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3.1. Insecuritatea economicã
a diverselor grupuri sociale

Securitatea economicã este un ele-
ment important al securitãþii umane ºi
dezvoltãrii umane durabile în general.
Fiind preocupatã de necesitãþile de bazã
ale omului, cum ar fi hrana, adãpostul,
sãnãtatea etc., securitatea economicã este
menitã sã asigure un mediu favorabil pen-
tru a menþine standardele de trai la un
nivel decent. Aceasta presupune cã oa-
menii au posibilitate de a-ºi realiza
opþiunile fãcute într-o manierã liberã ºi
sigurã, fãrã a fi afectaþi de pericole sau
constrângeri, contribuind în mãsurã
deplinã la dezvoltarea lor personalã. În
acest context, securitatea economicã
formeazã o bazã durabilã pentru o viaþã
cotidianã  prosperã, lãrgind accesul la
oportunitãþile sociale.

În cazul Republicii Moldova putem
constata mai degrabã un grad insuficient
de securitate economicã ce exercitã un
impact negativ asupra dezvoltãrii umane.
Declinul economic pronunþat, amplificat
de eficienþa redusã a instituþiilor de stat,
submineazã substanþial dezvoltarea
umanã. Sãrãcia, morbiditatea, ºomajul,
poluarea mediului ºi criminalitatea con-
duc la o depravare umanã accentuatã.
Confruntându-se cu un mediu excesiv de
turbulent, oamenii devin mai sensibili ºi
vulnerabili la ameninþãrile socio-eco-
nomice. Erodarea bunãstãrii personale
determinã majoritatea populaþiei  sã fie
preocupatã cu precãdere  de agonisirea
mijloacelor de existenþã, fãcându-i pe
mulþi introvertiþi ºi indiferenþi faþã de cei
din jur. În general, oamenii devin mai
frustraþi ºi deziluzionaþi faþã de perspec-
tiva de viitor.

Deºi fenomenele care se manifestã
astãzi în republicã lovesc dureros securi-
tatea umanã, apropiind-o la mulþi para-
metri de limitele critice, efectul acestora

CAPITOLUL 3.

SCREªTEREA INEGALITÃÞII SOCIALE

�În societatea
modernã se câºtigã
bani numai
prin bani.
Prin muncã se
câºtigã pâinea.�

Nicolae Iorga

nu este uniform pentru toatã populaþia.
Unele segmente sociale (familiile numer-
oase, invalizii, bãtrânii solitari) sunt cel
mai tare afectaþi de costurile sociale ale
tranziþiei, având un trai foarte sãrac. În
acest context, stratificarea socialã devine
mai pronunþatã, alimentând  tensionarea
relaþiilor din societate.

Securitatea economicã solicitã în
primul rând existenþa unor surse sigure
de venit, provenite de obicei din muncã
remuneratã, suficiente pentru a satisface
necesitãþile de bazã ale omului. Realitatea
Moldovei aratã cã veniturile populaþiei
au un suport instabil, care conduc pânã
la urmã la erodarea lor. În a. 1998 ven-
itul mediu real disponibil al unei persoane
a diminuat cu 13%, constituind ceva mai
mult de 1/5 din nivelul venitului înregis-
trat în 1990. Erodarea veniturilor reale
individuale s-a dovedit a fi mai accentu-
atã decât declinul indicatorilor macroeco-
nomici de bazã. De exemplu, în anul 1998
volumele  producþiei industriale ºi agri-
cole au scãzut cu 11%, cumulând o re-
ducere a PIB  de 8,6%. Prin urmare, doar
1/5 din populaþie se poate considera
convenþional ca având un grad suficient
de securitate a veniturilor.

Nivelul veniturilor ºi dinamica lor aratã
cã  aºteptãrile oamenilor de a beneficia de
rezultatele pozitive ale reformelor eco-
nomice nu numai cã nu s-au adeverit, dar
în realitate a avut loc chiar o înrãutãþire a
nivelului de trai. Aceasta îºi gãseºte reflec-
tare în diminuarea tuturor parametrilor
calitãþii vieþii, îndeosebi opþiunea de a avea
loc stabil de muncã remunerat, consum
individual variat ºi decent, acces liber la
serviciile sociale de bazã.

În anii �90 trei mari schimbãri s-au man-
ifestat în raport cu veniturile individuale:

l Valoarea realã a veniturilor scade
substanþial ca urmare a devalorizãrii
salariilor ºi  plãþilor sociale care sunt
sursele majore de venit;
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l Modificãri esenþiale s-au produs în
structura veniturilor, incluzând o
descreºtere a ponderii surselor tradi-
þionale (salarii, pensii, indemnizaþii)
ºi o creºtere a ponderii surselor
netradiþionale de venit;

l S-a intensificat diferenþierea pe ven-
ituri a populaþiei  ca urmare a extin-
derii scãrii  salariale, lãrgind discre-
panþa dintre diferite grupuri sociale.

Accentuarea insecuritãþii veniturilor
individuale este cauzatã cu precãdere de
diminuarea substanþialã a ponderii sala-
riului ºi concomitent creºterea rolului
surselor ocazionale  (operaþiuni valutare,
darea în arendã a apartamentelor etc.)
care au un caracter temporar. Dacã în
1993 salariul constituia 74,5% din sursele
de venit personal, atunci în 1998 ponde-
rea lui s-a redus pânã la 33,8%. În primul
trimestru al a.1999 salariul ca sursã de
venit a devenit ºi mai puþin semnificativ,
reprezentând doar 1/5 din veniturile in-
dividuale disponibile. Pentru Republica
Moldova, unde peste 72% din cei angajaþi
în economie sunt lucrãtori salariaþi, ase-
menea fenomen poate cauza distorsiuni
sociale grave. (În þãrile înalt dezvoltate
ponderea fondului de remunerare de reg-
ulã nu coboarã sub 60% din veniturile
globale ale populaþiei).

Pe mãsurã ce sectorul neformal se ex-
tinde tot mai mult ºi o proporþie consider-
abilã a populaþiei este angajatã la locuri
precare de muncã, evident creºte insecu-
ritatea veniturilor. Chiar dacã veniturile
în sectorul privat ºi cel neformal sunt cu
mult mai mari ca cele din sectorul public,
caracterul temporar al ocupaþiei îi expune
pe lucrãtori la un grad sporit de risc.
Schimbãrile ce au loc în structura veni-
turilor disponibile ale populaþiei sunt parþial
cauzate ºi de creºterea veniturilor proven-
ite din  operaþiunile valutare, ponderea
cãrora constituie 20,9%. Aceste operaþiuni
nu au o pondere exageratã în formarea
veniturilor individuale, semnificaþia sa fi-
ind substanþialã doar pentru unele seg-
mente restrânse de populaþie.

Securitatea economicã a populaþiei
apte de muncã solicitã, în primul rând,

un nivel al salariului  adecvat necesitãþilor
sociale vitale ale omului. În anul 1998
salariul mediu al unui angajat în econo-
mia republicii acoperea doar 52,9% din
coºul minim de consum. Situaþia creatã
reflectã în mare mãsurã caracterul polit-
icii de stat în domeniul remunerãrii
muncii. Politica salarizãrii este tratatã ca
o derivatã  a altor  componente ale polit-
icii economice. Obiectivele schiþate sunt
secundare în raport cu   menþinerea  sta-
bilizãrii financiare macroeconomice ºi în
majoritatea cazurilor au fost reduse la
aplicarea mãsurilor austere de �îngheþare�
a salariilor.

Menþinerea salariilor din economia
þãrii la un nivel relativ scãzut este
condiþionatã în mare mãsurã de specificul
genurilor de activitate, ce-ºi gãseºte re-
flectare în ponderea mare a angajaþilor
din sectorul rural. Practica mondialã aratã
cã ºi în þãrile avansate lucrãtorii din sec-
torul agrar sunt remuneraþi la un nivel
sub cel din ramurile industriale sau sfera
serviciilor. În Moldova predominã anga-
jarea în sfera agrarã: în a.1998, din
numãrul total al salariaþilor din econo-
mia republicii, 39,8% erau lucrãtori în
agriculturã, silviculturã ºi  vânat. La un
muncitor din industrie revin în prezent
2,7 lucrãtori din sectorul agrar. Aceasta
constituie un motiv elocvent cã în struc-
tura angajãrii totale predominã forþa de
muncã ieftinã ºi dupã acest indicator
Republica Moldova  se apropie de statele
cu nivel de trai scãzut.

În ultima vreme conform Conturilor
Naþionale se manifestã tendinþa reducerii
ponderii fondului de remunerare în PIB,
care a constituit în 1998 doar 42%. Acest
indicator este inferior celui înregistrat în
statele industrial dezvoltate ºi poate con-
tribui direct  subminarea securitãþii umane.

 Situaþia în domeniul veniturilor este
agravatã ºi de fenomenul arieratelor, care
cunoaºte o rãspândire largã în ultima
vreme. Dacã în a.1993  arieratele la sala-
rii constituiau 3,4% din fondul total anu-
al de remunerare, în 1995 ele au atins
12,1%, pentru ca în 1998 ulterior sã urce
la 25,8%. Datoriile la salarii constituie
reþineri directe din salariul calculat, di-
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minuând considerabil  valoarea forþei de
muncã ºi slãbind funcþia de reproducþie
a salariului. Achitarea salariului cu mare
întârziere nu compenseazã în mãsurã
deplinã pierderile pe care le-a suportat
lucrãtorul în  aceastã perioadã de vreme,
întrucât chiar ºi în cazul unei inflaþii
moderate o parte din salariu se devalor-
izeazã.

Efectul cumulat al acestor fenomene
determinã un nivel scãzut al salariului în
Republica Moldova. Ajustat la echivalen-
tul în dolari americani, Moldova ocupã
locul ºapte  printre þãrile din CSI. De
remarcat cã în ultima vreme s-a accentu-
at tendinþa extinderii discrepanþei în nive-
lul salarizãrii dintre Republica Moldova
ºi majoritatea statelor CSI.

Procesele inflaþioniste care au loc în
Moldova exercitã un impact negativ asu-
pra nivelului real al salariului. Faþã de anul
1990, salariul mediu real al unui lucrãtor
din economie s-a micºorat în 1998 de 2
ori. Prin urmare, salariul real curent core-
spunde celui înregistrat cu câteva decenii
în urmã. În 1998 salariul mediu real aju-
stat la dinamica inflaþiei s-a dovedit a fi
echivalent celui din 1967 pentru sfera
sãnãtãþii, celui din 1962 în sfera asig-
urãrilor sociale ºi a. 1959 în învãþãmânt.
Declinul veniturilor reale a condus la o
deteriorare substanþialã a puterii de
cumpãrare a populaþiei. Nivelul curent al
salarizãrii nu permite lucrãtorilor sã-ºi
asigure un consum echilibrat ºi adecvat
necesitãþilor vitale. În a. 1998 se putea
cumpãra doar ceva mai puþin de jumãtate
din articolele incluse în coºul minim de
consum. Aceasta a reprezentat un factor
de constrângere semnificativã în calea
dezvoltãrii umane.

O rãspândire largã a cãpãtat practica
trimiterii lucrãtorilor în concedii fãrã platã
din iniþiativa administraþiei unitãþilor eco-
nomice, precum ºi transferãrii angajaþilor
la  programe cu regim de lucru temporar
sau incomplet. Nici unul din aceste pro-
cedee n-a avut un cadru legal bine defin-
it, reflectat în legislaþia muncii sau alte
acte normative. Politica reþinerii salariilor
se înfãptuia nu numai prin mãsuri din
domeniul rapoartelor de muncã, dar ºi

prin promovarea unei politici fiscale ºi
monetare  austere (reducerea cheltuielilor
bugetare, comprimarea masei monetare,
instalãrii unui control sever al masei mon-
etare  în circulaþie).

Nivelul bunãstãrii persoanelor în etate,
invalizilor, membrilor familiilor ce ºi-au
pierdut întreþinãtorul, precum ºi al altor
categorii de populaþie inapte de muncã a
atins parametrii critici. Majoritatea aces-
tora se aflã la limita existenþei, întrucât
nivelul pensiei ºi al plãþilor sociale este
extrem de mic ºi nu le poate asigura nici
pe departe chiar minimul fiziologic.

La începutul anului 1999 numãrul
total al pensionarilor (inclusiv cei mili-
tari) a atins 787,9 mii persoane, ceea ce
constituie 22% din populaþia Republicii
Moldova. Mãrimea medie a pensiei a fost
în 1998 de  84 lei, cea minimã (cu toate
suplimentele ºi adaosurile) -60 lei. În
acelaºi timp, valoarea realã a pensiei s-a
micºorat cu 6,5% faþã de anul 1997 ºi,
raportatã la puterea ei de cumpãrare, rep-
rezintã doar 40% din nivelul pensiei an-
ului 1990.

Diminuarea nivelului de trai al pen-
sionarilor s-a manifestat pe o scarã mult
mai largã, datoritã faptului cã ritmul de
creºtere al preþurilor la produsele ºi serv-
iciile consumate tradiþional de cãtre pen-
sionari a fost mai înalt decât inflaþia me-
die pe economie. Situaþia materialã a
pensionarilor a devenit criticã ºi din cauzã
cã pensia nu-ºi mai îndeplineºte funcþia
sa de reproducere a condiþiilor de trai ale
beneficiarilor sãi. Conform calculelor
CISR, în 1998 raportul dintre pensia
medie ºi bugetul minim de consum nu
depãºea 17,8%, iar pensia minimã de
muncã acoperea doar 27% din minimul
de existenþã.

Nivelul scãzut al veniturilor, pe care
le înregistreazã astãzi pensionarii din re-
publicã, pune la îndoialã atingerea în ter-
menul propus al obiectivului de dezvoltare
umanã privind alinierea bunãstãrii pen-
sionarilor la cea a populaþiei ocupate. Acest
obiectiv se realizeazã atunci când rata de
substituire a pensiei medii constituie 75%
din valoarea salariului mediu. În Republi-
ca Moldova se manifestã tendinþa de
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înrãutãþire a acestui raport: de la 60,3% în
1993 pânã la 33,6% în 1998.

Însã nivelul scãzut al veniturilor nu este
unicul factor care ruineazã statutul social
al pensionarilor. Erodarea securitãþii eco-
nomice a pensionarilor este condiþionatã
în mare mãsurã de urmãtoarele procese:

l Întârzieri conside rabile la achita-
rea pensiilor, care au cãpãtat un cara-
cter de masã în ultima vreme. Pentru
mulþi oameni în etate pensia consti-
tuie singura sursã de existenþã ºi din
aceastã cauzã ei sunt practic sub per-
icolul foametei. La 1 ianuarie 1998
arieratele la pensii constituiau 192,2
mln. lei, majorându-se ulterior de 1,5
ori ºi atingând la începutul anului
1999 suma de 296,8 mln. lei.

l Creºterea tarifelor la serviciile
comunale, energie electricã ºi termicã
a impus  majoritatea pensionarilor din
localitãþile urbane sã-ºi reducã puter-
nic consumul   individual, limitân-
du-se doar la procurarea produselor
alimentare de bazã.

l Nivelul înalt al preþurilor ºi tarifelor
i-au marginalizat pe mulþi pension-
ari, reducându-le accesul la serviciile
acordate de cãtre instituþiile sferei

sociale, cum ar fi atelierele de
reparaþie a tehnicii casnice, frizeri-
ile, curãþãtoriile chimice, spãlãtoriile.

l Erodarea sferei sociale, anularea
fondurilor sociale de consum ºi com-
ercializarea parþialã a serviciilor med-
icale au creat impedimente financiare
severe  pentru pensionari în ceea ce
priveºte tratamentul sau procurarea
medicamentelor.

l  Situaþia încordatã pe piaþa muncii
lasã pensionarilor ºanse infime de a
lucra ºi de a câºtiga surse adiþionale
de venit.

Dacã anterior pensionarii aveau un
nivel de bunãstare mai redus ca cel al
populaþiei economic active, astãzi bãtrâ-
nii au devenit cea mai vulnerabilã ºi mar-
ginalizatã pãturã socialã. Aceastã catego-
rie de populaþie este afectatã cel mai du-
reros de recesiunea economicã, purtând
pe umerii sãi povara costurilor sociale.
Bãtrânii au ºanse de a supravieþui numai
în cazul când dispun de loturi de pãmânt
pe care sã lucreze, sau dacã beneficiazã
de ajutor din partea copiilor lor. În plan
socio-demografic, situaþia curentã reflectã
procesul distribuirii globale a bunurilor
sociale în folosul generaþiilor mai tinere
din contul generaþiei în vârstã.

În Moldova se adânceºte diferenþierea
bunãstãrii materiale dintre persoanele din
localitãþile rurale ºi cele din mediul urban.
În 1998 unei persoane îi reveneau în
medie 117,8 lei venit total. Dacã în
localitãþile urbane venitul mediu individ-
ual depãºea media pe republicã de 1,23
ori, în localitãþile  rurale acest indicator
constituia doar 87,1%. În acelaºi timp,
discrepanþa în venituri dintre orãºeni ºi
sãteni s-a aprofundat substanþial: în  1994
ea reprezenta 23%, pe când în 1998 acest
handicap s-a mãrit pânã la 34,2%.Inse-
curitatea veniturilor populaþiei din rural
este condiþionatã ºi de structura ineficientã
a venitului lor global.

Caracteristic  pentru bugetele famili-
ilor rurale sunt veniturile în naturã care
practic predominã pretutindeni. În struc-
tura veniturilor totale ponderea lor este
de 64,1%. Circa 90,9% din venitul agri-

Caseta 3.1.1

Una din metodele
cele mai frecvent uti-
lizate în analiza strat-
ificãrii sociale o con-
stituie curba Lorenz.
Ea aratã  gradul de
egalitate/inegalitate a
distribuirii veniturilor.
Cu cât convexitatea
curbei este mai micã,
cu atât distribuirea
veniturilor este mai uniformã. ªi invers, cu cât curba este mai convexã,
cu atât inegalitatea este mai accentuatã. Distribuirea absolut uniformã
ar fi o linie dreaptã de 45 grade. Aria dintre linia dreaptã ºi curba
Lorenz în  figura de alãturi reprezintã gradul de inegalitate în distribui-
rea veniturilor. În cazul Moldovei, curba Lorenz atestã o distribuire
neuniformã a veniturilor populaþiei. Astfel, prima decilã (cea mai sãracã)
deþine mai puþin de 1% din venitul total disponibil, de vreme ce la
decila a zecea (cea mai bogatã) revin  48,7% din venituri.

Sursã: calculele CISR  în baza  datelor sondajului BGC

Curba Lorenz pe a. 1998
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culturii este în naturã, aceasta referindu-
se în primul rând la consumul produselor
proprii. În zonele rurale predominã ven-
iturile non-salariale care împreunã cu
câºtigurile mici ºi întârziate  limiteazã
substanþial capacitatea de cumpãrare a
populaþiei.

Partea principalã a veniturilor gos-
podãriilor rurale (64,1%)  este în formã
naturalã ºi o constituie produsele agri-
cole obþinute de pe parcelele individuale
de teren, sau primite ca formã a retribuirii
muncii. În consecinþã, majoritatea
produselor agricole din gospodãriile cas-
nice constituie semifabricate ºi pentru
prelucrarea lor sunt necesare cheltuieli
suplimentare. În afarã de aceasta, sorti-
mentul sãrãcãcios al produselor gospodãri-
ilor casnice  nu le permite acestora sã-ºi
asigure o structurã bine echilibratã ºi var-
iatã a consumului. Toate acestea, în ul-
timã instanþã, submineazã securitatea in-
dividualã, afectând dezvoltarea umanã.

Nivelul bunãstãrii individuale depinde
în mod direct de statutul socio-econom-
ic al persoanei. Într-o situaþie mai bunã
se aflã antreprenorii ºi lucrãtorii neagri-
coli,  al cãror venit disponibil este mai
mare ca cel mediu pe republicã respectiv
cu 56,1 ºi 22,9% .

Cei mai vulnerabili din punct de ve-
dere al securitãþii economice sunt angajaþii
din agriculturã. Adesea aceºtia sunt munci-
tori necalificaþi (sau de o calificare joasã),
ale cãror salarii sunt mult mai mici decât
în alte sectoare ale economiei. Factorul
principal care înrãutãþeºte situaþia lor
materialã o constituie arieratele mari la
salarii, ce cresc substanþial. Pe parcursul
anului 1998 datoriile salariale faþã de lu-
crãtorii din sectorul agrar au crescut de
1,2 ori, reprezentând  1/3 din stocul total
al datoriilor salariale pe republicã. Cara-
cterul paleativ al mãsurilor reformatorii,
precum ºi tergiversarea transformãrilor
cardinale în sectorul agrar al economiei,
au intensificat vulnerabilitatea fermierilor.
Ei constituie astãzi una din pãturile cele
mai sensibile ale societãþii la mediul eco-
nomic turbulent, având venitul mediu pe
persoanã  cu 18% mai mic ca cel înregis-
trat, în medie, pe republicã.

Caseta 3.1.2.

Reabilitarea infrastructurii sociale

Un rol semnifica-

tiv în întãrirea secu-

ritãþii umane revine

microproiectelor

pentru infrastructu-

ra socialã. Sub acest

aspect, meritã aten-

þie experienþa Fon-

dului de Investiþii

Sociale (FIS). Creat în a. 1997, Fondul are menirea de a ajuta la

reabilitarea sferei sociale în localitãþile rurale. Au fost   selectate 519

sate care sunt calificate drept  zone rurale defavorizate. Pentru aces-

tea sunt iniþiate în mod prioritar 214 proiecte investiþionale de dez-

voltare durabilã a capacitãþilor sferei sociale. Subiectul preocupãrilor

îl constituie: (i) reþeaua de drumuri; (ii) ºcolile;  (iii) spitalele; (iv)

casele de culturã; (v) magazinele; (vi) sistemul de   aprovizionare cu

apã; (vii) gazificarea. Pânã în prezent au fost implementate 17 proi-

ecte în 6 raioane din Moldova. Alte 25 proiecte sunt în faza de con-

tractare ºi aprobare. Pe viitor se prevede implementarea încã a 400

microproiecte  având costul total de 15 mln. dol SUA.

Partajarea cheltuielilor are loc în baza co-finanþãrii: Guvernul re-

publicii, comunitãþile rurale, credite de la Banca Mondialã, granturi

de la guvernele strãine, organizaþiile non-guvernamentale. Astfel, 85%

din mijloacele FIS sunt acordate de cãtre donatorii internaþionali.

Comunitãþile rurale contribuie cu 15% din costul proiectului. Din ele

1/5 sunt alocaþii în bani, iar restul - materiale de construcþie, tehnica

ºi utilajul necesar.

Sursã: datele BM-Moldova
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Formarea veniturilor gospodãriilor
casnice este în strânsã corelaþie cu genul

de activitate al membrilor familiilor. Ast-
fel, 76,5% din venitul total disponibil al
fermierilor provine din ocupaþiile agrare
de antreprenoriat; în cazul lucrãtorilor
non-agrarieni, 61,6% din venit provine
din activitãþi salariale; 65,6% din toate
veniturile antreprenorilor se formeazã în
cadrul activitãþilor independente,  39,6%
din care -  în domeniile comerþ-interme-
diere, iar  26,0% - în activitãþi non-agri-
cole. Pentru angajaþii sectorului agrar ºi
pensionari, genul activitãþi nu corespunde
cu sursa principalã de venit; pentru ei
veniturile provin preponderent din
activitãþi agricole auxiliare.
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Lotul de pãmânt pe care-l posedã gos-
podãria exercitã un rol impunãtor în for-
marea bazei de venituri, iar pentru multe
familii reprezintã chiar unica sursã de a
supravieþui.  În medie, circa 76,3% din
gospodãriile casnice dispun de loturi de
pãmânt. În acelaºi timp, practic toate
gospodãriile din zonele rurale  dispun de
parcele de pãmânt, pe când cele din
zonele urbane doar 42,2%. Din terenurile
de pãmânt pe care le posedã gospodãriile
casnice, principalul îl constituie parcele-
le auxiliare de pe lângã casã: în zonele
rurale ele alcãtuiesc 91,3%, iar în cele
urbane - 53,7% din total. Din numãrul
total al gospodãriilor orãºeneºti care dis-
pun de loturi de pãmânt, circa 40,1% sunt
parcele din asociaþii pomicole. În zonele
rurale, 8,4% din terenurile agricole sunt
în posesia gospodãriilor þãrãneºti.

În ansamblu, asigurarea cu locuinþe a
populaþiei este suficientã. O gospodãrie
dispune în medie de 62,7 m.p. de
suprafaþã totalã, din care suprafaþa utilã
constituie 44,1 m.p. pe care sunt ampla-

sate în medie 2,8 camere. Locuitorii din
zonele rurale dispun de locuinþe mai
spaþioase, decât cei din localitãþile urbane,
suprafaþa acestora fiind de 1,5 ori mai
mare. În schimb, dotarea locuinþelor ru-
rale cu facilitãþi comunale este insufi-
cientã.

De remarcat cã, de obicei, familiile
cu copii au condiþii de trai mai dificile
decât celelalte gospodãrii. Spre exemplu,
familia compusã dintr-o persoanã dispune
în medie de 46 m.p. suprafaþã totalã loc-
ativã, iar cuplul fãrã copii deþine 62,5 m.p.
În acelaºi timp, o familie cu trei ºi mai
mulþi copii dispune în medie de 68,4 m.p.
( familia monoparentalã de 52,7 m.p.).
Un fapt pozitiv este cã mai bine de 91,6%
din familii trãiesc în  case sau aparta-
mente separate, spre deosebire de trecu-
tul nu prea îndepãrtat. Circa 84,2% din
familii au transformat locuinþele în pro-
prietate privatã. Cea mai mare parte a
gospodãriilor casnice de la sate (97,9 la
sutã) posedã locuinþe private  sub formã
de case separate (96,7 la sutã). Doar 62,3
la sutã din populaþia cuprinsã de sondaj
din gospodãriile casnice urbane este în
proprietatea locuinþelor, majoritatea
(63,1%) având  apartamente separate.

Insecuritatea economicã a populaþiei
republicii îºi gãseºte reflectare în  com-
portamentul cumpãrãtorului, precum ºi
în dinamica ºi structura cheltuielilor de
consum. Motivul principal care reduce
cheltuielile gospodãriilor îl constituie nive-
lul scãzut al veniturilor ce revine fiecãrei
persoane. În structura cheltuielilor de
consum predominã cheltuielile alimen-
tare, care reprezintã  65,7%.

Ponderea înaltã a cheltuielilor alimen-
tare în bugetele gospodãriilor casnice con-
firmã extinderea sãrãciei în Moldova. Spre
deosebire de alte state ºi chiar de situaþia
înregistratã la începutul anului 1990, când
ponderea cheltuielilor alimentare consti-
tuia 34-35%, Moldova se aflã în prezent
în zona insecuritãþii alimentare. Calitatea
ºi compoziþia nutritivã a alimentaþiei s-a
deteriorat considerabil. Din lipsã de bani,
majoritatea populaþiei se confruntã cu
dificultãþi în procurarea produselor ali-
mentare de bazã. Valoarea caloricã a

Tabelul 3.1.1

Asigurarea cu locuinþe

Urban Rural Total

Tipul de proprietate a locuinþei

 De stat 18,9% 0,5% 7,8%

 Departamentalã 11,8% 0,1% 4,8%

 Cooperatistã 4,5% 0,1% 1,8%

 Particularã 62,3% 97,9% 83,7%

 Închiriatã de particulari 2,4% 1,3% 1,7%

 Altele 0,1% 0,1% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Tipul locuinþei

 Apartament separat 63,1% 0,6% 25,5%

 Apartament comunal 0,0% 0,0% 0,0%

 Cãmin 12,2% 4,9%

 Casã separatã 20,1% 96,7% 66,1%

 O parte de casã 4,4% 2,6% 3,3%

 Altele 0,1% 0,1% 0,1%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Numãrul mediu de camere 2,2 3,1 2,8

Suprafaþa medie a locuinþei (m2) 47,8 71,5 62,7

Sursã: datele sondajului BGC, 1998
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alimentaþiei a scãzut în ultimii trei ani de
1,3 ori, atingând în 1998  1980,3 calorii
pentru o persoanã. Aceasta este sub pragul
de 2,500 calorii, stabilit de cãtre
Organizaþia Mondialã a Alimentaþiei
(OMA). Subnutriþia afecteazã  straturile
sãrace ale societãþii. S-a estimat cã 20%
din cea mai sãracã chintilã a populaþiei
primeºte zilnic doar 1775 calorii, sau 85%
din media pe republicã. Alte 10%  de la
nivelul de jos al societãþii  au alimentaþia
sub nivelul critic de 1500 calorii, carac-
terizat de OMA ca o formã a foametei.

Particularitatea consumului individ-
ual în Moldova  constã în reducerea
esenþialã a cheltuielilor pentru alimentaþia
în afara cãminului familial. Aceasta este
motivat de creºterea substanþialã a
preþurilor la bucatele preparate ºi servite
în unitãþi de alimentaþie publicã. Din
aceastã cauzã marea majoritate a
populaþiei preferã sã procure  produse
alimentare de pe piaþã pentru prepararea
alimentelor acasã. Acest fenomen are
avantaje ºi dezavantaje. Avantajul este cã
alimentaþia la domiciliu este relativ mai
ieftinã ca cea din cantine ºi aceasta se
rãsfrânge pozitiv asupra bugetelor casnice.
Dezavantajul este de ordin social, întrucât
tot mai puþin timp rãmâne pentru copii,
familie ºi autodezvoltare.

Spre deosebire de statele occidentale,
în structura cheltuielilor individuale ne
alimentare din Moldova predominã mãr-
furile de primã necesitate (îmbrãcãmintea,
încãlþãmintea, lenjeria, articole de igienã
personalã), în vreme ce mãrfurile de lungã
duratã ocupã un loc modest.

În acelaºi timp, pare a fi suficientã
dotarea gospodãriilor casnice cu mãrfuri
de lungã duratã procurate în trecut, cum
ar fi televizoare (86 la 100 familii); frigi-
dere (73 la 100 familii); maºini de spãlat
(52 la 100 familii).Totodatã, gradul de
asigurare a gospodãriilor rurale cu teh-
nicã de uz casnic este inferior celui din
familiile din zonele urbane. La 100 fa-
milii de la sate revin cu 15 televizoare
mai puþin (15,5%) ca la oraº; frigidere cu
25 (28,4%); maºini de spãlat cu 23
(35,7%).

Astfel, asupra securitãþii economice
a populaþiei în Republica Moldova  pla-
neazã un  pericol considerabil. Aceastã
situaþie se agraveazã datoritã faptului cã
posibilitãþile statului de reglementare a
acestor procese nu au fost valorificate pe
deplin. Întãrirea securitãþii economice
necesitã includerea politicii veniturilor în
cadrul general al dezvoltãrii socio-eco-
nomice a Republicii Moldova.

Pentru consolidarea securitãþii eco-
nomice a diferitor grupuri sociale ale
populaþiei este necesarã luarea urmãtoare-
lor mãsuri:

l Perfectarea sistemului de remuner-
are a muncii, ridicarea conþinutului
real al salariului ºi ajustarea lui la rit-
murile inflaþiei;

l Ajustarea salariilor din sectorul
public la salariile sectorului privat prin
intermediul sistemului acordurilor tar-
ifare colective (ramurale);

l Majorarea veniturilor angajaþilor
din sectorul agrar prin  crearea con-
diþiilor necesare desfãºurãrii unor
activitãþi eficiente ºi reducerii trep-
tate a discrepanþelor la preþurile din-
tre produsele agricole ºi  tehnica ag-
ricolã, îngrãºãminte minerale, carbu-
ranþi etc.;

l Elaborarea unui set de programe
privind protejarea veniturilor categori-
ilor socialmente vulnerabile ale
populaþiei, cum ar fi bãtrânii solitari,
invalizii, familiile numeroase, întãrind
acordarea ajutoarelor sociale nomi-
nale;

l Complementarea Programului na-
þional de eradicare a sãrãciei  cu
activitãþi sectorale de voluntariat ºi car-
itate de localizare  ºi reducere a zonelor
de sãrãcie;

Restructurarea sistemului de impozi-
tare în scopul redistribuirii poverii fiscale
purtatã de cãtre pãturile sãrace ale
societãþii prin mãrirea bazei de impozi-
tare, incluzând în circuitul fiscal �econo-
mia tenebrã�.
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3.2. Schimbãri în distribuirea
veniturilor ºi lãrgirea
disparitãþii lor: �noii
bogaþi� ºi �noii sãraci�

Stratificarea socialã este un fenomen
indispensabil al vieþii cotidiene. Ea se
manifestã atât în statele industrial dez-
voltate, cât ºi în cele care fac primii paºi
pe fãgaºul economiei de piaþã. Diferen-
þierea socialã a populaþiei este condiþionatã
în mare mãsurã de natura fiinþei umane.
Oamenii au un comportament diferit în
ceea ce priveºte aportul lor la crearea
bunãstãrii individuale, cât ºi consumul de
bunuri ºi servicii. Unii sunt tentaþi spre un
consum exagerat, alþii, dimpotrivã , sã
economiseascã mai mult. În plus, deose-
birile în ceea ce priveºte capacitãþile fiz-
ico-mentale de a munci pe care le posedã
oamenii ºi locul lor diferit în ierarhia so-
cialã-cauzeazã de asemenea discrepanþe în
bunãstarea oamenilor.

Stratificarea socialã devine mai pro-
nunþatã într-o lume incertã cum este
tranziþia la economia de piaþã. Efectele
proceselor transformatorii au exercitat un
impact negativ asupra  standardelor de
trai, aprofundând inegalitatea veniturilor
ºi a cheltuielilor. În contextul recesiunii
economice, erodarea veniturilor reale ale
populaþiei are consecinþe distribuþionale
negative pe termen lung, facilitând ex-
tinderea sãrãciei. Republica Moldova, la
fel ca ºi alte state în tranziþie din Europa,
atestã unul din cele mai înalte ritmuri de
creºtere a stratificãrii sociale a populaþiei
dupã nivelul bunãstãrii. În medie, pe peri-
oada 1995-1998 coeficientul Gini a
crescut cu 15,4 puncte procentuale, at-
ingând la începutul anului 1999 cota de
44,1. Natura evenimentelor socio-eco-
nomice aratã cã nu existã premise care ar
semnala schimbarea acestei tendinþe.

Adâncirea inegalitãþii ºi a stratificãrii
sociale este cauzatã preponderent de ur-
mãtoarele evenimente:

l Liberalizarea structurii salariilor ca
urmare a anulãrii barierelor birocrati-
ce în politica de remunerare ºi spori-
rea ponderii surselor netradiþionale de
venit (operaþiuni valutare, arendarea

�Sãrãcia e un izvor
de rele fizice ºi
morale, dar e tot
atât de adevãrat cã
relele morale sunt
la rândul lor cauze
ale decadenþei
economice.�

Mihai Eminescu

activelor, dobânda de la hârtiile de
valoare etc.). Efectul cumulativ al aces-
tor fenomene rezultã în creºterea dis-
persiei veniturilor chiar dacã profilul
educaþional-profesional al lucrãtorilor
nu s-a schimbat. Ca urmare, gradul
de volatilitate al câºtigurilor devine mai
înalt datoritã riscurilor pe care ºi le
asumã persoana în momentul anga-
jãrii în activitãþi sau eºecurilor frecvente
ale business-ului.

l  Dezvoltarea sectorului privat ºi ex-
tinderea gradului de flexibilitate pe
piaþa muncii au mãrit gama opþiunilor
dintre sectorul public (relativ inefi-
cient) cu salarii mici dar determinate
(fixate) ºi sectorul privat cu salarii mai
mari, dar ºi cu un grad de risc mai
sporit. Evidenþele  empirice aratã cã
oamenii sunt pentru sectorul privat.
Astfel se manifestã o redistribuire a
forþei de muncã din sectorul public
cãtre cel privat. În 1998 la întreprin-
derile ºi organizaþiile publice erau
angajaþi 26% din numãrul total al ce-
lor ocupaþi în economia naþionalã,
faþã de 55%  în anul 1992.

l Privatizarea ºi reformele structurale
au impulsionat activitãþile de antre-
prenoriat care implicã o diferenþiere
mai mare în remunerare. Producând
modificãri esenþiale în forma de pro-
prietate ºi opþiunile de angajare, pri-
vatizarea conduce în ultima instanþã
la inegalitãþi în distribuirea venitului
global. Aºa cum activele publice sunt
procurate la licitaþii preponderent de
cãtre pãturile înstãrite ale societãþii,
acestea din urmã sunt într-o poziþie
net avantajoasã faþã de pãturile sãrace
în ceea ce priveºte consolidarea
bunãstãrii personale. Sursele de venit
devin mai variate ºi mai puþin depend-
ente faþã de  restricþiile ºi barierele
guvernamentale. În acelaºi timp, con-
centrarea activelor în mâinile unui
grup restrâns de populaþie adânceºte
ºi mai mult gradul de inegalitate al
veniturilor, întrucât discrepanþele din-
tre salariile din sectorul de stat ºi ven-
iturile private devin tot mai semnifi-
cative.
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l Crearea de noi pieþe de servicii în
care sectorul privat poate substitui
parþial sectorul public în prestarea
unor servicii de bazã, cum ar fi
învãþãmântul, ocrotirea sãnãtãþii,
telecomunicaþiile etc. Explicit, aceste
transformãri ar putea sã nu afecteze
pãturile sãrace dacã ele n-ar conduce
la o reducere a numãrului de angajaþi
în instituþiile publice. Însã de road-
ele sectorului privat al serviciilor vor
beneficia preponderent pãturile bo-
gate ale societãþii, întrucât numai ele
îºi pot permite pentru moment sã
achite suprataxe pentru ºcoli elitare,
servicii medicale alese, telefon celu-
lar, etc. Astfel noile pieþe private de
servicii creeazã posibilitatea pentru
actorii bogaþi ai societãþii de a avea
acces la  furnizarea luxoasã a servici-
ilor de bazã, sporind în acest mod
beneficiul ipotetic al cheltuielilor alo-
cate pentru procurarea acestor serv-
icii. Drept urmare, distanþa dintre
bunãstarea pãturilor bogate ºi cele
sãrace se adânceºte considerabil.

Astfel, accentuarea  stratificãrii sociale
a populaþiei derivã din reformele eco-
nomice ºi constituie un proces obiectiv
al etapei de adaptare a economiei repub-
licii la noile condiþii de piaþã. Însã gradul
de diferenþiere a populaþiei dupã venituri
a depãºit limitele  critice ºi a cãpãtat un
caracter negativ ºi distructiv. La aceasta a
contribuit într-o mãsurã oarecare ºi tra-
tarea inechitabilã a factorilor de producþie
�capitalul ºi forþa de muncã-conform
cãreia munca vie este subordonatã  cap-
italului. Expresia materialã  a acestei
poziþii constã în aceea cã aportul forþei
de muncã în rezultatele finale se subap-
reciazã, în vreme ce rolul factorilor ma-
teriali (capitalul ºi tehnologiile) se supraes-
timeazã.

Destrãmarea sistemului vechi de asig-
urare a unui nivel decent de viaþã care
garanta totuºi marii majoritãþi a populaþiei
standarde de trai modeste, a condus la o
ruinare totalã a calitãþii vieþii. Sãrãcia a
cãpãtat caracter de masã. Situaþia se
agraveazã prin faptul cã pe fundalul pau-
perizãrii  masive a populaþiei, s-a creat

un segment de populaþie care dispune de
venituri fabuloase provenite preponder-
ent din acþiuni dubioase.

Rezultatele cercetãrilor bugetelor gos-
podãriilor casnice atestã o diferenþiere
semnificativã a populaþiei dupã venituri.
Drept confirmare poate servi faptul cã
20% din populaþia cea mai puþin asigu-
ratã (prima cuantilã) dispune de numai
3,4%  din veniturile bãneºti globale, de
vreme ce  20% din populaþia cea mai în-
stãritã (cuantila a cincia)  acumuleazã
50,3% din avuþia socialã. Coeficientul de
diferenþiere a decilelor (raportul dintre
10% cel mai bogat segment al societãþii ºi
10% cel mai sãrac) este de peste 35 de
ori. Valoarea coeficientului Gini, care
caracterizeazã gradul stratificãrii sociale,
constituie 44,1. În acelaºi timp, studiile
internaþionale confirmã cã dacã valoarea
coeficientului Gini oscileazã în limita 29-
31, atunci þara respectivã dispune de un
grad mediu de inegalitate a distribuirii
veniturilor populaþiei. Dacã însã coefi-
cientul Gini depãºeºte valoarea de 35,
atunci situaþia se caracterizeazã printr-un
grad înalt de inegalitate în distribuire.

În acest fel, conform criteriilor mondi-
ale, situaþia din domeniul relaþiilor de dis-
tribuire a veniturilor globale poate fi cali-
ficatã ca fiind deosebit de gravã. În mod
efectiv, distribuirea veniturilor are un cara-
cter ºi mai neuniform, deoarece din anal-
iza bugetelor gospodãriilor casnice au fost
omise veniturile parveniþilor, iar venitur-
ile nelegale, semilegale ºi neformale care
se formeazã în cadrul economiei tenebre
nu sunt luate la evidenþã nicãieri.
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Fig.3.2.1.

Profilul �noilor bogaþi� în 1998, %

Sursã: datele sondajului BGC,1998
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Distribuirea membrilor gospodãriilor
casnice pe chintile conform venitului
mediu pe persoanã dã posibilitatea de a
evidenþia factorii ce influenþeazã acest
fenomen. Dispersia populaþiei dupã nive-
lul bunãstãrii  se manifestã în urmãtoarele
tendinþe:

l  Asupra caracterului ºi gradului de
diferenþiere a veniturilor disponibile
globale influenþeazã în primul rând
fluctuaþiile în nivelul veniturilor bãneºti.
Impactul  surselor de venit în naturã
este mai puþin semnificativ asupra di-
mensiunilor distribuirii bunãstãrii. Ast-
fel, 20% din populaþia cea mai sãracã
dispune de 8,2% venituri în naturã,
iar 20% din cei mai bogaþi �respectiv
de 30,7%. Distribuirea veniturilor în
naturã este mai uniformã decât dis-
tribuirea veniturilor globale. În acelaºi
timp, se observã o diferenþiere mai
pronunþatã dupã veniturile bãneºti: mai
puþin de 1%  din veniturile globale
ajung la pãturile cele mai sãrace  ale
populaþiei, în vreme ce aproape 62%
sunt însuºite de cãtre segmentele cele
mai bogate ale societãþii;

l Heterogenitatea distribuirii populaþiei
rurale ºi urbane dupã chintile. Dacã
în prima chintilã (cea mai sãracã) in-
trã fiecare al treilea membru al  gos-
podãriei casnice, din rândurile gos-
podãriilor rurale fiecare al cincilea in-
divid aparþine acestei categorii. O im-
agine absolut diferitã este datã de cara-
cterul distribuirii populaþiei pe chin-

Tabelul 3.2.1

Repartizarea gospodãriilor casnice pe chintile în funcþie
mãrimea familiei, %

Compoziþia familiilor Total         Inclusiv pe chintile

1 2 3 4 5

Cu 1 copil 100,0  17,8 19,1 20,0 20,6 22,5

Cu 2 copii 100,0  24,0 21,1 22,2 18,2 14,5

Cu 3 copii 100,0 28,3 27,5 20,3 14,0  9,9

Cu 4 ºi mai 100,0 36,2 32,8 14,4 13,7  2,9
mulþi copii

Fãrã copii 100,0 12,9 15,2 19,1 24,0 28,8

Sursã: calculele CISR în baza datelor sondajului BGC pe 1998

tilele cele mai bogate. Aici intrã 27,5
% locuitori din zonele urbane ºi nu-
mai 10,9% din cele rurale;

l Se manifestã o strânsã corelaþie în-
tre nivelul bunãstãrii gospodãriei ºi
numãrul de copii. Cu cât numãrul de
copii în familie este mai mare, cu atât
nivelul de bunãstare este mai mic. ªi
invers, cu cât familia este mai puþin
numeroasã (ºi nu are copii), cu atât
nivelul bunãstãrii este mai înalt ºi prob-
abilitatea de a evita sãrãcia este mai
mare. Din numãrul total de gospodãrii
care au 4 ºi mai mulþi copii, ponderea
celor sãraci constituie 36,2%;  gos-
podãriile cu 3 copii-28,3%; cu 2 copii-
24,0% ºi cu un copil-17,8%. În acelaºi
timp, din numãrul total de gospodãrii
cu un singur copil din straturile bo-
gate ale societãþii  fac parte doar
22,5%,; cu 2 copii-14,5%; cu 3 copii-
9,9%; cu 4 ºi mai mulþi copii-2,9%
(tabelul 3.2.1);

l  Caracterul diferenþierii veniturilor
depinde direct de locul ºi apartenenþa
persoanei date la anumite straturi so-
ciale. Din numãrul total de fermieri
incluºi în cercetarea bugetelor gos-
podãriilor casnice doar fiecare al ºap-
telea este atribuit  chintalelor cele mai
bogate, în vreme ce fiecare al cin-
cilea a nimerit în categoriile cele mai
sãrace ale societãþii. O diferenþiere
mai profundã este caracteristicã gos-
podãriilor angajaþilor din sectorul
agrar. Din numãrul lor total,  24,0%
sunt gospodãrii sãrace ºi doar 10,8%
pot fi calificate ca familii înstãrite.

Fig. 3.2.2

Profilul �noilor sãraci� în 1998, %

Sursã: sondaje sociologice ºi datele BGC,
anul 1998
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O tendinþã diametral opusã este cara-
cteristicã pentru lucrãtorii sectorului non-
agrar ºi antreprenoriat. În prima chintilã
(cea mai sãracã) sunt cuprinºi 17,5% per-
soane din sectorul non-agrar ºi 10,9%
persoane de antreprenori. În acelaºi timp,
în chintila de sus (a cincia) au nimerit
29,3%  non-agrarieni ºi 41,0% antre-
prenori (tabelul 3.2.2).

Asimetria observatã în dispersia
bunãstãrii gospodãriilor de fermieri ºi lu-
crãtorilor din sectorul agrar, pe de o parte,
ºi a gospodãriilor de antreprenori ºi lu-
crãtori non-agrari, pe de altã parte, este
confirmatã de  veniturile medii bãneºti
pe persoanã. Astfel, venitul mediu dis-
ponibil ce revine la un angajat din sec-
torul agrar constituie 77,5% din media
pe eºantionul tuturor gospodãriilor cas-
nice; 85,9% pentru gospodãriile de fer-
mieri; 120,7% pentru lucrãtorii sectoru-
lui non-agrar ºi 164,5% pentru antre-
prenori.

(v) Particularitãþile diferenþierii popu-
laþiei pe diferite categorii socio-eco-
nomice  au determinat ºi specificul repar-
tizãrii membrilor gospodãriilor dupã surse-
le de venituri. Din cea mai sãracã grupã
socialã face parte doar fiecare a treisp-
rezecea persoanã ale cãrei venituri se
formeazã din sfera muncii angajate (sal-
ariate) ºi fiecare a ºasea persoanã, ce-ºi
deþine câºtigul din activitãþile de antre-
prenoriat. Pe de altã parte, mai bine de o
treime din lucrãtorii angajaþi în activitãþile
salariale ºi aproape 40% din numãrul per-
soanelor care au venit din activitãþi de
antreprenoriat, fac parte din categoriile
cele mai bogate ale societãþii. Corelarea
dintre caracterul dispersiei bunãstãrii pe
grupuri socio-economice de populaþie ºi
distribuirea lor pe chintile se manifestã ºi
la alte surse de venituri individuale (tabelul
3.2.3).

(vi) Locul de muncã este un factor
important în determinarea gradului de
diferenþiere materialã a populaþiei. Din
numãrul total de gospodãrii ocupate în
agriculturã, silviculturã ºi apiculturã, doar
13,3%  sunt incluse în chintalele cele mai
înstãrite (iv ºi v). În acelaºi timp, în stra-
turile bogate ale societãþii intrã 32,8%

Tabelul 3.2.2

Repartizarea gospodãriilor casnice pe chintile în funcþie
de apartenenþa lor la diferite pãturi socio-economice, %

Categorii Total              Inclusiv pe chintile
social-economice

1 2 3 4 5

Fermieri 100,0 19,7 25,0 23,6 17,9 13,8

Angajaþi în 100,0 24,0 27,3 20,5 17,4 10,8
sectorul agrar

Lucrãtori din 100,0 17,5 15,3 17,4 20,5 29,3
sectorul non-agrar

Antreprenori 100,0 10,9  9,1 22,8 16,2 41,0

Pensionari 100,0 18,4 18,9 22,8 23,0 16,9

Alte categorii 100,0 38,3 18,9 15,5 16,8 10,5

Sursã: calculele CISR în baza datelor sondajelor BGC pe 1998

lucrãtori din transport ºi telecomunicaþii,
37,9% din industriile de prelucrare, elec-
troenergeticã ºi gospodãria comunalã,
49,1% lucrãtorii din sfera comercialã. O
situaþie similarã se manifestã  ºi în raport
cu profesiile membrilor gospodãriilor cas-
nice: cu cât este mai înalt gradul de cal-
ificare al lucrãtorilor, cu atât mai multe
persoane aparþin chintalelor de sus (cele
mai bogate). Astfel în chintalele IV ºi V
intrã 54,7% conducãtori ºi funcþionari
superiori, 45,5% specialiºti de înaltã cal-
ificare ºi 36,6% muncitori calificaþi din
industrii.

Tabelul 3.2.3

Repartizarea gospodãriilor casnice pe chintile în funcþie de
sursele de venit, %

Sursele de venit       Total           Inclusiv pe chintile

1 2 3 4 5

Venituri din munca 100,0 7,7 14,3 19,6 24,3 34,1
salariatã

Venit din activitãþi 100,0 23,7 25,2 21,5 18,2 11,4
individuale agrare

Antreprenoriat 100,0 15,4 7,3 19,3 20,5 37,5

Plãþi sociale 100,0 15,0 16,1 22,4 26,4 20,1

Alte venituri 100,0 38,3 18,9 15,5 16,8 10,5

Sursã: calculele CISR  în baza datelor sondajelor BGC pe 1998
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Combaterea sãrãciei

Strategia naþionalã de atenuare a sãrãciei

Strategia naþionalã de eradicare a sãrãciei constã din 2 elemente: (i)

promovarea oportunitãþilor economice pentru folosirea  productivã

a unicului bun pe care-l posedã din abundenþã sãracii forþa lor de

muncã; (ii) prestarea serviciilor sociale de bazã prin intermediul

sistemului de protecþie socialã.

Sursã: PNUD, Strategia naþionalã de atenuare a sãrãciei în Republica
Moldova pe anii 1998-2000

Bunãstarea familiilor se aflã în strân-
sã dependenþã de nivelul educaþional al
membrilor ei. Din numãrul total de gos-
podãrii, membrii cãrora posedã studii
superioare ºi superioare neterminate, doar
12,2% sunt calificaþi ca fiind foarte sãra-
ci, în vreme ce  40,7% dispune de veni-
turi foarte mari ºi fac parte din chintalele
bogate. Totodatã, ponderea  persoanelor
cu studii medii incomplete care aparþin
chintilei I ( cea mai sãracã) este destul de
importantã - 18,6% , pe când  ponderea
lor în chintila V (cea mai bogatã), este
nesemnificativã - doar 15,2%.

Astfel, în Republica Moldova se man-
ifestã o adâncire masivã a stratificãrii so-
ciale care capãtã proporþii ameninþãtoare.
Drept urmare, la un pol al societãþii un
grup relativ mic de persoane deþin grosul
bogãþiei sociale, iar la polul opus, marea
majoritate a populaþiei trãieºte în sãrãcie
ºi nu dispune de mijloace pentru a-ºi asig-
ura un nivel decent de trai. Posibilitãþile
acestei categorii de a contribui la dez-
voltarea umanã sunt extrem de limitate,
ceea ce o face sensibilã ºi  vulnerabilã la
transformãrile ce se produc astãzi în so-
cietate. Fenomenul sãrãciei devine tot mai
pronunþat ºi se manifestã prin urmãtoarele
particularitãþi:

l proporþiile rãspândirii sãrãciei în
Republica Moldova s-au dovedit a fi
mai mari ca în þãrile din Europa Cen-
tralã ºi de Est sau CSI;

l din grupurile afectate de sãrãcie fac
parte nu numai categoriile social-vul-
nerabile (pensionarii, familiile numer-
oase, invalizii, ºomerii), dar ºi o bunã
parte din lucrãtorii sferei de producþie,
inclusiv muncitori calificaþi;

l populaþia afectatã de sãrãcie, care
îºi pãstreazã standarde minime în ce
priveºte nivelul educaþional, para-
metrii sãnãtãþii, aprovizionarea cu
bunuri de bazã (locuinþe, mãrfuri de
lungã duratã), ceea ce amortizeazã
substanþial consecinþele distribuþionale
ºi inegalitatea bunãstãrii;

l categoriile afectate de sãrãcie se
caracterizeazã printr-o mobilitate
redusã a forþei de muncã, din care
motiv marea majoritate a colectivitãþii
nu are posibilitatea de a ieºi în afara
localitãþii pentru a practica angajarea
dublã;

l rãspândirea sãrãciei în masã este
însoþitã de formarea mecanismului
autoreproducerii  formei ei cronice,
unul din elementele cãreia constã în
diminuarea consumului social ºi in-
dividual.

Politici pasive

protecþia socialã

a sãracilor

Politici active

promovarea oportunitãþilor

economice pentru sãraci

l lucrãri publice pentru

persoanele cu calificare

joasã

l acces lãrgit al sãracilor

la pãmânt, infrastucturã

ºi resursele productive;

l programe speciale

de acordare a creditelor

pentru sãraci;

l impozitare moderatã

a activitãþii desfãºurate

de cãtre sãraci

l compensaþii nominative

în bani;

l ajutoare sociale

ocazionale;

l transferuri în naturã;

l subvenþionarea serviciilor

comunale;

l facilitãþi la transportul

public;

l îngrijire la domiciliu;

l asistenþã socialã

instituþionalizatã;

Caseta 3.2.1.
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3.3. Accesul diferenþiat
la bunurile ºi serviciile sociale

Printre factorii ce influenþeazã acce-
sul populaþiei la bunurile materiale ºi as-
upra volumului, structurii ºi calitãþii con-
sumului personal se evidenþiazã douã gru-
puri principale, egale ca valoare. Din fac-
torii primului grup fac parte, în primul
rând: extinderea drepturilor proprietãþii
private, inclusiv dreptul la imobil; apariþia
unei game variate de mãrfuri ºi servicii,
tradiþionale pentru þãrile dezvoltate dar
noi pentru consumatorul din Moldova;
creºterea culturii generale de consum. În
etapa actualã, aceste schimbãri favorabile
sunt în conflict cu formarea cererii solv-
abile corespunzãtoare (grupul 2 de fac-
tori), ceea ce a condus la intensificarea
diferenþelor dintre indivizi privind acce-
sul la bunurile sociale.

Efectul limitãrii volumului disponibil
de venituri asupra posibilitãþii de consum
a diferitelor bunuri sociale se reflectã în
diferenþierea cuantumului cheltuielilor de
consum în secþiunea grupurilor cu venit.
Accesibilitatea diverselor bunuri sociale
variazã între I�a  (cea mai sãracã) ºi a
X�a (cea mai bogatã) decilã a grupu-
rilor cu venit ale populaþiei de mai mult
de 6 ori. În acelaºi timp, sursele ce asig-
urã populaþiei posibilitãþi atât de variate
de consum, se deosebesc esenþial.

Pentru a�ºi realiza cerinþele  solva-
bile, toate pãturile populaþiei sunt nevoite,
în afarã de veniturile curente, sã atragã
economii ºi mijloace din vânzarea
proprietãþii ºi obiectelor de consum fo-
losite. Venitul bãnesc curent acoperã de
la 16,3 % din toate cheltuielile de con-
sum ale populaþiei în primul grup decil
pânã la 98,9 % � în grupul al IX�lea.
Numai veniturile curente ale populaþiei
din grupul decilei  X-cea permit formar-
ea cererii solvabile fãrã antrenarea mi-
jloacelor acumulate anterior.

Un loc determinant în structura
bunurilor sociale de consum ale tuturor
grupurilor cu venit îl ocupã produsele al-
imentare. Acestora le revine de la 65,5 %
din toate cheltuielile populaþiei primului
grup decil, pânã la 50,6 % � în decila a

�În þara condusã
bine se ruºineazã
de sãrãcie.
În þara condusã
prost se ruºineazã
de bogãþie�.

Confucius

X�a. Dar greutatea specificã mare a chel-
tuielilor alimentare nu le asigurã famili-
ilor cu venit mic un nivel corespunzãtor
de consum.

Destul de serioasã este ºi problema
rãmânerii în urmã a consumului produselor
din carne ºi lapte a populaþiei din primul
grup decil. În raport cu nivelul consumu-
lui populaþiei din grupul zece decil, întâr-
zierea este de : 9,3 la carnea de vitã, 6,0 la
semipreparatele din carne, 5,8 la carnea
de pasãre, 8,5 la carnea de porc, 4,5 la
smântânã, 4,9 la brânzã, 5,0 la unt. O
diferenþã mai micã s�a constatat în con-
sumul produselor de pâine ºi al cartofilor.
Cu toate acestea, populaþia tuturor gru-
purilor decile se orienteazã spre producþia
din gospodãriile individuale, din contul
cãreia este asiguratã consumarea a 65,5 %
cartofi, 77,4 % lapte, 65,6% ouã, 59,3%
legume, 59,7% fructe ºi boabe, 61,8 %
brânzã. Existenþa lotului de pãmânt a de-
venit un factor destul de important al ac-
cesului grupurilor de populaþie cu venit
mic la produsele alimentare.

Iregularitatea (ºi chiar tendinþele) di-
namicii capacitãþii de cumpãrare a popu-
laþiei a unor produse alimentare aparte a
contribuit la excluderea lor forþatã din
consum (în primul rând în familiile cu
nivel scãzut de trai). Înlocuirea acestor
produse cu cele mai puþin valoroase din
punct de vedere caloric, a dus la deterio-
rarea structurii raþiei alimentare.

Ca urmare, asigurarea valorii calorice
a alimentaþiei a început, într�o mãsurã
mult mai mare ca înainte, sã se obþinã pe
contul produselor din pâine ºi cartofi.
Intensificarea dezechilibrului raþiilor ali-
mentare dupã conþinutul de proteine,
grãsimi, hidraþi de carbon, vitamine ºi
microelemente poate avea urmãri nega-
tive de lungã duratã asupra sãnãtãþii ºi
activitãþii vitale a populaþiei.

Schimbãrile ce au avut loc în volu-
mul ºi structura ofertei produselor alimen-
tare ºi înlãturarea radicalã a deficitului ºi
posibilitãþilor de sezon pe piaþa de con-
sum au mãrit, indiscutabil, capacitãþile de
satisfacere cu produse alimentare a
populaþiei din Moldova. Aceste schim-
bãri au fost însoþite, însã, de reducerea
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accesului la produse pentru majoritatea
populaþiei ºi schimbarea proporþiilor de
consum. Este evident cã restabilirea struc-
turii de consum a produselor alimentare
ºi revenirea la proporþiile ºtiinþific funda-
mentate, va cere o perioadã de timp mult
mai îndelungatã decât distrugerea ei.

 Experienþa mondialã demonstreazã
cã odatã cu creºterea nivelului de trai al
populaþiei în structura cheltuielilor de con-
sum pentru mãrfurile ne alimentare are
loc o reducere constantã a cotei cheltu-
ielilor pentru obiectele de uz curent ºi
creºterea greutãþii specifice a cheltuielilor
pentru obiectele de folosinþã îndelungatã.
În Moldova aceastã tendinþã nu se con-
firmã. Cheltuielile de consum pentru
mãrfurile ne alimentare ale populaþiei
grupului zece decil au depãºit de 10,0 ori
cheltuielile populaþiei pentru aceleaºi
scopuri din primul decil.

Cota de cheltuieli pentru obiectele de
uz curent strict necesare � îmbrãcãminte
ºi încãlþãminte � este în primul grup decil
de la 49,3 % din totalul cheltuielilor pen-
tru mãrfurile ne alimentare 71,6 % în al
II�lea; pânã la 80,4 % � în  al IX�lea
ºi respectiv 77,6 % în decila a X�a.

O astfel de structurã dezechilibratã a
cheltuielilor s�a format ca rezultat al
nivelului redus de satisfacere cu aceste
obiecte a necesitãþilor individuale a lo-

cuitorilor Moldovei . Tendinþa menþionatã
este caracteristicã ºi pentru obiectele de
lungã duratã. Preþul este un factor ce a
jucat aici un rol esenþial în delimitarea
accesului populaþiei la principalele obiecte
de uz casnic de lungã duratã. El a împ-
iedicat înlocuirea televizoarelor, frigidere-
lor, maºinilor de spãlat sau a altor apa-
rate moral sau fizic învechite, care se fo-
losesc deja în gospodãrie. Aceasta se pare
cã a �conservat� situaþia în sfera asigurãrii
populaþiei cu aparataj complex de uz cas-
nic care s�a format la hotarele anilor 80
- 90. Dependenþa  asigurãrii familiilor cu
obiecte de uz îndelungat de venitul me-
diu total nu este evidentã. Prezenþa lor în
gospodãriile cu venit mic nu se deosebeºte
cu mult de nivelul familiilor înstãrite.
Asigurarea a o sutã de familii cu televi-
zoare constituie 87 de unitãþi în grupul
unu decil ºi 92 � în al X�lea, cu frigi-
dere, corespunzãtor � 70 ºi 83, maºini
de spãlat � 51 ºi 63.

 În localitãþile urbane, corelaþia din-
tre asigurarea familiilor cu aparataj com-
plex de uz casnic ºi venitul mediu total al
membrilor este ºi mai micã. Dupã
numãrul unor aparate, nivelul gospodãri-
ilor  cu venit mic a depãºit nivelul famili-
ilor cu venit mare. Astfel, la o sutã de
gospodãrii urbane din prima decilã li se
referã 97 televizoare în comparaþie cu 91
din a X�a, frigidere � corespunzãtor �
87 ºi 84. Una din cauzele acestui fenom-
en constã în specificul componenþei fa-
miliilor slab asigurate, a unei cote mari
de pensionari ºi a aºa numitor �noilor
sãraci�, care ºi�au cumpãrat majoritatea
obiectelor de preþ, de folosinþã îndelun-
gatã în anii precedenþi. Drept confirmare
a acestui fapt servesc datele despre dura-
ta exploatãrii de cãtre familii, a obiecte-
lor de menire social�culturalã, ce ne
demonstreazã cã familiile slab asigurate
dispun de un numãr considerabil de teh-
nicã uzualã, moral ºi fizic învechitã (tabe-
lul 3.3.1).

Deosebirile în asigurarea gospodãri-
ilor cu obiecte de folosinþã îndelungatã
nu se limiteazã doar la indicii numerici.
Modelele tradiþionale, relativ noi, precum
ºi cele perfecþionate ale mãrfurilor de

Tabelul 3.3.1

Durata exploatãrii obiectelor de uz casnic

Obiecte de uz casnic  Decila conform   Termen de funcþionare, %
venitului total

disponibil
Pânã la      6-10 Mai mult

5 ani ani de 10 ani

Televizor color 1 23,1 45,4 31,5

10 31,6 44,6 23,8

Televizor alb-negru 1 8,9 21,2 69,9

10 13,4 22,2 64,4

Frigider, congelator 1 5,2 22,0 72,8

10 10,3 24,5 65,2

Maºinã de spãlat 1 11,1 23,4 65,5

10 17,9 34,4 47,7

Sursã: calculele CISR  în baza datelor BGC, 1998
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folosinþã îndelungatã au apãrut pe piaþa
Moldovei numai în anii 90, însã doar fa-
miliile cu venit înalt îºi pot permite
procurarea lor.

Crearea unui sistem cu drepturi egale
de acordare a serviciilor sociale, adicã
accesibile în egalã mãsurã pentru toatã
populaþia, este o condiþie absolut nece-
sarã a dezvoltãrii umane în pragul secolu-
lui XXI. Pânã la începutul anilor 90,
gradul de accesibilitate al populaþiei
Moldovei la bunurile sociale de bazã era
mult mai înalt decât în alte þãri ce se gã-
seau în aceleaºi etape economice de dez-
voltare. Azi însã, datoritã crizei sistemu-
lui prin care trece þara, reducerea
accesibilitãþii influenþeazã  nefavorabil
asupra situaþiei din societate.

În ultimii ani s�au intensificat deo-
sebirile în ceea ce priveºte accesul populaþiei
la serviciile sociale prioritare, inclusiv cele
medicale ºi educative. Aceste discrepanþe
provoacã la nivel social reacþii conflict-
uale între diverse grupuri ale colectivitãþii.
Introducerea plãþii pentru servicii, ante-
rior gratuite sau privilegiate, s�a resimþit,
în primul rând, în familiile slab asigu-
rate, partea majoritarã a cãrora nu�ºi
poate permite cheltuieli suplimentare pen-
tru aceste servicii. Mai puþin de 1/3 din
populaþia republicii este asiguratã cu
încãlzire centralizatã ºi servicii de canal-
izare. Cu apã caldã ºi baie sunt asiguraþi
ºi mai puþini - doar fiecare a patra per-
soanã. În localitãþile rurale situaþia este ºi
mai criticã, unde practic lipsesc aceste
comoditãþi. (tabelul 3.3.2)

Cheltuielile de menþinere a sãnãtãþii
unui membru al gospodãriilor casnice din
primul grup decil reprezintã 3,75 lei, în
cel de-al II�lea 1,61 lei, a IX-a decilã
7,05 lei, a X-a 11,75 lei. O astfel de rãmâ-
nere în urmã a familiilor puþin asigurate
în cheltuielile pentru menþinerea sãnãtãþii
a determinat agravarea stãrii sãnãtãþii
membrilor ei. Dintre toþi membrii gos-
podãriilor casnice, ce ºi�au apreciat sta-
rea sãnãtãþii ca �gravã� ºi �foarte gravã�,
42 % sunt reprezentanþii grupurilor I ºi
II decile ºi numai  35% � a IX�a ºi a
X�a decilã (tab.3.3.3).

Tabelul 3.3.2

Dotarea populaþiei cu facilitãþi comunale

Canalizarea Urban Rural Total

Da 76,1% 2,7% 32,0%
Nu 23,9% 97,3% 68,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Apa caldã
Da 66,3% 0,3% 26,6%
Nu 33,7% 99,7% 73,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Încãlzire
Centralã 75,4% 3,0% 31,9%
Localã 24,6% 97,0% 68,1%
Nu 0,0% 0,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Baie sau duº
Da 69,6% 0,6% 28,1%
Nu 30,4% 99,4% 71,9%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

Sursã: datele sondajului BGC, 1998

Unul din elementele cheie, ce asig-
urã stabilitatea dezvoltãrii umane este
accesul tuturor la învãþãmântul de bazã
gratuit ºi garantat. În Moldova, acest scop
a fost atins în perioada sovieticã ºi un
numãr considerabil de copii îºi continu-
au studiile la nivelurile superioare. Dar
în prezent a apãrut un pericol real de
pierdere a acestor rezultate pozitive.

Printre factorii ce au intensificat dife-
renþierea în sfera învãþãmântului ºi ce con-
tribuie la sporirea deosebirilor în ceea ce
priveºte ºansele egale iniþiale ale tineretu-
lui, un rol din ce în ce mai mare a început
sã�l joace nivelul de trai ºi starea socialã a
gospodãriilor casnice din componenþa cãro-
ra fac parte elevii. Pentru copiii din pãtur-
ile înstãrite, mai ales din localitãþile urbane,
s�a extins posibilitatea alegerii instituþiilor
de învãþãmânt. Procesul de învãþãmânt are
loc în condiþii mai avantajoase. Completa-
rea claselor în care studiazã copiii din  oraº
din  primul  grup  decil  reprezintã 27,7
persoane în raport cu 25,9 din a X�a decilã.
Aceste familii au posibilitatea sã-ºi educe
copiii în instituþiile medii speciale ºi supe-
rioare pe bazã de contract. Cheltuielile pen-
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tru studiile unui membru al gospodãriilor
casnice din grupul X decil depãºeºte de 11,3
ori cheltuielile pentru aceleaºi scopuri într�
o familie din prima decilã. Astfel, aceastã
tendinþã intrã în contradicþie cu principiul
echitãþii sociale ºi prezintã un obstacol în
posibilitatea obþinerii de cãtre copiii din
familiile sãrace a studiilor superioare.

În condiþiile diferenþierii veniturilor
populaþiei este foarte important sã se asig-
ure accesul la serviciile sociale vitale, în
primul rând ocrotirea sãnãtãþii ºi învãþã-
mântul, sã se asigure un standard social
minim tuturor locuitorilor Moldovei. Acest
lucru va asigura calitatea forþei de muncã,
posibilitãþi egale iniþiale pentru tineret,
nivelul decent  al populaþiei ºi protecþia
lui socialã în situaþiile dificile (pierderea
sãnãtãþii, a serviciului etc.), va atenua sta-
rea de tensiune în societate. De aceea,
principiul de bazã ce asigurã posibilitatea
dezvoltãrii umane în Moldova, trebuie sã
fie acordarea gratuitã a serviciilor de cãtre
instituþiile principale ale sferei sociale, cel
puþin la nivelul standardelor ºtiinþifice
consolidate prin lege ºi social garantate.
La aceasta va contribui reforma din ram-
urile sferei sociale, ce se înfãptuieºte în
prezent în Moldova.

Tabelul 3.3.3

Aprecierea de cãtre membrii gospodãriilor casnice
a stãrii sãnãtãþii lor, %

Total Decile conform venitului
disponibil  pe persoanã

Cum apreciaþi starea sãnãtãþii 1 2 � 9 10

(i) gravã 100,0 10,5 9,7 � 10,4 8,3

(ii) foarte gravã 100,0 12,9 9,0 � 9,0 7,4

Sursã: calculele CISR în baza sondajului BGC, 1998.


