 
la UE, probabil în anul 2007. Deşi cetăţenii 
Moldovei au nevoie de paşapoarte pentru a 
călători în România, spre deosebire de ţările 
UE şi alte ţări ce doresc să adere la UE, Româ-
nia nu solicită viză de la cetăţenii Moldovei. 
În acelaşi timp, moldovenii pot obţine cetă-
ţenia română, dacă au bunici ce au locuit 
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pe teritoriul României înainte de anul 1918, 
când Moldova a devenit parte a României. 
Martin (2004) relatează că cel puţin 500,000 
de moldoveni au primit cetăţenia României 
şi posedă acum cetăţenie dublă68. Pe lângă 
aceasta, el susţine că două milioane de mol-
doveni, aproape jumătate din populaţie, ar 
putea obţine paşapoarte româneşti (ceea 
ce le permite să stea în Uniunea Europeană 
până la 3 luni fără viză); că 140,000 cetăţeni 
ai Moldovei deţineau cetăţenia Rusiei în anul 
2003; 60,000 deţineau cetăţenia Israelului şi 
de la 20,000 la 30,000 de persoane deţin ce-
tăţenia Ucrainei. Studiile pieţei de muncă a 
UE sugerează că cererea pentru munca emi-
granţilor nu va descreşte în viitorul apropiat, 
chiar, de fapt, probabil va creşte, mai mult 
pentru lucrătorii califi caţi decât pentru cei 
necalifi caţi. (Doudeijns şi Dumont, 2003).

Mai multe scenarii sunt posibile pentru 
evoluţiile din Moldova, dar s-ar putea ca 
ţara să nu poată să-l aleagă pe cel prefe-
rat. Este clar că acest status quo nu poate 
continua. Costurile sociale ale trafi cului de 
fi inţe umane şi aspectele negative asociate 
ale migraţiei ilegale nu sunt acceptabile 
pentru societate. O reducere a migraţiei 
ar putea încetini dezvoltarea economiei, 
chiar dacă ar contribui la unirea familiilor 
şi ar soluţiona unele difi cultăţi pe piaţa 
muncii, ceea ce probabil nu se va întâm-
pla atâta timp cât Moldova se confruntă 
cu probleme interne sociale şi economice, 
iar cererea pentru lucrul emigranţilor este 
înaltă. Scenariul probabil este unul în care 
nivelul migraţiei rămâne înalt, dar este mai 
bine controlat şi fl uxurile sunt mai regulate. 
Unele aspecte negative ar putea persista, 
dar pot fi  concepute unele intervenţii prin 
intermediul politicilor.

5.4 Politici şi direcţii posibile

Este clar că un cadru de politici trebuie să 
se bazeze pe aspectele pozitive descrise 
anterior şi să reducă impactul negativ al 
migraţiei. Dar vor fi  necesare concesiuni 

şi va fi  nevoie de atingerea unui echilibru. 
Vor fi  luate decizii difi cile şi, în unele cazu-
ri, precum problema complexă a efectelor 
sociale negative ale migraţiei, va fi  difi cilă 
cuantifi carea impactului. Ceea ce e necesar 
este efectuarea unei game largi de consul-
taţii, care ar fi  trebuit realizate în procesul de 
elaborare a strategiei de creştere economică 
şi reducere a sărăciei pentru a determina de 
ce fel de societate este nevoie şi în ce direc-
ţie se îndreaptă Moldova. Vectorii politicilor 
viitoare trebuie să se bazeze pe o viziune a 
rolului migraţiei în societatea moldoveneas-
că. Moldova va avea o societate dependentă 
(şi prin urmare, vulnerabilă) de emigranţi şi 
transferurile de bani de peste hotare, se va 
confrunta cu difi cultăţile emigraţiei (ca de 
exemplu, sărăcia socială) în loc să benefi cie-
ze de posibilitatea de recuperare mai rapidă 
a nivelului de trai din perioada pre-tranziţiei. 
Trebuie să recunoaştem că în timp ce există 
politici cu un impact important asupra creş-
terii, angajării şi reducerii sărăciei, acţiunile 
guvernului sunt limitate nu numai în sensul 
infl uenţei individuale asupra fi ecărui cetă-
ţean într-o societate unde guvernul nu se 
bucură de multă încredere, dar şi în sensul 
că politicile impuse din exterior au o infl uen-
ţă enormă asupra rezultatelor. Trebuie să se 
asigure că acţiunile ce vor fi  întreprinse sunt 
realiste.

Concepţia politicii migraţionale a Republicii 
Moldova a fost adoptată de către Parlament 
în octombrie 2002. În decembrie acelaşi an, 
Parlamentul a adoptat şi Legea cu privire la 
migraţiune (IPP 2005), care prevede crearea 
unei organizaţii noi responsabilă pentru ges-
tionarea migraţiei. Departamentul Migraţiune 
este fi nanţat de către comunitatea donatorilor 
şi are drept scop ameliorarea controlului mi-
graţiei, elaborarea şi consolidarea strategiilor 
şi politicilor şi încheierea acordurilor respecti-
ve cu ţările de destinaţie. Deşi există instituţii 
de bază, sunt încă multe de făcut.

Luând în consideraţie importanţa migraţiei 
şi a transferurilor de bani de peste hotare, 
este surprinzător că SCERS spune atât de pu-
ţin despre acest subiect. Dar totuşi, strategia 

68Moldova offi  cially allowed its citizens to hold dual nationality in 2003
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identifi că trei direcţii generale pentru viitor 
– toate fi ind importante, dar puţin cam vagi 
în ceea ce priveşte conţinutul – care merită 
sprijinul fi nanciar şi tehnic al comunităţii in-
ternaţionale.

În primul rând, guvernul ar putea armoni-
za legislaţia naţională privind migraţia cu 
standardele internaţionale. Sunt necesare 
acţiuni concrete pentru a implementa 
convenţiile care au fost deja ratifi cate de 
Moldova. În plus, ar trebui depuse eforturi 
pentru legalizarea emigranţilor şi semnarea 
acordurilor bilaterale cu toate ţările gazdă. 
Mai mult, în cazul lucrătorilor sezonieri ar 
putea fi  aplicate Memorandumuri de înţe-
legere mai fl exibile (Martin 2004). Acţiunile 
pentru reglementarea migraţiei comportă 
benefi cii care au fost deja formulate în acest 
capitol, adică avantaje privind costurile so-
ciale semnifi cative ale migraţiei şi trafi cului 
de fi inţe umane, dar de asemenea, privind 
efi cientizarea administrării şi reducerii ulte-
rioare a altor cheltuieli. Ca parte componen-
tă a acestui aspect, o fortifi care a gestionării 
migraţiei este esenţială şi garantează că va fi  
elaborat şi implementat un cadru legislativ 
adecvat, care va include asociaţiile secto-
rului privat (ca agenţiile de recrutare şi de 
turism) implicate în procesul de migrare.

A doua şi a treia acţiune a SCERS sunt strâns 
legate şi se referă la efectuarea unui stu-
diu complex asupra migraţiei populaţiei şi 
consecinţelor ei, crearea unui sistem infor-
maţional şi respectiv, îmbunătăţirea gestio-
nării procesului de migrare. Este necesară o 
ameliorare a calităţii informaţiilor despre mi-
graţie pentru a elabora politici efi ciente. Tre-
buie consolidate şi ajustate informaţiile dis-
ponibile, iar părţile implicate în colectarea şi 
analiza informaţiilor, inclusiv organizaţiile 
internaţionale, au nevoie de o coordonare 
şi o colaborare mai bună. La această etapă, 
colectarea şi analiza informaţiilor despre 
migraţie este vitală, deoarece impactul mi-
graţiei asupra procesului de planifi care va fi  
extrem de important. Un exemplu de acest 
fel l-ar putea reprezenta livrarea serviciilor 
de sănătate şi educaţie în spaţiul rural, unde 
migraţia a avut un impact major. Trebuie de 
menţionat că, deoarece mulţi din factorii ce 

infl uenţează migraţia sunt determinaţi din 
exterior, este crucial ca guvernul să dispună 
de instrumentele, capacităţile şi informaţia 
necesare pentru a ajusta politicile sale într-
un mediu potenţial supus schimbărilor.

Există şi alte măsuri ce pot fi  utilizate pentru 
a extinde benefi ciile migraţiei şi ale trans-
ferurilor de peste hotare asupra creşterii, 
angajării şi reducerii sărăciei. Prima acţiune 
se referă la politicile privind volumul, carac-
teristicile şi utilizarea transferurilor. A doua 
acţiune vizează eforturile de a infl uenţa 
volumul transferurilor. Eforturile guvernului 
de a obliga migranţii să transfere un anumit 
procent din veniturile lor în Moldova sunt 
nerealiste, chiar dacă emigrarea legală spo-
reşte. O abordare mai bună este adoptarea 
instrumentelor de investiţii în sectorul privat 
care ar fi  atractive pentru emigranţi. De 
exemplu, încurajarea băncilor comerciale 
să deschidă conturi în valută străină şi să 
efectueze tranzacţii în valută străină sau 
încurajarea concurenţei în sectorul bancar 
pentru a reduce costul transferului de bani 
din străinătate. Asigurarea unui sector fi nan-
ciar bine reglementat şi efi cient, inclusiv al 
instituţiilor fi nanciare nebancare, precum 
mecanismele de micro-fi nanţare, este cheia 
unei asemenea abordări. O altă acţiune con-
cretă ar fi  crearea unui tip de obligaţiuni în 
valută străină, care ar asigura anonimatul 
investitorului şi va fi  mai atractive pentru 
emigranţi care sunt îngrijoraţi din cauza 
impozitelor sau a altor implicaţii ale trans-
ferului de bani de peste hotare (Moreno-
Fontes Chammartin, G. şi F. Cantu-Bazaldua 
2005). Guvernul şi-ar putea, de asemenea, 
asuma rolul de a informa migranţii privind 
serviciile fi nanciare care sunt disponibile 
şi sigure pentru ei.

Pe lângă impactul macroeconomic al trans-
ferurilor, utilizarea fondurilor transferate în 
scopuri de producţie este, de asemenea, 
importantă pentru creştere, pentru crearea 
locurilor de muncă şi pentru reducerea 
sărăciei. Multe din acţiunile privind cadrul 
macroeconomic adecvat descrise în alte 
capitole ale acestui raport, în special, mo-
delele de investiţii şi politicile de promovare 
a creării locurilor de muncă care generează 
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venituri, sunt la fel de importante atât pen-
tru migranţi, cât şi pentru cei care locuiesc 
în ţară. Implementarea acestor politici, în 
special, a celor din sectorul agricol, este 
prioritară pentru a încuraja sporirea in-
vestiţiilor din contul transferurilor de peste 
hotare. În plus, pot fi  elaborate instru-
mente specifi ce de utilizare a fondurilor 
emigranţilor în scopuri investiţionale sau 
de asigurare a utilizării mai efi ciente a re-
surselor investiţionale. Informarea privind 
probabilitatea creşterii în diferite sectoare 
şi recuperarea potenţială a investiţiilor este 

o exemplifi care a primei soluţiei, iar instrui-
rea special concepută pentru emigranţi 
este o exemplifi care a celei de-a doua 
soluţii. Este important ca aceste inovaţii să 
facă parte dintr-o strategie bine gestiona-
tă, care include administrare, cunoaştere 
prin evaluarea efi cientă a intervenţiilor şi 
revizuirea schemelor aplicate în lumina 
lecţiilor însuşite. Deoarece capacitatea 
guvernului de a infl uenţa deciziile de inves-
tiţie ale cetăţenilor prin asemenea scheme 
ar putea fi  limitată, este necesară o serie de 
intervenţii ad hoc.
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C a p i t o l u l  6 :

Angajare, productivitate 
şi sărăcie

6.1 Angajare în muncă 
şi sărăcie

Pe termen lung, angajarea în muncă este singu-
ra cale viabilă de ieşire din sărăcie pentru ma-
joritatea persoanelor sărace. Creşterea econo-
mică este esenţială pentru reducerea durabilă 
a sărăciei şi produce acest efect datorită creării 
locurilor de muncă ce generează surse de venit 
mai mari decât pragul sărăciei. Atunci când 
creşterea economică creează oportunităţi largi 
de angajare în muncă şi populaţia săracă poate 
să benefi cieze de aceste oportunităţi, sărăcia va 
descreşte de o manieră durabilă. Afi rmaţia este 
valabilă în Moldova şi oriunde în lume. Cu toate 
acestea, crearea locurilor de muncă ar putea să 
nu fi e de ajuns. Principala problemă în Moldova 
este că locurile de muncă bine plătite nu sunt 
sufi cient de multe pentru a scoate rapid din 
sărăcie populaţia ocupată.

Din populaţia săraca a anului 2002, 20% nu 
făcea parte din forţa de muncă şi doar 2% o 
reprezentau şomerii, ceea ce semnifi că faptul că 
aproximativ 75% aveau un loc de muncă (Tabe-
lul 6.1). Problema consta în faptul că serviciile lor 
nu erau plătite sufi cient de bine pentru a evita 
sărăcia. Aceasta nu înseamnă că posedarea unui 
serviciu nu aduce benefi cii. Cei angajaţi în sec-
torul formal au înregistrat o rată a sărăciei mai 
mică (37%), în comparaţie cu şomerii (60%) şi în 
raport cu cei care nu fac parte din forţa de mun-
că (46%). Ultimul grup se bucură de atenţia spe-
cială a guvernului la plata pensiilor. Deci, un loc 
de muncă ajută la atenuarea sărăciei, dar pentru 
majoritatea angajaţilor şi familiile lor acesta nu 
este sufi cient pentru a evita sărăcia.

Crearea oportunităţilor de angajare asociate 
cu majorarea productivităţii, în rezultatul căro-
ra populaţia ocupată va putea obţine venituri 
sufi ciente pentru a evita sărăcia, reprezintă o 
provocare pentru Moldova. În acelaşi timp, tre-
buie găsite modalităţi de a înzestra populaţia 
săracă cu abilităţile şi bunurile necesare pen-
tru a profi ta de oportunităţile de ocupaţie în 
producţie la momentul şi care apar. Prezentul 
capitol analizează caracterul şi dimensiunea 
acestei provocări.

După anul 1999, rata şomajului a scăzut de la 
11% la 7%, şi, de asemenea, s-a diminuat nu-
mărul absolut al şomerilor. Şomajul s-a extins 
în ajunul crizei din Rusia, de la 167 mii în 1998 
la 187 mii în 1999, apoi s-a micşorat la 110 mii 
către anul 2002, ceea ce reprezintă un declin 
impresionant de 40% într-o perioadă de doar 
trei ani (Tabelul 6.2). O rată a şomajului de 7-
8% nu este înaltă, nici după standardele ţărilor 
dezvoltate din Europa sau a altor ţări afl ate în 
tranziţie.

O privire mai atentă însă relevă o situaţie mai pu-
ţin pozitivă. Diminuarea şomajului nu a refl ectat 
o creştere corespunzătoare a ocupaţiei, pentru 
că numărul persoanelor angajate a rămas relativ 
constant, la circa 1.5 milioane din 1999 până în 
2002.69 Aceasta refl ectă, pe de o parte, un declin 
stabil al populaţiei cu vârstă de muncă, care re-
zultă, în primul rând, din emigrare (vezi Capitolul 
5) şi, pe de altă parte, exprimă numărul sporit al 
persoanelor care devin economic inactive.70 Ast-
fel, principalul motiv care a determinat reducerea 
şomajului este că mulţi cetăţeni fi e au emigrat 
peste hotare, fi e au devenit economic inactivi.

69 În 2003, numărul total al populaţiei ocupate a scăzut până la 1.35 milioane, cea mai mare reducere în-
registrându-se în sectorul agricol.

70 Rata participării populaţiei la activitatea economică s-a diminuat stabil de la 61.3% în 1999 până la 51.6% 
în 2003. Deşi atât volumul forţei de muncă, cât şi numărul persoanelor ocupate au descrescut în termeni 
absoluţi, numărul persoanelor inactive a crescut de la 1.06 milioane în 1999 la 1.38 milioane în 2003.
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Îngrijorător este şi numărul mediu foarte mic al 
orelor de muncă pe săptămână, circa 30 de ore 
pentru întreaga economie. Acest fapt refl ectă o 
proporţie considerabilă a ocupaţiei parţiale „as-
cunse”. Au existat indicii că volumul ocupaţiei 
parţiale involuntare (manifestată prin program 
de lucru scurt) ar putea să se diminueze, pentru 
că lungimea săptămânii de muncă a crescut de 
la 26.6 ore în 1999 la 30 ore în 2002, ceea ce, 
totuşi, rămâne sub nivelul obişnuit al Europei 
de Vest. Şomajul evident este mai răspândit în 
spaţiul urban, dar ocupaţia parţială constituie o 
preocupare mai mare în localităţile rurale. Con-
form datelor statistice din 2002, în localităţile 
urbane rata şomajului era de 12.1% şi în locali-
tăţile rurale – 3%. Prin contrast, numărul mediu 
de ore lucrate pe săptămână în sectorul agricol 
era de numai 24, în comparaţie cu 30 de ore 
pentru întreaga economie. Problema locurilor 
de muncă cu salarii sufi cient de mari persistă 
în toată ţara, deşi se manifestă diferit în spaţiile 
urbane şi rurale.

Şomajul este o ameninţare mai mare pentru 
bărbaţi decât pentru femei. În 2002, 8.1% din 
totalul bărbaţilor apţi de muncă erau şomeri 
şi 5.5% din femei erau în aceeaşi situaţie. Rata 
şomajului a descrescut atât printre bărbaţi, cât 
şi printre femei în acelaşi ritm. În rezultat, din 
anul 1999 rata şomajului printre bărbaţi a ră-
mas mai înaltă decât printre femei şi diferenţa 
relativă nu s-a schimbat.

După cum a fost remarcat anterior, declinul ratei 
şomajului nu a fost un rezultat al creşterii ratei de 
ocupaţie, nici pentru bărbaţi, nici pentru femei. 
După 1999, rata ocupaţiei (persoanele angajate 
ca procent din populaţia la o vârstă aptă de 
muncă) a rămas aproape constantă, cifrându-se 
la puţin peste 42% pentru bărbaţi şi 40% pentru 
femei. Perspectiva pe termen mai lung revelă că 
stagnarea recentă în ceea ce priveşte ocupaţia 
făcea parte dintr-o tendinţă a tranziţiei în Mol-
dova. În anul 1996, numărul total al populaţiei 
ocupate era de 1.66 milioane, apoi a descrescut 
până la 1.5 milioane în 1999, după criza din Rusia 
şi nu s-a majorat, deşi volumul agregat al pro-
ducţiei a crescut substanţial în anii 2000-2004.

Tabelul 6.1 Sărăcia după statutul de ocu-
paţie, 2002

Statutul de ocupaţie Rata 
sărăciei (%)

% al populaţiei 
apte de muncă

Sectorul formal 37.4 25.0
Informal (non-agricol) 47.3 5.0
Informal (agricol) 40.2 8.0
Mai multe servicii 25.0 3.0
Lucrători neplătiţi în 
cadrul gospodăriei 
casnice

46.9 27.0

Alte ocupaţii neplătite 63.8 10.0
Şomeri* 59.9 2.0
Neincluşi în forţa de 
muncă 46.5 20.0

Total 45.2 100.0
SURSĂ: Banca Mondială (2004)

Tabelul 6.2 Ocupaţie şi şomaj, 1997-2003

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Numărul absolut (mii)

Populaţia 3599 3654 3652 3646 3639 3631 3623 3612

Forţa de muncă 1686 1671 1809 1682 1655 1617 1615 1474

Ocupată 1660 1646 1642 1495 1515 1499 1505 1356

Şomeri 167 187 140 118 110 118

Procent din forţa de muncă

Ocupată 98.5 98.5 90.9 88.9 91.6 92.8 93.0 92.0

Şomeri n.a. n.a. 9.1 11.1 8.4 7.2 7.0 8.0
SURSĂ: DSS 2003 
NOTE: Din anul 1998, pentru a obţine estimări ale volumului forţei de muncă, cifrele cu privire la ocu-
paţie au fost suplimentate cu defi niţia şomajului potrivit Organizaţiei Internaţionale a Muncii. Astfel, 
cifrele privind ocupaţia înainte şi după anul 1998 nu sunt comparabile.



130

Re
pu

bl
ic

a 
M

ol
do

va
: P

ol
it

ic
i d

e 
cr

eş
te

re
 e

co
no

m
ic

ă,
 c

re
ar

e 
a 

lo
cu

ri
lo

r d
e 

m
un

că
 ş

i r
ed

uc
er

e 
a 

să
ră

ci
ei

131

Capitolul 6: Angajare, productivitate şi sărăcie

6.2 Ocupaţie, salarii 
şi productivitate

Ocupaţie şi salarii

Pentru a înţelege problema ocupaţiei în 
Moldova, este necesar să analizăm structura 
ei, distribuţia pe sectoare economice şi va-
riaţiile acestei distribuţii pe parcursul anilor. 
În 1996, sectorul de servicii se situa pe prima 
poziţie după ocupaţia forţei de muncă, cu 
o pondere de 45% (Tabelul 6.3). Acesta era 
urmat îndeaproape de sectorul agricol, cu o 
valoare de 43%, iar industria se afl a pe locul 
trei, cu un decalaj considerabil şi o greutate 
de circa 12%. Pe măsură ce criza din Rusia 
se agrava, agricultura a ocupat primul loc, 
absorbind mulţi lucrători concediaţi din ce-
lelalte două sectoare. Tendinţa s-a menţinut 
până în anul 2002, când agricultura angaja 
jumătate din forţa de muncă, iar proporţia 
sectorului de servicii a descrescut până la 
40%. În 2003, însă, ponderea agriculturii a 
scăzut brusc până la 43% şi astfel, sectorul 
de servicii a revenit pe primul loc după rata 
ocupaţiei, cu 45%, la fel ca în 1996. În toţi 
aceşti ani, ponderea industriei s-a modifi cat 
foarte puţin, fl uctuând între zece şi două-
sprezece procente.

Declinul pe termen lung al numărului de 
persoane ocupate a fost înregistrat în toate 
cele trei sectoare (Tabelul 6.4). În anul 2003, 
nivelul ocupaţiei în muncă era cu 18% mai 
mic ca în 1996: 18% pentru agricultură, 16% 
pentru industrie şi 19% pentru sectorul de 
servicii. După criza fi nanciară din Rusia, ni-
velul ocupaţiei s-a ameliorat în agricultură 
şi industrie, dar nu şi în servicii. Aceasta ar 
putea însemna că populaţia se angajează în 
sectorul serviciilor numai dacă nu are alte 
alternative. Ocupaţia în sectorul industrial 
s-a extins cu 7% în 2002, în comparaţie cu 
anul 1999 (Tabelul 6.5). Deoarece ponderea 
industriei era cea mai mică printre cele trei 
sectoare, efectul acestei creşteri moderate 
asupra nivelului general al ocupaţiei a fost 
minim. Mai importantă a fost tendinţa de 
creştere minoră a ocupaţiei în sectorul 
agricol.

Cu toate acestea, situaţia s-a modifi cat sem-
nifi cativ în anul 2003. Nivelul ocupaţiei în 
agricultură a scăzut brusc cu mai mult de 
20%, în comparaţie cu anul precedent. 
Schimbările din celelalte două sectoare au 
fost relativ minore, ceea ce a determinat 
micşorarea nivelului ocupaţiei totale cu 
aproximativ 10%. Dacă examinăm întreaga 
perioadă care a urmat după criza din 1999 
până în 2003, constatăm că rata totală a 
ocupaţiei s-a diminuat în mare parte dato-
rită descreşterii ocupaţiei în sectorul agricol 
(Tabelul 6.5).

Deşi nivelul ocupaţiei fi e a stagnat, fi e s-a 
redus în aproape toate sectoarele, volumul 
producţiei şi a bunurilor cu valoare adăuga-
tă s-a majorat substanţial. După anul 1996, 
produsul intern brut a crescut cu 1.8% pe an, 
iar nivelul ocupaţiei s-a diminuat cu 2.9% pe 
an. Diferenţa între creşterea pozitivă a PIB-
ului şi evoluţia negativă a ocupaţiei a fost 
şi mai mare în perioada de recuperare de 
după criză. Între anii 1999 şi 2003, PIB-ul to-
tal a sporit cu 4% pe an, iar nivelul ocupaţiei 
a descrescut cu 2.4% (Tabelele 6.5 şi 6.6).

Comparând cele trei sectoare mai largi ale 
economiei, diferenţa cea mai mare dintre 
producţie şi ocupaţie a fost înregistrează în 
industrie, unde după anul 1999 creşterea de 
aproape 8% a valorii adăugate a fost însoţită 
de o majorare modestă de 0.6% a nivelului 
ocupaţiei. În sectorul serviciilor, valoarea 
adăugată s-a mărit cu 4% pe an, iar nivelul 
ocupaţiei a fost în stagnare (cu o rată de 
creştere de doar 0.2%). Diferenţa a fost şi 
mai mare pentru sectorul transporturilor, 
o extindere de 12% pe an pentru valoarea 
adăugată şi o creştere negativă a ocupaţiei 
(de aproape minus un procent) (iarăşi, vezi 
Tabelele 6.5 şi 6.6).

Modifi cări divergente ale creşterii nivelului 
ocupaţiei şi volumului producţiei din alte 
sectoare s-au manifestat şi în sectorul agri-
col, cu o singură diferenţă. Între anii 1999 
şi 2002, volumul producţiei în agricultură 
s-a majorat rapid cu 4.3% pe an, iar nivelul 
ocupaţiei a urcat foarte încet, cu 0.7%. O 
tendinţă similară a fost înregistrată în relaţia 
dintre creşterea producţiei şi ocupaţie în 
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celelalte două sectoare. Însă această relaţie 
s-a schimbat esenţial în 2003, când volumul 
evaluat al producţiei agricole s-a diminuat 
cu 9%, în comparaţie cu anul precedent, 
iar nivelul ocupaţiei a scăzut dezastruos 
cu 22%. Această descreştere simultană a 
producţiei agricole şi a nivelului ocupaţiei 
pune o întrebare de cauzalitate: fi e ocupaţia 
s-a diminuat datorită unei descreşteri a volu-
mului de producţie agricolă, fi e diminuarea 
forţei de muncă din mediul rural datorată 
emigrării a condus la descreşterea produc-
ţiei. Se pare că numărul mare al lucrătorilor 
agricoli care au emigrat din Moldova a de-
terminat insufi cienţa forţei de muncă care a 
devenit un obstacol pentru implementarea 
unor activităţi, diminuând astfel volumul 
producţiei agricole (vezi Capitolul 5).71

Relaţia dintre ocupaţie şi volumul producţiei 
infl uenţează creşterea productivităţii şi a ve-
niturilor. Faptul că nivelul ocupaţiei nu a spo-
rit în acelaşi ritm cu volumul producţiei în-
seamnă că productivitatea muncii a crescut, 
destul de mult în unele cazuri. În perioada 
dintre 1996 şi 2003, productivitatea muncii 
s-a majorat cu 4.8% pe an în toate sectoare-
le (Tabelul 6.7). Cea mai mare creştere a fost 
înregistrată în sectorul serviciilor (6.9% pe 
an) şi, în special, pentru serviciile legate de 
comerţ (11.5%). Industria a benefi ciat de cea 
mai lentă ascensiune, de 2.2%, şi agricultura 
– de 3.9%.72 Dacă studiem doar perioada de 
recuperare din 1999, atunci situaţia generală 
rămâne aceiaşi, deşi poziţiile relative ale 
sectoarelor se schimbă destul de mult. În 
întreaga economie, productivitatea muncii 
a sporit cu 6.7% pe an. Cea mai înaltă rată de 
creştere a productivităţii muncii a fost con-
semnată în agricultură şi industrie (ambele 
cu puţin peste 7% pe an). Productivitatea 
muncii în sectorul serviciilor s-a majorat cu 
4.2% pe an. Iar în cadrul sectorului de ser-
vicii, transporturile s-au situat pe primul loc, 
cu o creştere de 12.9%, iar productivitatea în 
sub-sectorul de comerţ s-a diminuat.

Împreună cu extinderea lentă a nivelului 
de ocupaţie şi cu sporirea productivităţii au 
crescut şi salariile reale începând cu mijlocul 
anilor 1990. Această tendinţă s-a inversat în 
timpul crizei fi nanciare din Rusia, pentru a 
cunoaşte din nou o ascensiune după apla-
narea crizei. Rata de creştere aparent înaltă 
în perioada 1996-2003 (de aproape 8% pe an 
(Tabelul 6.8) şi în timpul perioadei de recu-
perare după 1998 (14.7%), trebuie plasată în 
contextul colapsului catastrofal al anilor 1990. 
Salariile reale au scăzut atât de mult din cauza 
descreşterii volumului producţiei şi a infl aţiei, 
încât este indiscutabil că ele au ajuns la un 
nivel jos care a subminat productivitatea.

Majorarea salariilor reale din perioada 1996-
2003 a avut loc în toate sectoarele de bază ale 
economiei: 5.4% pe an în agricultură, 6.3% în 
industrie şi 5.8% în servicii (Tabelul 6.9), fără 
diferenţe semnifi cative între sectoare. Dar, 
totuşi, au fost observate variaţii semnifi cative 
la nivelul sub-sectoarelor în servicii. În trans-
port şi construcţii, salariile reale au crescut cu 
10 şi 8 procente, respectiv. Cele mai mici rate 
de majorare au fost înregistrate în comerţ şi 
sectorul public (ocrotirea sănătăţii, educaţie 
şi administraţie publică).

Luând în consideraţie declinul valorii reale a 
banilor şi al salariului social din prima jumă-
tate a anilor 1990, este destul de probabil că 
nivelul de trai al angajaţilor s-a diminuat atât 
de mult, încât productivitatea lor a fost submi-
nată din cauza sănătăţii proaste şi a subnutri-
ţiei. Astfel, faptul că majorarea salariilor reale 
a depăşit creşterea productivităţii muncii ar 
putea fi  interpretat ca refl ectând procesul de 
ajustare la un nivel mai durabil al „plăţii mun-
cii în acord”. În timp ce salariul mediu real pen-
tru toată economia a crescut cu 7.7% pe an în 
perioada 1996- 2003, productivitatea muncii 
s-a majorat cu numai 4.8% pe an în aceiaşi 
perioadă (Tabelele 6.7 şi 6.8). Dacă examinăm 
separat fi ecare sector de producţie, atunci în 
agricultură şi industrie salariile reale s-au mă-
rit mai repede decât productivitatea. Situaţia 

71 Ipoteza migraţiei excesive a lucrătorilor agricoli pare o explicaţie neobişnuit de plauzibilă privită din 
perspectiva nivelului foarte mic al productivităţii şi salariilor care predomină în agricultură în comparaţie 
cu alte sectoare. Vezi discuţiile de mai jos.

72 Cu toate acestea, dacă excludem anul 2003, care reprezintă o excepţie, atunci până în 2002, productivi-
tatea în agricultură a crescut cu numai 1.8% pe an, adică cu mult mai puţin decât în alte sectoare.
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este inversă doar în sectorul serviciilor. Cu 
toate acestea, în perioada de recuperare din 
1999, toate cele trei sectoare au înregistrat 
rate de creştere a salariilor reale mai mari ca 
cele ale productivităţii (Tabelele 6.7 şi 6.8).

Salariile reale din agricultură au fost cele 
mai mici dintre toate sectoarele şi această 
diferenţă s-a extins cu trecerea anilor. În 
1996, salariul real în agricultură constituia 
două treimi din media pe economie; către 
2003, el s-a micşorat până la mai puţin de 
60% (Tabelul 6.9). În sectorul serviciilor, 
cele mai mici salarii erau în sistemul ocrotirii 
sănătăţii şi în sistemul de educaţie. Cele mai 
înalte salarii reale erau în sectorul fi nanciar, 
de cinci ori mai mari ca în agricultură. Aceste 
diferenţe inter-sectoriale ale salariilor reale 
refl ectă deosebirile corespunzătoare ale 
productivităţii muncii. Cel mai jos nivel al 
productivităţii muncii a fost înregistrat în 
agricultură şi discrepanţa între nivelul ei în 
agricultură şi media pe economie s-a majo-
rat pe parcursul anilor (Tabelul 6.9).

Schimbările în structura ocupaţiei într-o eco-
nomie au impact diferit asupra bărbaţilor şi 
femeilor, ca rezultat al discriminării împotriva 
femeilor, care le condamnă la locuri de mun-
că prost plătite. Ca şi în alte ţări, în Moldova 
femeile predomină în sistemul de ocrotire a 
sănătăţii şi asistenţă socială, educaţie, hote-
luri şi restaurante. În mod surprinzător, ele 
sunt dominante în sectorul fi nanciar, unde 
se plătesc cele mai mari salarii în economie, 
dar acest sector are o pondere foarte mică 
în ceea ce priveşte ocupaţia totală a femeilor 
- mai puţin de 2%. Hotelurile şi restaurantele 
de asemenea deţin procente mici de ocu-
paţie a femeilor. Pe de altă parte, sistemul 
ocrotirii sănătăţii şi asistenţei sociale şi cel al 
educaţiei angajează peste 40% din femeile 
lucrătoare, iar aceste sectoare plătesc unele 
dintre cele mai mici salarii din ţară.

În 2003, salariul lunar mediu a fost de 891 lei 
şi aproximativ 57% din femei lucrau în sec-
toare cu salarii mai mici decât această medie 
(vezi Tabelul 6.10), în timp ce proporţia băr-
baţilor era de 47%. Legislaţia împotriva di-
scriminării în Moldova este destul de solidă 
pe hârtie şi, dacă ar fi  implementată adecvat, 

ar reduce diferenţa între salarizarea bărbaţilor 
şi femeilor. Însă, aplicarea legislaţiei nu este 
efi cientă, perpetuând inegalitatea, în pofi da 
existenţei legislaţiei avansate. A fost elaborat 
un proiect de lege nou privind egalitatea 
gender, care ar putea fi  aprobat în 2005. Deşi 
noua lege va extinde interdicţia discriminării, 
legea în sine nu va aborda problema aplică-
rii şi implementării principiilor stipulate. În 
Moldova, la fel de importantă ca şi legislaţia 
formală este ceea ce poate fi  numită „cultura 
discriminării femeilor”. Mulţi bărbaţii, şi chiar 
unele femei, sunt deosebit de insensibili faţă 
de discriminarea împotriva femeilor. Atâta 
timp cât această situaţie persistă, reducerea 
substanţială a discriminării împotriva femei-
lor pe piaţa muncii va fi  foarte difi cilă.

Legislaţia împotriva discriminării salariale, de 
exemplu, este uşor de evitat într-o cultură 
discriminatorie prin retrogradarea femeilor 
spre serviciile plătite prost. Obligativitatea 
unor salarii similare pentru aceleaşi profesii 
şi categorii de abilităţi are un impact limitat 
asupra diferenţei de salarii, dacă femeile sunt 
repartizate în funcţii inferioare. Pentru depă-
şirea acestei discriminări, guvernul trebuie să-
şi asume rolul principal, iar sectorul public ar 
trebui să devină un exemplu pentru sectorul 
privat. Femeile din Moldova realizează un vo-
lum enorm de lucru nesalarizat în familie şi au 
un rol cheie în multe organizaţii comunitare. 
În acelaşi timp, ele nu participă la procesul 
de luare a deciziilor, inclusiv din cauza lipsei 
unor politici de stat coerente de susţinere şi, 
parţial, datorită mentalităţii patriarhale care 
deocamdată infl uenţează în mod nefavorabil 
întreaga societate, inclusiv femeile însăşi.

Productivitate şi efi cienţă

La fel ca tendinţele în ceea ce priveşte salariile, 
productivitatea muncii a fost cea mai înaltă în 
sectorul industrial, urmat de sectorul servicii-
lor şi, la o distanţă mare, de agricultură. În anul 
2003, productivitatea muncii în agricultură 
constituia o treime din productivitatea muncii 
în industrie şi două treimi din productivitatea 
muncii în sectorul serviciilor. În mod cores-
punzător, salariile din agricultură constituiau 
40% din salariile din industrie şi 60% din sec-
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torul serviciilor. În cadrul sectorului de servicii, 
cea mai mică productivitate a muncii a fost 
consemnată în administraţia publică şi cea 
mai mare – în sectorul fi nanciar, similar cu 
structura salariilor reale (Tabelul 6.10). Punând 
în calcul problema binecunoscută a măsurării 
productivităţii în sectorul serviciilor, în special, 
în sectorul public, unde lucrătorii de obicei nu 
produc bunuri vandabile, aceste cifre compa-
rative trebuie interpretate cu precauţie. Ati-
tudinea prudentă este sugerată de calculele 
care arată că sectorul serviciilor a înregistrat 
cea mai consistentă şi rapidă creştere a pro-
ductivităţii în comparaţie cu agricultura şi in-
dustria, dar această diferenţă nu este refl ecta-
tă de majorarea relativă a salariilor reale. Între 
anii 1996 şi 2003, productivitatea măsurată a 
muncii a sporit pentru servicii de aproape trei 
ori mai repede ca în industrie, însă salariile 
reale medii în servicii au crescut într-un ritm 
mai lent (5.8% pe an pentru servicii, în com-
paraţie cu 6.3% pentru industrie).

Analiza precedentă indică faptul că economia 
Moldovei nu a reuşit să obţină un nivel sufi -
cient de mare al nivelului ocupaţiei pentru a 
reduce sărăcia, chiar şi atunci când volumul 
producţiei s-a majorat. Cifrele ofi ciale privind 
şomajul nu refl ectă această nereuşită, din 
cauza emigraţiei în masă şi a ponderii spori-
te a populaţiei inactive din punct de vedere 
economic. Stagnarea nivelurilor de ocupaţie 
şi existenţa unei angajări parţiale grave sunt 
dovezi concludente ale acestei nereuşite.

Într-o anumită măsură, creşterea incompletă 
a nivelului ocupaţiei, chiar şi în perioada re-
cuperării nivelului de producţie, pare previ-
zibilă într-o economie în curs de tranziţie. Ca 
şi celelalte ţări în tranziţie, întreprinderile din 
Moldova aveau înainte de tranziţie mai mulţi 
angajaţi decât numărul justifi cat de criteriile 
de piaţă. Legile economiei de piaţă au obligat 
întreprinderile să elibereze angajaţii în plus. 
În rezultat, creşterea nivelului de ocupaţie a 
fost mai lentă decât majorarea volumului de 
producţie pentru o perioadă mai lungă. Cu 
toate acestea, se pare că economia Moldovei 
a încheiat acest proces. Nivelul ocupaţiei în 
agricultură a scăzut şi acest declin nu a fost 
asociat cu extinderea ocupaţiei în alt sector 
al economiei. În consecinţă, constrângerea 

de a emigra peste hotare s-a păstrat, ceea ce 
a condus la menţinerea unei rate măsurate a 
ocupaţiei la un nivel mic, dar având costuri 
sociale considerabile (vezi Capitolul 4 şi 5).

Nivelul care stagnează sau care se dimi-
nuează al ocupaţiei a coincis cu extinderea 
productivităţii muncii şi majorarea salariilor 
reale în toate sectoarele economiei. Anga-
jaţii care au reuşit să nu-şi piardă serviciul 
sau şi-au găsit de lucru au avut de câştigat, 
deşi marea majoritate a acestora a rămas cu 
salarii extrem de mici, dacă nu chiar la un 
nivel care garantează sărăcie. Combinată cu 
politica guvernului de a proteja pensionarii, 
creşterea salariilor reale a ajutat la reducerea 
sărăciei în câţiva ani (vezi Capitolul 4). Dacă 
şomajul nu va descreşte considerabil în 
viitor, probabil salariile reale vor înceta să 
sporească, iar creşterea productivităţii va fa-
voriza deţinătorii de capital. Totuşi, dacă sa-
lariile se majorează, numărul gospodăriilor 
casnice afl ate la pragul sărăciei care trăiesc 
din salariu se va reduce. Pentru ca majori-
tatea gospodăriilor casnice să benefi cieze 
de procesul de creştere, este esenţial să se 
mărească nivelul general al ocupaţiei.

Procesul de tranziţie spre economia de pia-
ţă în Moldova este departe de a se încheia. 
Acest fapt este demonstrat de volumul pro-
ducţiei care rămâne mai mic decât nivelul 
înregistrat înainte de debutul tranziţiei. 
Deoarece întreprinderile, probabil, au con-
cediat forţa de muncă excesivă, moştenită 
din perioada sovietică, creşterea nivelului de 
ocupaţie depinde de echilibrul între spori-
rea volumului producţiei şi a productivităţii. 
Analiza datelor despre întreprinderi arată o 
relaţie pozitivă între productivitatea muncii 
şi crearea locurilor de muncă, şi nu contra-
riul. Întreprinderile cu o productivitate a 
muncii mai înaltă au creat mai multe locuri 
de muncă (Rutkowski 2004). Însă un aseme-
nea rezultat a fost înregistrat de un număr 
mic de întreprinderi create recent în sectorul 
privat, şi mai puţine întreprinderi privatizate. 
Aceste întreprinderi noi sunt de obicei mici 
şi nu sunt agricole. Pentru a reduce sărăcia 
e necesar ca şi în alte sectoare economice şi 
alte tipuri de întreprinderi să fi e create locuri 
de muncă în baza creşterii productivităţii.
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Tabelul 6.3 Ocupaţia după sectoare economice, 1996-2003

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Agricultura 42.8 41.6 45.7 48.9 50.6 51.0 49.6 43.0

Industrie 11.7 11.6 11.1 10.7 10.6 11.0 11.4 12.1

Servicii 45.4 46.8 43.2 40.4 38.8 38.0 39.0 44.9

Construcţii 3.3 3.2 3.5 2.9 2.9 2.9 3.1 3.9

Comerţ 16.3 16.8 12.7 10.0 10.8 10.9 11.6 13.0

Transport 4.0 4.4 4.7 4.7 4.2 4.3 4.1 5.0

Admin. publică 16.8 17.6 17.5 17.8 16.5 16.1 16.1 18.0

Altele 5.0 4.9 4.8 5.0 4.4 3.9 4.1 5.0

Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

SURSĂ: Acest tabel, Tabelele 6.4-6.9 şi Tabelele 6.11 se bazează pe date sau pe calcule bazate pe date de la DSS.

Tabelul 6.4 Indicele ocupaţiei populaţiei după sectoare economice, 1996-2003

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Agricultura 100.0 96.2 105.5 102.8 107.7 107.5 105.1 82.0

Industrie 100.0 97.9 93.3 82.1 82.6 84.6 87.7 84.1

Servicii 100.0 102.3 94.2 80.0 78.0 75.6 77.9 80.8

Construcţii 100.0 94.5 105.5 80.0 80.0 78.2 83.6 96.4

Comerţ 100.0 101.8 76.8 55.4 60.1 60.5 64.6 64.9

Transport 100.0 109.1 116.7 106.1 97.0 97.0 93.9 103.0

Admin. publică 100.0 103.9 103.2 95.3 89.6 86.4 87.1 87.5

Altele 100.0 97.6 95.2 89.2 80.7 69.9 73.5 81.9

Total 100.0 99.2 98.9 90.0 91.3 90.3 90.7 81.7

Tabelul 6.5 Indicele de ocupaţie a populaţiei în perioada de recuperare, 1999-2003

1999 2000 2001 2002 2003 Rata de creştere

Agricultură 100.0 104.8 104.5 102.2 79.8 -5.5

Industrie 100.0 100.6 103.1 106.9 102.5 0.6

Servicii 100.0 97.5 94.5 97.3 101.0 0.3

Construcţii 100.0 100.0 97.7 104.5 120.5 4.8

Comerţ 100.0 108.7 109.3 116.7 117.3 4.1

Transport 100.0 91.4 91.4 88.6 97.1 -0.7

Admin. publică 100.0 94.0 90.6 91.4 91.7 -2.1

Altele 100.0 90.5 78.4 82.4 91.9 -2.1

Total 100.0 101.4 100.3 100.7 90.8 -2.4
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Tabelul 6.6. Indicele PIB-ului sectorial la preţurile anului 1996, 1999-2003

1999 2000 2001 2002 2003 Rata de 
creştere

Agricultură 100.0 101.9 109.2 115.2 105.2 1.3

Industrie 100.0 110.3 117.8 118.1 134.4 7.7

Servicii 100.0 95.0 99.1 109.3 118.8 4.4

Construcţii 100.0 69.7 86.7 91.6 112.5 3.0

Comerţ 100.0 76.4 77.6 80.1 88.1 -3.1

Transport 100.0 121.4 132.4 144.9 157.6 12.1

Admin. publică 100.0 100.3 99.6 116.6 118.0 4.2

Altele 100.0 114.9 121.6 137.5 155.5 11.7

Total 100.0 100.3 106.1 113.0 117.4 4.1

Tabelul 6.7 Productivitatea muncii după sectoare şi ratele anuale ale creşterii, 1996-2003 
(1996 = 100)

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rata de 
creştere

Agricultură 116.5 99.8 98.8 96.1 103.2 111.4 130.3 3.9

Industrie 91.1 81.0 88.7 97.3 101.3 98.0 116.4 2.2

Servicii 99.0 106.8 135.2 131.7 141.7 151.8 159.1 6.9

Construcţii 88.9 67.9 93.1 64.9 82.6 81.6 87.0 -2.0

Comerţ 92.6 143.3 285.0 200.5 202.3 195.7 213.9 11.4

Transport 96.0 82.4 88.2 117.1 127.7 144.2 143.1 5.3

Admin. publică 106.3 100.1 86.4 92.2 95.0 110.2 111.1 1.5

Altele 101.5 108.3 139.3 176.7 216.1 232.4 235.7 13.0

Total 102.3 96.5 107.5 106.4 113.7 120.6 139.1 4.8
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Tabelul 6.8 Salariile reale după sectoare, 1996-2003 (1996 = 100):

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Rata de 
creştere

Agricultură 99 96 84 94 107 127 144 5.3

Industrie 111 120 106 107 117 136 154 6.3

De producere 111 117 104 109 119 136 152 6.2

Minerit 104 103 90 85 103 129 135 4.4

Servicii comunale 112 130 109 97 108 132 159 6.9

Servicii 102 106 88 86 106 130 148 5.8

Construcţii 118 121 102 99 114 133 170 7.8

Comerţ 104 102 89 85 91 119 135 4.4

Transport 112 121 105 112 138 161 198 10.3

Finanţe 109 138 147 158 139 149 152 6.1

Bunuri imob. 103 112 105 102 122 142 162 7.1

Sănătate/educaţie 97 95 72 69 86 113 133 4.1

Admin. publică 99 109 88 80 104 132 133 4.2

Altele 99 112 83 80 96 118 141 5.0

Total 105 110 97 99 120 146 168 7.7

Tabelul 6.9 Salariile reale relative după sectoare, 1996-2003
(preţurile anului 1996, media sectorială ponderată = 100)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Agricultură 65.2 61.5 56.3 56.6 61.9 57.9 57.0 56.0

Industrie 155.6 165.4 169.3 169.7 167.8 151.9 145.0 142.5

De producere 150.8 160.3 159.3 161.2 166.6 149.3 140.7 136.4

Minerit 164.7 163.1 153.7 151.8 142.0 140.9 145.9 132.3

Servicii comunale 181.3 194.5 213.6 203.4 176.9 163.3 164.3 172.0

Servicii 113.7 110.3 109.0 102.9 98.6 100.1 101.7 100.3

Construcţii 132.6 149.0 144.5 139.3 132.7 125.4 121.3 133.9

Comerţ 111.8 110.7 103.4 102.0 95.6 84.5 91.2 89.7

Transport 138.0 147.6 150.5 148.8 156.0 158.1 152.7 163.0

Finanţe 362.6 375.4 453.1 547.2 578.1 418.4 371.1 327.2

Bunuri imob. 132.1 129.8 134.1 142.6 136.1 133.7 128.8 127.3

Sănătate/educaţie 85.0 78.8 73.1 62.5 59.5 60.4 65.9 67.3

Admin. publică 158.3 149.0 156.5 143.6 127.3 136.3 143.2 125.7

Altele 89.8 84.7 90.6 76.9 72.7 71.8 73.1 75.4
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rată s-a diminuat în prima jumătate a anilor 
2000. După cum era de presupus, rata de 
creştere s-a diminuat brusc după criza fi nan-
ciară din Rusia şi nu s-a recuperat ulterior. În 
anul 1997, întreprinderile noi s-au extins de 
la 10 la 14%, în funcţie de forma juridică a 
companiei; în anul 2002, rata de creştere s-a 

6.3 Generarea serviciilor 
salarizate

Rata de creştere a întreprinderilor noi în 
Moldova a fost mică, chiar după standar-
dele altor ţări în curs de tranziţie şi această 

Tabele 6.10 Salariile şi nivelul ocupaţiei după sectoare şi gen, 2003

Sector Salariu lunar 
mediu (Lei)

Femei ca % din 
totalul angajaţilor 

din sector

% femeilor 
angajate în

sector

Activităţi fi nanciare 2926 63 1.4 

Transport şi comunicaţii 1454 31 7.3 

Industrie 1271 47 18.8 

Construcţii 1194 17 2.4 

Tranzacţii bunuri imobile 1133 44 3.9 

Administraţie publică 1050 37 8.5 

Hoteluri şi eestaurante 827 76 1.0 

Comerţ 795 54 5.2 

Altele publice 671 56 2.8 

Educaţie 610 75 18.7 

Sănătate şi asistenţă socială 579 80 9.5 

Agricultură şi silvicultură 499 43 20.6 

Media 891 Total 100%

SURSĂ: DSS (2003a).

Tabelul 6.11 Productivitatea relativă a muncii după sectoare, 1996-2003
(media sectorială ponderată = 100)

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Agricultură 73.3 83.4 75.8 67.37 66.2 66.5 67.7 68.7

Industrie 224.4 199.7 188.2 185.12 205.2 199.9 182.4 187.7

Servicii 93.0 90.0 102.9 116.97 115.2 115.9 117.1 106.4

 Construcţii 131.7 114.4 92.7 114.05 80.3 95.7 89.1 82.4

Comerţ 63.2 57.2 93.9 167.58 119.2 112.4 102.6 97.2

 Transport 161.4 151.4 137.7 132.33 177.7 181.2 193.0 166.0

Admin. public 86.9 90.3 90.2 69.79 75.3 72.6 79.4 69.4

Altele 130.9 129.9 146.9 169.57 217.6 248.9 252.3 221.9
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diminuat la 5-7% (Tabelul 6.11). Aceste cifre 
sunt în contrast cu media de 16-18% în alte 
ţări în curs de tranziţie din Europa Centrală 
(Eurostat 2000).

Rata de lichidare a întreprinderilor din 
Moldova este una din cele mai mici printre 
economiile în curs de tranziţie din ţările Eu-
ropei şi Asiei Centrale. Încetinirea creşterii în-
treprinderilor noi, şi nu lichidarea lor, a con-
tribuit mai degrabă la stagnarea nivelului 
de ocupaţie a populaţiei. Cu toate acestea, 
datele despre întreprinderi pentru anul 2001 
arată că întreprinderile ce se extindeau au 
creat locuri de muncă mai încet decât elimi-
nau locuri de muncă întreprinderile care îşi 
reduceau activitatea (Tabelul 6.13). În timp 
ce nivelul mediu al ocupaţiei s-a majorat cu 
13% printre companiile care se extindeau, el 
a descrescut cu 16% printre fi rmele care îşi 
reduceau activităţile, iar numărul ultimelor a 
fost de 3-4 ori mai mare.

Preponderenţa întreprinderilor ce-şi redu-
ceau activităţile însemna că în sectorul for-
mal din Moldova numărul locurilor de muncă 
lichidate a depăşit numărul locurilor de 
muncă create. În 2001, întreprinderile care îşi 
extindeau activitatea au contribuit cu 6.7% la 
nivelul total al ocupaţiei, iar cele care îşi redu-
ceau activităţile au scăzut cu 11.2%. Rezulta-
tul net a fost reducerea cu 4.5% a nivelului de 
ocupaţie a populaţiei. Preponderenţa relativă 
a întreprinderilor care îşi reduceau activităţile 
nu este caracteristică doar pentru Moldova. 
Dar dezechilibrul înregistrat în Moldova este 
mult mai mare din cauza ponderii mici a în-
treprinderilor care îşi extind activităţile. De 
exemplu, deşi ponderea întreprinderilor care 
îşi restrâng activităţile a fost practic aceeaşi în 
Moldova şi în Lituania, ponderea întreprinde-
rilor din Moldova care îşi extind activităţile a 
fost de 30% în comparaţie cu 37% în Lituania. 
Ca şi în cazul cifrei de afaceri a întreprinde-
rilor şi a mărimii întreprinderii, principala 
problemă a creşterii nivelului de ocupaţie în 
Moldova nu a fost caracterul grav al reducerii 
locurilor de muncă, ci ritmul încetinit al creării 
noilor locuri de muncă.

Tranziţia la economia de piaţă în toată Euro-
pa Centrală şi de Est a avut ca efect distru-
gerea devastatoare a locurilor de muncă, 
spre deosebire de tranziţia din Vietnam şi 
China. Pe de o parte, tranziţia a condus la 
reducerea volumului de producţie şi, pe de 
altă parte, la înrăutăţirea situaţiei angajaţilor. 
Dimensiunea lichidării locurilor de muncă în 
Moldova a fost tipică pentru economiile în 
curs de tranziţie din Europa. Atipică a fost 
rata lentă de crearea a noilor locuri de mun-
că, fi e sub formă de întreprinderi noi, fi e prin 
extinderea celor existente.

Identifi carea principalelor impedimente 
pentru creşterea nivelului de ocupaţie a 
populaţiei este esenţială pentru elaborarea 
unei politici adecvate în acest domeniu. 
Rutkowski (2004) a studiat ipotezele de alter-
nativă pentru a explica rata lentă de creare a 
locurilor de muncă în Moldova. În particular, 
el a evaluat importanţa aşa-numitor „rigidi-
tăţi ale pieţei muncii”,73 costul de angajare şi 
concediere al lucrătorilor, motive invocate de 
analiştii tradiţionalişti pentru a explica rata 
relativ lentă a creării locurilor de muncă în 
Europa de Est. El a constatat că deoarece rata 
de lichidare a locurilor de muncă în Moldova 
nu a fost mai mică decât în alte ţări în curs 
de tranziţie, nu există vreun motiv să credem 
că cheltuielile de angajare şi concediere re-
prezintă o problemă serioasă. În ceea ce pri-
veşte legislaţia, codurile muncii din Moldova 
par să facă foarte difi cilă concedierea, pentru 
care, de exemplu, este necesar acordul sin-
dicatelor. De asemenea, sondajele realizate 
printre patroni indică faptul că ei consideră 
că procedurile şi cheltuielile de concediere 
sunt un motiv important pentru reducerea 
stimulentelor de creare a noilor locuri de 
muncă (ProEra 2002). Cu toate acestea, rata 
înaltă de lichidare a locurilor de muncă ar 
putea sugera că prevederile Codului Muncii 
sunt mai des încălcate decât respectate. De 
exemplu, prevederea potrivit căreia patro-
nii trebuie să se consulte cu reprezentanţii 
angajaţilor în cazul concedierilor are puţine 
consecinţe în realitate, luând în consideraţie 
inefi cienţa mişcării sindicale din ţară.

73 Acest concept îşi pierde din validitate când este aplicat în practică, unde aproape toate rigidităţile sunt 
reprezentate de acele practici de muncă şi regulamente care favorizează angajaţii şi, de obicei, ignoră 
„rigidităţile” ce apar din cauza managementului inefi cient.
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Pe lângă „rigidităţile” pieţei muncii, Rut-
kowski a mai examinat importanţa altor 
factori, precum accesul la credite, orientarea 
spre export, structura proprietăţii, ponderea 
capitalului şi investiţiile. El nu a găsit nici o 
relaţie constantă între aceşti factori şi ca-
pacitatea întreprinderilor de a crea locuri 
de muncă noi. Acceptând posibilitatea că 
orice relaţie dintre ele nu este vizibilă din 
cauza lipsei datelor, el acceptă ipoteza că 
principalul obstacol pentru crearea noilor 
locuri de muncă este mediul nefavorabil 
de reglementare care rezultă în costul înalt 
al activităţilor de afaceri. Această conclu-
zie se potriveşte foarte bine cu percepţia 
predominantă a antreprenorilor privaţi din 
Moldova privind problema „reglementării” 
mediului de afaceri.

Deşi ar putea fi  adevărat argumentul potri-
vit căruia mediul regulator din Moldova nu 
a fost favorabil activităţilor de afaceri, acesta 
ar putea să nu fi e decisiv, totuşi. Mai impor-
tantă este semnifi caţia relativă a impactului 
lui. Dovezile lui Rutkowski pentru mai multe 
ţări sugerează faptul că, deşi „costurile” 
activităţilor de afaceri sunt mult mai înalte 
decât în Europa de Vest, ele sunt similare cu 
cele alte ţări în curs de tranziţie. Prin urma-
re, costul activităţilor de afaceri nu poate fi  
principala explicaţie a eşecului substanţial al 
Moldovei de a crea noi locuri de muncă în 
comparaţie cu alte economii în tranziţie.

Una din problemele analizei, de altfel foarte 
utilă a lui Rutkowski, este că el ignoră im-
portanţa cererii pentru a explica rata lentă 
a creării locurilor de muncă în Moldova. 
Factorii legaţi de ofertă, precum, costurile 
de producţie şi cheltuielile de distribuire, 
au o anumită importanţă şi reducerea lor ar 
putea forma o parte integrală a oricărei poli-
tici complexe privind ocupaţia populaţiei. 
Eşecul relativ al Moldovei în comparaţie cu 
alte ţări nu poate fi  înţeles complet fără a 
accentua factorii cererii. Cererea internă s-a 
micşorat grav în Moldova din cauza descreş-
terii masive a veniturilor reale ale populaţiei, 
iar recuperarea nivelului de venituri a fost 

lentă (vezi Capitolul 2). Cererea externă s-a 
diminuat din cauza dezintegrării sistemului 
de comerţ al Uniunii Sovietice, care la înce-
put nu era compensată încă de noile pieţe 
de export. Luând în consideraţie micşorarea 
considerabilă a cererii, nu este surprinzător 
că întreprinderile noi apăreau cu difi cultate, 
iar cele existente nu se extindeau. Extinde-
rea cererii trebuie să fi e soluţionată cu prio-
ritate, dacă se doreşte ca rata creării locurilor 
de muncă să depăşească rata de lichidare a 
locurilor de muncă.

Deoarece rata de creare a locurilor de mun-
că variază pentru diferite tipuri de întreprin-
deri, este important să se identifi ce care din 
ele au cel mai mare potenţial de generare a 
locurilor de muncă. Datele pentru anul 2001 
indică următoarele. În primul rând, toate 
cele trei sectoare majore ale economiei 
– agricultura, industria şi serviciile – au creat 
mai puţine locuri de muncă decât au lichi-
dat. (Tabelul 6.13). Această problemă a avut 
caracterul cel mai grav în agricultură şi unul 
moderat în servicii. Deşi sectorul serviciilor 
a demonstrat rezultate relativ bune privind 
pierderea netă a locurilor de muncă, în ma-
joritatea altor economii în curs de tranziţie 
acest sector a absorbit lucrătorii concediaţi 
din alte sectoare în procesul de restructura-
re, ceea ce nu s-a întâmplat în Moldova.

Se pare că forma de proprietate afectează 
capacitatea de creare sau lichidare a locu-
rilor de muncă. Noi considerăm că există 
trei tipuri de forme de proprietate – de stat, 
colectivă şi privată.74 Atât întreprinderile de 
stat, cât şi cele colective au demonstrat o 
rată de lichidare a locurilor de muncă mai 
mare decât cea de generare. Doar întreprin-
derile private au fost creatori clari de locuri 
de muncă; aceste întreprinderi angajau mai 
puţin de 10% din forţa de muncă ocupată în 
activităţi neagricole la începutul anilor 2000. 
Nu este surprinzător faptul că întreprinderi-
le noi sunt responsabile pentru majoritatea 
locurilor de muncă create, deoarece datele 
statistice includ numai întreprinderile de 
succes, nu şi pe cele ce au dat faliment.

74 Utilizăm categoriile statistice din Moldova: întreprinderile colective sunt fostele întreprinderi de stat care 
au fost total sau parţial privatizate, în timp ce „întreprinderi private” înseamnă întreprinderi noi.
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De asemenea, se pare că mărimea între-
prinderilor infl uenţează crearea locurilor de 
muncă. Întreprinderile mari şi mijlocii nu au 
generat locuri de muncă, în timp ce între-
prinderile mici şi micro, în special, ultimele, 
au creat mai multe locuri de muncă decât 
au lichidat. Întreprinderile mici au angajat 
circa 16% din forţa de muncă în activităţi 
neagricole şi rolul lor în crearea locurilor de 
muncă s-a mărit parţial datorită faptului că 
practic nu au existat înaintea anului 1990. 
Deşi rezultatele lor privind nivelul ocupaţiei 
sunt încurajatoare, ele nu sunt totalmente 
comparabile cu rezultatele întreprinderilor 
de stat sau colective, ca şi în cazul datelor 
statistice privind noile întreprinderi.

Rutkowski repetă o opinie prezentă pretu-
tindeni, potrivit căreia politicile publice şi 
pieţele private sunt discriminatorii faţă de 
întreprinderile mici în majoritatea ţărilor în 
curs de tranziţie. Nu există dovezi conclu-
dente care ar susţine această presupunere; 
dimpotrivă, sunt exemple remarcabile care 
demonstrează că politicile publice tind să 
favorizeze, cu succes variabil, întreprinderile 
mici (Katarak 2002). Un studiu efectuat în 
Bulgaria a constatat că rata rapidă de creşte-
re a numărului de întreprinderi se datorează 
umplerii nişei ocupate anterior de întreprin-
derile de stat şi mai puţin procesului ordonat 
de competiţie.75 În general, datele din diferite 
ţări sugerează că politicile publice sunt mult 
mai puţin importante decât caracteristicile 

structurale ale economiei pentru viabilitatea 
pe termen mediu şi lung a întreprinderilor 
mici (Weeks 2003). Politicile publice din Mol-
dova ar trebui să încerce să stimuleze crearea 
locurilor de muncă prin modalităţi efi ciente, 
efective şi durabile. Aceasta se poate realiza 
printr-un program solid de investiţii publice 
care ar reduce cheltuielile operaţionale ale 
întreprinderilor indiferent de mărimea şi for-
ma lor de proprietate.

Tabelul 6.12 Numărul întreprinderilor* 
create şi lichidate, 1997-2002

Categoria 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Create 

Persoane fi zice 14.3 11.2 4.1 3.4 3.6 4.8

Persoane 
juridice 10.3 9.3 8.1 8.1 7.8 7.4

Lichidate

Persoane fi zice 1.6 1.6 0.8 2.4 2.8 2.5

Persoane 
juridice 1.6 1.1 0.8 2.4 0.7 0.5

Cifra de afaceri

Persoane fi zice 15.9 12.8 4.9 5.8 6.4 7.3

Persoane 
juridice 11.9 10.3 8.9 10.5 8.4 7.9

SURSĂ: Rutkowski 2004
NOTĂ: Termenii „persoane fi zice” şi „persoane 
juridice” sunt utilizaţi de sursă.

75 În concluziile acestui studiu, autorul scrie: “Cel mai mare impact asupra numărului întreprinderilor noi l-a 
avut „efectul iniţial de creştere” a iniţierii reformării sistemului şi liberalizarea iniţială a cadrului legislativ, 
deşi această situaţie trebuie examinată în contextul „privatizării ascunse” care a devenit posibilă datorită 
dezordinii ce a urmat după ce statul a încetat să reglementeze economia.” (Kassayie 2002, p179)

Table 6.13: Extinderea şi răsfrângerea întreprinderilor, 2001

Categoria de 
întreprinderi

Ponderea din 
numărul toatal al 

întreprinderilor  (%)

Ponderea angajării 
(%)

Mărimea medie 
a întreprinderilor 

(persoane)

Deviaţia ocupaţiei 
(persons)

În curs de reducere 42.0 61.7 84.7 -16.1

 Stabile 28.5 6.6 13.4 0.0

 În curs de extindere 29.5 31.7 61.9 13.0

SURSĂ: Rutkowski 2004
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6.4 Politici pentru 
piaţa muncii

Preocupat de necesitatea de a crea mai 
intens locuri de muncă noi, guvernul Mol-
dovei a aplicat activ diferite politici pentru 
piaţa muncii. Parlamentul a aprobat o nouă 
versiune a Codului Muncii în anul 2003 şi 
alte legi privind crearea locurilor de mun-
că, remunerare şi soluţionarea litigiilor de 
muncă. Articolul 43 al Constituţiei Republicii 
Moldova asigură dreptul la muncă şi protec-
ţie a muncii pentru fi ecare cetăţean al ţării. 
Pentru a ameliora calitatea pieţei de muncă 
şi pentru a reduce nivelul şomajului, guver-
nul a adoptat, în anul 2002, Strategia de 
ocupaţie a forţei de muncă a Republicii Mol-

dova pentru perioada 2002-2008. Această 
strategie urmăreşte implementarea a patru 
obiective majore: îmbunătăţirea abilităţilor 
forţei de muncă; dezvoltarea capacităţii de 
antreprenoriat; mărirea „fl exibilităţii” lucră-
torilor şi întreprinderilor; şi asigurarea opor-
tunităţilor egale.

Strategia urma să fi e implementată în două 
etape: prima etapă pentru anii 2002-2004 şi 
a doua etapă pentru 2005-2008. În decem-
brie 2004, Ministerul Economiei a prezentat 
prima evaluare a progresului privind im-
plementarea strategiei pentru prima etapă. 
Această evaluare a constatat că implemen-
tarea strategiei a generat rezultate dez-
amăgitoare în ceea ce priveşte reducerea 
şomajului şi asigurarea cu salarii. 

Tabelul 6.14 Crearea locurilor de muncă şi lichidarea lor după tipurile de întreprinderi, 2001Tabelul 6.14 Crearea locurilor de muncă şi lichidarea lor după tipurile de întreprinderi, 2001Tabelul 6.14

Sector
Cota brută 

a locurilor de 
muncă create

Cota brută 
a locurilor de 

muncă lichidate

Cota netă 
a locurilor de 
muncă create

Ponderea 
ocupaţiei (%)

Toate tipurile de proprietate

 De stat 3.0 8.4 -5.4 30.0

 Colective 7.0 13.2 -6.2 60.9

 Private 16.5 8.6 8.0 9.1

Sectorul neagricol

 De stat 2.6 7.0 -4.5 42.1

 Colective 8.9 11.6 -2.7 46.4

 Private 11.6 7.5 4.1 11.4

Mărimea întreprinderilor

 Micro (1-10) 37.3 9.5 27.9 3.4

 Mici (11-50) 13.5 12.6 0.8 12.9

 Medii (51-250) 6.8 15.4 -8.6 34.0

 Mari (250+) 2.8 9.0 -6.2 49.7

Sector

 Agricultură 3.8 14.0 -10.2 34.0

 Industrie 7.4 11.9 -4.5 33.3

 Servicii 9.0 9.2 -0.2 32.8

SURSĂ: Rutkowski (2004).
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Anterior, Programul Naţional pentru Ocupa-
ţie, elaborat de Ministerul Muncii şi Protec-
ţiei Sociale şi lansat în 1994, includea analiza 
pieţei de muncă şi elaborarea prognozelor, 
efectuarea măsurilor speciale de creare a lo-
curilor de muncă, a oportunităţilor de anga-
jare pentru tineret şi de instruire şi reprofi lare 
a şomerilor. Agenţia Naţională de Plasament 
şi organele ei teritoriale au primit sarcina de 
a furniza informaţii referitor la locurile de 
muncă disponibile şi selectarea iniţială a soli-
citanţilor prin ajustarea cerinţelor de muncă 
la califi cările, aptitudinile şi interesele soli-
citanţilor. Serviciile prestate de agenţie au 
inclus de asemenea îndrumare privind selec-
tarea profesiei, sprijin pentru întreprinderile 
noi, promovarea mobilităţii forţei de muncă 
şi instruire. Cu toate acestea, eforturile nu au 
reuşit să stimuleze angajarea. Potrivit Minis-
terului Economiei, doar aproximativ 5% din 
oamenii de afaceri au benefi ciat de stimu-
lentele oferite de guvern, precum reducerea 
taxelor pe venituri sau contribuţii sociale, şi 
majoritatea din ei făceau parte din întreprin-
derile cu salarii mici.

Programele de instruire ale agenţiei au avut 
de asemenea un impact limitat. Guvernul 
de obicei încredinţează instituţiilor private 
efectuarea cursurilor de instruire şi fi nan-
ţează cheltuielile din Fondul de Muncă, care 
face parte din Fondul Social. Se presupune 
că instruirile oferite se bazează pe cererea 
existentă şi prognozată pentru diferite pro-
fesii. În practică, totuşi, se pare că existau di-
ferenţe considerabile între cererea şi oferta 
forţei de muncă. Pentru a soluţiona această 
situaţie, Agenţia Naţională de Plasament şi-a 
schimbat programul pentru a crea un sistem 
orientat spre cerere şi oportunităţi de anga-
jare mai bine ajustat la necesităţile lucrăto-
rilor şi angajaţilor. Datele indică faptul că 
Agenţia Naţională de Plasament şi birourile 
ei regionale au înregistrat anumite succese 
în a ajuta lucrătorii să benefi cieze de servicii-
le sale de căutare a locurilor de muncă şi de 
îndrumare în prima etapă de şomaj.

Pentru a facilita şi dezvolta angajarea tine-
retului, guvernul a adoptat Programul Na-
ţional de Prevenire şi Reducere a Şomajului 
Tinerilor pentru perioada 2004-2006. Cu 
susţinerea fi nanciară a Băncii Mondiale, a 
fost creată Reţeaua Naţională de Plasament 
pentru Tineri, cu patru centre regionale şi 11 
centre de asistenţă. Centrele de asistenţă 
oferă servicii de consultanţă, instruire şi ac-
tivităţi culturale. În anii 2002-2003, mai mult 
de cincizeci de mii de persoane au benefi -
ciat de serviciile de consultanţă şi aproape 
80% din ele aveau vârsta cuprinsă între 16 
şi 29 ani.

Pentru a stimula activitatea de antrepre-
noriat şi a facilita accesul la fonduri pentru 
întreprinderile mici şi mijlocii noi sau exis-
tente, guvernul a adoptat Programul de Stat 
de Sprijin al Micului Business pentru anii 
2002-2005. Programul a generat următoa-
rele rezultate:

1. Simplifi carea procedurilor de înregistrare a 
întreprinderilor;

2. Raţionalizarea listei activităţilor supuse 
licenţierii;

3. Reducerea impozitelor pentru întreprinde-
rile mici şi mijlocii;76

4. Crearea unui Fond de Susţinere a Activi-
tăţilor de Antreprenoriat şi Dezvoltare a 
Micului Business;77

5. Adoptarea Legii privind organizaţiile de 
micro-fi nanţare pentru a facilita accesul 
întreprinderilor mici şi mijlocii la fi nanţarea 
oferită de organizaţiile nebancare de mi-
cro-fi nanţare.

„Patenta antreprenorială” a fost o măsură 
suplimentară, elaborată pentru a încuraja 
activităţile de antreprenoriat în unele activi-
tăţi specifi ce printr-un sistem simplifi cat de 
înregistrare şi impozitare pe bază de patent. 
Patentele pot fi  obţinute de cetăţeni ai Mol-
dovei şi persoane străine de la autorităţile 

76 Conform noii versiuni a Articolului 49 (Codul Fiscal, Titlul II), întreprinderile mici şi mijlocii pot fi  scutite 
de impozitul pe venit în primii trei ani („vacanţă fi scală”), dacă au un personal de 1-19 angajaţi şi o cifră 
anuală de afaceri de până la 3 milioane lei.

77 În 2004 din bugetul de stat în Fond a fost transferată suma de 1 milion care a fost utilizată pentru garan-
tarea creditelor primite de IMM de la băncile comerciale.
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fi scale locale sau, în unele cazuri, de la orga-
nele administraţiei locale. În anii 2003-2004, 
mai mult de 80 mii de persoane au obţinut 
patente, dintre care 24% în Chişinău.

Se poate vorbi despre o lipsă de informaţii, 
şi chiar de înţelegere, a unor categorii de an-
gajaţi şi patroni privind caracterul pieţei de 
muncă. O consecinţă a lipsei de înţelegere 
este că sistemul de stabilire a salariilor nu 
încurajează lucrătorii să însuşească abilităţi 
noi şi nu facilitează schimbarea serviciului. 
Mulţi lucrători posedă un număr limitat de 
competenţe tehnice, deseori specifi ce pen-
tru sectoarele economice ce se afl ă în declin. 
Strategia Naţională de Ocupaţie a Populaţiei 
încearcă să soluţioneze această problemă, 
solicitând ajutorul patronilor la elaborarea şi 
organizarea cursurilor de instruire şi cerân-
du-le să contribuie cu fonduri şi să împartă 
responsabilităţile.

Inefi cienţa pieţei de muncă a Moldovei de a 
distribui servicii lucrătorilor nu trebuie inter-
pretată ca „infl exibilitate” în sensul tradiţio-
nal al termenului. Indiferent de problemele 
pieţei de muncă, ea nu este „infl exibilă” în 
ceea ce priveşte „ajustarea” salariilor. După 
cum a fost demonstrat în acest capitol, 
colapsul salariilor reale din prima jumătate 
a anilor 1990 a exemplifi cat „fl exibilitatea” 
salarială negativă excesivă. Cu toate acestea, 
fl exibilitatea salariilor reale nu a fost compli-
mentată de fl exibilitatea angajării, pentru 
că reducerea dezastruoasă a salariilor a fost 
asociată cu colapsul simultan al nivelului 
de ocupaţie a populaţiei; adică, micşorarea 
salariilor nu a contribuit la reducerea decli-
nului nivelului de ocupaţie a populaţiei, în 
contradicţie cu modelul tradiţional al pieţe-
lor de muncă. Colapsul simultan al salariilor 
şi al nivelului de ocupaţie din anii 1990 a 
refl ectat incapacitatea lucrătorilor de a ne-
gocia, care rezultă din cel puţin trei factori: 
1) absenţa unei mişcări sindicale indepen-
dente la începutul perioadei de tranziţie; 
2) incapacitatea de a negocia generată de 
şomaj; şi 3) reglementarea inefi cientă a pa-
tronilor de către sectorul public.

O strategie de ocupaţie a populaţiei ce ar 
reduce sărăcia în Moldova trebuie susţinută 
puternic de sindicatele din toate sectoarele, 
inclusiv din agricultură. Deoarece pieţele de 
muncă sunt inefi ciente şi neefective, anume 
prin intermediul sindicatelor creşterea volu-
mului producţiei se va traduce în majorarea 
salariilor reale, ameliorarea condiţiilor de 
muncă şi stimularea siguranţei locului de 
muncă. Iar hărţuirea la locul de muncă, în 
special, a femeilor, se va reduce. Este în mod 
special necesară o politică de consolidare 
activă a sindicatelor, pentru că Moldova 
nu a benefi ciat niciodată de o mişcare in-
dependentă a angajaţilor, şi mai puţin de 
abilitatea de a proteja drepturile lucrătorilor 
de o manieră efi cientă. Un studiu care a 
cuprins aproape douăzeci de ţări, inclusiv 
ţări cu economii în tranziţie, a demonstrat 
că „întreprinderile care prezintă un indice 
înalt al dezvoltării umane corporative tind 
să obţină rezultate mai bune în termeni de 
performanţe economice şi de ocupaţie în 
muncă” (Standing 1997a)78.

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale este 
devotat angajamentului de a proteja con-
diţiile de muncă şi dreptul angajaţilor de 
a se organiza, dar nu dispune de fonduri 
sufi ciente pentru a impune respectarea 
legislaţiei progresiste în domeniul muncii 
din ţară. Finanţarea adecvată a ministerului 
ar fi  un element esenţial, posibil, o condiţie 
necesară, pentru majorarea salariilor care ar 
conduce la extinderea ocupaţiei în muncă 
care va asigura gospodăriilor casnice veni-
turile necesare pentru depăşirea pragului 
sărăciei.

6.5 Concluzii

Problema ocupaţiei în muncă a populaţiei 
din Moldova nu este generată în principal 
de defectele pieţei de muncă, precum, aşa-
numitele „rigidităţi”, dar este cauzată de 
tranziţia incompletă şi dureros de lentă a 
economiei. Creşterea nu este doar insufi ci-

78 The index includes twenty-four indicators of enterprise characteristics, including labour turnover and 
working conditions. It is explained in detail in Standing 1997b.
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ent de rapidă, ci de asemenea insufi cient de 
puternică şi de largă. De altfel, mulţi angajaţi 
săraci nu posedă abilităţi, resurse sau bunuri 
necesare pentru a benefi cia de oportunităţi 
economice atunci când acestea devin dis-
ponibile. Prin urmare, o politică efi cientă 
privind ocupaţia populaţiei va trebui să fi e 
complexă şi să includă o serie de politici la 
nivel macroeconomic, sectorial şi micro-
economic (vezi Capitolele 2 şi 3). Reformele 
macroeconomice sunt necesare pentru a 
accelera creşterea, reformele sectoraliale 
sunt necesare pentru a extinde creşterea, 
iar reformele microeconomice sunt nece-
sare pentru a extinde accesul lucrătorilor la 
oportunităţi economice.

Cererea şi investiţiile în activităţile de pro-
ducţie reprezintă cele mai mari constrângeri 
pentru creşterea nivelului de ocupaţie în 
Moldova. Deşi modifi carea reglementării 
întreprinderilor şi pieţelor de muncă poa-
te contribui la crearea locurilor de muncă, 
condiţia fundamentală este existenţa unui 
cadrul macroeconomic orientat mai mult 
spre creştere. Acest cadru ar putea avea câ-
teva componente: politică fi scală progresivă 
bazată pe investiţiile publice, rate mici ale 
dobânzii reale şi o rată de schimb modest 
subapreciată pentru a stimula exporturile.

Structura spaţiului fi scal este la fel de impor-
tantă, ca şi efectul cererii agregate. Cu toate 
că în sectorul privat capacitatea este înaltă, 
ea se manifestată la întreprinderi a căror ex-
tindere şi regenerare este problematică. Deci, 
stimularea cererii, singură, nu va spori proba-
bil utilizarea capacităţii. Este necesară crearea 
unei capacităţi productive noi. Prin urmare, 
investiţiile publice în infrastructură, care ar 
reduce costurile investiţiilor sectorului privat, 
este o condiţie indispensabilă pentru creşte-
rea durabilă a numărului de locuri de muncă 
cu salarii mai înalte decât pragul sărăciei.

Dacă procesul de reglementare devine mai 
transparent, se modifi că unele aspecte ale 
reglementării pieţei de muncă şi se reduce 
birocraţia şi corupţia, iar cadrul macroeco-
nomic ce stimulează crearea locurilor de 
muncă se va fortifi ca. Cu toate acestea, fără 
un cadru macroeconomic favorabil, refor-

mele instituţionale vor avea, probabil, un 
impact modest.

La nivel sectorial, trebuie să se acorde mai 
multă atenţie ameliorării situaţiei în agricul-
tură. Atunci când economia Moldovei s-a 
prăbuşit la începutul perioadei de tranziţie, 
multe persoane au revenit la activităţi agri-
cole pentru a-şi câştiga existenţa. Declinul 
rapid al volumului producţiei agricole a făcut 
difi cilă, dacă nu imposibilă, salarizarea ce ar 
genera ocupaţie în muncă pentru a reduce 
sărăcia. Prin urmare, o strategie de creştere 
bazată pe agricultură va epuiza rapid po-
tenţialul de reducere a sărăciei în Moldova. 
Productivitatea şi salariile reale sunt mai 
mici în agricultură decât în industrie şi ser-
vicii. În cadrul regimului existent de comerţ 
deschis, dezvoltarea unui sector agricol pu-
ternic şi competitiv, pentru piaţa autohtonă 
şi exporturi, implică reducerea numărului de 
lucrători pe termen lung. Deja, mai mulţi lu-
crători au migrat din sector în căutarea unor 
venituri mai mari, către oraşele mai mari ale 
Moldovei sau în străinătate.

Relansarea creşterii în sectorul agricol este o 
prioritate strategică. Capitolul 6 formulează 
câteva recomandări privind realizarea aces-
tui obiectiv. În Moldova dezvoltarea nu este 
posibilă atâta timp cât agricultura este un 
sector muribund. Însă agricultura nu poate 
creşte şi nu se poate dezvolta de una singu-
ră. De altfel, ea a absorbit prea mulţi angajaţi 
în plus. Trebuie create servicii în toate sec-
toarele economiei. Ţinând seama de aceas-
ta, sectorul agro-industrial asigură un motor 
principal pentru crearea locurilor de muncă. 
Absenţa relativă a relaţiilor între agricultură 
şi industrie a generat crize economice grave 
în oraşele mici, care suferă de cea mai înaltă 
incidenţă a sărăciei în ţară (vezi Capitolul 
4). Edifi carea sectorului agro-industrial va 
fi  esenţială nu doar pentru crearea unei 
ocupaţii productive largi în Moldova, ci va 
contribui de asemenea la comercializarea 
agriculturii şi transformarea acesteia într-un 
sector mai productiv şi mai competitiv. In-
vestiţiile publice trebuie direcţionate către 
sectorul agro-industrial, iar sistemul bănci-
lor comerciale trebuie încurajat să acorde 
credite private acestui sector.
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Accelerarea creşterii în toată economia şi 
stimularea creşterii sectoriale în agricultură 
şi agro-industrie vor genera locuri de muncă 
remunerate decent. Bazate pe această cerere, 
intervenţiile guvernului pentru ameliorarea 
abilităţilor şi mobilităţii lucrătorilor, dezvolta-
rea antreprenoriatului şi inovaţiei, şi extinde-
rea oportunităţilor egale, pentru femei şi tine-
ri, vor deveni mai productive. O componentă 
integrală a unui program complex pentru 
formarea de angajaţi instruiţi este asigurarea 
unui acces general larg la educaţie secundară, 
secundară specializată şi superioară. Gospo-
dăriile sărace din Moldova pierd oportunităţi 
pentru cunoştinţe şi aptitudini educaţionale, 
din cauză că inegalitatea de acces s-a intensi-
fi cat, în special pentru studiile superioare.

Pe termen scurt şi mediu, agricultura este 
una dintre sursele majore ale creşterii în 
economia Moldovei. Dar această creştere 

va depinde nu doar de majorarea produc-
tivităţii în agricultură, ci şi de extinderea 
sectorului agro-industrial, astfel încât acesta 
să poate re-absorbi lucrătorii care au recurs 
la gospodăriile agricole ca urmare a colap-
sului industriei din perioada de tranziţie. 
Agro-industria poate asigura angajaţilor 
servicii remunerate pe care nu le poate oferi 
agricultura.

Reducerea sărăciei pe termen lung necesi-
tă ca forţa de muncă să plece din sectorul 
agricol, unde creşte productivitatea, şi să fi e 
absorbită de cele mai productive activităţi 
din industrie. Pe termen scurt şi mediu, agri-
cultura trebuie să ofere mai multe locuri de 
muncă şi să mărească salariile, să fi e o sursă 
a cererii pentru industrie şi o sursă de fon-
duri de investiţii (în primul rând prin trans-
ferurile de peste hotare pentru gospodăriile 
casnice rurale).
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C a p i t o l u l  7 :

Creşterea sectorului agro-industrial
şi reducerea durabilă a sărăciei

7.1 Rolul agriculturii în 
strategia de creştere 
economică

Dezvoltarea sectorului agricol este crucială 
pentru viitorul Moldovei, ascensiunea ar pu-
tea spori veniturile în mediul rural şi ar extin-
de oportunităţile de angajare, contribuind, 
de asemenea, la diminuarea migraţiei. 
Aceasta reprezintă un important vehicul pe 
termen mediu pentru redresarea economiei 
Moldovei şi crearea bazei necesare pentru o 
posibilă re-industralizare a ţării. Totuşi, dez-
voltarea sectorului agro-industrial ar trebui 
să meargă mână în mână cu relansarea sec-
torului agricol. Fără consolidarea unor relaţii 
puternice cu sectorul de prelucrare agricolă, 
agricultura nu va cunoaşte o creştere rapidă 
sau durabilă.

Sectorul agro-industrial din Moldova încă 
îşi revene după efectele generate de criza 
din Rusia din 1998. Sectorul agro-industrial 
a fost unul important în perioada sovietică, 
ilustrând avantajele relative şi absolute ale 
Moldovei, în comparaţie cu alte republici ale 
fostei Uniuni Sovietice. Deoarece după inde-
pendenţă economia s-a prăbuşit, a intrat în 
declin şi o mare parte a sectorului agro-indu-
strial. Partea care a rezistat a fost restructura-
tă şi modernizată, încercând să concureze pe 
pieţele străine şi cu produsele de import.

Deşi agricultura are un potenţial de creştere, 
au existat unele impedimente structurale 
în sector, între producători şi companiile 
de prelucrare în particular, care necesită in-

tervenţii prin politici pentru a face posibilă o 
creştere rapidă şi durabilă. Principalele pro-
bleme au fost pieţele subdezvoltate pentru 
mijloace de producţie, de comercializare 
a produselor agricole şi sursele de fi nanţe. 
De asemenea, lipseau sau erau inefi ciente 
instituţii de sprijin, precum cooperativele de 
procurare a produselor agricole şi mijloace-
lor de producţie (aşa-numitele „cooperative 
cu un singur scop”), care pot fortifi ca poziţia 
fermierilor mici. Exista puţină încredere 
în administraţia publică şi în companiile 
comerciale, iar legislaţia era implementată 
neuniform, în special, afectând producătorii 
mici. În fi ne, o mare parte din sectorul agri-
col a suferit din cauza unei perioade lungi 
în care au fost realizate puţine investiţii. 
În rezultat, drumurile rurale, infrastructura 
pieţei, sistemele de irigare şi mijloacele de 
comunicaţie s-au deteriorat, subminând 
recuperarea durabilă a sectorului.

7.2 Agricultura în preajma 
independenţei

În anii 1980, agricultura constituia peste 
treizeci de procente din produsul intern 
brut al Moldovei şi asigura ocupaţie pentru 
35%-40% din forţa de muncă.79 Sectorul de 
prelucrare a produselor agricole a contribuit 
suplimentar cu 10-15% din PIB, astfel încât 
activităţile agricole formau aproximativ 40% 
din PIB. Ponderea populaţiei rurale s-a di-
minuat în anii 1980, dar era destul de înaltă 
în comparaţie cu alte republici sovietice. În 
1990, această proporţie era de 53%, faţă de 

79 Datele prezentate în secţiunea 6.1 sunt bazate pe două surse: Anuarele Statistice publicate de Departa-
mentul Statistică şi Sociologie (DSS) al Republicii Moldova şi Manualul Statistic ale Băncii Mondiale 1993 
– Statele fostei URSS, Washington, D.C., septembrie 1993.
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media de 34% în URSS. Deoarece numărul 
locurilor de muncă în sectoarele non-agri-
cole creştea încet, iar salariile din agricul-
tură erau similare cu cele din alte sectoare, 
gospodăriile casnice rurale au demonstrat o 
mobilitate modestă a locurilor de muncă.

Dominanţa agriculturii în economia Moldovei 
a fost determinată parţial de baza sa de resur-
se naturale şi solurilor fertile. Solurile bogate 
acoperă aproximativ 80% din suprafaţa totală 
a terenurilor. De asemenea, caracterul prepon-
derent al agriculturii a rezultat din factori poli-
tici care i-au atribuit Moldovei un rol agricol 
major în cadrul diviziunii muncii în Uniunea 
Sovietică, pentru că nu se luau decizii privind 
producţia sau comerţul doar fundamentate 
economic sau în baza înzestrărilor cu resurse 
naturale şi economice. (vezi Capitolul 1).

Sub-sectorul de cultivare a plantelor consti-
tuia peste 60% din volumul producţiei brute 
(VPB) în anii 1980. Moldova producea 30% 
din volumul total de tutun cultivat în URSS, 
20% din volumul total de struguri şi vinuri, 
13% din volumul total de fructe şi 10% din 
totalul legumelor, toate acestea formând 
aşa-numitele produse agricole de valoare 
înaltă (PAVA) (Economist Intelligence Unit 
2003). Moldova înregistra unele din cele 
mai înalte recolte din fosta Uniune Sovietică. 
De exemplu, recoltele PAVA din anul 1985 
din Moldova au fost mai mari decât recol-
tele curente în România şi Bulgaria (USAID 
2004). Productivitatea muncii în Moldova 
era mai mică decât în republicile baltice şi 
alte republici europene, dar mult mai mare 
decât în republicile transcaucaziene şi cele 
din Asia Centrală, unde ponderea populaţiei 
ocupate în agricultură era similară cu cea din 
Moldova. Cele mai mari remunerări erau plă-
tite pentru cultivarea tutunului, legumelor, 
fructelor şi strugurilor, fi ind urmate plăţile 
pentru cultivarea cartofi lor, sfeclei de zahăr 
şi (mult mai puţin) pentru fl oarea soarelui şi 
grăunţoase. Această diversitate a culturilor 
în Moldova reprezintă un avantaj deosebit şi 
rămâne relevantă pentru opţiunile şi opor-
tunităţile economice actuale.

Producţia agricolă din Moldova, ca şi în 
restul Uniunii Sovietice, era bazată pe două 

tipuri de gospodării colective mari gestio-
nate centralizat, colhozurile colective şi sov-
hozurile de stat. Sistemul era completat de 
întreprinderi intermediare între aceste două 
tipuri de gospodării, cooperative mari afl ate 
în proprietatea mai multor gospodării care 
constau din complexe animaliere şi furajere 
mari. În anii 1980, acestea produceau circa 
80% din carnea de porc şi 90% din carnea de 
pasăre şi ouă în Moldova. Aceste întreprin-
deri asigurau aproximativ 15% din volumul 
producţiei agricole brute în anii 1980. Însă 
întreprinderile intermediare nu dispuneau 
de furaje sufi ciente şi Moldova a trebuit să 
se bazeze masiv pe importuri de peste un 
milion de tone de grăunţoase din alte repu-
blici ale fostei Uniuni Sovietice.

În plus la sectorul agricol de stat, loturile pe 
lângă case şi loturile de pământ ale locuito-
rilor urbani reprezentau o parte importantă 
din producţia agricolă. Aceste loturi nu erau 
mari în Moldova, fi ind în medie de trei zecimi 
din hectar. Ele erau prelucrate de membrii 
familiei în timpul liber şi produsele erau des-
tinate pentru consum propriu, deşi o parte 
era vândute pe pieţele din oraşele vecine 
sau la Chişinău. Chiar dacă deţineau doar 
7% din suprafaţa totală a terenurilor agrico-
le, gospodăriile casnice private produceau 
până la 18% din totalul producţiei agricole. 
Aceasta se explică parţial prin specializarea 
lor în creşterea produselor cu valoare înaltă, 
accesul la mijloace de producţie subvenţio-
nate de la fermierii mari şi diferenţele de preţ 
între pieţele private şi sistemul administrativ.

În sectorul de stat, guvernul acorda cea mai 
înaltă prioritate pentru realizarea scopurilor 
de producţie stabilite de planul central. Gos-
podăriile de stat dispuneau de mecanisme 
speciale pentru a controla costurile sau sur-
plusurile (profi turile), pentru că: (i) producţia 
lor era livrată la preţuri non-negociabile; (ii) 
investiţiile capitale erau stabilite de planul 
centralizat de producţie; (iii) creditele erau 
livrate de guvern indiferent de capacitatea 
lor de rambursare; şi (iv) se garanta că pro-
dusele vor fi  comercializate la preţuri sufi -
cient de înalte pentru a acoperi costurile de 
producţie. Caracterul profi tabil al gospodă-
riilor era menţinut prin subvenţii. Ponderea 
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subvenţiilor pentru sectorul agricol ca pro-
cent al cheltuielilor totale de stat în Moldova 
a crescut de la 16% în 1980 la 28% în 1985 şi 
35% în 1990. Totuşi, în anul 1992, primul an 
complet de independenţă pentru Moldova, 
subvenţiile pentru agricultură s-au micşorat 
până la 3.4% din cheltuielile de stat.

Gospodăriile agricole de stat ofereau o se-
rie de servicii sociale în sate şi oraşele mici. 
Aceste funcţii sociale erau absorbite în chel-
tuielile operaţionale şi era responsabilitatea 
statului să se asigure ca gospodăriile de 
stat să rămână viabile. Sarcina era realiza-
tă printr-o varietate largă de instrumente 
fi nanciare, care le permiteau gospodăriilor 
agricole de stat să-şi îndeplinească misiunea 
de a oferi produse alimentare pentru oraşe 
şi de a acorda servicii sociale. În cadrul aces-
tui sistem, populaţia rurală trăia de asupra 
pragului de sărăcie. Salariile din agricultură 
erau similare cu media pe economie, iar gos-
podăriile casnice rurale se bucurau de un 
benefi ciu suplimentar – loturile de pământ, 
care furnizau o mare parte din produsele ali-
mentare consumate de familie şi generau o 
anumită sumă în numerar din vânzări.

7.3 Reforma agrară 
din perioada post-
independenţă şi 
performanţele 
economice

Restructurarea proprietăţii

După independenţă, restructurarea gos-
podăriilor colective şi de stat a fost neuni-
formă. Prima etapă a debutat în anul 1991, 
odată cu distribuirea formală a loturilor de 
lângă casă. În 1992, adoptarea Codului Fun-
ciar şi a Legii privind gospodăriile ţărăneşti a 
determinat iniţierea unei redistribuiri la sca-
ră largă a pământului. Pământul şi alte active 
ale gospodăriilor colective şi de stat au fost 
transferate şi distribuite ca titluri de valoare 
de hârtie care puteau fi  schimbate pe bunuri 

sau pământ. Cu toate acestea, numărul mare 
de membri ai gospodăriilor casnice care do-
reau să părăsească gospodăriile colective şi 
de stat şi să privatizeze bunurile şi pământul 
acestora a cauzat opoziţie faţă de reforma 
funciară şi a dus la adoptarea în noiembrie 
1994 a Legii privind suspendarea unor ar-
ticole ale Codului Funciar, care a periclitat 
procesul de privatizare. Dar, în noiembrie 
1995, Curtea Constituţională a Moldovei a 
declarat neconstituţionale restricţiile apli-
cate la plecarea din gospodăriile colective 
şi de stat şi procesul de privatizare a fost 
re-lansat în 1996.

Până în octombrie 1996, circa 90 mii de fer-
mieri prelucrau individual sau în grup 130 
mii de hectare de pământ, cinci procente 
din totalul terenurilor agricole din Moldova. 
Restul populaţiei rurale au rămas membri ai 
gospodăriilor colective, care au fost restruc-
turate nominal sau au devenit membri ai 
noilor asociaţii de fermieri şi cooperativelor 
de producători care s-au separat de gospo-
dăriile colective. În esenţă, aceste asociaţii 
noi funcţionau ca nişte colhozuri mai mici. colhozuri mai mici. colhozuri
Programul Naţional „Pământ” (PNP) din 
1998, susţinut de agenţiile de fi nanţare ex-
terne, a accelerat procesul reformei funciare. 
În 1999, o lege privind datoriile colhozurilor 
a creat stimulente suplimentare pentru di-
zolvarea colhozurilor, restructurând şi con-
solidând datoriile. La sfârşitul anului 2000, 
aproape 1.7 milioane hectare şi majoritatea 
bunurilor gospodăriilor de stat au fost trans-
ferate de la peste o mie de colhozuri şi colhozuri şi colhozuri sovho-
zuri falimentare către aproximativ un milion zuri falimentare către aproximativ un milion zuri
foşti lucrători ai lor. Livezile şi viile au fost 
distribuite în funcţie de numărul membrilor 
familiei. În rezultat, pământurile arabile au 
fost fragmentate în peste trei milioane de 
loturi privatizate.

În medie, fi ecare proprietar a primit trei lotu-
ri de pământ în mărime medie de jumătate 
de hectar. Programul prevedea crearea unui 
registru funciar pentru titluri şi o campa-
nie vastă de instruire a fermierilor privind 
drepturile lor şi oportunităţile pe piaţă. Unii 
din noii proprietari au decis să prelucreze 
pământul împreună cu membrii familiei, 
iar alţii au dat în arendă loturile şi alte bu-
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nuri deţinute noilor gospodării corporative, 
formate în locul gospodăriilor colective, fi e 
lucrează în cadrul acestora ca angajaţi sau 
membri, fi e primesc bani pentru arendă. 
Prin urmare, procesul de privatizare a con-
dus la apariţia unei structuri duale – pe de o 
parte, gospodării mici de la unu până la cinci 
hectare şi, pe altă parte, gospodării corpora-
tive, precum societăţile cu răspundere limi-
tată, societăţile pe acţiuni, societăţile mixte, 
cooperativele de producţie sau asociaţiile 
de fermieri.

Aspectele reformei funciare legate de 
gender aproape nu au fost documentate. 
Femeile din spaţiul rural au constituit majo-
ritatea proprietarilor de pământ, pentru că 
bărbaţii lucrau în construcţii, servicii tehnice 
şi comerţ, pierzându-şi, conform legislaţiei, 
dreptul la împroprietărire cu pământ. Totuşi, 
în ciuda acestui avantaj aparent, femeile nu 
au ajuns să joace un rol major în reforma fun-
ciară. Se pare că au existat foarte puţine fe-
mei manageri de cooperative sau gospodării 
mari, deşi nu avem date statistice defi nitive 
în această privinţă. Ca şi în alte sectoare, sta-
tisticile privind aspectele gender în sectorul 
agricol sunt o prioritate urgentă pentru o 
înţelegere profundă a rolului femeii.

Privatizarea şi restructurarea gospodăriilor, 
încheiate în debutul anului 2001, reprezen-
tau principalele componente ale primei 
etape a reformei funciare. Etapa a doua, pro-
gramul post-privatizare, a început imediat şi 
se derulează în continuare, fi ind sprijinit de 
donatorii internaţionali. Programul post-

privatizare se axează pe facilitarea ajustării 
fermierilor privaţi la „mediul economiei de 
piaţă” prin intermediul: (i) dezvoltării infra-
structurii de piaţă, inclusiv marketing, mij-
loace de producţie şi credite; (ii) ameliorarea 
şi ajustarea cadrului legislativ şi regulator; şi 
(iii) facilitarea accesului la informaţii şi su-
port consultativ.

În pofi da realizării acestor măsuri, pieţele 
agricole şi serviciile înrudite rămân a fi  sub-
dezvoltate în Moldova. În rezultatul reformei 
funciare redistributive, mulţi dintre cei peste 
un milion de benefi ciari nu posedă abili-
tăţile necesare pentru operaţiuni agricole 
efi ciente, în special, pentru că o mare parte 
a benefi ciarilor erau pensionari la momentul 
privatizării. S-a presupus că apariţia pieţelor 
agricole ar putea transfera pământurile de 
la producătorii mai puţin efi cienţi la cei efi -
cienţi. Iar obiectivul fi nal viza o consolidare 
şi o concentrare mai mare a pământurilor. Se 
preconiza că această tendinţă va conduce la 
sporirea competitivităţii sectorului agricol.

Ultimele informaţii de la Agenţia de Ca-
dastru indică faptul că 53.6% din totalul 
terenurilor agricole sunt utilizate de gospo-
dăriile corporative relativ mari, majoritatea 
fi ind societăţi cu răspundere limitată şi de o 
proporţie mult mai mică de cooperative de 
producători şi societăţi pe acţiuni, care de 
asemenea funcţionează pe bază de arendă 
a pământului şi bunurilor de la micii proprie-
tari. Gospodăriile corporative sunt deseori 
conduse de foştii preşedinţi sau agronomi ai 
întreprinderilor colective.

Tabelul 7.1 Proprietatea privată asupra pământului în Moldova la 1 ianuarie 2004

Forma juridică a 
întreprinderii

Numărul de 
unităţi Pământ utilizat (ha) % din pământurile 

utilizate

Mărimea medie 
a gospodăriilor 

(ha)
Societăţi cu 
răspundere limitată 1188 639,000  42.5 538

Cooperative de 
producători 111 105,700  7.0 952

Societăţi pe acţiuniSocietăţi pe acţiuni 95 47,100  3.1 496
Colhozuri 4 13,700  0.9 3425
Gospodării ţărăneştiGospodării ţărăneşti 555,000 698,200  46.4 1.26

SURSĂ: Agenţia de Cadastru, date privind terenurile - 2004
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80Categoria fermierilor ţărani (sau „sectorul individual”, cum este numit) include de asemenea aproximativ 
340 de ferme ţărăneşti, cu peste 50 de hectare.

Într-o perioadă relativ scurtă, din 2001 până 
în 2004, procesul de consolidare a pămân-
turilor şi restructurare a gospodăriilor s-a 
derulat prin aranjamente de arendă între 
proprietarii de pământ individuali şi gospo-
dăriile corporative mari, fără a afecta direct 
proprietatea individuală asupra pământului. 
Însă, pe lângă aceste gospodării corporative, 
şi sectorul gospodăriilor mici, compus din 
555,000 gospodării ţărăneşti (înregistrate şi 
neînregistrate), a suferit din cauza dimen-
siunilor foarte mici ale loturilor, în medie 
de 1.26 hectare, iar aceste loturi sunt sub-
divizate în parcele şi mai mici. Acest sectorul 
al gospodăriilor mici prelucrează 46.4% din 
toate pământurile agricole. Unii din fermierii 
mici au încercat să facă faţă economiei de 
piaţă, formând parteneriate de afaceri între 
ei, dar acest fenomen a fost limitat.80

Se pare că gospodăriile mici au o produc-
tivitate mai mare ca valoare adăugată pe 
unitate de pământ în comparaţie cu gospo-
dăriile mari. Aceasta se explică în mare parte 
prin structura sectorului gospodăriilor mici, 
care cultivă cele mai multe culturi de valoare 
înaltă, precum fructe, struguri, legume şi car-
tofi . Un studiu recent realizat de IFAD (2003) 
demonstrează un alt avantaj competitiv tipic 
al fermierilor mici în comparaţie cu producă-
torii mari: costurile mici faţă de cele ale ope-
ratorilor mari. Cu toate acestea, agricultura 
din Moldova urmează încă să obţină condi-
ţiile necesare pentru a fi  competitivă pe plan 
internaţional. Evoluţia unor factori diverşi 
(ca serviciile agricole şi pieţele de mijloace 
de producţie, produse agricole şi credit), 
precum şi politicile guvernului vor avea un 
impact important asupra acestui proces.

Guvernul a considerat fragmentarea pămân-
turilor şi caracterul dominant al gospodăriilor 
mici drept impediment pentru dezvoltarea sec-
torului agro-industrial. În baza acestei opinii, el 
a propus câteva politici care au drept scop con-
solidarea pământului şi crearea cooperativelor 
de producţie. Aceste iniţiative s-au confruntat 
cu o opoziţie internă şi internaţională, pentru 
că au fost privite ca măsuri ce vor conduce la 

anularea unor rezultate ale reformei funciare 
redistributive de la sfârşitul anilor 1990.

Propunerile guvernului au încurajat crearea 
„întreprinderilor consolidate”, care ar func-
ţiona în primul rând ca nişte cooperative 
de producători. Motivele guvernului pentru 
consolidarea pământurilor sunt bazate pe 
următoarele presupuneri: (i) în Moldova 
terenurile sunt excesiv de fragmentate; (ii) 
agricultura practicată la scară mică este ine-
fi cientă şi necompetitivă; (iii) întreprinderile 
agricole consolidate reprezintă dimensiunea 
optimă pentru crearea produselor de calita-
te înaltă şi competitive; şi (iv) întreprinderile 
consolidate preconizate vor crea noi locuri 
de muncă, vor spori productivitatea muncii 
şi vor reduce migraţia din spaţiul rural.

Unele dintre presupunerile pe care se bazează 
programul trezesc îndoieli. În primul rând, deşi 
datele statistice menţionate anterior ar trebui 
tratate cu prudenţă, ele sugerează că gospo-
dăriile mici sunt efi ciente din punct de vedere 
economic. În al doilea rând, conceptul „dimen-
siunii optime” este echivoc. Chiar şi pentru 
acelaşi produs, „dimensiunea optimă” poate 
varia din cauza caracteristicilor solului şi a teh-
nicilor de producţie utilizate. În al treilea rând, 
consolidarea terenurilor a avut loc deja prin 
arendarea pământurilor şi ar putea continua în 
viitor. În fi ne, principala explicaţie pentru lipsa 
de efi cienţă în agricultură nu este dimensiunea 
gospodăriilor, dar subdezvoltarea pieţelor de 
mijloace de producţie şi produse agricole.

Un studiu recent care a încercat să aprecieze 
atitudinea fermierilor faţă de această formă 
de consolidare a pământurilor a constatat că 
76% din proprietarii de pământ (şi cei care 
dau pământul în arendă) şi 82% din arendaşi 
nu sunt de acord să-şi transfere pământurile 
către o „întreprindere consolidată” (CISR 
2003). Motivele tipice invocate au fost: „nu 
voi putea transmite pământul moştenitorilor 
mei”, „gospodăria colectivă nu va fi  mai efi ci-
entă şi angajaţii vor fi  mai iresponsabili”, „pot 
să-mi vând pământul când vreau” sau „sunt 
satisfăcut de contractul de arendă curent”.
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Odată cu fi nalizarea acestui raport, guver-
nul a renunţat la propunerile sale pentru 
crearea „întreprinderilor consolidate”. Însă 
discuţia privind modalităţile de ameliorare a 
structurii agrare, pentru a promova efi cienţa 
şi echitatea, continuă în Moldova. O cale de 
ieşire din acest impas este de a-i încuraja pe 
fermierii mici să se asocieze „cooperativelor 
cu un singur scop” pentru a putea vinde şi 
cumpăra produse în condiţii de piaţă. Aceas-
ta ar putea conduce la o consolidare mai 
mare a proprietăţilor de pământ şi la niveluri 
mai înalte ale productivităţii, fără a-i destitui 
pe fermieri de pământ şi fără a-i abandona 
sărăciei. Totuşi, chiar dacă majoritatea fer-
mierilor nu sunt obligaţi să plătească taxă 
pe valoare adăugată pentru că circulaţia 
propriilor produse este sub 200,000 de lei pe 
an, ei ar trebui să achite asemenea taxe dacă 
s-ar alătura cooperativelor. Pentru a redresa 
situaţia şi pentru a-i încuraja pe fermieri să 
formeze asemenea asociaţii, guvernul ar tre-
bui să le ofere scutiri de impozite.

Performanţele agricole

Din cauza modifi cărilor structurale şi a co-
lapsului general al economiei, agricultura s-
a restrâns considerabil în anii 1990. În 2003, 
producţia agricolă a reprezentat doar până 
la 45% din nivelul său înregistrat în anul 
1990 (vezi Figura 7.1). Creşterea inventarului 
viu s-a dovedit a fi  mult mai vulnerabilă la 
modifi cările structurale decât producerea 
culturilor. În treisprezece ani, acest sector s-a 
diminuat cu aproape două treimi. În rezul-
tat, ponderea sectorului de creştere a ani-
malelor în valoarea totală s-a micşorat până 
la 30% de la nivelul de 40% tipic pentru 
perioada sovietică. Cu toate acestea, în anul 
2001, după etapa a doua a reformei funciare 
redistributive, s-a înregistrat o ascensiune 
puternică de 6% în agricultură, urmată de 
3% în 2002. Această evoluţie ar fi  putut con-
tinua şi în 2003, dar o secetă gravă a distrus 
totalmente recolta de grâu, care forma de 

obicei 15% din valoarea agricolă adăugată. 
În consecinţă, a fost înregistrată o creştere 
negativă de 14%. Dacă se exclude efectul 
negativ al pierderii recoltei de grăunţoase 
(grâu şi orz), se obţine o creştere pozitivă 
potenţială de 2.2% din PAVA pentru acel an.

Pe durata tranziţiei, micşorarea sectorului agri-
col a fost însoţită de modifi carea impresionan-
tă a structurii producţiei agricole. Demoneti-
zarea, reducerea cererii şi opţiunea fermierilor 
mici de a evita riscurile a condus la majorarea 
suprafeţelor cultivate cu culturi de valoare 
mică, precum grâul, porumbul, fl oarea soare-
lui, şi la reducerea suprafeţelor pentru culturile 
de valoare înaltă (vezi Figura 7.3). Către anul 
2003, cerealele şi fl oarea soarelui ocupau 75% 
din suprafeţele cultivate, deşi în trecut ele deţi-
neau 50-55% din suprafeţele ocupate.

Cea mai mare descreştere din sub-sectorul 
de producere a culturilor a fost înregistrată la 
produsele de valoare înaltă, ca tutun, fructe 
(cu excepţia strugurilor) şi legume. În rezul-
tat, ponderea culturilor cu valoare adăugată 
înaltă s-a diminuat de la 66% în perioada 
precedentă tranziţiei la 30% în 2000-2003 
(vezi Figura 7.3).81 Producţia de cartofi  a ră-
mas constantă pe parcursul anilor şi astfel, 
ponderea relativă a lor în PAVA a crescut, 
pe motiv că, de fapt, cartofi i sunt cultivaţi în 
principal pentru consum propriu.

Descreşterile masive ale recoltelor au carac-
terizat anii 1990 (vezi Figura 7.4). Diminuarea 
recoltelor a fost mai înaltă pentru culturile 
care necesită multe lucrări cu maşini agricole 
şi mai joasă pentru produsele de bază (grâu, 
porumb, fl oarea soarelui, cartofi ). Recoltele 
mici şi reduse de fructe şi legume82 nu au 
fost doar rezultatul mijloacelor de producţie 
insufi ciente şi inadecvate. Au existat două 
alte restricţii importante: înlocuirea livezilor şi 
viilor bătrâne şi reabilitarea şi modernizarea 
sistemelor de irigare, în particular, a sisteme-
lor mici ajustate la necesităţile noilor fermieri 
comerciali. Ministerul Agriculturii a raportat 

81 Aşa-numitele culturi agricole cu valoare înaltă sunt tutunul, legumele, fructele (inclusiv pomuşoarele şi 
strugurii).

82 Anul 2003 a fost o excepţie în această privinţă – recoltele au fost relativ înalte datorită condiţiilor climate-
rice excelente pentru fructe şi legume.
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că doar jumătate din viile şi livezile existente 
au fost productive în 2004.

De asemenea, doar 10,000 hectare, sau cinci 
procente din suprafaţa irigată anterior, au 
continuat să fi e irigate în 2003. Consumul de 
apă pentru irigaţie s-a diminuat în 2003 la 
numai zece procente faţă de nivelul său de 
la mijlocul anilor 1990. Reparaţia vechiului 
sistem de irigare pare să nu fi e oportună, 
dat fi ind că a solicitat o capacitte energetică 
intensivă şi oricum a fost distrus. Producţia 
de cereale ar trebui susţinută mai cu seamă 
de un sistem de aprovizionare cu ploaie. 
Însă irigarea este cu siguranţă deosebit de 
importantă pentru productivitate culturilor 
agricole cu valoare înaltă. Un studiu IFAD 
realizat în 2002 a estimat că venitul agricol 
ar putea fi  majorat cu până la 700 dolari SUA 
la hectar pe baza irigării culturilor cu valoare 
înaltă. Irigarea este de asemenea o prioritate 
majoră pentru dezvoltarea sectorului agri-
col, astfel încât guvernul ar trebui să ofere 
stimulente fi scale sau credite preferenţiale 
pentru a-i ajuta pe fermieri să achiziţioneze 
echipamente de irigare. Sistemele mici de 
irigare ar putea fi  administrate efi cient de 
organizaţii ale fermierilor, cum ar fi  asociaţii-
le consumatorilor de apă.

În pofi da tendinţelor negative şi constrân-
gerilor din anii 1990, au existat şi evoluţii 
pozitive. Conform Studiului PAVA (CNFA, 
2004), producătorii comerciali ai produselor 
cu valoare înaltă care utilizează tehnologii 
de producţie avansată, inclusiv irigare, au 
înregistrat recolte semnifi cativ mai înalte 
pentru unele culturi, în comparaţie cu me-
dia din România, Bulgaria şi Ungaria. Acest 
fapt sugerează că producătorii din Moldova 
au potenţial pentru a deveni competitivi pe 
plan internaţional.

Sub-sectorul de creştere a animalelor s-a 
restrâns brusc în timpul tranziţiei din cauza 
lipsei subvenţiilor pe care le primea în pe-
rioada sovietică şi, chiar mai mult, din cauza 
reducerii catastrofale a veniturilor locuitorilor 
urbani (cu o cerere redusă pentru produsele 

din carne). Sectorul a fost devastat din cauza 
efectului combinat al liberalizării preţurilor şi 
a comerţului. În prezent, inventarul viu s-a 
concentrat în gospodării mici (care numără 
peste 90% din totalul animalelor). Aceste 
gospodării cresc animale pentru necesităţile 
de consum ale familiilor, inclusiv pentru co-
mercializarea produselor animaliere pe piaţă. 
Creşterea vitelor, care solicită investiţii pe ter-
men lung, a înregistrat cel mai mare declin, 
de la peste 20% în anii 1985-1990 la numai 
7% din totalul animalelor acum. Absenţa ma-
terialului genetic care ar permite o creşterea a 
animalelor competitivă din punct de vedere 
al preţurilor şi calităţii,83 selecţia limitată a 
vitelor şi tehnologiile inadecvate de creştere 
continuă să fi e obstacole majore pentru dez-
voltarea sectorului.

7.4 Dezvoltarea insufi cientă 
a pieţelor agricole

Dezvoltarea insufi cientă a pieţelor pentru 
îngrăşăminte, seminţe, inventar şi credite 
reprezintă o problemă serioasă pentru fer-
mierii din Moldova. Accesul lor la mijloace 
s-a diminuat radical în timpul tranziţiei la 
economia de piaţă, iar pieţele noi de mij-
loace abia urmează să înlocuiască aprovizio-
narea de stat. Datorită reducerii dramatice 
a inventarului viu, îngrăşămintele organice 
sunt insufi ciente. Utilizarea îngrăşămintelor 
chimice, care a fost o practică largă în pe-
rioada sovietică, s-a restrâns în 1999 până 
la a zecea parte din nivelul anului 1990. 
Aceasta constituie o constrângere severă, în 
particular, pentru creşterea culturilor agrico-
le cu valoare înaltă. Deşi accesul la seminţe 
a devenit mai larg în Moldova, calitatea lor 
rămâne variabilă din cauza difi cultăţilor la 
importarea cantităţilor sufi ciente de semin-
ţe certifi cate.

A fost înregistrată o deteriorare rapidă a 
stocului existent de inventar şi maşini agri-
cole. Numărul tractoarelor s-a micşorat, de 

83 Către iulie 2003, numărul vitelor de rasă a fost de 7-10 ori mai mic decât cerinţele normative. Vezi Agricul-
tura Moldovei, 2/2004.
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exemplu, cu peste 30% şi alte 10% procente 
din tractoare sunt utilizate exclusiv pentru 
transport. Parcul de tractoare este cât se 
poate de vechi: jumătate dintre ele au fost 
utilizate timp de peste 15 ani.

Micii producători agricoli nu benefi ciază de 
acces efectiv la credite comerciale. În timp ce 
preţurile la pământ rămân joase şi alte active 
agricole sunt insufi ciente, fermierii posedă 
puţine garanţii suplimentare pentru împru-
muturi. Principalii creditori pentru agricul-
tură sunt Moldova Agroindbank şi Victoria 
Bank, care deţin împreună aproape jumătate 
din toate creditele acordate. Cu toate aces-
tea, împrumuturile reprezintă doar o propor-
ţie mică din venitul net pe agricultură.

Cu sprijinul donatorilor internaţionali, au 
fost create Asociaţii de Împrumuturi şi Cre-
dit pentru a oferi micro-credite fermierilor. 
Totuşi, volumul total este mic şi direcţionat 
în mare parte pentru fi nanţarea capitalului 
funcţional. Deşi aceste credite sunt într-
adevăr importante, împrumuturile pentru 
investiţii productive pe termen lung în 
agricultură sunt mici. Aceeaşi insufi cienţă de 
credite caracterizează şi întreprinderile non-
agricole rurale, care au cunoscut o dezvoltare 
foarte slabă în zonele rurale. Lipsa de credite 
constituie o constrângere majoră atât pentru 
dezvoltarea sectorului agricol, cât şi pentru 
dezvoltarea sectorului non-agricol. Această 
constrângere trebuie soluţionată printr-un 
efort important al politicilor guvernamenta-
le, prin oferirea diverselor stimulente pentru 
instituţiile fi nanciare ca ele să ofere mai mul-
te împrumuturi pentru dezvoltarea acestor 
sectoare. Sprijinul direct pe care îl reprezintă 
împrumuturile pentru investiţiile private în 
agricultură şi industria agricolă ar suplimenta 
rolul de lider al investiţiilor publice în sectorul 
agricol şi non-agricol.

7.5 Pieţe de muncă rurale

După cum a fost menţionat în Capitolul 4, 
sărăcia rurală în Moldova este mai gravă în 
rândul celor ce deţin puţin pământ. Totuşi, a 
cunoscut cea mai largă răspândire în oraşele 

mici, unde populaţia are puţine alternative 
de angajare şi nu posedă pământ. În 2002, 
Unitatea de Monitorizarea a Politicilor şi 
Sărăciei (UMPS) din cadrul Ministerului 
Economiei a anunţat că lucrătorii agricoli 
sunt segmentul cel mai sărac al populaţiei 
(66.2% sunt săraci şi 44% - extrem de săraci), 
fi ind urmaţi de gospodăriile ţărăneşti (53.9% 
şi 45%).

Date mai recente, pentru anul 2003, indică o 
reducere mică a nivelului sărăciei în gospo-
dăriilor casnice ale fermierilor. Cifrele arată că 
accesul la pământ a contribuit la diminuarea 
sărăciei pe cap de locuitor. În medie, 46.9% 
din fermieri erau săraci şi 32.6% - extrem de 
săraci, iar cei care posedă mai puţin de două 
hectare de pământ au înregistrat o inciden-
ţă a sărăciei mai mare. Astfel, posesiunile de 
pământ consolidate sunt esenţiale pentru 
dezvoltarea agriculturii şi reducerea sărăciei. 
Deoarece majoritatea lucrătorilor agricoli, 
care tind să fi e grupul cel mai sărac, nu sunt 
angajaţi de gospodăriile mici, reducerea să-
răciei rurale necesită o strategie de creştere 
care include atât unităţile de producţie mici, 
cât şi cele mari. Însă aceasta nu înseamnă că 
terenurile ar trebui să devină mai concentra-
te, de exemplu, consolidate sub controlul 
unor mari întreprinderi agricole corporative 
care deţin o putere excesivă pe piaţă.

În prima jumătate a anilor 2000, peste ju-
mătate din populaţia ţării trăia în localităţile 
rurale, agricultura fi ind principalul domeniu 
de angajare. Deşi ponderea agriculturii în 
PIB a descrescut în anii 1990, ponderea ei 
în totalul ocupaţia în muncă a crescut puţin 
(vezi Figura 7.5). Aceasta înseamnă că în 
timpul colapsului economic de după anul 
1991, agricultura a absorbit o parte, dar cu 
siguranţă partea cea mai mare, a forţei de 
muncă exclusă din alte sectoare. Micşorarea 
ponderii sectorului în PIB semnifi că faptul că 
fl uxul forţei de muncă în activităţile agricole 
nu a cauzat o creştere în agricultură, dar în 
majoritatea cazurilor a fost absorbită în pro-
ducţia de subzistenţă care a redus producti-
vitatea medie a sectorului.

Veniturile mici din sectorul agricol şi absen-



154

Re
pu

bl
ic

a 
M

ol
do

va
: P

ol
it

ic
i d

e 
cr

eş
te

re
 e

co
no

m
ic

ă,
 c

re
ar

e 
a 

lo
cu

ri
lo

r d
e 

m
un

că
 ş

i r
ed

uc
er

e 
a 

să
ră

ci
ei

155

Capitolul 7: Creşterea sectorului agro-industrial şi reducerea durabilă a sărăciei

ţa posibilităţilor de angajare în afara lui au 
stimulat migraţia forţei de muncă, în multe 
cazuri spre alte ţări (vezi Capitolul 5). Ocupa-
ţia în sectoarele non-agricole a rămas insu-
fi cientă pentru a reduce angajarea parţială 
în spaţiul rural, în pofi da diferitelor proiecte 
sprijinite de donatori şi creditori. Aceasta 
consolidează necesitatea de a spori venituri-
le din activităţi agricole prin majorarea volu-
mului de producţiei şi al preţurilor, obţinută 
datorită extinderii legăturilor cu industria de 
prelucrare a produselor agricole care este în 
curs de lărgire. Prosperitate agriculturii va fi  
baza necesară pentru creşterea economiei 
non-agricole.

Estimările indică faptul că majoritatea su-
telor de mii de emigranţi din Moldova care 
lucrează peste hotare provin din localităţi 
rurale şi oraşe mici (vezi Capitolul 5). Con-
form datelor DSS, aceasta a contribuit la 
feminizarea forţei de muncă rurale, pentru 
că majoritatea migranţilor au fost bărbaţi. 
Este limpede că forţa de muncă califi cată a 
devenit din ce în ce mai insufi cientă în spa-
ţiul rural la sfârşitul anilor 1990. Pierderea 
unei proporţii atât de importante a popula-
ţiei de vârstă productivă creează ameninţări 
serioase pentru dezvoltarea agriculturii. Iată 
de ce dezvoltarea resurselor umane în spa-
ţiul rural rămâne deocamdată crucială. Însă 
problema este mult mai largă. Consolidarea 
posesiunilor de terenuri va ajuta la stimu-
larea dezvoltării. Consolidarea relaţiilor cu 
industria agricolă de asemenea va ameliora 
productivitatea. Iar măsurile speciale pentru 
a direcţiona transferurile lucrătorilor din me-
diul rural care muncesc în străinătate către 
investiţii productive în dezvoltarea agricul-
turii va aduce de asemenea benefi cii.

7.6 Creşterea sectorului 
agro-industrial

Există mai multe restricţii care împiedică 
dezvoltarea şi creşterea sectorului agricol 
din Moldova. Ele sunt condiţionate, în parte, 
de pieţele subdezvoltate pentru serviciile 
agricole, produsele fi nale şi forţa de muncă. 
O altă problemă urgentă problemă este lipsa 
investiţiilor pe termen lung, atât interne, cât 
şi externe, care ar putea spori productivitatea 
în agricultură şi ar genera competitivitatea in-
ternaţională a produselor agricole şi alimen-
tare din Moldova. Aceste investiţii sunt ne-
cesare la nivelul producţiei; pentru înlocuirea 
livezilor şi viilor şi restabilirea sistemelor de 
irigare şi prelucrare. Pe parcursul anilor 2000-
2004, agricultura a atras nu mai mult de 6-10 
milioane dolari SUA anual pentru investiţii în 
mijloace fi xe, doar cinci procente din totalul 
acestor investiţii. În contrast, investiţiile nece-
sare pentru revitalizarea producţiei recoltelor 
cu valoare înaltă sunt estimate la aproximativ 
două miliarde dolari SUA (USAID 2004).

Conectarea agriculturii la industria de prelucra-
re a produselor agricole va stimula creşterea 
şi va majora investiţiile. În 2003, industria de 
prelucrarea a produselor agricole a constituit 
60% din PIB-ul agricol. Din 2000, sectorul de 
prelucrare a produselor agricole a înregistrat 
rate anuale de creştere impresionante, de 15-
18%. Industria vinurilor domină cu o pondere 
de 40% în producţia totală a sectorului, fi ind 
urmată de producţia de fructe şi legume (8%), 
produse lactate (7%), ulei (6%) şi tutun (5%). În 
2005, aproape toate întreprinderile de prelucra-
re a produselor agricole sunt private, cu excep-
ţia fabricilor de prelucrare a tutunului şi unele 
fabrici de vin care sunt proprietate de stat.

Tabelul 7.3 Exporturile de produse agricole şi alimentare şi produse agricole primare 
(1995-2003) (US$ milioane)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
Agric. neprelucrate 144 128 151 106 97 89 98 122 120
Agric. prelucrate 393 457 487 354 200 202 260 285 343
Total Agricole 538 585 638 460 297 291 358 406 463
Total Exporturi 746 795 874 632 463 472 570 666 790
Agric /Total, procent 72 74 73 73 64 62 63 61 59
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Agricultura şi industria de prelucrare a pro-
duselor agricole au un potenţial puternic 
de export. Produsele agricole prelucrate şi 
neprelucrate constituie 60% din exporturile 
Moldovei. În pofi da colapsului economic din 
debutul anilor 1990, Moldova a rămas un 
exportator net de produse agricole, dar spe-
cializat încă în vinuri şi alte băuturi alcoolice, 
produse din tutun, fructe şi legume.

Volumul exporturilor s-a redus drastic în anii 
1990. În 2004, Moldova exporta doar 10% 
din volumul produselor proaspete exportate 
către republicile URSS în 1985 (USAID 2004). 
Rusia şi, într-o măsură mai mică, alte ţări ale 
CSI au absorbit peste 70% din produsele 
agricole şi alimentare din Moldova, în timp 
ce ţările Europei Centrale şi de Est au con-
sumat de la 10% până la 15%, iar Uniunea 
Europeană – circa 10%. Criza fi nanciară din 
Rusia din anul 1998 a demonstrat riscurile 
orientării spre o singură piaţă, dar acest mo-
del nu a fost modifi cat ulterior. Câţiva factori 
au determinat punctul de destinaţie al ex-
porturilor de produse agricole şi alimentare 
din Moldova: (i) dimensiunea mare a pieţei 
CSI şi cererea sporită pentru asemenea pro-
duse pe aceste pieţe; (ii) imaginea familiară şi 
pozitivă a produselor din Moldova, în special 
a vinurilor, fructelor şi legumelor; (iii) accesul 
mai facil pe pieţele CSI datorat acordurilor 
de comerţ liber şi similitudinii standardelor 
pentru produse; şi (iv) un mediu de afaceri 
familiar, care permite stabilirea cu uşurinţă a 
parteneriatelor şi relaţiilor comerciale.

Sectorul agro-industrial este sectorul cu cea 
mai rapidă creştere economică din Moldova. 
În 2003, sectorul de producţie a crescut cu 
13.7%, produsele alimentare şi băuturile re-
prezentând circa 70% din valoarea adăugată. 
S-a planifi cat că în 2004 volumul produselor 
alimentare şi băuturilor va spori cu 16.7% 
(Centrul pentru Politici Economice 2004).

Există dovezi clare ale modernizării diferite-
lor sub-sectoare, precum cel al fructelor şi 
legumelor, prelucrarea fl orii soarelui pentru 
ulei şi industria vinicolă. Cu toate acestea, 
sunt şi tendinţe negative, precum cele din 
industria sfeclei de zahăr, unde există o 
supracapacitate cuplată cu descreşterea vo-

lumului de materie primă autohtonă. În timp 
ce tehnologia utilizată de aceste fabrici de 
zahăr din perioada sovietică este învechită, 
productivitatea este joasă. Prin urmare, chiar 
dacă parlamentul oferă protecţie temporară 
acestui sector, sectorul de prelucrare a za-
hărului ar putea să nu va supravieţuiască, în 
special, luând în consideraţie supra-produc-
ţia din ţările Uniunii Europene şi subvenţiile 
oferite propriilor producători. O problemă cu 
care se confruntă Moldova este puterea mo-
nopolistă a întreprinderilor de prelucrare. Ele 
pot obţine profi turi mari, plătind fermierilor 
preţuri mici pentru produsele acestora.

Creşterea economică vastă şi durabilă şi re-
ducerea sărăciei în Republica Moldova vor fi  
stimulate de revitalizarea agriculturii şi legă-
turilor ei cu industria prelucrătoare. Producti-
vitatea înaltă a agriculturii înregistrată în peri-
oada precedentă tranziţiei indică un potenţial 
pe termen lung al sectorului agricol. Pentru a 
realiza acest potenţial, sunt necesare pieţe şi 
servicii agricole dezvoltate şi funcţionale.

7.7 Recomandări 
cu privire la politici

O strategie pentru creşterea agriculturii şi 
industriei de prelucrare a produselor agri-
cole în Moldova ar trebui să conţină câteva 
componente. Investiţiile publice vor juca un 
rol central, în special în refacerea avantajelor 
comparative ale agriculturii de culturi cu 
valoare înaltă şi conectarea producţiei sale 
cu sectorul industriei de prelucrare. Sunt ne-
cesare politici publice pentru a soluţiona im-
pactul polarizat al structurii duble a agricul-
turii Moldovei, care este dominată de câteva 
întreprinderi corporative mari, dar în mare 
parte infefi ciente, şi nenumărate gospodării 
mici de subzistenţă, care se confruntă cu 
o insufi cienţă de resurse. În special pentru 
sarcinile de reducere a sărăciei, este nece-
sară acordarea unui sprijin de stat pentru 
fermierii mici, care nu por crea pe terenurile 
lor fragmentate produse sufi cient de viabile 
din punct de vedere comercial. Fermierii 
mici trebui grupaţi în asociaţii mai mari, iar 
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puterea monopolistă a întreprinderilor cor-
porative şi a întreprinderilor de prelucrare 
trebuie redusă. Guvernul Moldovei dispune 
de capacităţi şi resurse limitate. Iată de ce, ele 
trebuie direcţionate acolo unde au o impor-
tanţă strategică deosebită. Urmează câteva 
recomandări pe care noi le consideram ca 
fi ind cruciale din punct de vedere strategic.

1. Guvernul Moldovei trebuie să-şi axeze poli-
ticile pe sprijinul acordat agriculturii pentru 
ca aceasta să-şi recâştige propria poziţie 
a avantajelor comparative ale culturilor 
cu valoare înaltă şi să faciliteze legăturile 
acesteia cu sectorul agro-industrial. Aceas-
ta va putea determina ameliorarea calităţii 
şi productivităţii produselor şi transferul 
tehnologiilor avansate până la nivelul gos-
podăriilor. Eforturile vor contribui la lărgirea 
exporturilor pe pieţele tradiţionale (CSI) şi 
pe pieţele noi (europene). Politicile vor tre-
bui să vizeze în primul rând realizarea unor 
investiţii publice în infrastructură – drumu-
ri, sisteme de irigare, pieţe rurale şi reţele 
de comunicaţie, care probabil vor atrage 
sau vor stimula importante investiţii private 
de care sectorul are stringentă nevoie.

2. Dezvoltarea agro-industriei este esenţială 
pentru revitalizarea sectorului agricol, în 
special, pentru a asigura agriculturii relaţii 
cu pieţele de export. Sectorul industriei 
de prelucrare a produselor agricole de 
asemenea va crea oportunităţi de angajare 
suplimentare care vor elibera agricultura 
de povara apăsătoare de absorbire a unei 
forţe de muncă excesive şi neproductive. 
Mediul de politici şi instituţional va încuraja 
intrări noi în industria de prelucrare, va in-
stitui proceduri transparente şi deschise de 
import / export şi va reduce activ puterile 
sale actuale de monopolist.

3. Producătorii agricoli, în special cei mici, au 
nevoie de instruire şi servicii de extindere 
pentru a crea mai multe produse şi de 
calitate mai înaltă. Acest răspuns ar putea 
fi  facilitat de clienţii lor principali, întreprin-
derile de prelucrare şi exportatorii, care cu-
nosc solicitările pieţelor proprii. Guvernul 
poate folosi măsuri fi scale pentru a stimula 
crearea de scheme de benefi ciu în mod 
reciproc pentru produse care vor putea 

promova ameliorarea calităţii produselor şi 
vor majora veniturile fermierilor.

4. Dezvoltarea infrastructurii fi zice de mar-
keting (facilităţi de colectare, categorisire, 
sortare, prelucrare, depozitare, ambalare şi 
transportare) va putea consolida şi diversi-
fi ca semnifi cativ aprovizionarea pieţelor cu 
produse şi va stabili preţuri care vor proteja 
producătorii. Facilitarea şi stimularea inves-
tiţiilor private, locale şi străine, în această 
infrastructură va fi  elementul principal al 
strategiei Moldovei pentru dezvoltarea 
agriculturii

5. Poziţia slabă din perspectiva afacerilor a 
multor fermieri (care posedă o „putere de 
piaţă” foarte limitată) poate fi  depăşită prin 
promovarea cooperativelor şi asociaţiilor 
cu un singur scop, axate exclusiv pe cum-
părarea mijloacelor de producţie şi / sau co-
mercializare. Aceasta nu este o recomanda-
re pentru cooperativele de producţie mari. 
Politicile fi scale şi legislaţia care încurajează 
crearea unor asemenea organizaţii pot 
avea o contribuţie importantă la apariţia 
acestora.

6. Principala constrângere pentru producăto-
rii agricoli din Moldova o reprezintă pieţele 
sub-dezvoltate (precum cele pentru semin-
ţe, inventar agricol, credite, forţă de muncă, 
fi nanţe şi produse de piaţă) şi instituţii cores-
punzătoare acestora (bănci, organizaţii de 
micro-fi nanţare şi alte instituţii fi nanciare). 
Deşi aceste pieţe diferite se sincronizează, 
este necesar un răspuns de politici integrate 
pentru dezvoltarea acestora.

7. Guvernul Moldovei dispune de resurse 
fi nanciare limitate pentru a aborda mul-
ţimea de probleme şi constrângerile care 
ameninţă dezvoltarea agriculturii şi a indu-
striei de prelucrare a produselor agricole. 
Cu toate acestea, guvernul poate crea un 
mediu legal, regulator şi de politici care să 
încurajeze sectorul privat să realizeze inves-
tiţii mai mari în aceste sectoare. Aceasta ar 
trebui să reprezinte o prioritate a politicilor 
publice. Pentru a convinge sistemul bancar 
comercial să acorde mai multe credite pen-
tru agricultură şi industria de prelucrare a 
produselor sunt necesare exemple sau alte 
stimulente.
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B. Inventar viu

Figura 7.1 Evoluţia volumului producţiei agricole brute (1990)

Figura 7.2 Structura producţiei după valoare: culturi şi inventar viu (media 2000-2003)

A. Culturi

Figura 7.3 Structura producţiei de culturi agricole după regiuni (2000-2003)

Producţia plantelor Creşterea animalelor PAB

AlteleSfeclă de 
zahăr

Cereale

Tutun

Struguri

Fructe

Legume

Cartofi 
Floarea 
soarelui

Ouă

Altele
Vite

Porcine

Oi

PorcineLapte

Sfeclă de 
zahărTutun

Struguri

Fructe

Legume

Cartofi 

Floarea 
soarelui

Cereale



158

Re
pu

bl
ic

a 
M

ol
do

va
: P

ol
it

ic
i d

e 
cr

eş
te

re
 e

co
no

m
ic

ă,
 c

re
ar

e 
a 

lo
cu

ri
lo

r d
e 

m
un

că
 ş

i r
ed

uc
er

e 
a 

să
ră

ci
ei

159

Capitolul 7: Creşterea sectorului agro-industrial şi reducerea durabilă a sărăciei

Figura 7.4 Volumul comparativ al recoltelor (1985-1990; 2000-2002 şi 2003)

Figura 7.5 Ponderea agriculturii în PIB şi ocupaţia populaţiei, 1993-2003
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C a p i t o l u l  8 :

Politici sociale pentru 
dezvoltare umană

8.1. Introducere

Sărăcia umană este efectul unui acces limitat la 
servicii de sănătate, apă potabilă sigură, condiţii 
de sanitaţie de bază şi oportunităţi de educaţie. 
Venitul poate fi  un mijloc important pentru a 
extinde accesul la aceste servicii, dar nu este 
sufi cient. Oamenii ar putea să nu benefi cieze 
de acces la astfel de servicii, fi indcă acestea pur 
şi simplu nu există sau din cauza discriminării 
pe motive de rasă, religie, origine etnică, statut 
social şi culoare. În aceste condiţii, alocaţiile bu-
getare acordate serviciilor sociale de bază devin 
un subiect crucial.

După cum a fost discutat în Capitolele 1 şi 2, 
după destrămarea Uniunii Sovietice, Republica 
Moldova s-a confruntat cu difi cultăţi economice 
profunde şi persistente. Criza fi nanciară din Ru-
sia din august 1998 a fost o altă lovitură majoră. 
Ca urmare, rezultatele dezvoltării umane au cu-
noscut un regres, reţelele de asigurare socială s-
au distrus, iar instituţiile s-au desfi inţat. Migraţia 
probabil a apărut, în mare măsură, ca „principa-
lul sistem de asigurare socială” al gospodăriilor 
casnice. Aceste crize s-au datorat, în parte, însăşi 
perioadei de tranziţie şi, parţial, efectelor ad-
verse ale politicilor şi parţial - factorilor externi. 
Începând cu anul 2000, Republica Moldova a in-
versat aceste tendinţe dezastruoase, însă situaţia 
provocată de sărăcie este încă instabilă.

Este important să subliniem un principiu evi-
dent, potrivit căruia scopul asigurării sociale 
este dezvoltarea unei populaţii sănătoase şi 
instruite. Urmărind acest obiectiv, sistemul de 
asigurare socială ar trebui să garanteze acces 
pentru săraci. Asigurarea socială nu este un 
program anti-sărăcie; însă caracterul acesteia 
este universal. Utilizăm termenul „universal” 
pentru a accentua că toţi membrii unei socie-
tăţi trebuie să benefi cieze de acces la asistenţă

socială. În opinia noastră, nici un guvern nu sus-
ţine că o parte din populaţie ar trebui exclusă.

În ţările lumii, principiul universalităţii este rea-
lizat prin diverse mecanisme concrete, care în-
registrează succese mai mari sau mai mici. Ceea 
ce ar putea fi  numite „poziţii opuse” sunt, pe de 
o parte, asigurarea universală de către sectorul 
public, fără plată a tuturor serviciilor sociale de 
bază; şi, pe de altă parte, asigurarea privată, prin 
transformarea serviciilor sociale în produse de 
piaţă. Caracterul universal prin intermediul pie-
ţei se confruntă cu două probleme economice 
majore, recunoscute pe larg în studiile de spe-
cialitate. Mai întâi, chiar dacă pieţele ar putea fi  
deschise în principiu pentru toţi membrii socie-
tăţii, veniturile şi distribuirea bunăstării unei so-
cietăţi vor exclude de la accesul efectiv o parte 
din cetăţeni, probabil semnifi cativă. În al doilea 
rând, potrivit unui argument devenit celebru 
datorită laureatului Premiului Nobel, Kenneth 
Arrow, este vorba de o informaţie asimetrică. 
Cumpărătorii de servicii de sănătate, de exem-
plu, sunt incapabili în practică să procure chiar 
şi o parte din cunoştinţele despre produsele de 
care dispun furnizorii. Iată de ce, ei dispun de o 
informaţie insufi cientă pentru a face o alegere 
raţională.

Ca urmare a acestor motive şi altor consideraţii 
non-economice, în fi ecare ţară există o combi-
naţie de asigurare publică şi privată cu servicii 
sociale, iar în cadrul sectorului public există mai 
multe mecanisme de furnizare. Unul dintre me-
canismele de furnizare este testarea veniturilor
(în unele ţări este numit „testarea mijloacelor”), 
prin intermediul căruia membrii unei societăţi 
cu venituri mai mici decât un nivel indicat bene-
fi ciază de servicii specifi ce fără plată sau cu plată 
redusă, în timp ce ceilalţi cetăţeni cu venituri pes-
te nivelul stabilit plătesc mult mai mult. Acelaşi 
mecanism de furnizare este folosit în multe ţări 
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pentru acordarea unor indemnizaţii, precum alo-
caţiile pentru copii. Ar trebui să notăm că testarea 
veniturilor nu trebuie să separe cetăţenii în săraci 
şi nesărci şi – nu în mod tautologic. Nu există nici 
un temei pentru ca, de exemplu, fi ecare alocaţie 
sau serviciu social oferit prin testarea veniturilor 
să fi e utilizat acelaşi nivel de venit.

Am recomandat respingerea utilizării excesive a 
metodei de furnizare a alocaţiilor şi serviciilor so-
ciale bazată pe testarea veniturilor ca mecanism 
de asigurare în Moldova. Aceasta nu se datorează 
principiului, ci consideraţiilor tehnice şi practice. 
În primul rând, pentru ca mecanismul de furni-
zare bazat pe testarea veniturilor să fi e efi cient, 
este necesar a) să fi e stabilit un nivel de venituri 
relevant sub care să înceapă livrarea unor măsuri 
speciale, precum plăţile reduse; b) să fi e măsu-
rat exact venitul personal sau al gospodăriilor 
casnice, şi c) să se obţină o evaluare a acestor ve-
niturilor la un cost administrativ acceptabil. Iden-
tifi carea săracilor necesită stabilirea unui prag de 
sărăcie ne-arbitrar care este echitabil pentru toa-
te gospodăriile casnice şi toate regiunile. Fixarea 
acestui prag este, în sine, problematică.

Însă mult mai difi cilă este măsurarea în orice 
ţară a veniturilor gospodăriilor casnice, ţinând 
cont de diferenţele dintre compoziţia gospo-
dăriilor casnice şi diferenţa între preţurile din 
diverse regiuni şi între zonele rurale şi urbane. 
Şi de aici rezultă două complicaţii fundamenta-
le. Condiţiile specifi ce ale Moldovei fac sarcina 
de identifi care a săracilor atât de costisitoare, 
încât realizarea ei este imposibilă. Prima din 
aceste probleme, pe care Moldova o împărtă-
şeşte cu multe alte ţări în curs de dezvoltare, 
este că însăşi structura utilizării forţei de mun-
că nu se pretează la verifi carea administrativă 
a nivelului de venit al gospodăriilor casnice. 
În statele dezvoltate, această verifi care este 
realizată prin cercetarea documentelor de so-
licitare a serviciului sau a înregistrării la ofi ciile 
forţei de muncă. În Moldova, doar aproximativ 
30% din populaţia activă din punct de vedere 
economic este angajată în aşa-numitul sector 
formal, care ar putea dispune de informaţia ne-
cesară pentru evaluarea veniturilor.84

În al doilea rând, este vorba de proporţia sem-
nifi cativă de gospodării casnice care primesc 
transferuri de la membrii familiei afl aţi la muncă 
în străinătate, aproximativ 20%, şi 65% care fac 
transferuri prin mijloace ce pot să nu fi e incluse 
în statisticile ofi ciale.85 Şi chiar dacă s-a întâmplat 
ca marea majoritate a transferurilor să fi  intrat în 
ţară prin canale formale, aceasta nu ar fi  însem-
nat că ele au fost destinate unor gospodării spe-
cifi ce. Aceste două caracteristici ale surselor de 
venituri ale gospodăriilor casnice implică faptul 
că estimarea venitului ar trebui să se bazeze ori 
pe mărturiile membrilor gospodăriilor casnice 
înşişi, ori pe o cercetare directă a gospodăriilor, 
fapt care ar putea fi  în mod potenţial inoportun 
sau subiect de corupţie la nivel local.

Probabil mult mai importantă decât evaluarea 
în sine, este presupunerea implicită, conform 
căreia săracii reprezintă o categorie relativ sta-
bilă în timp. Dacă o mare parte a populaţiei este 
concentrată în jurul pragului de sărăcie, cum 
este cazul Moldovei (vezi Capitolul 4), atunci va 
exista o tendinţă ca, pe parcursul ciclului econo-
mic, multe gospodării să se deplaseze deasupra 
sau sub pragul sărăciei. De aici rezultă două 
difi cultăţi: în primul rând, chiar dacă este posi-
bilă din punct de vedere tehnic din perspectiva 
discuţiei anterioare, sarcina administrativă de 
identifi care a săracilor devine atât de costisitoa-
re, încât realizarea ei este imposibilă , deoarece 
gospodăriile casnice care au fost defi nite ca 
fi ind sărace într-o anumită perioadă de timp 
nu mai sunt sărace în altă perioadă. În al doilea 
rând, care rezultă din primul, scopul deplin al 
exerciţiului de evaluare a surselor de venit nu 
mai este valabil, pentru că „săracii” reprezintă 
o categorie instabilă din punct administrativ 
şi practic. Încercările de a acorda indemnizaţii 
în baza testării veniturilor vor rezulta în alocări 
dezordonate cu „infi ltrări” sistematice ale po-
pulaţiei nesărace. În asemenea condiţii, metoda 
de acordare a alocaţiilor bazată pe testarea ve-
niturilor eşuează la o testare proprie: chiar dacă 
identifi carea săracilor este administrativ posibi-
lă la un anumit moment, această clasifi care nu 
este valabilă odată cu trecerea timpului. Aceasta 
este un exemplu elocvent al „problemei de de-

84Cifrele cresc până la 37% dacă din categoria celor activi din punct de vedere economic sunt excluse 
persoanele angajate neplătite. Vezi Capitolul 6, Tabelul 6.1

85Aceasta nu înseamnă că 65% din volumul transferurilor a fost făcut prin asemenea metode, valoarea ar 
putea fi  o proporţie mai mare sau mai mică (vezi capitolul 5, secţiunea 1).
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marcare”, când furnizarea alocaţiilor prin testa-
rea veniturilor eşuează în mod sistematic.

Difi cultăţile practice în cazul testării veni-
turilor în Moldova nu neagă faptul că, de 
fapt, constrângerile de resurse bugetare 
limitează măsura în care guvernul poate 
fi nanţa programe sociale. Cu toate acestea, 
sunt necesare mecanisme pentru stabilirea 
priorităţilor în ceea ce priveşte cheltuielile. O 
alternativă la testarea veniturilor este meca-
nismul de „aprovizionare universală pentru 
anumite categorii”, defi nit ca direcţionare 
a alocaţiilor către segmente de populaţie 
care pot fi  identifi cate pe cale administrativă 
(categorii vizate), fără însă a diviza grupul 
între benefi ciari şi non-benefi ciari (asigura-
re universală). Alocaţiile universale pentru 
copii şi pensiile pentru limită de vârstă sunt 
exemple ale acestei abordări. Marele avantaj 
al concepţiei este caracterul său posibil din 
punct de vedere administrativ şi faptul că 
aceste categorii de populaţie pot fi  identifi -
cate pentru a diminua efectele sărăciei.

Un argument împotriva acestei metode este 
că unele alocaţii merg către cei care nu au 
nevoie de ele (aşa-numitele scurgeri) şi, în 
rezultatul faptului că se fac plăţi pentru cei 
nesăraci, alocaţiile pentru săraci sunt reduse. 
Luând în consideraţie mai întâi concesiunea 
în nivelul alocaţiilor, pentru orice nivel de alo-
caţie, programul universal pare să aibă costuri 
pe unitate mai mici (alocaţia plus costul admi-
nistrativ) decât programul de testare a venitu-
rilor. Şi este clar că programul universal nu va 
avea nevoie de birocraţie pentru verifi care şi 
capacităţi de administrare pentru alocaţii. To-
tuşi, în cadrul unui program universal, fi ecare 
unitate de benefi ciu acumulată pentru patura 
ne-saracă a populaţiei nu corespunde unei 
unităţi depline care ar putea fi  asigurată pătu-

rii sărace a populaţiei, chiar daca are loc o rea-
locare a creşterii veniturilor. În al doilea rând, 
pentru patronii şi angajaţii din sectorul formal, 
poate fi  folosită impozitarea progresivă pen-
tru a reduce „scurgerile” către nesăraci.86

În plus, experienţa statelor dezvoltate arată 
că testarea veniturilor poate submina carac-
terul durabil din punct de vedere politic al 
programelor sociale, pentru că cei excluşi de 
la plata alocaţiilor nu au stimulente materiale 
directe ca să sprijine o fi nanţare mai mare 
pentru asemenea programe. Identifi carea ca-
tegoriilor vizate din cadrul programului uni-
versal este avantajoasă din punctul de vedere 
al politicilor, oferind nesăracilor stimulente 
pentru a susţine programe de reducere a să-
răciei.87 De asemenea, aceasta evită posibila 
stigmatizare socială şi divizarea populaţiei în 
săraci şi nesăraci.

În baza acestei discuţii a caracteristicilor Mol-
dovei şi a implicaţiilor acestora pentru meca-
nismele de acces la alocaţii şi servicii sociale, 
noi sugerăm ca guvernul să urmeze o strate-
gie care ar putea fi  realizabilă şi efi cientă:

1. Baza accesului ar trebui să se orienteze spre 
segmente identifi cate clar care vor benefi -
cia de programe de acces universal (acces 
universal pentru categorii vizate);

2. Sistemul de programelor de acces universal 
ar trebui consolidat cu programe de testa-
re a veniturilor pentru alocaţii specifi ce şi 
determinate cu atenţie, precum subvenţii 
acordate pentru învăţământul terţiar; şi

3. Aceste programe trebuie fi nanţate, în parte, 
printr-un program de impozite specifi ce 
(cum sunt contribuţiile obligatorii la pensie) 
şi, în parte, prin impozitare progresivă.

86Colectarea efectivă a impozitelor pe venit a fost limitată semnifi cativ pentru sectorul formal din acelaşi 
motiv ca şi în sectorul în care veniturile pot fi  verifi cate cel mai uşor: guvernul poate aplica reglementări 
de contabilitate necesare pentru angajatorii din sectorul formal, inclusiv sectorul public, ca să ţină regi-
stre pentru plata veniturilor. Situarea sarcinii de impozitare a veniturilor pe seama angajaţilor şi angajato-
rilor din sectorul formal este o măsură în favoarea celor săraci. După cum a fost arătat în Capitolul 6, rata 
sărăciei în sectorul formal în 2002 a fost de 37%, în comparaţie cu 47% în sectorul informal şi de 46% în 
raport cu cei care nu fac parte din forţa de muncă (vezi Tabelul 6.1).

87 Sistemul social de pensionare din Statele Unite, creat printr-o lege a Congresului în 1935, a fost elaborat 
de Administraţia Roosevelt pentru a avea un caracter universal cu scopul explicit de asigurare a stabili-
tăţii politice pe termen lung (vezi Shieber & Shoven 1999, Capitolul 3).
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8.2. Colapsul dezvoltării 
umane în anii 1990

Declinul evoluţiilor în domeniul 
sănătăţii şi demografi ce

Republica Moldova a intrat în perioada de 
tranziţie cu rezultate solide în domeniul 
dezvoltării umane. Speranţa de viaţă în anul 
1990 a atins 69 de ani şi exista un medic 
pentru fi ecare 250 de persoane (PNUD 
1993). Gradul de alfabetizare a adulţilor era 
aproape universal şi se înregistrau rate înalte 
de participare şi absolvire a diferitelor nive-
luri de învăţământ. Însă, pe la mijlocul anilor 
1990, multe dintre aceste realizări au fost 
erodate. În prima jumătate a anilor 1990, ca 
rezultat al deteriorării nivelului de trai, acce-
sului limitat la serviciile de ocrotire a sănătăţii 
şi declinului în calitatea acestora, starea de 
sănătate a cetăţenilor Moldovei s-a agravat 
semnifi cativ. Speranţa de viaţă a descrescut 
până la 65 de ani şi a sporit rata mortalităţii 
materne şi infantile. Maladiile cu transmitere 
sexuală au căpătat proporţii aproape epide-
miece, iar jumătate din populaţia infectată 
nu a benefi ciat de tratament pentru astfel de 
maladii. Doar după anul 2000 au fost înregi-
strate ameliorări ale unor indicatori.

Declinul speranţei de viaţă a determinat modi-
fi carea proporţiei persoanelor de vârstă repro-
ductivă, datorată unei mortalităţi mai înalte 
printre bărbaţi. Diferenţa s-a majorat din cauza 
unei rate mai înalte de emigrare printre băr-
baţi. Aceşti factori au cauzat o diminuare atât 
de mare a ratei naşterilor încât a descrescut 
sporul natural al populaţiei rezidente. Micşo-
rarea semnifi cativă a ratei naşterilor a condus 
la sporirea numărului de familii cu un singur 
copil. În 2002, 52% din naşterile înregistrate au 
fost primele pentru părinţi. Declinul ratei naş-
terilor a fost însoţit de majorarea proporţiei de 
naşteri ale mamelor necăsătorite, sporind ast-
fel numărul copiilor afl aţi în risc de abandon, 
instituţionalizare şi sărăcie. Aceste riscuri s-au 
agravat odată cu creşterea ratei mortalităţii 
printre bărbaţii cu vârste de 30-49 ani.

Majorarea ratei mortalităţii bărbaţilor în pe-
rioada tranziţiei a reprezentat un recul faţă 
de deceniul precedent. Ratele mortalităţii la 
bărbaţii de 40-45, 45-50 şi 50-55 de ani au 
crescut cu 35%, 45% şi 45%, respectiv din 
1990 până în 1995, apoi s-au îmbunătăţit 
în 1996 şi 1997. Cu toate acestea, criza din 
Rusia din 1998 a produs o nouă ascensiune, 
de cinci până la zece procente. Astfel, creş-
terea ratelor mortalităţii bărbaţilor se afl ă 
într-o relaţie clară cu prăbuşirea economiei 
moldoveneşti din anii 1990. În 2002, rata 
mortalităţii bărbaţilor de 40-45 de ani a ră-
mas cu 10-20% mai înaltă decât în anii care 
au precedat tranziţia. O tendinţă similară 
ar putea fi  observată printre persoanele cu 
vârste peste 60 de ani, atât bărbaţi cât şi fe-
mei, a căror rată a mortalităţii s-a ridicat cu 
aproape 25% până la 30% în primii cinci ani 
ai tranziţiei, pentru a se reduce mai târziu, şi 
apoi a creşte din nou după 1999 la un nivel 
cu 20% mai mare decât înaintea tranziţiei.88

Sporirea ratelor de mortalitate a bărbaţilor 
a fost condiţionată în primul rând de mo-
tive legate de stres: afecţiuni miocardice şi 
ale aparatului circulator, alcoolism, suicid 
şi chiar omoruri. Conduita acestor maladii 
solicită nu doar o asistenţă medicală mai 
bună, ci şi programe de politici în favoarea 
săracilor pentru reducerea şomajului, incer-
titudinii şi marginalizării sociale. Experienţa 
altor state afl ate în tranziţie, de exemplu, 
a Rusiei şi Letoniei, ilustrează că cei mai 
afectaţi de maladiile provocate de stres sunt 
bărbaţii din oraş, posibil şomeri, cu un nivel 
de instruire jos (Shkolnikov şi Cornia 2000) 
şi bărbaţii provenind din grupuri minoritare 
sau de migranţi ori din familii incomplete. 
Alte cauze ale majorării ratei de mortalitate 
a bărbaţilor, care de asemenea afectează şi 
femeile într-o anumită măsură, sunt con-
gestiile, cancerul şi diabetul, chiar şi printre 
persoanele sub 40 de ani. Mortalitatea din 
cauza maladiilor cronice de fi cat şi a ciroze-
lor a depăşit de şase ori media înregistrată în 
Uniunea Europeană (DFID 2003).

Statisticile despre incidenţa maladiilor con-
fi rmă statisticile despre mortalitate. Deşi 
afecţiunile respiratorii, maladiile digestive şi 

88Aceste statistici provin de la DFID (2003) şi Ministerul Sănătăţii.
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tumorile au cunoscut tendinţe de stagnare 
sau de diminuare uşoară, bolile infecţioase 
şi maladiile cardiovasculare au cunoscut o 
creştere bruscă (Tabelul 8.2). Ascensiunea 
bolilor infecţioase s-a datorat unor tendinţe 
ce s-au contrabalansat reciproc. Ca rezultat al 
exploziilor de difterie în 1994 şi 1995, progra-
mul de imunizări în Moldova a fost fortifi cat 
cu sprijinul donatorilor externi, iar acoperirea 
cu vaccinuri a atins peste 95%. Prin urmare, 
incidenţa unor boli infecţioase, de exemplu, 
difteria, pojarul şi hepatitele virale, s-a di-
minuat începând cu jumătatea anilor 1990 
(DFID martie 2003). Incidenţa infecţiilor cu 
transmitere sexuală a slăbit în 1996, după ce 
s-a majorat de douăzeci de ori în comparaţie 
cu anii 1980, şi a descrescut după aceasta. În 
contrast, incidenţa tuberculozei, HIV/SIDA şi 
a consumului de droguri s-a majorat, în spe-
cial în cadrul segmentelor marginale.

Declinul în ceea ce priveşte disponibilitatea 
serviciilor în mediul rural, degradarea la scară 
naţională a asigurării cu medicamente şi alte 
stocuri medicale, transferul costurilor formale 
şi informale pentru asistenţa medicală către 
gospodăriile casnice şi regresul veniturilor 
familiilor au condus la o diminuare a utilizării 
facilităţilor de sănătate. Aceasta a fost confi r-
mată de declinul contactelor de spitalizare şi 
externare la o mie de persoane şi a duratei de 
spitalizare şi ratei de ocupare a saloanelor de 
spital (DFID 2003). Acest regres a fost parţial 
inversat după 2001, însă cercetările bugetelor 
gospodăriilor casnice (CBGC) arată că această 
redresare a contactelor spitaliceşti a fost mai 
cu seamă realizată de gospodăriile mai înstări-
te (Banca Mondială 2004, Figura 5). Astfel, sără-
cia înseamnă un acces redus în mod dramatic 
la facilităţi de asistenţă medicală (PPMU 2002). 
De exemplu, durata de spitalizare pentru săra-
ci a fost mai mică cu o zecime decât pentru ne-
săraci. Excluderea de la servicii de asistenţă de 
sănătate a fost mai pronunţată în mediul rural, 
pentru gospodăriile casnice mai mari, şi pen-
tru gospodăriile conduse de persoane care au 
benefi ciat de achiziţii educaţionale mai puţine. 
Deosebit de acută este problema persoanelor 
bătrâne cu maladii cronice şi pensii mici.

Strategia de reducere a sărăciei ar trebui să 
sporească cheltuielile pentru sănătate, lucru 
pe care guvernul l-a făcut în 2002 şi 2003, 

atunci când proporţia PIB-ului alocat cheltu-
ielilor publice pentru sănătate a crescut de la 
2.9 la 3.4. Cu toate acestea, resursele publice 
pentru asistenţa medicală nu au fost utili-
zate în modul cel mai raţional. Spitalele au 
benefi ciat de o proporţie de peste 40% din 
bugetul public pentru sănătate, deşi unele 
au funcţionat la o capacitate mai mică decât 
potenţialul lor. Ameliorarea priorităţilor în 
resursele sănătăţii publice la toate nivelele 
de asistenţă şi în unele părţi ale ţării ar putea 
aduce câştiguri de efi cienţă. Unele activităţi 
sanitare de bază au fost îmbunătăţite, cum a 
arătat-o acoperirea largă a programelor de 
vaccinare şi de acordare a serviciilor spitali-
ceşti. Într-o proporţie limitată, aceste măsuri 
au menţinut un statut de sănătate decent 
printre copii în timpul tranziţiei. În rezultat, 
mortalitatea infantilă a fl uctuat în jurul cifrei 
de 30 la o mie între 1990 şi 2000 şi a înregi-
strat o ameliorare clară între 2001 şi 2002.

Instituţiile comunitare de sănătate care au 
fost fi nanţate de la bugetele locale, folosind 
impozite percepute la nivel local, în timp ce 
spitalele, medicina preventivă, instituţiile de 
instruire în domeniu şi managementul sanitar 
au fost fi nanţate de la bugetul public central. 
Această fi nanţare a fost afectată sever de cri-
zele din 1991-95 şi august 1998. În consecinţă, 
către 2002, cheltuielile publice reale pentru 
sănătate per capita au scăzut până la 12 dolari 
SUA, cu 52% faţă de nivelul lor din 1997, şi cu 
mai puţin de 20% faţă de nivelul lor înainte de 
tranziţie. Constrângerile bugetare au condus 
la introducerea plăţilor şi de facto la transferul 
costului medicamentelor pe seama gospodă-
riilor casnice. Plăţile pacienţilor pentru servicii-
le spitaliceşti au echivalat cu aproape 20% din 
totalul cheltuielilor pentru sănătate în 2002 
(DFID 2003). Estimări ale Băncii Mondiale in-
dică faptul că plăţile private s-au majorat de 
la 27% din totalul cheltuielilor pentru sănătate 
în 1997 până la aproape jumătate în 2001-
2002 (Banca Mondială 2004a).

Reforma de fi nanţare a sectorului de sănăta-
te introdusă în ianuarie 2004, de la fi nanţare 
din venitul general la asigurări de sănătate, 
ar putea reprezenta o constrângere supli-
mentară pentru accesul săracilor, a căror 
majoritate nu sunt angajaţi de întreprinderi 
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care să plătească o taxă obligatorie din sa-
lariu. Deşi statul va contribui la asigurarea 
obligatorie de sănătate pentru copii şi bă-
trâni, deocamdată nu a fost găsită o soluţie 
pentru modul în care să fi e asigurat accesul 
la servicii de sănătate pentru săracii care 
muncesc în sectorul informal şi în agricultu-
ra la scară mică (Banca Mondială 2004).

Declinul indicatorilor de sănătate a refl ectat 
un declin simultan în nutriţie. La începutul 
anilor 2000, unu din nouă copii cu vârstă 
sub cinci ani şi aproximativ opt la sută din 
copiii sub 12 ani erau sub-dezvoltaţi, mani-
festând simptome de malnutriţie cronică. 
Sunt foarte răspândite carenţa de micro-
nutrienţi şi calciu. Circa 28% din copiii cu 
vârstă sub cinci ani şi 20% din femeile de 

vârstă fertilă suferă de anemie ca rezultat 
al defi cienţei de fi er. Regimul alimentar nu 
este doar sărac, dar şi ne-echilibrat, ceea ce 
conduce la consumarea caloriilor excesive şi 
la obezitate. Circa jumătate din adulţi sunt 
supraponderaţi (Banca Mondială 2004).

Condiţiile în domeniul ocrotirii sănătăţii în 
Moldova se caracterizează în special printr-o 
variaţie în regiuni şi segmente socio-econo-
mice. De exemplu, în timp ce rata mortalităţii 
infantile în judeţul Taraclia a fost de 15 cazu-
ri la 1000 de născuţi vii, în judeţul Tighina a 
fost de 22 de cazuri (Banca Mondială 2003). 
Incidenţa infecţiilor şi maladiilor parazitare a 
fost de şase cazuri la 100,00 de persoane în 
Tighina, pe când în Orhei această cifra a fost 
de patru ori mai mare.

Tabelul 8.1. Indicatori de sănătate pentru Republica Moldova, 200-2004

Indicator 2000 2001 2002 2003 2004e
Speranţa de viaţă la naştere la bărbaţi (ani)Speranţa de viaţă la naştere la bărbaţi (ani) 63.9 64.5 64.4 na na
Speranţa de viaţă la naştere la femei (ani)Speranţa de viaţă la naştere la femei (ani) 71.2 71.7 71.7 na na
Rata mortalităţii (la 1,000 locuitori)Rata mortalităţii (la 1,000 locuitori) 11.3 11.0 11.6 11.9 11.4
Rata morbidităţii (la 1,000 locuitori ) Rata morbidităţii (la 1,000 locuitori ) 357.6 338.3 352.3 na na
Rata mortalităţii infantile (la 1,000 născuţi vii)Rata mortalităţii infantile (la 1,000 născuţi vii) 18.3 16.3 14.7 14.3 12.3
Rata mortalităţii la copii (la 1,000 născuţi vii) Rata mortalităţii la copii (la 1,000 născuţi vii) 23.3 20.3 18.2 17.8 na
Rata mortalităţii materne (la 100,000 născuţi vii)Rata mortalităţii materne (la 100,000 născuţi vii) 27.1 43.9 28.0 21.9 na
Incidenţa TB (la 100,000 locuitori)Incidenţa TB (la 100,000 locuitori) 68.5 89.4 97.3 na na
Mortalitatea prin TB (la 100,000 locuitori) 16.9 15.0 15.8 na na
Rata morbidităţii prin HIV/SIDA (la 100,000 
locuitori) locuitori) 0.1 0.2 0.5 1.2 na

Purtători HIV (la 100,000 locuitori) 4 6 5 5
Nr. de cazuri noi HIV/SIDA 176 234 206 na na

SURSĂ: DSS, Ministerul Sănătăţii (estimările SCERS)
n/d – nu există date disponibile

Tabelul 8.2. Numărul de cazuri noi pe an pentru principalele grupuri de maladii
(la 1000 locuitori)

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Infecţii 35.3 43.1 49.1 43.9 38.0 36.7 35.9 37.8
Respiratorii 171.0 118.1 144.9 135.3 131.1 130.7 107.4 111.9
Tumori 3.5 3.8 3.9 3.9 3.4 3.6 3.0 3.2
Digestive 22.6 20.8 21.9 21.5 16.9 15.9 20.9 19.4
Cardiovasculare 7.0 6.9 8.0 8.9 7.6 10.0 13.0 12.5

SURSĂ: Anuarul Statistic al Republicii Moldova, 2003



166

Re
pu

bl
ic

a 
M

ol
do

va
: P

ol
it

ic
i d

e 
cr

eş
te

re
 e

co
no

m
ic

ă,
 c

re
ar

e 
a 

lo
cu

ri
lo

r d
e 

m
un

că
 ş

i r
ed

uc
er

e 
a 

să
ră

ci
ei

Capitolul 8: Politici sociale pentru dezvoltare umană

167

Inegalitate în educaţie

În ciuda difi cultăţilor economice ale tranzi-
ţiei, Moldova a menţinut un grad înalt de 
participare şi şcolarizare în diverse forme de 
învăţământ, în special, în comparaţie cu alte 
ţări cu acelaşi nivel de venituri. Totuşi, edu-
caţia a devenit mai puţin accesibilă pentru 
săraci. Departe de a fi  o sursă de oportuni-
tăţi, sistemul de educaţie s-a transformat 
într-un vehicul pentru sporirea inegalităţii. 
Superfi cial, populaţia Moldovei s-a arătat 
bine educată în timpul tranziţiei. Mai puţin 
de două la sută din populaţia adultă a afi r-
mat că nu poate citi sau scrie. În medie, ce-
tăţenii Moldovei cu vârsta cuprinsă între 18 
şi 30 de ani au absolvit 12 ani de învăţământ 
şcolar şi 10% din populaţia cu vârsta peste 
18 ani au absolvit o instituţie de învăţământ 
universitar. Însă, tranziţia este caracterizată 
de disparităţi persistente şi largi în ceea ce 
priveşte achiziţiile educaţionale. De exem-
plu, în medie un locuitor din Chişinău şi 
Bălţi a studiat cu doi ani mai mult în sistemul 
formal de învăţământ decât un locuitor din 
zona rurală, iar un nesărac cu aproape un an 
mai mult decât un sărac. Rata încadrării nete 
în învăţământul universitar în perioada 1997-
2002 a fost de 27% în oraşele mari şi de 7% în 
mediul rural. În 2001-02, cifrele comparabile 
au fost de 37% şi 10%, respectiv. Tabelul 8.4 
prezintă inegalităţile în termeni de statut al 
sărăciei, unde acelaşi subiect este justifi cat. 
Cu toate acestea, în Moldova şcolarizarea 
şi rata de încadrare în învăţământ la fete şi 
femei au fost întotdeauna mai înalte decât la 
băieţi şi bărbaţi la orice nivel de învăţământ 
(Chacin & Nayar 2004).

Evoluţia care a afectat cel mai puternic 
săracii în domeniul educaţiei în perioada 
tranziţiei a fost declinul pe care l-au cu-
noscut grădiniţele (Tabelul 8.4). Benefi ciile 
psiho-sociale şi de dezvoltare ale educaţiei 
preşcolare au fost demult recunoscute. Însă, 
ratele de înrolare a copiilor de la trei la şase 
ani s-au diminuat până la 32% între 1989 şi 
2000. În pofi da redresării, în 2002 rata de în-
rolare a rămas încă sub nivelul de înainte de 
tranziţie. Scăderea bruscă a avut loc în ciuda 
micşorării semnifi cative a ratelor de naştere 
care au redus numărul copiilor de vârstă 

preşcolară. Această involuţie semnifi cativă 
ar putea afecta socializarea copiilor, inter-
acţiunea cu semenii şi pregătirea pentru 
şcoală. Acestea sunt deprinderi de viaţă în 
care familia poate avea o relevanţă limitată, 
mai ales în familiile cu un singur copil şi pen-
tru copiii din familii sărace ai căror părinţi au 
mai puţin timp pentru a stimula dezvoltarea 
lor intelectuală.

Declinul înrolării s-a datorat mai multor 
factori. Insufi cienţa de fonduri a determi-
nat închiderea grădiniţelor administrate 
de întreprinderi de stat. La mijlocul anilor 
2000, aproape toate instituţiile preşcolare 
erau administrate încă de instituţii de stat 
(DSS 2003). Chiar dacă noua politică pri-
vind instituţiile preşcolare a avut ca scop 
transferarea acestor servicii către autorităţile 
municipale, descentralizarea a fost afectată 
de probleme fi nanciare şi administrative şi 
mai multe administraţii au fost obligate să 
închidă grădiniţele lor din cauza lipsei de 
fonduri. Reducerea cheltuielilor a diminuat 
calitatea serviciilor oferite. Există dovezi că 
micşorarea completării locurilor din grădi-
niţe a fost deosebit de pronunţată în zonele 
urbane. Factorii cererii par să fi  dominat 
micşorarea ratelor de înrolare în grădiniţe, 
cum a sugerat declinul ratelor de ocupare în 
anii 1990, atunci când cererea s-a diminuat 
mai repede decât acoperirea (Tabelul 8.4), 
în special în zonele rurale. Confruntate cu 
o criză fi nanciară puternică, municipalităţile 
au introdus sau au majorat plăţile pentru 
mesele la şcoală, uniforme, căldură şi servicii 
de transport care au reprezentat o proporţie 
substanţială pentru salariile medii în declin 
(DSS 2003). Concluzia potrivit căreia factorii 
cererii au tins să domine, în special pentru 
gospodăriile casnice sărace şi în mediile 
rurale, reclamă faptul că politicile publice ar 
trebui să diminueze în mod drastic costurile 
private pentru frecventarea grădiniţei.

Tendinţele în domeniul învăţământului de 
bază, de exemplu, educaţia primară, pen-
tru copii cu vârste de la şapte la zece ani, 
şi în învăţământul secundar inferior, de la 
unsprezece la cincisprezece ani, sugerează 
că au fost realizate politici publice pentru 
a sprijini pe larg înrolarea la nivele înalte în 
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educaţia primară şi secundară la nivel infe-
rior în primii ani difi cili ai tranziţiei (1991-95) 
şi după criza din 1998. Aceştia au fost ani 
în care indicatorii sărăciei şi marginalizării 
sociale au cunoscut deteriorări însemnate. 
Într-adevăr, cu excepţia declinului de cinci 
puncte între 2000 şi 2002 (Tabelul 8.5), pe 
toată perioada de tranziţie rata înrolării în 
educaţia primară a oscilat în jurul cifrei de 
95%, în ciuda micşorării veniturilor familiilor 
şi diminuării masive a cheltuielilor publice 
per capita, care au scăzut către 2001 la doar 
55% faţă de nivelul anului 1997 şi cu 30% 
faţă de nivelul de înaintea tranziţiei. Pe rând, 
înrolarea în învăţământul secundar la nivel 
inferior a rămas mai mic de 90% pe întreaga 
perioadă a tranziţiei.

Într-o mare măsură, succesul obţinut în 
menţinerea ratelor de înscriere în învăţă-
mântul primar s-a datorat modifi cărilor de 
politici aplicate în sectorul educaţional. 
Deşi proporţia PIB-ului repartizat învăţă-
mântului public a scăzut semnifi cativ după 
anii de înaintea tranziţiei, ea a rămas la un 
nivel mai înalt decât în majoritatea ţărilor 
cu un PIB similar per capita (5.5% din PIB în 
2002). În al doilea rând, principiul asigurării 
gratuite a educaţiei primare obligatorii nu 
a fost abandonat pentru copiii de la şase 
la cincisprezece ani, sau pentru învăţământ 
neobligatoriu. Însă, au fost introduse taxe 
de şcolarizare pentru copii din familii în-
stărite care frecventează ore (clase) care 
nu sunt obligatorii. Deşi cheltuielile private 
pentru învăţământ au crescut, educaţia 
gratuită pentru majoritatea gospodăriilor 
casnice a evitat un colaps al înrolării şcolare 
printre copiii săraci, produs în alte ţări cu 
economii afl ate în tranziţie care eu introdus 
plăţi pentru educaţia secundară. În al treilea 
rând, micşorarea importantă a cheltuielilor 
s-a transformat într-o suspendare aproape 
completă a investiţiilor capitale în învăţă-
mânt, o politică facilitată de micşorarea 
numărului de noi studenţi, reducerea efec-
tivului de profesori89 şi diminuarea salariilor 

reale ale profesorilor şi altor angajaţi ai şco-
lii. Cu toate că această politică a contribuit 
la deteriorarea calităţii educaţiei, impactul 
său asupra înscrierii şcolare a fost mai pu-
ţin sever decât a fost reducerea drastică a 
numărului de profesori. În al patrulea rând, 
reformele în educaţie au permis deschide-
rea şcolilor private, modifi carea curriculei de 
înaintea reformei şi relocalizarea studenţilor 
din şcoli profesionale în gimnazii şi şcoli de 
meserii. În pofi da faptului că mai ales copiii 
din categoria medie vor benefi cia de poli-
tica recentă, ea a contribuit la o redresare a 
înrolării în învăţământul secundar superior.

Pentru comparaţie, înrolarea în învăţămân-
tul secundar superior neobligatoriu, la 15-18 
ani, a scăzut constant înainte de anul 2000 
şi s-a ameliorat rapid între 2001 şi 2004 (Ta-
belul 8.5). Această redresare a rezultat din 
tendinţe ce s-au contrabalansat reciproc. 
Declinul înscrierii a fost pronunţat printre 
copiii din şcolile de meserii, a căror număr 
s-a redus de la 59 la 23 de mii din 1990 până 
în 2002, apoi s-a stabilizat în 2003-2004. Se 
pare că declinul a afectat copiii din grupurile 
cu venituri mici şi medii, mai ales din zone 
rurale,90 care au frecventat în mod dispro-
porţionat aceste şcoli. În contrast, după o 
descreştere de 35% între 1989 şi 1995, numă-
rul studenţilor înscrişi în educaţia secundară 
care şi-au continuat studiile în universităţi s-
a majorat constant pentru a depăşi nivelele 
din anii de înaintea tranziţiei.

Deşi deteriorarea calităţii instituţiilor de în-
văţământ a jucat un rol, scăderea ratelor de 
înscriere în educaţia secundară la nivel supe-
rior poate fi  atribuită unui număr de trei fac-
tori legaţi de cerere. În primul rând, declinul 
sever al veniturilor reale ale gospodăriilor 
casnice pentru multe familii a ridicat în mod 
dezechilibrat costul de oportunitate al pe-
rioadei de adolescenţă. „Costul de oportuni-
tate” al perioadei de copilărie şi adolescenţă 
creşte odată cu diminuarea veniturilor fami-
liei, în special pentru familiile în care copilul 

89De exemplu, numărul elevilor înscrişi în învăţământul primar s-a diminuat de la aproximativ 650,000 în 
1989-91 la 518,000 în 2002.

90Banca Mondială (2004) indică faptul că 75% din tinerii neînscrişi în învăţământul secundar superior în 
2000-21 proveneau din zone rurale.
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sau adolescentul se poate angaja la ferma 
ţărănească a familiei sau în afacerile familiei. 
În mediul rural, o parte a acestui declin şi 
majorarea ratelor de abandon şcolar pare 
să fi e explicată de redistribuirea pământului 
către fermieri şi înmulţirea magazinelor mici 
de familie. În al doilea rând, cheltuielile pri-
vate în educaţie s-au majorat considerabil. 
În 2002, 15% din studenţii înscrişi în şcolile 
de meserii plăteau pentru studii (DSS 2003). 
Aceşti doi factori s-au dovedit a fi  devasta-
tori mai ales pentru familiile din decilele de 
jos şi în mod special pentru cele cu doi sau 
mai mulţi copii de vârstă şcolară. În 2002, 
cheltuielile pentru educaţie au reprezentat 
aproape nouă la sută din consumul total al 
gospodăriilor casnice cele mai sărace şi doar 
patru la sută în cele mai bogate douăzeci 
la sută (Banca Mondială 2004). În al treilea 
rând, pierderea relevanţei învăţământului 
în şcolile de meserii, care a fost observată, 
a contribuit la declinul înscrierii, în timp 
salariile pentru acest gen de abilităţi s-
au micşorat. Guvernul a abordat această 
problemă prin reforme educaţionale, însă 
sporirea relevanţei învăţământului rămâne 
o problemă, în special pentru adolescenţii 
din mediul rural şi din oraşele mici care se 
confruntă cu un declin industrial rapid.

A fost înregistrat un declin al numărului 
total al înscrierilor la universităţi între 1989 
şi 1994, însă după aceea numărul a crescut, 
chiar şi după consecinţele crizei din 1998s. 
Către anul 2002, înscrierile s-au dublat în 
comparaţie cu nivelul din anii care au prece-
dat tranziţia. Aproape jumătate din această 
majorare a revenit universităţilor private, 
disponibile doar familiilor înstărite. Au fost 
introduse taxe de studii în universităţile de 
stat, iar proporţia studenţilor care le plătesc 
a crescut de la 27% până la 66% între 1997 
şi 2002 (DSS 2003). Se pare că plăţile nu au 
descurajat înscrierea, sugerând apariţia unei 
categorii sociale cu venituri sufi ciente pen-
tru a achita studiile universitare.

Prin contrast, înscrierea în colegii cu termen 
scurt, ce oferă califi cări terţiare non-aca-
demice absolvenţilor şcolilor de meserii, a 
descrescut semnifi cativ atât în prima parte 
a tranziţiei, şi chiar mult mai mult între 1997 

şi 2002 (Tabelul 8.5). Acest declin al înrolării 
a fost determinat în principal de factori de 
cerere. Proporţia studenţilor care plătesc 
pentru studii în colegii s-a majorat de la 16% 
în 1997 până la 27% în 2002, având un efect 
de excludere potenţială a candidaţilor cu 
venituri mai mici de medii. Benefi ciile mici 
pe piaţa muncii ale acestui tip de instruire 
au constituit un factor suplimentar pentru 
scăderea ratelor de înscriere în colegii.

Calitatea educaţiei pare să se fi  deteriorat, 
fapt îndeaproape asociat cu remunerarea 
profesorilor. În 1995, salariul mediu în edu-
caţie a fost de 83.4% din salariul pe ţară şi a 
scăzut la 60.7% către anul 2000, apoi a urcat 
puţin până la 67.0 în 2002. Printre principa-
lele sectoare de ocupare în muncă, doar 
agricultura a benefi ciat de salarii mai mici 
decât educaţia. Plăţile şi salariile în sectorul 
sănătăţii s-au situat aproape la acelaşi nivel 
ca în educaţie. Aceasta a determinat pleca-
rea unor din cei mai buni şi mai tineri pro-
fesori, un absenteism mai mare şi o morală 
mai joasă. Există puţine statistici pe termen 
lung pentru perioada care a precedat tranzi-
ţia despre performanţele elevilor, deci este 
imposibil să cuantifi ci deteriorarea perfor-
manţei şcolare. Date recente sugerează că 
reformele educaţionale aplicate după 1996 
au ameliorat performanţele de citit şi socotit 
ale copiilor din învăţământul primar (Banca 
Mondială 2004), totuşi însuşita şcolară a co-
piilor din Moldova este mai joasă în raport 
cu cea din alte ţări.

În trecut, educaţia era asigurată gratis de că-
tre stat şi infl uenţa veniturilor în învăţământ 
a fost limitată. În anii tranziţiei, diminuarea 
cheltuielilor per capita, introducerea taxelor 
şcolare pentru educaţie non-obligatorie şi 
transferul unei părţi a costului pentru învă-
ţământ obligatoriu pe seama gospodăriilor 
casnice a creat o infl uenţă clară a veniturilor. 
În 2002, cheltuielile private pentru educaţie 
s-au cifrat la aproape doi la sută din PIB, în 
comparaţie cu zero înaintea tranziţiei (Banca 
Mondială 2004). Aproape jumătate din aces-
te cheltuieli au fost atrase pentru educaţia 
primară nominal gratuită, refl ectând costuri 
ale gospodăriilor casnice pentru contribuţii 
la asociaţiile părinţilor, reparaţia şcolii, mese 
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şcolare, manuale şi activităţi opţionale. Alte 
40% din cheltuielile private pentru educaţie 
au fost consacrate învăţământului secundar 
de nivel superior şi terţiar.

Este necesară introducerea unor măsuri pen-
tru a reduce costul privat al învăţământului 
primar şi secundar. În primul rând, aceasta 
implică un set integrat de politici care urmă-
resc sporirea calităţii educaţiei publice, astfel 
încât deprinderile obţinute la nivel secundar 
să permită accesul la salarii de-asupra pra-
gului sărăciei. Aceasta ar încuraja familiile 
mai degrabă să-şi ţină copiii în şcoli, decât 
să-i scoată din învăţământ şi să-i încadreze 
în munci cu recompense la nivelul sărăciei. 
Sporirea calităţii poate fi  obţinută doar prin 
alocarea unor fonduri mai generoase pentru 
educaţia publică. În al doilea rând, incidenţa 
învăţământului general secundar la nivel 
superior şi terţiar ar putea deveni mai pro-
gresivă prin eliminarea plăţilor formale şi in-
formale, prin fi nanţarea publică a tuturor ac-
tivităţilor şcolare obligatorii. În al treilea rând, 
venitul public pentru ameliorarea calităţii şi 
eliminarea plăţilor efectuate de gospodăriile 
casnice ar trebui să provină dintr-o structură 
fi scală mai progresivă. În al patrulea rând, 
este necesară o politică fi scală şi monetară 
care stimulează creşterea, parţial prin inves-
tiţii publice în proiecte de infrastructură ce 
solicită forţă de muncă.

În concluzie, învăţământul primar şi secun-
dar ar trebui să fi e mai favorabil săracilor 

prin integrarea lui într-o strategie de creştere 
de macro-politici expansive, fi scalitate pro-
gresivă şi investiţii publice. Pentru un viitor 
previzibil, chiar şi o structură fi scală mai 
progresivă ce generează o pondere medie 
a impozitelor din PIB de aproximativ 25% ar 
putea face accesul universal la învăţământ 
terţiar cu putinţă doar pentru o parte mică 
din populaţie. Totuşi, nu există alternativă 
la şcolarizarea bazată pe testarea veniturilor 
pentru a oferi acces la învăţământul univer-
sitar gospodăriilor casnice cu venituri mici. 
Un asemenea program ar admite un carac-
ter arbitrar în selectare datorat problemelor 
practice ale testării veniturilor discutate în 
debutul acestui capitol. Impactul său în fa-
voarea săracilor ar putea fi  de asemenea re-
dus de ceea ce poate fi  numită „problema de 
pre-selecţie”. Performanţele elevilor în şcoala 
secundară sunt puternic afectate de venitul 
familiei, care implică faptul că acei candidaţi 
cu venituri mici la studii universitare care 
demonstrează performanţe academice în-
alte nu vor tinde să provină din gospodăriile 
casnice cele mai sărace. Nici o ţară dezvoltată 
nu poate reclama un sistem de învăţământ 
terţiar care nu este discriminatoriu împotriva 
săracilor, totuşi unele sunt mai aproape de 
acesta decât altele. Date fi ind venitul mic per 
capita în Moldova, resursele publice limitate 
şi strategiile supravieţuire ale gospodăriilor 
casnice (vezi capitolul despre migraţie), re-
ducerea substanţială a prejudecăţilor împo-
triva săracilor în învăţământul terţiar este o 
sarcină pentru viitor.

Tabelul 8.3. Rata netă de încadrare după nivelul de studii, Moldova, 1997-2002, procente

Nivel 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Preşcolar 39.2 38.4 34.3 70.0 74.0 77.0 

Primară n/d n/d 94.0 93.5 92.4 92.7 

Gimnaziu n/d n/d 87.0 87.0 86.8 83.9 

Liceu n/d n/d 29.0 31.5 34.5 38.8 

Superior 18.3 19.0 20.1 20.1 20.4 20.4 

SURSĂ: Departamentul Statistică şi Sociologie (2003)
NOTĂ: Numărătorul constă din date cu privire la încadrare în baza sondajelor efectuate la şcoli, iar 
estimările ofi ciale ale numărului populaţiei sunt utilizate ca numitor. Învăţământul superior include în-
văţământul universitar şi neuniversitar.     n/d – nu există date disponibile
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Tabelul 8.4. Locuri, rate de înrolare şi ocupare în grădiniţe, 1989-2002

Variabile 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Copii în 
grădiniţe 
(000)

353 336 311 213 202 182 161 147 138 126 101 94 97 104

Nr. de locuri 
(000)
- urban
- rural

294
…
…

268
…
…

270
…
…

218
…
…

216
…
…

205
…
…

194
…
…

182
…
…

177
83
94

166
80
86

152
74
78

143
65
78

145
64
81

150
64
86

Rata ocupării 
(%)
- urban
- rural

120
…
…

125
…
…

115
…
…

98
…
…

93
…
…

89
…
…

82
…
…

81
…
…

78
85
73

76
81
71

66
72
61

65
73
58

66
74
60

69
78
63

Rata înrolării 
(net)
- Toţi
- băieţi
- fete 

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

…
…
…

50
73
66

49
66
60

44
53
48

44
49
45

47
50
46

54
54
50

SURSĂ: Elaborare după Baza de date Trans MONEE (pentru datele 1989-1996) şi DSS (2003)..

Tabelul 8.5. Înrolarea în învăţământul primar, secundar şi terţiar, 1989-2003

Anul 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
A. Indicatori de volum

Primar
- net
- total

n/d
n/d

n/d
n/d

95
n/d

95
n/d

96
n/d

96
n/d

95
n/d

95
n/d

96
99

95
100

94
100

93
99

92
99

88
95

Secundar 
primar
- net
- total 

n/d
98

n/d
95

n/d
94

n/d
97

n/d
93

n/d
93

n/d
92

n/d
93

n/d
89

n/d
88

87
91

87
90

87
91

84
88

Secundar sup., 
total
- ed. gen (000)
- ed. prof. (000)

n/d
78
61

n/d
76
59

n/d
65
55

n/d
50
41

n/d
50
37

46
51
35

46
53
34

47
57
34

47
57
34

48
62
32

40
59
23

42
65
23

44
72
23

48
80
23

n/d
82
23

Terţiar, total
- colegii (‘000)
- univ. (000)
% private

n/d
55.4
….

n/d
54.7
…

…
52.5
….

…
47.2
…

…
46.8
….

…
49.3
….

…
54.7
4.2

…
58.3
6.4

40.4
32.7
65.5
9.4

41.8
29.6
72.7
12.4

41.2
25.4
77.3
16.8

38.9
19.9
79.0
19.6

39.6
17.0
86.4
22.8

42.4
15.2
95.0
23.8

18.7
104
23.1

% copiilor în 
asistenţa post-
şcolară 

31 28 23 14 14 12 10 10 8 7 4 4 5 7 7

B. Indicatori de absorbţieB. Indicatori de absorbţie
 Totalul 
cheltuielilor 
pentru educaţie, 
% din PIB

n/d n/d n/d 7.8 6.0 8.7 7.6 10.3 10.0 7.0 4.7 4.5 4.8 5.5 4.8

SURSĂ: Elaborare după Baza de date Trans MONEE   n/d – nu există date disponibile
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8.4. Necesităţi de bază şi 
protecţie socială

Tranziţia a fost asociată cu degradarea gravă 
a accesului şi calităţii pentru majoritatea ne-
cesităţilor de bază ale gospodăriilor casnice: 
apă potabilă, electricitate şi alte surse de 
energie şi locuinţă. Ameliorarea acestora ar 
putea avea un efect puternic de reducere a 
sărăciei şi ar putea fi  realizată de o manieră 
care să-i favorizeze pe săraci, pentru că cei 
mai mulţi dintre aceştia nu necesită o testare 
a veniturilor sau o verifi care a necesităţilor la 
nivelul gospodăriilor casnice. Măsurile pen-
tru obţinerea unei calităţi mai bune şi mai 
largi a accesului la apă, energie şi locuinţe 
ar putea reprezenta esenţa unui program 
de cheltuielii pentru investiţii publice, apli-
cat de guvern, pe care prezentul raport îl 
recomandă ca bază pentru un program în 
favoarea săracilor.

În anul 1995, 97% din populaţia urbană din 
Moldova, dar mai puţin de 20 de procente 
din cea rurală aveau acces la apă potabilă din 
sursa „îmbunătăţită”. La fel, 97% din popula-
ţia urbană dispunea de acces la sanitaţie de 
bază, iar în spaţiul rural proporţia era de doar 
10% (Czaki & Tuck 2000). Către în anul 2000, 
a fost înregistrată o ameliorare substanţială 
pentru gospodăriile casnice de la sate, 30% 
benefi ciind de acces la apă din sursa „îmbu-
nătăţită” (Prohniţchi 2004). Totuşi, doar 80% 
din apa pompată poate fi  considerată ca 
satisfăcătoare pentru consum fără a fi  fi ltrată 
preliminar. Parţial, problema apei se datorea-
ză deteriorării severe a infrastructurii, rezul-
tând în pierderi mari ale apei prin sistemul 
centralizat, de 30-60%, datorită instalaţiilor 
şi conectărilor defectuoase. În acest sens, 
accesul la sistemul de încălzire a fost limitat 
atât pentru săraci, cât şi pentru ne-săraci şi 
fenomenul a fost condiţionat de deteriorarea 
sistemului centralizat de distribuţie a apei în 
oraşe. În consecinţă, în anii 2000, circa 30% 
din populaţia urbană şi 90% din cea rurală a 
Moldovei se încălzeşte cu sobe cu lemn.

Ca urmare a creşterii bruşte a preţurilor după 
anul 1995, s-a diminuat accesul la locuinţe. În-
cepând cu 2000, odată cu sporirea capacităţii 

de cumpărare a populaţiei, s-au îmbunătăţit 
şi facilităţile comunale. Cu toate acestea, pe 
timp de iarnă, o familie compusă din patru 
membri, care locuieşte într-un apartament 
cu trei odăi, trebuie să plătească mai mult de 
1000 lei pentru serviciile comunale, ceea ce 
reprezintă 2/3 din coşul minim de consum 
stabilit ofi cial. În astfel de condiţii, accesul la 
alte servicii sociale de bază, ocrotirea sănă-
tăţii şi învăţământ, devine difi cil (Prohniţchi 
2004). Drumurile publice deteriorate împie-
dică accesul copiilor la şcolile amplasate mai 
departe de casă şi al fermierilor la pieţele de 
desfacere. Fondurile limitate pentru asigura-
rea funcţionarii şi întreţinerea drumurilor fac 
să se deterioreze în fi ecare an aproximativ 
150 kilometri de drumuri naţionale şi locale.

Sistemul de protecţie socială în Moldova 
constă dintr-un set de programe de asisten-
ţă socială şi asigurare socială. În 2002, alo-
cările de asigurare socială, în cea mai mare 
parte pensii şi indemnizaţii pe termen scurt 
pentru cei înscrişi în sistemul de asistenţă 
socială, au reprezentat trei pătrimi din bu-
getul social, adică 7.7% din PIB. Din motivul 
descreşterii veniturilor după criza fi nanciară 
din Rusia, bugetul alocaţiilor de asistenţă 
socială s-a micşorat de la cota de 2.3% din 
PIB în 1999 la 1.4% în 2002 (vezi Boxa 8.1.). 
Alocaţiile de asigurare socială sunt supuse 
înscrierii preliminare în sistemul de asigurare 
socială a benefi ciarului sau persoanelor de-
pendente de el/ea. Programele de asistenţă 
socială sunt orientate spre grupuri specifi ce 
(categorii vizate): copii, persoane cu dizabili-
tăţi, în vârstă fără venit, veterani, pensionari 
singuri, mame singure şi familii cu mulţi co-
pii. Aceste programe au fost orientate spre 
grupuri specifi ce, iar în cadrul grupului se 
aplica metoda de testare a veniturilor.

Scopul principal al programelor de asistenţă 
socială a fost diminuarea sărăciei, iar scopul 
principal al programelor de asigurare socia-
lă este de a compensa parţial pierderile de 
venit din cauza îmbolnăvirii, concediului de 
maternitate, şomajului sau decesului sus-
ţinătorului de familie. La momentul scrierii 
acestui raport, benefi ciarii direcţi de asigu-
rări sociale reprezentau 25% din populaţie 
şi circa 6% aveau dreptul la alocaţii de asi-
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gurare socială. În general, dacă recipienţii şi 
membrii gospodăriilor lor casnice sunt con-
tabilizaţi, atunci programele sociale acoperă 
circa 47% sută din populaţie. Tabelul 8.6 
prezintă acoperirea sistemului de asigurare 
socială în Moldova în funcţie de grupurile 
de vârstă.

Privit în ansamblu, sistemul de protecţie 
socială din Moldova favorizează populaţia 
săracă, mai ales persoanele în vârstă, şi a 
înregistrat succesele cele mai mari în pro-
tejarea bătrânilor împotriva sărăciei. Totuşi, 
el rămâne destul de limitat din perspectiva 
reuşitelor pe care le poate obţine. Aproxi-
mativ 73% din benefi ciarii afl aţi în sărăcie 

extremă şi-au acoperit mai puţin de 3⁄4 din 
necesităţile lor din alocaţiile de asistenţă so-
cială. Compensaţiile pentru gaze şi energie 
electrică par să reprezinte programele so-
ciale cel mai puţin efi ciente. Compensaţiile 
pentru gaze şi energie electrică şi ajutoarele 
pentru încălzirea cu lemn şi cărbuni nu au 
fost distribuite în favoarea populaţiei săra-
ce. În 2003, cota acestor alocaţii constituia 
la chintila cea mai înstărită 45%, adică de 
nouă ori mai mult decât cele trei la sută 
alocate celei mai sărace chintile. Cel mai 
puţin au benefi ciat gospodăriile cu copii 
cu vârstă sub cinci ani şi pensionarii. Solu-
ţionarea acestor probleme ar fi  fost posibilă 
prin introducerea unor alocaţii nominale 

SURSĂ : Andrews (2003)

Boxa 8.1. Protecţia socială, 
principalele programe de acordare 

a indemnizaţiilor băneşti

Alocaţiile de asigurare socială includ :
Pensii pentru persoane în vârstă, cu dizabilităţi şi pensii în cazul decesului susţinătorilor 
de familie (60);
Alocaţii de boală; (5)
Alocaţii pentru concediu de maternitate;
Alocaţii de şomaj (2)

Alocaţiile de asistenţă socială includ:
Compensaţii pentru gaze şi energie electrică; (16)
Pensii sociale (2);
Alocaţii pentru copii (4);
Pentru a compensa ajutorul ce lipseşte când părinţii locuiesc separat;
Pentru mame singure pentru copiii cu vârstă cuprinsă între 1.5 şi 16 ani (în baza testării 
veniturilor);
Pentru mame care au copii cu vârstă până la 18 ani;
Pentru familii cu mulţi copii (în baza testării veniturilor);
Pentru fi ecare mamă care a născut.

Alocaţii pentru copiii orfani de la instituţiile de învăţământ şi alocaţii pentru copii adoptaţi;
Compensaţii şi ajutoare pentru persoanele reabilitate;
Compensaţii în caz de deces;
Asistenţă materială locală şi alte transferuri;

Femeile cu program de lucru complet primesc alocaţii de maternitate (sarcină şi internare în 
maternitate), fi nanţate din contribuţiile de asigurare socială. Mărimea alocaţiilor este destul de 
mică, circa 10 dolari SUA pe lună.

În afară de aceste transferuri băneşti, sistemul public de asigurare socială prevede administrarea 
instituţiilor pentru copiii cu dezabilităţi şi pentru persoane în vârstă, asigurarea cu mijloace de 
transport pentru persoanele cu dezabilităţi, la fel şi alte programe gestionate de Ministerul 
Muncii, precum programele de dezvoltare activă a pieţei muncii.

*Cifrele din paranteze indică procentul fondurilor de asigurare socială alocate acestei categorii. Cifra 
raportată a alocaţilor pentru concediu de boală la fel indică şi alocaţiile pentru concediul de maternitate.
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Capitolul 8: Politici sociale pentru dezvoltare umană

universale ce ar permite plăţi standard pe 
gospodărie casnică, stabilite printr-o moda-
litate mai uşoară.

În 1999, guvernul a modifi cat sistemul de 
pensii, introducând noi plăţi minime, care a 
fost aplicat integral în 2003. În luna august a 
aceluiaşi an, guvernul a aprobat o lege nouă 
cu privire la indexarea pensiei, eliminând 
pensiile privilegiate şi stipularea conform 
căreia se permitea pensionarea timpurie. Un 
studiu al Băncii Mondiale a tras concluzia că 
actualul caracter universal al pensiei pentru 
limita de vârstă este potrivit pentru condi-
ţiile Moldovei8 şi a avut un efect major de 
reducere a sărăciei.

Tabelul 8.7. Benefi ciarii plăţilor sociale, procentul grupurilor de vârstă, 2002

Tineri Vârsta medie Pensionare 
timpurie Pensionare Vârstnici

Asigurare socială 3.7 10.2 27.7 94.5 97.7
Asistenţă socială Asistenţă socială 5.8 6.6 11.0 9.4 11.0
Pensii
De vârstă 0.0 0.0 4.1 86.0 92.6
Cu dezabilităţi Cu dezabilităţi 2.2 8.5 15.4 6.6 3.5
De deces al susţinătorului 
de familie 1.4 0.0 0.0 0.2 0.8

Privilegiate 0.1 1.6 8.0 1.6 0.8
Sociale 1.2 0.2 0.4 0.2 0.8
Subvenţii pentru 
consumul de energie 2.7 6.5 10.8 8.8 9.9

Alocaţii pentru copiiAlocaţii pentru copii 2.4 0.0 0.2 0.2 0.0

SURSĂ: Departamentul Statistică şi Sociologie (2002)
Sunt defi niţi ca: Tineri : 14-44 pentru toţi
Vârstă medie: femei 45-51, bărbaţi 45-56.
Pensionare timpurie: femei 52-56, bărbaţi 57-61.
Pensionare: femei 57-64, bărbaţi 62-64.
Vârstnici: 65 şi mai în vârstă, pentru toţi.

Tabelul 8.9. Pensionarii şi pensiile în Moldova, 1999-2004

1999 2000 2001 2002 2003 2004
Pensia medie lunară, Lei 83.9 82.8 85.1 135.8 160.8 210.5
Sporul anual real, % 46 13 17 na
Nr. de pensionari, 1 ianuarie 758 728 706 684 658 628

SURSĂ: Departamentul Statistică şi Sociologie

Cât priveşte asistenţa socială, în anul 2000 
a fost eliminată o serie de indemnizaţii mici 
şi au fost defi nite noi categorii de grupuri 
vulnerabile. A fost introdusă o nouă alo-
caţie pentru a compensa cheltuielilor de 
încălzire şi energie electrică. În acelaşi timp, 
guvernul a introdus metoda de testare a 
veniturilor pentru unele categorii de alocaţii 
pentru copii. S-a argumentat că eliminarea 
ajutoarelor pentru consumul de energie 
electrică şi folosirea acestor fonduri pentru 
a spori alocaţiile pentru familiile care au trei 
sau mai mulţi copii vor avea un impact net 
pozitiv asupra sărăciei (Lerman 2001, Banca 
Mondială 2001). Guvernul ar putea institui o 
comisie pentru a studia această sugestie.

91 Comparând un sistem „unitar” care nu testează veniturile cu un sistem „cu două nivele” care testează 
veniturile, Mabbett conchide: „Moldova probabil nu îndeplineşte cele trei criterii [pentru un sistem cu 
două nivele]” (Mabbett 1996).
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8.6. Politica socială pentru 
reducerea sărăciei

Politica socială în favoarea săracilor în Mol-
dova ar trebui să urmărească mai degrabă 
obiectivul de reducere a sărăciei, decât pur 
şi simplu diminuarea sărăciei. Aceasta ne-
cesită ca politicile sociale să ajute săracii să 
obţină mijloacele a ieşi din sărăcie pentru 
totdeauna. Din această perspectivă, o politi-
că socială nu asigură „sisteme de securitate” 
care atrag mai multe sau mai puţine persoa-
ne afl ate în sărăcie. Politica socială este o 
parte componentă a unei strategii de creş-
tere care reduce în mod progresiv condiţiile 
ce generează sărăcie.

Într-o ţară cu venituri mici, politica socială se 
confruntă cu multe compromisuri şi există 
limite inerente pentru capacitatea acesteia 
de a reduce sărăcie şi de a asigura un acces 
echitabil la servicii şi benefi cii. Măsurile cita-
te în continuare recunosc compromisurile şi 
limitele şi au fost ghidate de principiul con-
form căruia politicile nu ar trebui să sprijine 
divizarea între săraci şi nesăraci în Moldova, 
ci să stimuleze sisteme care elimină în mod 
progresiv divizarea. Acest obiectiv ar putea 
fi  realizat prin combinarea programelor de 
asigurare socială şi asistenţă socială cu un 
acces mai echitabil la servicii de sănătate şi 
educaţie, într-un cadru larg de impozitare 
progresivă şi investiţii publice.

1. Datorită naturii economiei Moldovei 
- structura (relativ puţin salariaţi angajaţi 
în sectorul formal) şi caracteristicile sale 
(importanţa transferurilor), există difi cultăţi 
practice serioase pentru utilizarea testării 
veniturilor pentru acces la alocaţii. Carac-

terul arbitrar inerent la testarea veniturilor 
care rezultă din structura şi caracteristicile 
sale sugerează o evitare a folosirii lui atunci 
când sunt posibile alternative.

2. Un sistem de alocaţii orientat spre anumite 
categorii de populaţie cu acces universal 
a asigurat reducerea sărăciei în Moldova, 
pentru pensionarii bătrâni, de exemplu. 
Această abordarea trebuie extinsă şi spre 
alte categorii de populaţie.

3. Impozitarea progresivă este cheia pentru o 
fi nanţare a sistemelor de sănătate şi educa-
ţie care să-i favorizeze pe cei săraci.

4. Constrângerile în ceea ce priveşte veniturile 
limitează calitatea şi volumul serviciilor de 
sănătate publică. Acest fapt solicită priori-
tăţi clare pentru cheltuielile de sănătate. Ar 
trebui evitate politici care să instituţionali-
zeze un sistem de sănătate cu două trepte, 
în cadrul căruia accesul gratuit este oferit 
pentru un sistem minim care este testează 
veniturile, iar alte servicii de sănătate sunt 
obţinute prin plăţi private. Instituţionaliza-
rea sistemului cu două trepte va instituţio-
naliza sărăcia.

5. Educaţia primară şi secundară ar trebui 
asigurată pentru toţi fără plată. Aceasta so-
licită o fi nanţare sporită pentru salariile pro-
fesorilor, materiale didactice şi construcţia 
de facilităţi. Cheltuielile de capital ar trebui 
să facă parte dintr-o strategie de investiţii 
publice pentru stimularea creşterii.

6. Accesul inegal la învăţământ universitar nu 
poate fi  eliminat în viitorul previzibil; totuşi, 
acesta poate fi  moderat printr-o fi nanţare 
în baza testării veniturilor a taxelor universi-
tare în cadrul unui sistem de acces pe bază 
de abilităţi şi performanţe şcolare.
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