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CAPITOLUL 6.

PE CALEA DEZVOLTÃRII UMANE
DURABILE

ªtefan cel Mare:
�Moldova n-a fost
a strãmoºilor mei,
n-a fost a mea ºi
nu e voastrã, ci a
urmaºilor voºtri
º-a urmaºilor
urmaºilor voºtri
în veacul vecilor.�

Din Barbu
Delavrancea, drama

�Apus de soare�

Pentru Moldova a trecut primul de-
ceniu al perioadei de tranziþie. S-au
schimbat multe, dar drumul cãtre auten-
tica democratizare ºi propãºire a societãþii
rãmâne pavat doar cu bune intenþii.
Tranziþia conceputã ºi acceptatã în teor-
ie, dar nerealizatã consecvent în practicã,
nu a adus încã prosperitate ºi stabilitate,
discreditând astfel idea fundamentalã a
democratizãrii. Deziluzia este totalã ºi
unanimã.

Bilanþul general al dezvoltãrii umane
în Republica Moldova dupã un deceniu
al tranziþiei este descurajant. Þara se zbate
în capcana unei crize: calitatea ºi nivelul
vieþii populaþiei s-au înrãutãþit, sãrãcia a
atins cote alarmante; economia se aflã în
stagnare; datoriile statului depãºesc lim-
itele solvabilitãþii devenind o povarã in-
suportabilã pentru generaþiile de azi ºi cele
urmãtoare; se manifestã instabilitatea,
incertitudinea, corupþia,  desconsiderar-
ea legislaþiei, a instituþiilor statului.

Procesul de remodelare a sistemelor
social-economice se izbeºte de dificultãþi
mari, comune aproape pentru majoritatea
þãrilor în tranziþie. Problema esenþialã a
acestor þãri este incapacitatea asigurãrii
condiþiilor favorabile dezvoltãrii umane în
ritmurile necesare creºterii productivitãþii,
extinderii accesului echitabil la opþiuni,
democratizãrii reale a societãþii.

În Raportul de Dezvoltare Umanã
(PNUD, 1998) pentru Europa ºi CSI se
menþioneazã cã �naþiunile noi� demarând
reformele, au procedat la diminuarea rolu-
lui direct al statului în soluþionarea prob-
lemelor sociale, fãrã a institui nimic în
schimb. Se apreciazã cã, probabil, aceas-
ta a fost eroarea fundamentalã a mileni-
ului. În raport se menþioneazã cã þãrile
în tranziþie ar trebui sã meargã pe calea
reformelor treptat, fãrã a se avânta sã
pãtrundã imediat pe piaþa mondialã.

Dupã cum aratã practica þãrilor din
Europa Centralã ºi de Est ºi þãrile CSI în

tranziþie, prezumþia cã popoarele ºi gu-
vernele din aceastã regiune vor putea
asimila uºor ºi pune în aplicare noile val-
ori democratice, inclusiv mecanismele
economiei de piaþã, nu s-a confirmat. O
excepþie relativã în þãrile care au reuºit sã
implementeze cu succes reformele � aºa
ca Slovenia sau Polonia. Pe de altã parte,
în þãrile în tranziþie miºcarea spre o nouã
configuraþie socialã ºi economicã are loc
pe fundalul unui progres accelerat al
þãrilor avansate, care nu poate fi ignorat.

Astãzi guvernele oricãrei þãri din lume
itereazã necesitatea reformelor, schimbãrilor
în domeniile de bazã ale vieþii. Pe mãsurã
ce sunt atinse unele obiective, se impune
necesitatea unor noi reforme din ce în ce
mai radicale. Competiþia dicteazã ritmuri
accelerate în promovarea schimbãrilor.

În aceste condiþii încetinirea re-
formelor este riscantã. În centrul preo-
cupãrilor teoretice ºi politice, în toate
þãrile, se situeazã perfecþionarea mecan-
ismelor creºterii bunãstãrii populaþiei
(sãnãtatea, educaþia, condiþiile de trai).
La începutul anilor 90 multe din þãrile
ex-comuniste, inclusiv Republica Moldo-
va declaraserã despre dezideratul de a
urma modele economice din Suedia,
Germania, Japonia, sau Asia de Sud-est,
care între timp s-au demodat. Pentru cei
întârziaþi în cursa progresului, studiul
acestor modele ar fi util pentru a evita
erorile ºi falsele soluþii.

Se ºtie cã modele absolut perfecte ºi
general valabile nu existã. Reproducerea
lor mecanicã în alte þãri, de fapt, nu poate
avea loc din cauza diferenþelor legate de
aspectele sociale, piaþa muncii sau sis-
temul de educaþie a populaþiei. În acelaºi
timp experienþa altor þãri este bineînþeles
utilã, ea poate ºi trebuie folositã, cu
condiþia de maximã ajustare a elemente-
lor modelului ales la specificul ºi condiþiile
naþionale ceea ce în þara noastrã nu s-a
fãcut în suficientã mãsurã.



115

TRANZIÞIA ºi SECURITATEA UMANÃ

Dificultãþile complicate cu care se
confruntã Republica Moldova vizeazã, în
esenþã, ºansele dezvoltãrii umane normale
în genere - în prezent, în viitorul apropi-
at, în perspectivã de lungã duratã. Prin-
tre problemele care submineazã efortur-
ile de afirmare a democraþiei, evoluþia
economiei de piaþã ºi bunãstarea
populaþiei trebuie remarcate cele care þin
de funcþionalitatea instituþiilor statului ºi
capacitãþile de reacþie a comunitãþii
umane la noile provocãri.

Republica Moldova  este situatã într-
o zonã geopoliticã instabilã, uneori asoci-
atã cu imaginea unei regiuni problematice,
încãrcatã de tensiuni latente. Unul din fac-
torii destabilizatorii este autoproclamata
�republicã nistreanã�. Reglementarea dif-
erendului transnistrean realmente este
blocatã de interesele strategice ale Rusiei
care nu intenþioneazã sã renunþe la acest
teritoriu. Aici continuã sã fie dislocatã
armata 14 rusã, deºi existã angajamentul
Rusei faþã de Consiliul Europei de a o
evacua.

Lipsa integritãþii þãrii afecteazã nu
numai autoritatea statului ca instituþie, ea
aduce prejudicii mari sociale, economice
ºi morale favorizând ºantajul, toate forme-
le de economie subteranã (contrabanda,
traficul de droguri, tranzacþiile ilicite),
crima organizatã, corupþia ºi altele. Unii
agenþi din Transnistria încearcã sã me-
dieze acþiuni separatiste ºi în alte zone
ale þãrii. Exemplele nocive sunt conta-
gioase.

Criza funcþionalã a economiei de
piaþã: scãderea producþiei, blocarea pro-
ceselor de eficientizare a activitãþilor eco-
nomice, blocajul financiar, lipsa con-
curentei ºi dinamismului real al pieþii.

Continuarea crizei poate fi catastro-
falã. Colapsul economic este efectul mai
multor cauze: managementul politic ina-
decvat al tranziþiei; principiile, modelele
ºi mecanismele de privatizare alese la faza
iniþialã de tranziþie la economia de piaþã,
inspirate din idea justiþiei sociale, despre
care s-a vorbit ºi în RNDU din anii
trecuþi; instituþionalizarea haoticã a
mecanismelor economiei de piaþã, pro-
movarea ºovãielnicã, inconsecventã a re-

formelor; tãrãgãnarea aplicãrii principi-
ilor economiei de piaþã în managemen-
tul economic al statului - amânarea pri-
vatizãrilor contra numerar, evitarea fali-
mentãrii întreprinderilor neprofitabile;
restructurarea necorespunzãtoare a între-
prinderilor etc.

Criza moralã a societãþii � corolarul
crizei economice � poate discredita tot sis-
temul procesului de democratizare ºi re-
forme. Un ºir de experþi considerã cã ceea
ce face dificilã tranziþia este criza moralã
ºi balastul mental. Criza se manifestã în
toate segmentele sociale, începând cu fa-
milia ºi terminând cu clasa politicã. Ele-
mentele crizei sunt tipice pentru o soci-
etate în suferinþã: economia subteranã,
corupþia, criminalitatea, traficul de
influenþã, delicvenþa juvenilã, prostituþia,
bolile sãrãciei (tuberculoza, anemia etc.),
scãderea interesului cãtre educaþie, dep-
ravarea, alcoolismul, patologiile psihice
etc.

Existã ºi cauze specifice care afecte-
azã climatul moral în societatea moldov-
eneascã: lipsa unui cod etic de responsa-
bilitate a instituþiilor statului faþã de pro-
priile reguli, a transparenþei, corectitudi-
nii deciziilor ºi acþiunilor; încãlcarea
legislaþiei ºi normelor stabilite, chiar în
raporturile dintre ramurile puterii; per-
petuarea vechilor tehnologii de adminis-
trare ºi a criteriilor subiectiviste în pro-
movarea funcþionarilor de stat ºi nu nu-
mai; sãrãcia, care ruineazã conºtiinþa
demnitãþii umane ºi aserveºte spiritele;
blocajul de comunicare ºi informare core-
spunzãtoare etc.

Lipsa unei strategii coerente pentru în-
treaga perioadã de tranziþie, care ar þine
cont de profunzimea realizãrii reformel-
or cu estimarea costurilor sociale inevita-
bile ºi a surselor de acoperire a acestora.
În scurta istorie a tranziþiei n-au fost elab-
orate asemenea strategii, deºi o logicã el-
ementarã le presupunea.

Cel mai amplu document de planifi-
care în acest domeniu a fost  �Programul
de tranziþie la economia de piaþã� (1990),
elaborat în baza concepþiilor propuse de
experþii locali, a experienþei Pieþei
comune, precum ºi a programelor guv-
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ernamentale de tranziþie la economia de
piaþã din Polonia, România ºi Þãrile Bal-
tice. În acest program sunt descrise toate
reformele care au fost realizate total sau
parþial la acea perioadã, cât ºi intenþiile
ce se dorea a fi atinse atunci: privatizarea
proprietãþii de stat, reformele structurale,
atragerea capitalului ºi tehnologiilor
strãine, organizarea medicinii de asigurare
ºi multe altele. Semnificative sunt spe-
ranþele cã �în perioada complicatã de
tranziþie� va fi posibilã �protecþia socialã
a populaþiei prin intermediul împãrþirii
proprietãþii de stat�. Se considera cã
deþinãtorii acþiunilor vor forma acea pã-
turã largã a agenþilor economici liberi care
�vor contribui la reducerea, într-o anu-
mitã mãsurã, a puterii �economiei fan-
tomã� ceea ce numim noi azi economie
subteranã. Se considera cã prin aseme-
nea împroprietãrire vor fi �create pentru
toþi cetãþenii condiþii de start egale�. Pro-
gramul prevedea o protecþie socialã gen-
eroasã pentru categoriile de cetãþeni
disponibilizaþi de la întreprinderi în urma
reformelor, fãrã a se arãta sursele de aco-
perire a acestor cheltuieli.

Ulterior fiecare din cele ºapte guverne
au activat în baza programelor aprobate
de Parlament care nu întotdeauna asig-
urau continuitatea necesarã pentru ating-
erea obiectivelor pe termen lung. Un fac-
tor dominant a devenit aspiraþia de a
câºtiga încrederea organismelor financiare
internaþionale, pentru obþinerea de noi
împrumuturi.

Cu asistenþa instituþiilor internaþionale
a fost începutã elaborarea programelor pe
termen mediu de restructurare a sferei so-
ciale ºi lupta cu sãrãcia (Banca Mondialã,
PNUD), restructurarea industriei (UNI-
DO), agriculturii (USAID, TACIS), in-
frastructurii - energetica, telecomunicaþiile,
transportul ºi drumurile, în domeniul
protecþiei mediului înconjurãtor. Pentru a
acoperi golul în domeniul strategiilor so-
cial-economice Guvernul ºi PNUD au
creat proiectul �Strategia de dezvoltare�
(analize macroeconomice ºi sectoriale,
prognozarea) realizat de Centrul de
Investigaþii Strategice ºi Reforme (CISR).

În cele din urmã, în baza elaborãrilor
sus-menþionate, un nou program pe ter-

men mediu a fost elaborat de Guvern sub
denumirea �Orientãri strategice de dez-
voltare social-economicã a Republicii
Moldova pânã în anul 2005� (noiembrie
1998). Documentul a fost elaborat de
Ministerul Economiei ºi Reformelor cu
utilizarea datelor parvenite de la toate
ministerele ºi departamentele, BNM,
CISR, Centrul de Studiere a Problemel-
or Pieþei, Agenþiei pentru Restructurare
a Întreprinderilor ºi Asistenþã, Agenþiei
pentru  Restructurarea Agriculturii ºi
Academiei de Studii Economice a
Moldovei. �Orientãrile strategice� s-au
dovedit a fi utile din punct de vedere prac-
tic � pentru asigurarea continuitãþii în
activitatea guvernelor ce se succedau ºi
pentru coordonarea lucrului departamen-
telor, inclusiv în domeniul utilizãrii
asistenþei tehnice.

Între timp, mai rãmâne actualã neces-
itatea în elaborarea unei  Strategii a Dez-
voltãrii Umane pentru Moldova, care ar
pune oamenii în mijlocul tuturor aspectelor
procesului de dezvoltare. O asemenea strat-
egie este bazatã pe necesitãþile oamenilor,
este realizatã de oameni ºi este orientatã
spre îmbunãtãþirea vieþii oamenilor.

O þarã este, în primul rând, o comu-
nitate umanã aflatã în dezvoltare. De
aceea aceastã strategie nu trebuie sã fie
accesibilã doar pentru generaþia actualã,
ci de asemenea pentru generaþiile viitoare.

O asemenea abordare globalã se
intenþioneazã a fi realizatã în cadrul nou-
lui proiect PNUD �Moldova-21 Strate-
gia de Dezvoltare Durabilã a Republicii
Moldova�, bazatã pe principiile Agendei-
21 a ONU (Rio de Janeiro, 1992). Aceste
principii accentueazã atenþia asupra ur-
mãtoarelor probleme actuale pentru Re-
publica Moldova:

l fiecare cetãþean are dreptul la un trai
sãnãtos, la acces liber la o activitate pro-
ductivã, la o convieþuire armonioasã cu
natura. Drepturile ºi libertãþile omului
reprezintã unul din criteriile fundamen-
tale de estimare a gradului de democra-
tizare a societãþii;

l procesul de dezvoltare a societãþii
trebuie sã fie un sistem integral, care ar
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agrega optimal echitatea socialã, creºterea
economicã ºi securitatea ecologicã. Stand-
ardele de viaþã în paralel cu productivi-
tatea economicã în mod obligatoriu
trebuie sã se bazeze pe utilizarea raþionalã
a resurselor naturale ºi un mediu încon-
jurãtor sãnãtos;

l transparenþa activitãþilor economice
ale statului, înlãturarea barierelor la in-
trarea pe piaþã ºi luarea de mãsuri în ve-
derea promovãrii competitivitãþii, reeval-
uarea prioritãþilor bugetului de stat în
favoarea sectoarelor care sunt importante
pe termen lung (ocrotirea sãnãtãþii,
educaþia, ºtiinþa, cultura);

l elaborarea ºi utilizarea mecanismelor
de construire a unei societãþi civile de-
schise ºi democratice, asigurarea securitãþii
ºi dezvoltãrii libere a personalitãþii, inclu-
siv a femeilor ºi tineretului;

l strategia trebuie sã aibã o focalizare
regionalã, localã chiar, care s-ar axa pe
problemele ºi necesitãþile la nivel local.

Succesul Strategiei de Dezvoltare
Umanã va depinde probabil de stabilitatea
politicã ºi statornicirea instituþiilor demo-
cratice în þarã. Conflictele politice dimin-
ueazã substanþial capitalul uman care ar
putea fi utilizat mai eficient pentru asig-
urarea condiþiilor dezvoltãrii umane.

Implementarea Strategiei de Dez-
voltare Umanã implicã crearea unor
condiþii externe - crearea unui cadru efi-
cient pentru cooperarea Moldovei cu
structurile europene ºi regionale, pentru
relaþiile bune cu organismele financiare
internaþionale, ºi în interiorul þãrii � o
bazã pentru un parteneriat între guvern,
sindicate, organizaþiile publice ºi partidele
politice, în baza unei susþineri din partea
populaþiei ºi apropierii lor de interesele
naþionale pe termen lung.

Scopul final al Strategiei de Dez-
voltare Umanã constã în consolidarea
capacitãþii Moldovei de a-ºi crea o cale
proprie spre secolul XXI, care ar permite
soluþionarea problemelor sociale, asigura-
rea unei performanþe economice de suc-
ces în condiþiile unui mediu înconjurãtor
sãnãtos.

CONCLUZII

Zece ani au trecut de când þãrile din
Europa centralã ºi de est, inclusiv Re-
publica Moldova, au început tranziþia spre
democraþie, economia de piaþã ºi o soci-
etate civilã.

Republica Moldova ca stat nou din
Europa se aflã la faza iniþialã de consoli-
dare naþionalã. Anii �90 vor intra în isto-
ria statului ca deceniul tranziþiei, când
au apãrut premisele pentru o libertate realã
� spiritualã ºi economicã, însã pentru
populaþie aceasta a fost o perioadã de lip-
suri, de încercãri de supravieþuire.

Tranziþia a adus dezamãgiri. Spre de-
osebire de asemenea þãri ca Polonia sau
Slovenia, slãbiciunea statului ºi nivelul
scãzut al consensului politic în societate
nu au permis în Moldova de a implica în
mãsura necesarã rolul de reglementare al
statului în procesul de promovare a re-
formelor. În particular, mecanismele
statale, ce trec printr-o crizã adâncã, s-
au dovedit a fi incapabile de a lansa re-
formele structurale la timp, de a colecta
eficient taxele ºi a asigura susþinerea bug-
etarã a pãturilor sãrace ale populaþiei.

Deoarece crizele de obicei aprofun-
deazã inegalitatea, Guvernul trebuia sã
reorganizeze sistemul de asistenþã socialã
ºi sã întreprindã mãsuri pentru protecþia
pãturilor cele mai sãrace ale populaþiei
de ºocurile economice. Pânã acum aceasta
nu s-a realizat.

A produs decepþii ºi reforma proprie-
tãþii pe baza privatizãrii rapide în masã
contra bonurilor patrimoniale care a fost
orientatã spre acordarea tuturor a �posi-
bilitãþilor egale de start�. În realitate ea
doar a repartizat activele de calitate joasã
unui numãr mare de proprietari sãraci ºi a
canalizat activele valoroase spre cei �ageri
ºi cu relaþii�. Varianta populistã de pri-
vatizare ºi ritmurile lente ale reformelor în
complexul agroindustrial (care este un sec-



118

Raportul Naþional al Dezvoltãrii Umane

tor cheie pentru economia naþionalã!) nu
au permis formarea unor proprietari puter-
nici, unei dirijãri eficiente a întreprinder-
ilor, ceea ce la rândul sãu a avut o influenþã
extrem de nefastã asupra dinamicii sec-
torului real, posibilitãþilor sale de export ºi
angajarea populaþiei în câmpul muncii.

ªi pe plan macroeconomic nu au avut
prea mare succes eforturile de reducere a
inflaþiei ºi a deficitului bugetului de stat.
Nerespectarea legilor, deciziilor judecãtori-
ilor ºi slãbiciunea aparatului de stat au în-
curajat economia tenebrã care s-a extins
considerabil ºi a dus la un cerc vicios al
corupþiei, activitãþilor latente de antre-
prenoriat, a redus veniturile la bugetul de
stat, în timp ce discrepanþa veniturilor
populaþiei s-a majorat dramatic.

Corupþia nu numai afecteazã sever
viaþa de zi de zi a oamenilor, ci de ase-
menea stranguleazã iniþiativa economicã
privatã a populaþiei, dezvoltarea antre-
prenoriatului ca forþã motrice a economiei
de piaþã ºi mijloc de �autosalvare� a oa-
menilor în timpurile grele.

Eficienþa socialã redusã a reformel-
or, diferenþierea bruscã a veniturilor, nea-
junsurile în repartizarea rezultatelor
evoluþiei economice (�noii bogaþi� con-
tra �noilor sãraci�) s-au manifestat în
extinderea zonei sãrãciei, în insuficienþa
acutã la stat a resurselor pentru susþinerea
sferei sociale, în particular a ocrotirii pri-
mare a sãnãtãþii ºi a învãþãmântului de
bazã.

În rezultat s-au înrãutãþit substanþial
toþi indicatorii condiþiilor de viaþã. În 1998
Indicele Dezvoltãrii Umane pentru Re-
publica Moldova, conform evaluãrilor
Departamentului Analize Statistice ºi
Sociologie, a alcãtuit 0,697 (în 1993 a
fost 0,718). Actualmente componentele
principale ale IDU pentru þarã sunt dupã
cum urmeazã: produsul intern brut pe cap
de locuitor la paritatea puterii de
cumpãrare � 2042 dolari SUA, speranþa
de viaþã la naºtere � 67 ani, gradul de
alfabetizare a populaþiei adulte � 94,6%.

Aceasta înseamnã cã Republica Moldo-
va, în pofida înrãutãþirii IDU în ultimii
ani, totuºi rãmâne deocamdatã în grupul
þãrilor cu �nivel mediu al dezvoltãrii
umane�. Printre cele 174 state incluse în
clasamentul ONU (Raportul Dezvoltãrii
Umane 1999) Moldova se aflã pe locul
104. Vecinii sunt Albania, Tunisia, In-
donezia, Salvador ºi alte þãri în curs de
dezvoltare.

Învãþãmintele anului 1998. Raportul
pe anul 1998 este focalizat pe aspectele
cheie ale dezvoltãrii umane prin prisma
securitãþii umane, deoarece anume în
acest an a apãrut contrastul dintre de-
clararea axãrii dezvoltãrii societãþii spre
necesitãþile oamenilor ºi realitãþile
insecuritãþii umane. Particularitatea prin-
cipalã a anului 1998 conform evenimen-
telor, indicatorilor ºi tendinþelor în baza
cãrora este elaborat acest Raport, constã
în aceea cã în acest an în Moldova a luat
sfârºit �prima rundã a reformelor� (de la
criza din 1991/1992 pânã la criza din
1998). În rezultat, de rând cu anumite
schimbãri pozitive (libertatea omului, lib-
eralizarea activitãþii întreprinderilor, pri-
vatizarea pãmântului în zonele rurale ºi a
apartamentelor la oraºe etc.), au apãrut
pericole reale pentru securitatea umanã
în prezent ºi pentru calitatea vieþii umane
în viitor.

Anume în 1998 totalitatea cauzelor
interne (depresia îndelungatã în producere,
creºterea ºomajului ºi a sãrãciei, dezastrul
în sfera socialã, violenþa economiei tene-
bre ºi a corupþiei) plus criza financiarã
regionalã cu epicentrul în Rusia-princi-
palul partener economic al Moldovei, au
pus þara în faþa default-ului. Statistica ofi-
cialã a înregistrat o reducere a PIB cu 8,6%
ºi descreºterea producþiei industriale ºi
agricole cu 11%. Conform sondajului
bugetelor gospodãriilor casnice 46% din
populaþie erau sãraci. S-a aprofundat
diferenþierea socialã: diferenþa dintre cele
mai bogate 20% ºi cele mai sãrace 20%
ale populaþiei este de 12,6 ori (în 1993-de
7 ori). La 10% �noii bogaþi� reveneau 47%
din consum total al populaþiei, iar la 10%
cei mai sãraci - respectiv 6%. Au apãrut
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probleme în asistenþa medicalã ºi învãþã-
mânt, s-a înrãutãþit alimentarea populaþiei.

Frânarea reformelor în perioada 1996-
1998 a arãtat clar cã chiar dacã existã un
succes aparent al stabilitãþii la nivel macro,
lipsa mãsurilor reale de restructurare a econ-
omiei va duce la împrumuturi excesive pe
piaþa internã ºi cele externe ºi la majorarea
datoriei statului. Deservirea datoriei externe
mari (1,3 miliarde dolari SUA sau 80% din
PIB) deviazã resursele de la soluþionarea
problemelor sociale ºi în aceste condiþii
sarcina de bazã nu este atât dezvoltarea
umanã, cât mai exact menþinerea potenþia-
lului uman. Datoria internã a statului la
începutul anului 1999 a alcãtuit 1,57 mil-
iarde lei (aproape 200 milioane dolari), iar
cheltuielile pentru deservirea datoriei pub-
lice sunt de circa 25% din cheltuielile buget-
ului de stat, în timp ce nivelul admisibil
este de cel mult 7%.

Deziluzionate sunt rezultatele sociale
ale reformelor incoerente ºi incon-
secvente. Remarcãm cã toþi aceºti ani
aspectele sociale ale reformelor perma-
nent se aflau pe planul doi. În corespun-
dere cu metodologia aleasã a reformelor,
o atenþie prioritarã a fost acordatã stabi-
lizãrii macroeconomice ºi privatizãrii.
Eforturile în sfera socialã purtau un cara-
cter fragmentar. Chiar ºi dupã un deceniu
de tranziþie lipseºte o strategie unicã de
reformare a sferei sociale.

În final asupra acestui fapt au atras
atenþia nu numai Guvernul, cât ºi
organizaþiile internaþionale ce acordã
Moldovei asistenþã financiarã ºi tehnicã.
Aici este caracteristicã recunoaºterea cã:
�Prea des noi ne-am concentrat excesiv
de mult asupra economiei, fãrã o
înþelegere suficientã a aspectelor sociale,
politice, de mediu ºi culturale ale
societãþii� (J. Wolfensonn. A Proposal for
a Comprehensive Development Frame-
work. Banca Mondialã, ianuarie 1999).

Lecþiile anului 1998 au eliberat þara de
iluzii. Atât pentru Guvern cât ºi pentru
populaþie a devenit clar cã calea spre econo-
mia de piaþã social-orientatã cu rezultate

pozitive atât pentru populaþie, cât ºi pentru
stat nu va fi scurtã. A apãrut necesitatea
unei noi politici care ar corespunde într-o
mai mare mãsurã necesitãþilor securitãþii
umane în prezent ºi dezvoltãrii umane du-
rabile în viitorul apropiat.

De la tactica de supravieþuire spre
strategia de dezvoltare. Urmãtorii 2-3 ani
pot fi decisivi pentru Republica Moldova
ºi populaþia ei. Limitele unei serii de in-
dicatori ai securitãþii umane au fost deja
depãºite ºi orice deteriorare de mai de-
parte a potenþialului uman este extrem
de periculoasã pentru viitorul þãrii.

Întrebarea este: ce corecþii trebuie sã
fie fãcute în politica economicã, cum de
ameliorat situaþia socialã dificilã în
Moldova ºi ce acþiuni au întreprins Par-
lamentul ºi Guvernul în aceastã ordine
de idei, sau ce planificã aceste instituþii
sã facã?

Anul 1998 a fost primul an al activitãþii
noului Parlament ºi noului Guvern, care
ºi-a declarat urmãtoarele prioritãþi:

l majorarea responsabilitãþii statului
pentru rezultatele sociale ale reformel-
or, restructurarea sferei sociale, focali-
zarea asistenþei sociale;

l restructurarea bugetului, ameliora-
rea sistemului fiscal ºi colectarea veni-
turilor la buget, la fel ca ºi a contribuþiilor
cãtre Fondul Social;

l reabilitarea reformelor structurale în
sectorul real al economiei naþionale, fi-
nalizarea reformei agrare ºi a celei fun-
ciare, stimularea antreprenoriatului;

l reforma fundamentalã a adminis-
traþiei locale, cu orientarea spre utiliza-
rea mai eficientã a resurselor regionale
- umane, naturale ºi de producþie;

l consolidarea instituþiilor puterii de
stat, garantarea dezvoltãrii democratice
a societãþii, guvernarea legii, respectar-
ea drepturilor ºi libertãþilor cetãþenilor;

l ascensiunea spre Europa, formarea
societãþii moldovene în corespundere cu
standardele ºi normele europene, cu o
securitate umanã la nivel european.
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Acum este deja evident cã în Repub-
lica Moldova instituþiile de stat nu sunt
suficient de puternice pentru a menþine
forþele tranziþiei. Aºteptãrile populaþiei vis-
a-vis de rolul statului nu sunt încã reali-
zate în fapt. Statul a fost iniþiatorul re-
formelor ºi prin urmare el trebuie sã-ºi
asume responsabilitatea pentru rezultatele
lor. Soluþia trebuie sã fie gãsitã într-un
sistem legal puternic ºi instituþii publice
transparente care lucreazã împreunã cu
sectorul privat ºi societatea civilã pentru
a realiza o dezvoltare durabilã.

O asemenea abordare trebuie sã fie
bazatã pe o responsabilitate mai mare a
cetãþenilor pentru starea realã a relaþiilor
publice ºi a instituþiilor democratice, dez-
voltare a administraþiei publice locale,
reþeaua de ONG-uri, implicând populaþia
în soluþionarea problemelor din societate.

Poziþia activã a populaþiei este extrem
de importantã, pe de o parte în lupta cu
corupþia, iar pe de altã parte � pentru
depãºirea sãrãciei. Deºi pare straniu, însã
într-o þarã în tranziþie aceste douã belele
sunt legate între ele � mijloacele finan-
ciare ce se spalã prin canalele corupþiei
nu ajung în mare parte la pãturile cele
mai sãrace ale populaþiei.

Luând în considerare acest fapt, pen-
tru Moldova lupta contra corupþiei este
necesarã, atât prin metode juridice, cât ºi
administrative, prin unirea eforturilor Gu-
vernului, factorilor de business, comunitãþii
internaþionale ºi a grupurilor din cadrul
societãþii civile.

 Politicile de combatere a sãrãciei
trebuie sã fie parte a unei noi strategii a
tranziþiei având ca bazã conceptul de
dezvoltare umanã. În acest caz o atenþie
deosebitã trebuie sã fie acordatã asistenþei
sociale direcþionate a statului vizând ma-
jorarea capacitãþii populaþiei de a-ºi
soluþiona problemele sale. În acest scop
este necesar de a acorda un suport legal,
fiscal ºi politic pentru business-ul mic ºi
mijlociu, inclusiv cel rural, contribuind
la recalificarea forþei de muncã, extinde-
rea mobilitãþii forþei de muncã.

În afarã de aceasta, este important
de a stabili condiþii ce ar facilita canali-
zarea mijloacelor financiare spre ramurile
legate de dezvoltarea umanã. Sunt nece-
sare eforturi pentru a majora capitalul
uman (educaþia, evitarea bolilor, liber-
tatea alegerii), care are o influenþã pozi-
tivã în viitorul ºi poate înlocui unele forme
de resurse irecuperabile.

Dezvoltarea umanã nu poate avansa
pe un fundament erodat al securitãþii
umane � sociale, economice, politice ºi
personale. Resursele statului sunt limitate
ºi de aceea ele trebuie sã fie concentrate
asupra soluþionãrii urmãtoarelor sarcini:
(i) eradicarea sãrãciei, (ii) lãrgirea plas-
ãrii în câmpul muncii, ºi (iii) protejarea
grupelor socialmente vulnerabile (copii,
handicapaþi ºi oamenii în etate solitari).

Eradicarea sãrãciei trebuie sã devinã
preocuparea majorã a factorilor de deci-
zie.  Politicile în acest domeniu ar putea
combina douã elemente: mãsuri active ºi
pasive aºa cum este preconizat în Pro-
gramul Naþional de eradicare a sãrãciei.
În primul caz accentul va fi pus pe pro-
movarea oportunitãþilor economice pen-
tru cei sãraci, care presupune:

l crearea locurilor de muncã publice;

l facilitarea accesului persoanelor

sãrace la folosirea productivã

a activelor;

l diversificarea infrastructurii

de servicii în zonele rurale;

l extinderea posibilitãþilor folosirii

mai depline a forþei de muncã

pe care o posedã sãracii.

Cât priveºte mãsurile pasive de eradi-
care a sãrãciei ele vor fi realizate în con-
text cu programele de asistenþã socialã ºi
vor prevedea printre altele:

l alocaþii nominative în bani

sub forma de indemnizaþii lunare

copiilor, invalizilor, familiilor

numeroase în funcþie de venitul

mediu pe membru al familiei;
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l ajutoare sociale ocazionale

(în bani sau naturã) persoanelor

aflate sub minimul de subzistenþã;

l servicii de asistenþã socialã

la domiciliu grupurilor de populaþie

social dezavantajaþi.

În domeniul ºomajului activitãþile pre-
conizate vor avea ca scop întãrirea securitãþii
locurilor de muncã ºi a salariilor prin inter-
mediul pachetului de mãsuri stipulat în
Programul Naþional de ocupare a forþei de
muncã pentru aa.1999-2000 cum ar fi:

l încurajarea creºterii economice

ºi a creãrii locurilor noi de muncã;

l sporirea mobilitãþii profesionale

a forþei de muncã ºi creºterea

eficienþei instituþiilor pieþei muncii;

l eliminarea barierelor din calea

antreprenoriatului ºi a micului

business;

l eficientizarea mãsurilor

protecþioniste socio-economice

a persoanelor neangajate în muncã;

l simplificarea procedurii de creare

ºi înregistrare a activitãþii

de antreprenoriat;

l (re)calificarea lucrãtorilor

disponibilizaþi.

Referitor la mãsurile de protecþie so-
cialã a categoriilor vulnerabile eforturile
vor fi îndreptate la eficientizarea reþelei
de securitate socialã, în primul rând cel
al pensionãrii, asigurãrilor medicale ºi
asistenþei sociale. Scopul principal este

de a asigura pentru fiecare persoanã
formele de bazã ale securitãþii ºi bunãstãrii
umane. Pentru aceasta sistemul nou va
oferi opþiunea alegerii, de vreme ce ben-
eficiile vor fi axate primordial la categoriile
socialmente defavorizate.

Un suport considerabil de peste ho-
tare este acordat dezvoltãrii umane în
Moldova. Totuºi, practica existentã de
utilizare a lui nu este sutã la sutã eficientã.
În primul rând, este necesar de a
îmbunãtãþi coordonarea ºi controlul, ºi
în al doilea rând, o atenþie particularã
trebuie sã fie acordatã proiectelor orien-
tate spre atingerea unor scopuri concrete
ale dezvoltãrii umane atât la nivel
naþional, cât ºi regional (municipalitãþi ºi
comune).

Moldova este un stat european ºi
procesul strategiei de integrare a þãrii a
fost lansat. Sunt de importanþã iniþiativele
politicii externe, armonizarea legislaþiei ºi
a practicii administrative cu UE, consoli-
darea instituþiilor democratice. Aceasta
creeazã în societate impulsuri de consens
civic ºi transformarea Republicii Moldova
într-un stat civilizat, stabil politic, neutral
ºi deschis pentru cooperarea internaþionalã.

În prezent Moldova se aflã în faþa
unei noi etape de transformãri sociale ºi
economice. Costurile umane ale proce-
sului de tranziþie au fost enorme pe par-
cursul deceniului ce a trecut, ºi a sosit
timpul pentru politici sociale alternative,
orientate în mare mãsurã spre ameliorar-
ea standardelor de viaþã ale populaþiei ºi
dezvoltarea umanã durabilã.
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A. Notã tehnicã privind
mãsurarea statisticã
a dezvoltãrii umane
în Moldova

Dezvoltarea umanã ºi elementele sale
particulare pot fi descrise utilizându-se di-
verse instrumente statistice, care indicã nive-
lul actual al dezvoltãrii ºi cursul schimbãrilor
sociale ºi economice. Aceºtia pot fi micro-
indicatori (starea sãnãtãþii, învãþãmântul,
activitatea economicã, situaþia demograficã
a familiilor, starea materialã a membrilor
de familie ºi standardele vieþii) sau macro-
indicatori (PIB pe locuitor ºi subvenþiile
de stat pentru serviciile de ocrotire a
sãnãtãþii, învãþãmânt, culturã, bunãstarea
socialã, protecþia mediului înconjurãtor,
etc.).

Pentru comparaþii la nivel internaþional
a fost construit Indicele Dezvoltãrii Umane
(IDU) care descrie nivelul dezvoltãrii
umane într-o þarã anumitã în comparaþie
cu alte þãri. El este folosit în primul rând
ca un criteriu de clasificare a statelor, fi-
ind prea general pentru a descrie nivelul
absolut al dezvoltãrii umane într-o þarã.
El nu poate fi folosit drept bazã unicã pen-
tru propunerea unor acþiuni specifice cât
priveºte politica socialã, de învãþãmânt, de-
mograficã sau ocrotirea sãnãtãþii.

1. Calculul Indicelui
Dezvoltãrii Umane (IDU)

Indicele dezvoltãrii umane cuprinde
trei elemente de bazã: longevitatea, nive-
lul de educaþie ºi standardul de viaþã.
Longevitatea este mãsuratã prin speranþa
de viaþã la naºtere. Nivelul de educaþie
este calculat ca medie aritmeticã ponder-
atã între gradul de alfabetizare al
populaþiei (cu o pondere de douã treimi)
ºi gradul de cuprindere în învãþãmântul
de toate nivelurile (o treime). Ca mãsurã
a standardului de viaþã se utilizeazã produ-

ANEXE:

INDICELE DEZVOLTÃRII UMANE
ªI COMPONENTELE  ACESTUIA

sul intern brut (PIB) pe cap de locuitor,
calculat la paritatea puterii de cumpãrare
(PPC) în dolari SUA.

Speranþa de viaþã la naºtere în Moldo-
va anului 1998 era de 70,7 ani pentru fe-
mei, 63,2 ani pentru bãrbaþi ºi 67,0 ani
� cea medie.

Rata brutã de cuprindere în învãþã-mânt
reprezintã numãrul de elevi înscriºi într-un
nivel educativ, indiferent dacã aparþin sau
nu grupei de vârstã corespunzãtoare nivelu-
lui, ca procent din total populaþie din grupa
de vârstã respectivã. De menþionat cã în
actualul RNDU a fost recalculatã rata de
cuprindere în instituþiile de învãþãmânt de
toate nivelurile (I,II ºi III) pentru anii
precedenþi conform recomandãrilor
UNESCO (Statistical Yearbook,�97), luân-
du-se în consideraþie ºi legislaþia în vigoare.
Astfel, pentru nivelul I de învãþãmânt core-
spunde grupa de vârstã 7-10 ani (Conform
Legii Învãþãmântului ºcolarizarea în Repub-
lica Moldova devine obligatorie la atingerea
vârstei de 7 ani); pentru nivelul II de
învãþãmânt, 11-17 ani ºi pentru nivelul III -
18-22 ani (pentru nivelul III a fost utilizatã
durata-standard, recomandatã de UNESCO,
egalã cu 5 ani). În ansamblu, pentru toate
trei niveluri corespunde grupa de vârstã
7-22 ani. În rapoartele anterioare rata brutã
de cuprindere a fost calculatã pentru grupa
de vârstã 7-24 ani. Pentru 1998 rata de cu-
prindere în învãþãmânt a fost de 73,4%, fi-
ind superioarã nivelului anului 1997 (pentru
bãrbaþi rata a constituit 72,1%, iar pentru
femei 74,8%).

Gradul de alfabetizare a populaþiei
adulte � ponderea persoanelor de 15 ani
ºi peste care au frecventat sau au absolvit
o ºcoalã sau care ºtiu sã scrie ºi sã citeascã
fãrã a avea ºcoalã absolvitã în totalul
populaþiei de 15 ani ºi peste. Gradul de
alfabetizare în Moldova este dea lungul
anilor de 96,4% ºi este puþin mai ridicat
pentru bãrbaþi decât pentru femei � re-
spectiv 98,6% ºi 94,5%.
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PIB pe cap de locuitor calculat la
paritatea puterii de cumpãrare cu utiliza-
rea cursului oficial de schimb pentru con-
vertirea monedei naþionale în dolari SUA
nu poate mãsura puterea de cumpãrare
internã relativã a monedelor. De aceea,
Proiectul de Comparaþii Internaþionale al
Naþiunilor Unite a propus calcularea PIB
real pe o scarã comparabilã la nivel
internaþional, folosind ca factor de con-
versie paritatea puterii de cumpãrare.
Moldova a participat la lucrãrile de
comparaþii multilaterale pentru anii 1993
ºi 1996 din cadrul Programului de Com-
parare Europeanã (proiect implementat
în comun de cãtre DASS, Eurostat,
Comisia Naþionalã pentru Statisticã a
României ºi Oficiul Central pentru Sta-
tisticã din Austria). În baza rezultatelor
acestor lucrãri s-au efectuat calculele PIB
pe cap de locuitor la PPC pe perioada
anilor 1993-1998. Menþionãm cã pentru
1993-1995 PPC s-a recalculat conform
modificãrilor parvenite în metodologia din
1996.

Componentele IDU în cazul Moldovei,
pentru anul 1998, sunt urmãtoarele:

Speranþa de viaþã 67,0 ani

Gradul de alfabetizare 96,4

Gradul de cuprindere 73,4

în învãþãmânt

PIB pe locuitor la paritatea puterii
de cumpãrare 2042 $ SUA

Fiecare componentã este comparatã
cu valori minime ºi maxime fixe, stabilite
de PNUD, acestea fiind: 25, respectiv 85
ani pentru speranþa de viaþã; 0 ºi 100%
pentru gradul de alfabetizare; 0 ºi 100%
pentru gradul de cuprindere în învãþãmânt;
100 ºi 40000 USD pentru PIB pe locuitor.
Pentru primele trei componente, diferenþa
dintre valoarea efectivã ºi cea minimã rap-
ortatã la diferenþa dintre valoarea maximã
ºi cea minimã se constituie într-un indi-
ce, astfel:

Indicele speranþei de viaþã:

(67,0-25) / (85-25)     = 0,700

Indicele gradului de alfabetizare:

(96,4-0,0) / (100,0-0,0)   = 0,964

Indicele gradului de cuprindere în
învãþãmânt:

(73,4-0,0) / (100,0-0,0)   = 0,734

Indicele nivelului de educaþie, cal-
culat din cei doi indici anteriori, este:

(2 x 0,964 + 0,734) / 3   = 0,887

Indicele PIB pe locuitor este calculat
conform unei noi metode stabilite de
PNUD în anul curent - diferenþa dintre
logaritmul valorii efective ºi logaritmul
valorii minime este raportat la diferenþa
dintre logaritmul valorii maxime ºi loga-
ritmul valorii minime, astfel:

Indicele PIB pe cap de locuitor:

(log 2042 - log 100) / (log 40000 -
log 100) = 0,503

Tabelul A.1.

Indicele Dezvoltãrii Umane (IDU)

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Produsul intern brut (PIB) pe locuitor în:

- lei, preþuri curente 505 1313 1798 2167 2441 2411

- dolari la paritatea puterii de cumpãrare 2935 2975 2105 2128 2207 2042

Gradul de alfabetizare al populaþiei adulte (%) 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4 96,4

Rata brutã de cuprindere în toate nivelurile de învãþãmânt (%)71,7 70,2 71,1 71,8 72,9 73,4

Speranþa de viaþã la naºtere (ani) 67,5 66,1 65,8 66,7 66,6 67,0
Indicele

- produsului intern brut 0,564 0,566 0,508 0,510 0,517 0,503

- educaþiei 0,881 0,877 0,880 0,882 0,886 0,887

- speranþei de viaþã 0,708 0,685 0,680 0,695 0,693 0,700

Indicele dezvoltãrii umane (IDU) 0,718 0,709 0,689 0,696 0,699 0,697
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Indicele dezvoltãrii umane, calculat
ca medie a celor trei elemente de bazã,
cãrora li se acordã ponderi egale, este:

(0,700 + 0,887 + 0,503) / 3 = 0,697

În Rapoartele Naþionale ale Dez-
voltãrii Umane pentru anii 1995-1998
indicele PIB pe locuitor s-a calculat con-
form unei alte metode: nivelul PIB pe
locuitor, care depãºea media mondialã
(calculatã în fiecare an în raportul mondi-
al) era ajustatã pe baza unei scãri de-
screscãtoare, valoarea maximã ajustatã
fiind pentru fiecare an calculatã separat
de PNUD.

Recalculând IDU pentru anul 1996
folosind pentru toþi indicatorii valorile
aferente anului 1996, ºi aplicând noua
metodologie de calcul obþinem o valoare
a IDU de 0,696 ºi nu de 0,629 cum a fost
cuprins în ultimul Raport Naþional.

Pe baza aceloraºi principii, s-a recal-
culat ºi IDU pentru Moldova în anii 1993,
1994, 1995, 1996, respectiv 1997.

2. Indicele Dezvoltãrii Umane
în Moldova în comparaþie
cu alte þãri.

Pentru comparaþii internaþionale,
statele se grupeazã în felul urmãtor:

state cu dezvoltare umanã ridicatã:
IDU > 0,800;

state cu dezvoltare umanã moderatã:
0,501 < IDU < 0,799

state cu dezvoltare umanã scãzutã:
IDU < 0,500.

Raportul mondial al dezvoltãrii uma-
ne pentru 1999 al PNUD conþine cele
mai recente date pentru comparaþii
internaþionale (UNDP, World Human
Development Report, 1999). Datele din
acest raport se referã la anul 1997 ºi în
majoritatea cazurilor ele sunt inferioare
celor oficiale, prezentate de guvernul din
Moldova. Subestimarea þine de doi fac-
tori majori: rata brutã de cuprindere în
învãþãmânt ºi PIB pe locuitor. Autorii
calculelor prezentate în rapoartele dez-
voltãrii umane sunt experþi ai PNUD, iar
datele folosite sunt luate de la ONU,
Bãncii Mondiale ºi de la alte organizaþii
internaþionale.

Dupã indicele dezvoltãrii umane,
poziþia internaþionalã a Moldovei în lista
celor 174 de þãri a fost urmãtoarea: 75 în
1994, 81 în 1995, 98 în 1996, 110 în 1997,
113 în 1998 ºi 104 în 1999.

Distanþa dintre Moldova ºi primele
20 de þãri este mare: peste 0,3 puncte din
valoarea IDU. Trebuie menþionat cã
grupa celor 20 de þãri include toate þãrile
Europei de Vest (cu excepþia Portugaliei
ºi Spaniei), þãrile scandinave ºi alte cinci
þãri neeuropene: Canada, Statele Unite,
Japonia, Noua Zeelandã ºi Australia. Pe
primele patru poziþii se plaseazã Canada,
Norvegia, Statele Unite ºi Japonia. Indi-
cele Dezvoltãrii Umane al Canadei are
valoarea de 0,932 ºi depãºeºte valoarea
respectivã pentru Moldova de 1,4 ori.
Astfel Canada, pentru a lichida toate nea-
junsurile în domeniul dezvoltãrii umane
are de depãºit 6,8 procente, pe când
Moldova 31,7 (Raportul Mondial al Dez-
voltãrii Umane, 1999, pag. 134).

Din punct de vedere al dezvoltãrii
umane, Moldova este comparabilã cu
Kîrgîzstan (97), Azerbaidjan (103), Tad-
jikistan (108). Ca ºi toate statele CSI,
Moldova face parte din categoria statelor
cu dezvoltare umanã moderatã (cu un
IDU între 0,501 ºi 0,799).

Tabelul A.2.

Poziþia statelor CSI dupã valoarea IDU ºi PIB pe locuitor (PPC)

Poziþia þãrii conform:
IDU PIB pe

locuitor la PPC

Armenia 99 123
Azerbaidjan 110 138
Belarusi 68 79
Gruzia 108 141
Kazahstan 93 104
Kîrgîzstan 109 127
Moldova 113 136
Rusia 72 77
Tadjikistan 118 161
Turkmenistan 103 120
Ucraina 102 118
Uzbekistan 104 117
Informativ:
România 74 78
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Este interesant de comparat poziþia
statelor CSI dupã valoarea IDU ºi PIB
pe locuitor (PPC).

PIB pe locuitor în Moldova este mult
mai mic în comparaþie cu alte state CSI.
Totodatã, conform IDU Moldova ocupã
penultimul loc printre statele comunitãþii,
iar în funcþie de PIB pe locuitor  deþine
locul 9.

Învãþãmântul

Schimbãrile care au loc în Moldova în
perioada transformãrilor au afectat ºi capi-
talul educaþional. Procesul privatizãrii s-a
rãsfrânt ºi asupra  sistemului de instruire, în
special asupra învãþãmântului superior (nive-
lul III). În anul precedent 32 de colegii ºi
universitãþi private au activat în cadrul unui
numãr total de 94 de instituþii de învãþãmânt
superior. Fiecare al 6-lea student universitar
îºi face studiile într-o instituþie privatã. În
acelaºi timp învãþãmântul ºcolar (primar,
gimnazial, mediu general ºi liceal) ºi
învãþãmântul mediu profesional au rãmas
practic neatinse de tendinþele cãtre
învãþãmântul privat. (Instituþiile private au
reprezentat, respectiv, 1,2% ºi 6,9% ºcoli ºi
câte 0,4% elevi).

La începutul anului ºcolar 1998-1999,
789,4 mii elevi ºi studenþi, reprezentând
73,4% din populaþia de vârstã ºcolarã (7-
22 ani) erau cuprinºi într-o activitate de
pregãtire generalã profesionalã. Astfel,
fiecare a 5-a persoanã a þãrii este cuprin-
sã într-o formã organizatã de instruire.
Faþã de anii precedenþi rata brutã de cu-
prindere în învãþãmânt a înregistrat o
uºoarã creºtere, cu toate cã numãrul total
al elevilor ºi studenþilor s-a micºorat cu
peste 120 mii.

În reþeaua învãþãmântului de bazã
(obligatoriu) - primar ºi gimnazial, rata
de cuprindere în anul 1998-1999 era de
92%: 96% în învãþãmântul primar (clase-
le 1-4) - 96% ºi 89,4% în învãþãmântul
mediu incomplet (clasele 5-9).

Rata de cuprindere în învãþãmântul ne-
obligatoriu alcãtuieºte mai puþin de jumãtate
� 45,5% � din populaþia în vârstã de 16-22
ani, din care 33,4% în învãþãmântul superi-
or universitar (18-22 ani).

Pe parcursul anului precedent, în re-
publicã funcþionau 1549 de ºcoli, gimna-
zii, licee cu un numãr de 650,7 mii elevi.
Ponderea elevilor ce învaþã în gimnazii
în numãrul total al elevilor, comparativ
cu anul precedent, nu s-a modificat ºi
constituie 21 la sutã, în timp ce ponderea
elevilor ce învaþã în licee a crescut mai
mult de douã ori, reprezentând 16%. Pe
lângã colegii funcþioneazã clase de liceu
iar în colegiile pedagogice îºi fac studiile
copii în clase primare.

Din numãrul total de  instituþii de
învãþãmânt 18 sunt private (3 ºcoli pri-
mare, 2 ºcoli medii de învãþãmânt gener-
al, 2 gimnazii ºi 11 licee). În ele îºi fac
studiile 2,7 mii persoane sau 0,4% din
numãrul total de elevi (în 1997 - 0,3%).
Plata pentru un an de studiu în ºcolile
particulare variazã, în medie, de la o mie
pânã la 4 mii lei.

Se manifestã în continuare o serie de
tendinþe negative în învãþãmântul ºcolar.
La începutul anului de studiu 1998/99
fiecare a doua ºcoalã avea nevoie de
reparaþie capitalã (în anul 1997/98 fie-
care a treia), iar 110 ºcoli (7%) se aflau
în stare avariatã.

Doar jumãtate din ºcolile medii, gim-
nazii, ºi licee dispun de cabinete de in-
formaticã ºi tehnicã de calcul. Numãrul
locurilor de muncã înzestrate cu tehnicã
de calcul constituie 10,5 mii; astfel, la un
loc revin în medie 60 elevi. Mai mult de
o pãtrime din ºcoli nu sunt înzestrate cu
sãli sportive iar bazine de înot au numai
14 ºcoli (0,9%). De hranã caldã benefi-
ciazã doar o treime din numãrul total de
elevi.

Problemele financiare au condus la
lichidarea instituþiilor extraºcolare în re-
publicã (casele de creaþie tehnicã, staþiile
tinerilor tehnicieni, turiºti, naturaliºti ºi
altele). În ultimii 6 ani s-a micºorat
numãrul bibliotecilor pentru copii cu o
treime (de la 304 pânã la 206).

La începutul anului 1999, sistemul de
studii medii profesionale cuprindea 87
instituþii de învãþãmânt în care îºi fãceau
studiile 32,5 mii persoane, din care 4%
pe bazã de contract. Mãrimea plãþii pen-
tru instruire prin contract variazã de la
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250 la 2300 lei pe an, reprezentând în
medie 1148 lei pentru un elev.

Reformarea sistemului de studii me-

dii profesionale a determinat crearea

instituþiilor polivalente ce asigurã pregãtire

profesionalã  într-un sector larg de califi-

care, ºi o pregãtire generalã de liceu. În

prezent existã 52 de instituþii de acest tip,

în care îºi fac studiile 26,3 mii persoane

(81% din numãrul total).

Burse bugetare primesc 65% din

numãrul total de elevi ai ºcolilor profe-

sionale de stat. Mãrimea medie a bursei

de studiu este de 41, 5 lei.

La începutul anului de studii 1998/

99 în republicã funcþionau 56 colegii care

cuprindeau 29,7 mii studenþi sau 81 la 10

mii locuitori. Fiecare al treilea student

învaþã prin sistem contractual, faþã de fie-

care al patrulea în anul precedent. În 37

de colegii de stat, studiazã prin contract

5,0 mii de studenþi, 19% din numãrul

total.

Burse bugetare primesc 41% din

numãrul total de studenþi ai colegiilor de

stat (secþia de zi), media acestei burse de

44 lei.

La începutul anului de studii 1998/99

în republicã funcþionau 38 instituþii de

învãþãmânt superior cu 72,7 mii studenþi,

ceea ce reprezintã 199 studenþi la 10 mii

locuitori (în România � 157). Faþã de

anul precedent numãrul instituþiilor s-a

mãrit cu 10 unitãþi (8 private, una strãinã

ºi una finanþatã de întreprinderi mixte) iar

numãrul studenþilor  cu 11 la sutã.

Fiecare al doilea student învaþã prin

contract. În 13 instituþii superioare de

învãþãmânt de stat studiazã pe bazã de

contract 20,3 mii persoane (34%). Plata

pentru un an de studiu pe bazã de con-

tract variazã în medie de la 1,3  la 4,0 mii

lei; în instituþiile private plata variazã de

la 1,9 la 4,8 mii lei.

Din numãrul total de studenþi ai

instituþiilor superioare de stat, 43%

primesc burse bugetare,  media bursei fi-

ind de 56 lei.

Prin intermediul Ministerului Educaþiei
ºi ªtiinþei 10,7 mii cetãþeni ai republicii îºi
fac studiile peste hotare, din care majori-
tatea în instituþiile de învãþãmânt superior
din România (88%).

Perioada de tranziþie a determinat
schimbãri ºi în alegerea cãilor de instru-
ire alese de cãtre tineri. Acestea  variazã
în funcþie de nivelul de instruire. Astfel,
din numãrul total de tineri înmatriculaþi
în ºcolile profesional tehnice au studii
gimnaziale (80%), 19% au fost absolvenþi
ai ºcolilor medii ºi 1%  ai liceelor. În
colegii, 80% sunt absolvenþii ai liceelor ºi
ºcolilor medii generale ºi 20% absolvenþi
ai gimnaziilor. În instituþiile de învãþãmânt
universitar 74% sunt absolvenþi ai liceelor
ºi ºcolilor medii generale, iar fiecare al
cincilea este absolvent al colegiului ºi doar
2% sunt absolvenþi ai instituþiilor tehni-
co-profesionale.

Cea mai mare cerere o au instituþiile
de învãþãmânt care pregãtesc specialitãþi
în ºtiinþele juridice ºi economice � (19%),
medicina (14%), psihopedagogia (10%).
Specialitãþile ce au prezentat cel mai mare
interes în rândurile candidaþilor la
învãþãmântul universitar au fost dreptul
(24%), economia (22%), filologia (10%)
ºi psihopedagogia (7%).

Rãmâne de actualizat problema plas-
ãrii în câmpul muncii a tinerilor
specialiºti, deseori ei completând rândurile
ºomerilor. Din numãrul total de ºomeri
înregistraþi la oficiile forþei de muncã în
anul precedent 7,9% erau absolvenþi ai
gimnaziilor, ºcolilor medii generale ºi li-
ceelor, 3,2% ºi respectiv 3%, absolvenþi
ai ºcolilor profesional tehnice ºi ai
instituþiilor de învãþãmânt superior. Rata
ºomajului printre persoanele tinere (15-
24 ani)  a fost în anul 1998 de 18,3%,
fiind mult superioarã faþã de alte grupe
de vârstã ºi de douã ori mai mare faþã de
media pe republicã (9,4%).

Produsul Intern Brut

Produsul intern brut în 1998 a fost
(conform estimãrilor), în condiþii compa-
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Tabelul A.3.

Componentele PIB

mil. lei, modificãri faþã
preþuri curente de anul

precedent, %*
1997 1998 1997 1998

Valoarea adãugatã brutã totalã 7665 7435 1,5 -10,3

Agricultura, economia vânatului
ºi silvicultura 2312 2148 12,0 -4,2

  Industria 1803 1970 -10,8 -10,6
  Construcþiile 422 382 -15,9 -17,0
  Altele 3128 2935 -0,3 -13,6
Impozite nete pe produs ºi import 1252 1369 1,9 1,2
Produsul intern brut 8917 8804 1,6 -8,6

*Ratele anuale sunt calculate pe baza datelor în preþuri comparabile
(preþurile anului p recedent).

rabile, cu 8,6% inferior faþã de 1997 (1997
faþã de 1996: + 1,6%). Valoarea adãugatã
brutã totalã s-a situat cu 10,3% sub nivelul
anului precedent, cu 4,2% în agriculturã,
10,6% în industrie, 17% în construcþii.

Analiza contribuþiei activitãþilor econ-
omiei naþionale la crearea PIB evidenþiazã
tendinþa de creºtere a participãrii impoz-
itelor nete pe produs ºi import (cu 1,6
puncte procentuale faþã de 1997) în de-
favoarea serviciilor, care au înregistrat o
diminuare de la 39,8% în 1997 la 37,6%
în 1998. Contribuþia bunurilor la total este
relativ constantã (în a.1997 � 46,2%, în
a.1998 � 46,8%).

Cât priveºte structura consumului fi-
nal total în cei doi ani analizaþi se remarcã
o creºtere cu 5%. Cea mai mare pondere
în PIB o are consumul final al gospodãri-
ilor, care a crescut cu 16,5%, pe când
proporþia consumului final al administraþiei
publice ºi private s-a redus de la 29,8% în
1997 la 18,3% în 1998.

Formarea brutã de capital fix, ºi-a
majorat contribuþia  cu 2%.

Ca urmare a derulãrii procesului de
privatizare a economiei ºi funcþionãrii în
sectorul privat a unor unitãþi semnifica-
tive din punct de vedere al potenþialului
lor productiv, ponderea în produsul in-
tern brut a acestui sector a atins în 1998
56%, pe când proprietatea publicã rep-
rezintã 30%, din care cea de stat 20%.

Cât priveºte produsul intern brut pe
locuitor, acesta a fost de 2411 lei preþuri
curente (în 1997 � 2441), reprezentând
91,4% faþã de anul precedent.

Tabelul A.4.

Structura PIB pe categorii de resurse ºi utilizãri, %

1997 1998

Producþia de bunuri � total 46,2 46,8

  Din care:

 Agricultura, economia vânatului ºi silvicultura 26,0 24,4

  Industria 20,2 22,4

Producþia de servicii 39,8 37,6

Impozitele nete pe produs ºi import 14,0 15,6
Produsul intern brut 100 100
Consumul final total 97,3 102,3

   Consumul final al gospodãriilor 67,5 84,0

   Consumul final al administraþiei publice ºi

   Private 29,8 18,3

Formarea brutã de capital fix 19,9 21,9

Variaþia stocurilor 3,9 4,0
Exportul net -21,1 -28,2


