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2.1. Reformele economice:
aºteptãri ºi realitãþi

Scopul oricãrei reforme este schim-
barea spre bine. Reformele înfãptuite în
þãrile economiei în tranziþie au ca finali-
tate ameliorarea nivelului de viaþã al
populaþiei. Aceasta însã încã nu a avut loc.

Evaluarea indicelui dezvoltãrii umane
(IDU) pentru Republica Moldova pe
parcursul perioadei de tranziþie punctea-
zã o dinamicã negativã (Tabelul 2.1.1).

În anii �90 indicele dezvoltãrii umane
a Republicii Moldova a avut o tendinþã
negativã, în particular ca rezultat al
înrãutãþirii indicelui speranþei de viaþã ºi a
scãderii bunãstãrii populaþiei. Indicatorul
PIB pe cap de locuitor are un impact neg-
ativ asupra IDU. Însã, luând în consider-
are efectul cumulativ al sãrãciei, care a
cuprins cca. 50% din populaþia þãrii, am
putea prognoza cã în viitor ºi celelalte douã
componente ale IDU de asemenea vor
influenþa negativ asupra mãrimii sale.

Din investigãrile efectuate de PNUD
în cadrul rapoartelor dezvoltãrii umane
se considerã drept limitã inferioarã a IDU
valoarea de 0,500. Cu regret, sub acest
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Tabelul 2.1.1

Dinamica IDU în Republica Moldova

Anii Indicele Indicele Indicele PIB Indicele
speranþei educaþiei dedezvol-

viaþã tãrii

1993 0,708 0,881 0,564 0,718

1994 0,685 0,877 0,566 0,709

1995 0,680 0,880 0,508 0,689

1996 0,695 0,882 0,510 0,696

1997 0,693 0,886 0,517 0,699

1998 0,700 0,887 0,503 0,697

Sursã: Rapoartele naþionale asupra dezvoltãrii umane în Republica
Moldova 1995-1998, DASS

nivel se aflã circa o treime din populaþia
planetei. Un nivel IDU mai mare de 0,500
se considerã �destul de satisfãcãtor� pen-
tru dezvoltarea umanã. Moldova, a cãrei
IDU în 1998 a fost de 0,697 s-a apropiat
de zona criticã, plasându-se la capãtul
listei þãrilor cu dezvoltare umanã medie.

Între 1990-1995 Republica Moldova
dupã nivelul IDU (conform PNUD) a cã-
zut de pe locul 64 la 113. Aceasta într-o
mare mãsurã a fost o consecinþã a reformel-
or statului, societãþii ºi economiei, ce s-au
desfãºurat în þarã de la începutul anilor �90.

Primii paºi ai reformelor în economie:
liberalizarea preþurilor, comerþului ºi acti-
vitãþii întreprinderilor, adoptarea primu-
lui set de legi orientat spre economia de
piaþã (legile cu privire la proprietate, la
privatizare, Codul funciar, etc.), ieºirea pe
noi pieþe de desfacere. Primele documente
juridice care au pus bazele schimbãrilor
din economia naþionalã au fost hotãrârea
Parlamentului �Despre concepþia de
trecere la economia de piaþã� (1990) ºi
�Programul de tranziþie la economia de
piaþã în Moldova� (1991).

Totuºi, evenimentele principale au
avut loc dupã 1993, când în colaborare
cu FMI ºi BM a fost elaborat primul pro-
gram concret de stabilizare a economiei
Moldovei. El a fost orientat spre douã
obiective. Primul � îmbunãtãþirea  me-
diului ºi motivaþiilor pentru activitatea de
afaceri: stabilitatea macroeconomicã, lib-
eralizarea preþurilor ºi a comerþului, crea-
rea unui sistem legal credibil ºi progrese-
le în transferarea activelor din sectorul
public în sectorul privat. Al doilea � crea-
rea unui sector financiar dinamic (sistemul
bancar, sistemul bugetar), ºi stabil vis-à-
vis de presiunile perioadei de tranziþie.

În aºa fel, accentul de bazã a fost în
spiritul modelului neo-liberal asupra sta-
bilizãrii macroeconomice, financiare.
Primele succese � reducerea inflaþiei, sta-
bilitatea monedei naþionale, privatizarea



25

TRANZIÞIA ºi SECURITATEA UMANÃ

în masã � dãdeau speranþe ºi aceasta a
servit pentru revista �The Economist� drept
motiv sã remarce cã: �Moldova este un
model al reformãrii corecte, iar faptul cã
ea este o þarã compactã o transformã într-
un laborator perfect pentru desfãºurarea
reformelor� (martie 1995).

Însã miracolul nu s-a produs. Prom-
isiunile de a desfãºura rapid transformãrile
economice ºi de a crea un �capitalism
popular�, bazat pe acþiuni rigide în sec-
torul financiar, privatizarea contra bonu-
ri ºi sistemul fondurilor de investiþii, s-au
dovedit a fi iluzii.

Dupã cum bine se ºtie, o serie de re-
forme, chiar dacã sunt iniþiate din intenþii
bune, nu pot crea în timp scurt o econ-
omie de piaþã acolo unde ea nu a existat
înainte: economia de piaþã reprezintã un
set mult mai complex de instituþii legate
reciproc, atât formale cât ºi neformale. ªi
este nevoie de mult mai mult timp pentru
a se dezvolta, decât s-a crezut iniþial. Mai
mult ca atât, la începutul anilor �90 econo-
mia Moldovei a fost puternic dependentã
de exporturile în fostele republici soviet-
ice ºi respectiv vulnerabilã la evoluþiile
nefavorabile din acele economii.

În curând a devenit clar cã fondarea
unei economii de piaþã cu bunã funcþio-
nare este importantã nu ca un fapt în sine,
ci ca un factor al majorãrii nivelului de
trai al populaþiei ºi asigurãrii bazei pen-
tru o dezvoltare durabilã, democraticã,
ce ar fi în concordanþã cu principiile
echitãþii. Între timp în Moldova, ca ºi în
majoritatea celorlalte þãri cu economia în
tranziþie, s-a stabilit o stagnare econom-
icã ºi în condiþiile unei reduceri a PIB de
douã ori, gradul de inegalitate a venitur-
ilor (mãsurat prin coeficientul Gini) s-a
majorat de douã ori.

În plan social-economic anul 1998 s-
a dovedit a fi pentru Republica Moldova un
an al deziluziilor. ªi Guvernului, ºi
populaþiei i-a devenit clar cã �marele salt�
în efectuarea reformelor nu s-a produs.
Treptat în anii tranziþiei s-au acumulat
disproporþiile structurale, datoriile internã
ºi externã, acutizarea crizei bugetului,
reducerea încasãrilor din exporturi. S-a
înrãutãþit brusc situaþia socialã. Dupã au-
gust 1998 criza financiarã din Rusia a fost
catalizatorul proceselor negative interne.

Statistica oficialã a înregistrat pentru
anul 1998 urmãtoarele rezultate: reduce-
rea cu 8,6% a PIB real ºi descreºterea
producþiei industriale ºi a celei agricole cu
11%. Aºadar, prima rundã a reformelor �
de la criza din anii 1991-1992 pânã la cri-
za din anul 1998 - a fost finalizatã cu re-
zultate nefavorabile. Potrivit evaluãrilor
PNUD (1998) circa 90% din populaþia
Moldovei are venituri mai mici de 2 USD
pe zi, iar raportul veniturilor celor mai
bogate 20% ºi cele mai sãrace 20% ale
populaþiei este de 12,6  (în 1993 - de 7,0).

Dupã cum au arãtat investigaþiile
CISR, populaþia þãrii a numit problema
�insecuritãþii umane� ca una din cele mai
acute, în special evidenþiind asemenea
componente ale ei, ca securitatea eco-
nomicã, pericolele pentru sãnãtate ºi se-
curitatea personalã (caseta 2.1.2).

Fig.2.1.1.

Dinamica PIB al Moldovei (axa din stânga) ºi a inegalitãþii
veniturilor populaþiei  în anii tranziþiei (axa din dreapta)

Sursã: estimãrile CISR

Caseta 2.1.1

Opiniile populaþiei Moldovei referitoare la securitatea umanã

Sursã: sondajul de opinie publicã efectuat de cãtre CISR (aprilie 1999)
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Retrospectiva celor ºapte ani de
tranziþie în Moldova atestã o înrãutãþire
profundã a tuturor parametrilor calitãþii vieþii.
Sectorul social nu este în stare sã ofere
oamenilor o protecþie adecvatã contra ris-
curilor sociale. Situaþia înregistratã la finele
anului 1998 confirmã cã  activitãþile sferei
sociale sunt inconsistente ºi au un randa-
ment scãzut.

Spre deosebire de �romantismul� din
perioada reformei, care supraaprecia vite-
za ºi subaprecia costurile trecerii la econo-
mia de piaþã, realitatea s-a dovedit a fi cu
totul de altã naturã. Declinul produsului
intern brut, însoþit de metodele monetar-
iste dure, au impus costuri sociale semni-
ficative care s-au amplificat considerabil
pe parcurs. Impactul lor negativ a fost
resimþit de întreaga societate, însã el a fost
(ºi rãmâne) extrem de dureros pentru
bãtrâni, invalizi, familiile numeroase ºi alte
categorii social - vulnerabile. Astfel, pov-
ara reformelor economice este purtatã pre-
ponderent de cãtre pãturile cu venituri
joase, care de fapt au nevoie cel mai mult
de protecþie socialã. Ca urmare, creºte
vulnerabilitatea ºi dependenþa socialã a
oamenilor. Acest lucru este confirmat ºi
de rezultatele unui sondaj de opinie pub-
licã efectuat de Centrul de Investigaþii Stra-
tegice ºi Reforme ºi Fundaþia Soros
(Moldova), care atestã cã numai 5% din
populaþie au simþit rezultatele benefice ale
reformei, vreme ce pentru 70% din
respondenþi nivelul de trai s-a înrãutãþit.

Implicaþiile sociale ale reformei s-au
rãsfrânt negativ asupra tuturor componen-

telor nivelului de trai al populaþiei, am-
plificând diferenþierea lor socialã. Liberal-
izarea masivã a activitãþii economice ce
s-a produs în fazele iniþiale ale reformei,
fiind însoþitã pe parcurs de extinderea
ºomajului latent ºi creºterea restanþelor
salariale, au erodat considerabil venitur-
ile reale ale populaþiei. Conform unor es-
timãri, magnitudinea acestui proces con-
stituie în prezent 70%. Ca urmare a sporit
sãrãcia, ceea ce a condus  la amplificarea
inegalitãþii sociale. Comparabil cu anul
1991, coeficientul Gini, care aratã gradul
de diferenþiere în distribuirea veniturilor
disponibile ale populaþiei, a sporit de 1,7
ori. În anul 1998 el a atins cota de 0,44,
apropiindu-se ameninþãtor de pragul critic
0,8 (spre comparaþie: în þãrile din Occi-
dent el constituie 0,35; în Polonia, Cehia
ºi Ungaria � 0, 43, România � 0,28).

Ca o derivatã  a acestui proces ia
amploare fenomenul polarizãrii societãþii
în Moldova dupã venituri. Conform
sondajului bugetelor gospodãriilor casnice,
proporþia dintre prima cuantilã (cea mai
sãracã) ºi cuantila a cincia (cea mai în-
stãritã) a atins cãtre finele anului  1998
cifra de 12,6. Doar pe parcursul ultimilor
trei ani acest decalaj a crescut de 1,1 ori.
Astãzi o cincime din populaþia cea mai
înstãritã dispune de aproape jumãtate din
tot venitul societãþii, pe când cincimea
cea mai sãracã beneficiazã doar de 3,9%
din avere. Persoanelor cu venituri medii,
care, de altfel, constituie majoritatea
populaþiei �(3/5), le revin doar 48% din
veniturile globale. Acesta reprezintã un
argument convingãtor, conform cãruia
clasa mijlocie în Moldova este încã destul
de firavã ºi nu poate servi drept amorti-
zor pentru costurile reformei economice.

Reducerea capacitãþii de cumpãrare
a populaþiei a condus la diminuarea con-
sumului individual ºi apariþia subnutriþiei.
Dintr-o societate cu deficit pe piaþa de
consum, cum era Moldova în debutul
reformei economice, astãzi republica s-a
transformat într-o societate cu consum
redus. Diminuarea s-a produs la toate
componentele consumului  (servicii,
produse alimentare ºi mãrfuri industriale),
însã ea este mai accentuatã la produsele
alimentare de bazã cum ar fi carnea �
minus 57%, laptele  � minus 49% ºi

Fig.2.1.2.

Polarizarea societãþii dupã venituri, 1998

Sursã: Calculele autorului în baza datelor sondajului  BGC
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peºtele � minus 84%. Regresul consumu-
lui s-a apropiat ameninþãtor de nivelul
critic, punând în pericol dezvoltarea nor-
malã a individului ca fiinþã umanã.

Subnutriþia astãzi afecteazã nu numai
oamenii cu venituri mici, ci parþial ºi pe
acei cu venituri medii care sunt angajaþi
în sfera bugetarã (învãþãtori, funcþionari
publici, lucrãtori medicali), din cauza
reþinerilor frecvente în plata salariilor.
Efectul implicit al subnutriþiei s-a rãsfrânt
asupra parametrilor demografici ºi stãrii
sãnãtãþii publice. Comparativ cu a. 1990,
nivelul mortalitãþii generale a populaþiei
a crescut cu 14%, în vreme ce natalitatea
s-a micºorat cu  38 %. În anul 1998 pen-
tru prima oarã în republicã numãrul
decedaþilor a depãºit numãrul celor
nãscuþi cu 0,9 mii. Ca urmare, sporul
natural a devenit negativ (-0,2�), ceea
ce va impulsiona pe viitor fenomenul de-
populãrii republicii.  Aceasta duce la
creºterea presiunii sarcinii demografice
care poate deveni un obstacol real în pro-
movarea reformelor economice. În
prezent acest coeficient constituie 0,77
(sau 77 copii ºi bãtrâni la 100 persoane
apte de muncã), ceea ce este cu mult sub
limita criticã de 0,31.

În condiþiile pauperizãrii masive a
populaþiei s-a manifestat tendinþa pãstrãrii
subvenþionãrii implicite a serviciilor sociale
sub formã de indemnizaþii  ºi compensaþii.
În 1998 costul acestor facilitãþi  (privilegii)
sociale era de cca. 800 mln. lei, ceea ce
reprezenta în jur de 8% din PIB. Lipsa
unui mecanism de prestare nominativã a
beneficiilor sociale a dus la faptul cã circa
1/3 din ele au fost direcþionate cãtre pã-
turile cu venituri medii ºi înalte ale
populaþiei. Aceasta constituie o dovadã
elocventã cã transferurile bãneºti sunt uti-
lizate ineficient.

Condiþiile lejere de eligibilitate ºi cara-
cterul universal al beneficiilor au generat
o creºtere explozivã a cheltuielilor sociale,
care s-au dovedit a fi o povarã grea pentru
economie. Pe parcursul anilor �90  cota
lor a crescut cu 35%, capturând în 1998
1/5 din PIB. Recesiunea economicã ºi
criza sistemului fiscal au erodat suportul
veniturilor sociale, lipsindu-le de o bazã
durabilã. Alocarea nechibzuitã a resurselor,
însoþitã de colectãrile scãzute a contri-

buþiilor sociale, a lãrgit discrepanþa dintre
angajamentele sociale ºi posibilitãþile fi-
nanciare. Dacã în 1990 magnitudinea aces-
tui fenomen constituia 15%, atunci în 1998
decalajul financiar a atins cota de 44%. A
devenit normã neachitarea cronicã a sala-
riilor, pensiilor etc. indemnizaþii sociale.
Arieratele sociale (pensii, salarii, inde-
mnizaþii) au început sã creascã stabil, at-
ingând cãtre finele anului 1998 11,4% din
PIB. Acesta este un semnal cã viabilitatea
finanþelor sociale se aflã pe muchia crizei.
A devenit clar cã pãstrarea în continuare
a sistemului tradiþional de securitate so-
cialã  este un lucru inadmisibil care poate
submina grav dezvoltarea umanã.

Învãþãmintele principale. Anul care s-
a scurs, 1998, a dovedit încã o datã regu-
la: cheltuielile sociale cresc tot mai mult
ºi încrederea populaþiei scade din ce în
ce mai mult, deoarece reformele se tergi-
verseazã continuu. În sfera socialã  ritmul
reformelor a fost prea lent, iar mãsurile de
schimbare a situaþiei au fost insuficiente.
Excepþie ar putea face doar cadrul legal,
fiind adoptate câteva legi importante. Se
poate menþiona legea cu privire la asig-
urarea medicalã obligatorie (27 februarie);
legea cu privire la asigurarea cu pensii de
stat (14 octombrie) ºi legea cu privire la
minimul serviciilor medicale garantate de
stat (3 februarie 1999). Parlamentul dez-
bate în prezent câteva proiecte de lege,
cum ar fi legea cu privire la fondurile pri-
vate de pensii ºi legea cu privire la asig-
urãrile sociale.

Încercãrile de a achita restanþele la
pensii ºi salarii au eºuat din cauza lipsei
consecvenþei în promovarea reformei so-
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ciale. Instituþiile guvernamentale  erau
preocupate mai mult de problemele curente.
Timpul, banii ºi eforturile au fost cheltu-
ite mai mult pentru a lua mãsuri ad-hoc,
fapt care a dus la obþinerea unor rezul-
tate nesemnificative ºi temporare.

Nu este stabilitã încã reþeaua
instituþionalã pentru implementarea legilor
noi. În realitate, a apãrut un mare vid în-
tre cadrul legislativ ºi instituþiile demodate
ale protecþiei sociale. Reforma pensionãrii
ºi ocrotirii sãnãtãþii se realizeazã încet.

Aranjamentele sociale publice sunt
prea costisitoare ºi orientate eronat.
Pãstrarea  caracterului implicit al cheltuie-
lilor sociale, precum ºi spectrul larg al priv-
ilegiilor sociale ar putea compromite soarta
reformelor sociale. Mãsurile disperate,
întreprinse pentru a corela partea cheltu-
ielilor cu cea a veniturilor, nu au avut
efecte pozitive. Pe parcursul anului 1998
a fost revãzut de 3 ori bugetul fondului
social pentru  reducerea ambelor pãrþi,
dar rezultatele au fost nesemnificative. La
sfârºitul anului, angajamentele la capitolul

pensii au fost plãtite în proporþie de 60%
din prevederile iniþiale.

Alocãrile ºi compensaþiile pentru
familii în contul serviciilor publice sunt
prea difuze ºi acordate într-un mod
aproape similar cu cel al acoperirii uni-
versale. Subvenþionarea încruciºatã a
tarifelor la energia termicã ºi electricitate
a fost cel mai vulnerabil punct al sistemu-
lui protecþiei sociale. Aceste subvenþii
absorb circa 20% din veniturile bugetului
public ºi sunt convenabile doar pentru
întreprinderile care produc/furnizeazã
resurse energetice. Stoparea acordãrii
subvenþiilor s-ar putea lovi de bariere
instituþionale considerabile, dându-i aces-
tei probleme un colorit politic.

Capacitatea administrativã a instituþiilor
sociale este prea slabã ºi acest fapt ar putea
fi o barierã serioasã în calea implementãrii
reformelor. Pe lângã aceasta, lipsa de in-
formare privind scopurile ºi spectrul re-
formelor sociale a dus la consolidarea
poziþiilor oponenþilor ºi la intensificarea
obiecþiilor despre succesul reformelor.

Opt ani de intenþii, eforturi ºi acþiuni pentru îndreptarea
economiei pe calea relaþiilor de piaþã încã nu au adus
rezultate palpabile, la asigurarea stabilitãþii economice
ºi sociale. Reformele începute ºi desfãºurate doar parþial
deocamdatã încã nu pot pune în miºcare mecanismele
ºi forþa motrice a noilor forme de organizare economicã
ºi dezvoltare, bazate pe principiile economiei de piaþã.
Privatizarea, care se considerã axa reformelor economice
nu a dat rezultatul scontat, în special în sectorul real al
economiei ºi în sfera producerii bunurilor materiale.
Bonurile patrimoniale nu au devenit, cum se aºtepta,
hârtii de valoare circulante.

Stabilitatea monedei naþionale, reducerea consider-
abilã a inflaþiei, crearea pieþei hârtiilor de valoare nu au
adus un flux de investiþii strãine într-un volum care ar fi
consolidat situaþia din economia realã. Volumul
investiþiilor strãine pe cap de locuitor este unul din cele
mai joase din Europa. Mai mult decât atât, eforturile de
stabilizare macroeconomicã au generat de fapt un dec-
lin continuu al producþiei în sectorul real al economiei,
o creºtere a deficitului bugetar ºi o înrãutãþire consider-
abilã a indicatorilor sociali.

Condiþiile macroeconomice în Moldova se caracter-
izeazã printr-o reducere criticã (cca. 60%) a PIB din mo-
mentul proclamãrii independenþei. În rezultatul evoluþiei
negative a evenimentelor, sãrãcia a devenit problema
numãrul unu, dupã nivelul venitului pe cap de locuitor
Moldova se aflã în ºirul celor mai sãrace state ale Europei.

Stratificarea socialã, cauzatã de nivelul diferit al veni-
turilor populaþiei, pare a fi inevitabilã într-o societate care
încurajeazã iniþiativa privatã ºi spiritul antreprenoriatului.
Însã accesul la putere a acelor grupãri care în mod ilegal
au fãcut rost de capitalul iniþial, evident pericliteazã ºanse-
le bunãstãrii economice pentru majoritatea cetãþenilor
noºtri. Economia socialã de piaþã rãmâne a fi o dorinþã
bunã, fãrã a fi sprijinitã de veniturile reale ale statului.
Sãrãcia a cuprins deja peste 80% din populaþia þãrii, nive-
lul de viaþã a cãzut pânã la linia necesitãþilor vitale de bazã.

Actualmente noi încã mai suntem în faþa alegerii: a
continua ºi mai departe sã cãdem încet dar continuu, sau
sã întreprindem schimbãri adânci, complexe ºi radicale,
care pot aduce multaºteptata libertate ºi bunãstare.

Posibilitatea schimbãrilor este încã realã.

Caseta 2.1.2

Etapa iniþialã a reformelor: imitare sau greºeli?

Sursã:�Accelerarea ºi aprofundarea reformelor- cale unicã spre depãºirea crizei�. Din declaraþia Guvernului.
�Nezavisimaia Moldova�, iulie �99
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2.2. Securitatea umanã
în Moldova: parametrii
macroeconomici ºi sociali

Asigurarea securitãþii umane  reprez-
intã obiectivul prioritar al oricãrui stat.
Autoritatea sa demonstreazã în ce mãsurã
statul reuºeºte sã asigure populaþiei
condiþii bune de viaþã ºi dezvoltare a
personalitãþii, o stabilitate social-econom-
icã ºi politicã ºi sã þinã piept pericolelor
externe ºi interne.

Oamenii simpli interpreteazã noþiunile
de securitate umanã sau securitate econom-
icã a statului în mod relativ abstract, în
afara contextului real. Însã fenomene neg-
ative ca sãrãcia ºi ºomajul, calitatea scã-
zutã a învãþãmântului sau ocrotirii sãnãtãþii,
criminalitatea afecteazã negativ viaþa co-
tidianã a oamenilor. Iatã de ce asigurarea
securitãþii umane constituie una din
prioritãþile naþionale de bazã ale þãrii ºi
este o prerogativã exclusivã a statului.

În perioada de tranziþie problema
securitãþii umane în condiþiile concrete ale
Republicii Moldova se manifestã atât la
nivel macro (de þarã), cât ºi la nivel micro
(oamenii, familiile). Criza a înaintat pe
prim plan necesitatea stabilitãþii economiei
naþionale, care ar asigura populaþiei
condiþii de viaþã decente, impune apãrar-
ea proprietãþii, acordarea de garanþii an-
treprenoriatului, restrângerea factorilor ce
destabilizeazã situaþia internã (cum ar fi
criminalizarea în economie, disproporþiile
socialmente periculoase în distribuirea ven-
iturilor, etc.). Statul trebuie totuºi sã asig-
ure un control riguros asupra volumului
datoriei externe, asupra resurselor naþionale
ºi sã urmãreascã ridicarea competitivitãþii
naþiunii în sistemul economiei regionale
ºi mondiale.

O importanþã deosebitã capãtã capac-
itatea de autodezvoltare a societãþii  pe
baza propriului potenþial ºtiinþific, tehnic
ºi spiritual, ceea ce ar favoriza afluxul de
investiþii ºi idei noi. Perfecþionarea nive-
lului profesional ºi cultural al populaþiei
þãrii, inclusiv prin perfecþionarea sistemu-
lui de instruire la toate nivelurile, adapta-
rea mecanismului economic la condiþiile

interne ºi externe instabile reprezintã sar-
cini prioritare pentru societate.

Din acest punct de vedre, evaluând
situaþia actualã din Republica Moldova,
putem conchide cã deºi transformãrile de
piaþã au devenit ireversibile, societatea
încã nu a depãºit etapa de crizã socialã ºi
politicã profundã, astfel încât sã se poatã
autodezvolta sigur ºi nestingherit. Pãtura
medie a populaþiei � cea care asigurã
stabilitatea socialã a unei þãri nu este încã
formatã, iar puterile legislativã, executivã
ºi judecãtoreascã nu ºi-au delimitat încã
responsabilitãþile ºi nu-ºi exercitã în mod
omogen ºi coerent atribuþiile încât imag-
inea lor de garanþi  ai transformãrilor
democratice, sã fie perceputã corect la
scara întregii societãþi.

În condiþiile tranziþiei pericolele de
bazã din partea economiei pentru secu-
ritatea umanã în Republica Moldova de-
curg din urmãtoarele procese care au loc
în interiorul þãrii:

l posibilitãþile financiare reduse ale
statului în alegerea  strategiei de dez-
voltare social-economicã ºi de reali-
zare a ei în practicã. Situaþia precarã
a sistemului financiar este legatã nu
numai de criza marilor întreprinderi
de stat în industrie sau sectorul agrar,
dar ºi de dezvoltarea înceatã a sec-
torului privat;

l sporirea instabilitãþii dezvoltãrii
economice (dinamica veniturilor
populaþiei,  volumului PIB, exportu-
lui, etc.), legatã de reducerea cotei
ramurilor industriale ºi, ca urmare,
de creºterea ponderii sectorului agrar
în economia naþionalã ce depinde în
mare parte de condiþiile climaterice
ºi având posibilitãþi limitate de a uti-
liza tehnologii avansate, inclusiv
chimizarea, irigarea, etc. Caracterul
variabil al climei, în special primã-
vara ºi toamna, exercitã impact neg-
ativ asupra agriculturii. Incidenþa dif-
eritor factori climaterici, cum ar fi
seceta, îngheþurile, ploile cu grindinã
etc., cauzeazã prejudicii semnificative
economiei în ansamblu. În ultimii doi
ani (1997-1998) daunele cauzate de
ele au fost estimate la 2,5-3% din PIB;

�Ce eºti, ce vrei,
ce faci.�

Nicolae Iorga
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l nivelul scãzut al investiþiilor, atât
în sfera socialã, cât ºi pentru crearea
noilor locuri de muncã. Statul nu
primeºte mijloace considerabile nec-
esare soluþionãrii problemelor sociale.

În pofida faptului cã în structura chel-
tuielilor bugetului consolidat ponderea
cheltuielilor pentru sfera socialã alcãtuieºte
cca. 50% (fig. 2.2.1), aceste mijloace sunt
vãdit insuficiente, ceea ce actualizeazã
necesitatea reformei sferei sociale.

O atenþie deosebitã trebuie acordatã
pericolelor de ordin instituþional, princi-
palul fiind slãbiciunea statului de a-ºi ex-
ercita funcþia de suport social al populaþiei
ºi reglementarea activitãþii agenþilor eco-
nomici prin intermediul protecþiei legale
ºi prin pârghii administrative.

Asigurarea securitãþii umane reprezintã
o problemã strategicã, deoarece se bazeazã
pe interese naþional-statale supreme de
lungã duratã. Este o problemã nu doar a
organelor administrãrii de stat. Este deose-
bit de important ca ea sã fie înþeleasã atât
de partidele politice ºi organizaþiile obºteºti,
cât ºi de toate pãturile populaþiei. Înþelege-
rea comunitãþii de interese � personale,
de grup ºi a intereselor þãrii, elaborarea de

Fig. 2.2.1

Structura cheltuielilor bugetului consolidat
al Republicii Moldova, 1998

Sursã: Ministerul Finanþelor al Republicii Moldova

acþiuni comune în vederea eliminãrii peri-
colelor de ordin intern ºi extern sunt pro-
cese social-psihologice de o complexitate
majorã, care se vor dezvolta în virtutea
tradiþiilor istorice, nivelului culturii politice
din þarã ºi încrederii populaþiei în organele
puterii.

Dupã toate probabilitãþile, urmãtorii
2-3 ani vor fi critici pentru Moldova. Sunt
posibile douã scenarii: fie procesele de
crizã în societate ºi economie vor deveni
ireversibile ºi atunci Moldova va deveni
o þarã subdezvoltatã, fie se va reuºi
depãºirea situaþiei ºi,  în perspectiva ap-
ropiatã, Moldova va reuºi sã-ºi gãseascã
locul sãu în spaþiul economic ºi spiritual
al Europei.

În concordanþã cu cerinþele securitãþii
umane Republica Moldova poate fi carac-
terizatã de anumite criterii ºi indici calita-
tivi � limitele celor mai importanþi indica-
tori ai securitãþii economice/sociale. La
evaluarea lor trebuie luat în consideraþie:

l un nivel decent de trai al populaþiei
ºi posibilitatea îmbunãtãþirii acestu-
ia;

l capacitatea economiei de a funcþio-
na în regim de reproducere lãrgitã; du-
rabilitatea sistemului financiar, care de-
terminã nivelul deficitului bugetar, prin
durabilitatea sistemului bancar ºi a
monedei naþionale, nivelul datoriei in-
terne ºi externe, deficitul balanþei de
plãþi, condiþiile pentru activizarea
activitãþii investiþionale; raþionalitatea
structurii comerþului exterior;

l susþinerea potenþialului ºtiinþific ºi
cultural al þãrii;

l crearea condiþiilor legislative, eco-
nomice ºi administrative care ar re-
duce dezvoltarea economiei tenebre
ºi corupþiei într-o mãsurã ce ar pune
societatea în afara pericolului;

l pãstrarea spaþiului economic unic
al þãrii, excluderea separatismului re-
giunilor, dezvoltarea autoadministrãrii
locale în scopul utilizãrii mai eficiente
a resurselor teritoriilor ºi respectãrii
intereselor general-statale.
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Centrul de Investigaþii Strategice ºi Re-
forme (CISR) a evaluat starea securitãþii
umane în  Republica Moldova dupã douã
module: prin prisma indicatorilor macroeco-
nomici (securitatea economicã a statului) ºi
prin prisma parametrilor sociali. Tabelele
2.2.1 ºi 2.2.2 prezintã o generalizare a indi-
catorilor ºi nivelurile-limitã ale acestora.

Pe lângã aceasta, s-a fãcut o încer-
care de sintetizare a unui grup de indici-
cheie ºi determinarea indicatorului agre-
gat (prof. C. Zaman). Indicele agregat ia
în considerare indicatorii de referinþã din
urmãtoarele domenii:  domeniul de-
mografic - rata mortalitãþii si a natalitãþii,
speranþa de viaþã, etc.;  domeniul social -
ºomajul, ponderea cheltuielilor sociale în
PIB (sãnãtate, educaþie, etc.);  domeniul
bunãstãrii sociale a populaþiei - ponde-
rea cheltuielilor alimentare în bugetul unei
familii, numãrul de calorii, consumate de
un individ, etc.; domeniul relaþiilor eco-
nomice externe - datoria externã, gradul
de dependenþã a þãrii de structura im-
porturilor si a exporturilor;  domeniul fis-
cal - datoria internã, gradul de evaziune
fiscalã, ponderea economiei subterane;
domeniul instituþional - gradul de biroc-

Tabelul 2.2.1

Republica Moldova: indicatorii macroeconomici ai securitãþii
economice, 1998

Informaþia iniþialã pentru calcularea indicatorilor
Datoria externã 1,3 miliarde $
PIB 8,8 miliarde lei
Cheltuieli pentru deservirea datoriei externe 60 milioane $
Cheltuieli pentru deservirea datoriei publice 100 milioane $
Total cheltuieli ale bugetului de stat 2 miliarde lei
Export 800 milioane $
Import 1,2 miliarde $

Actual Pragul critic

Datoria externã / PIB 83,5% 65%
Cheltuieli pentru deservirea datoriei 7,5% 5%
externe / Export
Total cheltuieli (bugetul de stat) 25% 5-7%
3 grupe de mãrfuri de import 57,8% 30-35%
(produse minerale, inclusiv resurse
energetice, echipament, produse
chimice) / Total import
3 grupe de mãrfuri de export 54,8% 20-25%
(produse alimentare, bãuturi,
þigãri) / Total export
Exportul cãtre o þarã / Total export 58,2% 25-30%
Importul dintr-o þarã / Total import 28,5% 15-20%
Export / Import 61,7% 95-100%
Gradul de control al teritoriului Circa 70% 100%
vamal al þãrii
Cota economiei tenebre 50-60% 15-20%

Sursã: DASS, estimãrile CISR

1990 1998 Acceptabil
Speranþa de  viaþã, ani 68,5 67,0
Femei 71,8 70,7
Bãrbaþi 65 63,2
Natalitatea, promile 17,7 10,9
Mortalitatea generalã, promile 9,7 11,9 7-8
Spor natural, promile 8,0 -0,2
Mortalitatea infantilã, promile 19,0 17,8 10
Coeficientul fertilitãþii, numãr
de naºteri 2,39 1,667 2,1
Rata reproducerii nete
a populaþiei, % 112,6 78,1 100
Rata  oficial înregistratã
a ºomajului, % n/d 2,0 4-6
Rata ºomajului conform
ILO,% n/d 9,4 4-6
Rata de participare la forþa
de muncã, % 82,6 52 65-70
Ponderea cheltuielilor
alimentare, % 34,5 67,9 25-30
Valoarea nutritivã
a alimentaþiei, kcal/zi 2969 1980,3 2100

Tabel 2.2.2

Republica Moldova: indicatorii sociali ai securitãþii umane

Stratificarea socialã
a populaþiei, ori n/d 12,6 5-8
Coeficientul Gini 0,27 0,44  0,29-0,31
Raportul de dependenþã
demograficã 82 77 22
Coeficientul sarcinii sociale 0,44 0,71   0,2-0,25
Ponderea cheltuielilor
sociale, % din PIB 18,4 17 15
Din care pentru medicinã,
% PIB 3,8* 5,9 8-9
În mediu pe an pe cap
de locuitor, lei n/d 114 210
Inclusiv pentru învãþãmânt,
% din PIB 7,8* 10 5-6
Cheltuieli medii anuale la
1 student, lei n/d 1807 2460
Ponderea pensiilor plãtite
în PIB,% 4,5* 7,4 10-1
Rata de substituire a salariului
de pensie, % 40,4 33,5 33-35

* -   anul 1992, n/d -  nu sunt date disponibile

Sursã: DASS, estimãrile CISR

1990 1998 Acceptabil
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ratizare al administraþiei publice si inten-
sitatea fenomenului de corupþie.

Pe baza nivelului efectiv al fiecãrui
indicator si raportând acest nivel la o bazã
de referinþã unitarã care sã exprime val-
oarea optimã a indicatorului respectiv din
punct de vedere al securitãþii social-eco-
nomice, am obþinut indicele agregat pen-
tru Republica Moldova (tabelul 2.2.3).

Dupã cum observãm, situaþia privind
securitatea umanã a þãrii îºi gãseºte o re-
flectare finalã în indicii sãnãtãþii sociale
ai naþiunii. Dupã toate componentele sale
(nivelul de viaþã, diferenþierea veniturilor,
gradul de satisfacere a necesitãþilor cul-
turale, respectarea drepturilor ºi libertãþilor
personalitãþii, starea criminogenã, dinam-
ica natalitãþii, mortalitãþii ºi sporul
populaþiei, longevitatea) au fost atinse sau
depãºite mãrimile maximal admisibile. O
acuitate deosebitã a cãpãtat problema
sãrãciei (vezi fig. 2.2.2).

Tabel 2.2.3

Calculul indicatorului agregat al securitãþii umane
a Moldovei

Indicator Efectiv Optim

1. Indicatorul demografic 0,15 1

2. ªomajul 0,42 1

3. Bunãstarea socialã a populaþiei 0,2 1

4. Cheltuielile sociale 0,6 1

5. Datoria externã 0,21 1

6. Datoria internã 0,25 1

7. Comerþul exterior 0,35 1

8. Evaziunea fiscalã si economia subteranã 0,56 1

9. Gradul de birocratizare al administraþiei de stat 0,5 1

10. Intensitatea fenomenului de corupþie 0,1 1

Indicele agregat al securitãþii social-economice 3,34 10

Notã metodologicã:

l Calculul valorilor efective al indicatorilor corespunzãtori Moldovei
a luat în considerare fie o scalã liniarã, fie una de tip logaritmic.

l Valoarea optimã unitarã a fiecãrui indicator nu corespunde unei
situaþii ideale, ci unor nivele de referinþã recomandabile, nivele care
iau în considerare atât posibilitãþile efective ale Moldovei, cât si o
situaþie de referinþã care sã exprime funcþionarea normalã a unei
societãþi.

l Nivelul agregat al indicelui corespunde sumei valorilor celor zece
indicatori utilizaþi.

Rezultã aºadar cã în Republica
Moldova o persoanã are o securitate
umanã (economico-socialã) de trei ori
mai redusã decât ar trebui sã aibã în
condiþiile unei funcþionãri normale a
ansamblului activitãþilor economice, so-
ciale si politice. Practic, cea mai mare
responsabilitate pentru aceastã situaþie
revine statului, având în vedere faptul cã
majoritatea indicatorilor utilizaþi pentru
determinarea acestui indice þin de sfera
politicilor economice la nivel central.

Realitatea este de aºa naturã cã la
nivel statal este necesarã implementarea,
în cadrul politicii sociale, a unor mãsuri
de atenuare ºi evitare a pericolelor in-
terne ºi externe pentru securitatea umanã
a Moldovei. Acþiunile primordiale în acest
domeniu, care trebuie implementate im-
ediat, ar cuprinde monitoringul ºi prog-
nozarea factorilor de bazã ce creeazã per-
icole pentru securitatea umanã, determin-
area pragurilor pentru indicii situaþiei
sociale - depãºirea cãrora necesitã efec-
tuarea unor corecþii considerabile în po-
litica de reforme implementate în þarã.

Fig. 2.2.2

Saracia in Moldova
(% din populatie)

Nota: Linia saraciei absolute: 82.1 lei la
preturile din mai 1997 Linia saraciei din
insuficienta de produse alimentare: 65.2
lei (la 2100 cal.) preturile din mai 1997

Sursa: �Moldova: evaluarea sãrãciei� -
Studiu al BM, 1999


