Cât de sustenabilă este situația din economia țării?
1. Evoluția economiei moldovenești în perioada 2001 – 2015
Economia Republicii Moldova a înregistrat un trend pozitiv în perioada 2001 – 2015.
Exprimat în prețuri curente, Produsul Intern Brut al țării a crescut de la valoarea de 1,5 mld.
Dolari SUA în anul 2001, la 6,5 mld. Dolari SUA în 2015. În perioada vizată economia țării a
suferit influențe negative urmare crizei financiare mondiale din anii 2008-2009 și a crizei
bancare interne din anul 2014. Astfel, exprimat în Dolari SUA, în anul 2010, PIB-ul țării s-a
contractat la mărimea de 5,4 mld. USD, în 2009, față de 6,1 mld. USD, cât a fost în anul 2008.
Impactul crizei bancare interne asupra economiei naționale a fost mai semnificativ. În anul
2015 PIB-ul țării a fost de
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5,4% și cu 2,5% în 2015.
Gravitatea impactului realizat de fenomenele menționate asupra economiei naționale poate
fi identificat mai facil în graficul de mai jos, care reflectă evoluția indicelui volumului fizic al
PIB, față de perioada anterioară. În acest sens, economia Moldovei a fost influențată negativ
cel mai mult în anul 2009 atunci când indicatorul vizat s-a redus cu 60 puncte procentuale de
bază. Scăderile indicelui volumului fizic (mai mic de 100%) din anii 2012 și 2015 sunt mai
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moderate (7, respectiv 4 puncte procentuale de bază) și pot fi asociate evoluțiilor din
sectorul agricol legate de condițiile climaterice pe durata anului. Este de menționat totuși că
problemele din sectorul bancar al țării, manifestate în anul 2014, nu și-au exercitat integral
efectul. Dacă reducerea volumului fizic al PIB în anul 2014, față de 2013, se poate atribui
embargoului instituit de Federația Rusă, urmare semnării acordului de liber schimb dintre
Republica Moldova și UE, linia descendentă a graficului de mai sus, care a continuat și pentru
perioada următoare, este asociată crizei bancare, or, chiar și pe durata anului 2017
economia națională continuă să se confrunte cu consecințele evenimentului menționat.
O trăsătură distinctă a modului în care a evoluat economia țării în perioada 2001-2015 ține
de volumul investițiilor în activele materiale pe termen lung efectuat de agenții economici.
Până în anul 2009, la acest indicator Moldova înregistra valori apropiate de 30%, 38-39%
pentru anii 2008-2009 (29,4% media pentru perioada 2001-2008). Începând cu 2009
valoarea acestui indicator nu a depășit 26,1%. Media pentru perioada 2009-2015 fiind de
24%.
Contributia elementelor de cheltuieli la formarea produsului intern brut pe
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Așa cum în perioada 2009-2015 consumul final al gospodăriilor populației și-a menținut
ponderea înaltă în PIB, evoluția la capitolul export net se explică prin scăderea importurilor
de capital de către agenții economici. În acest mod, începând cu 2009 economia țării a
încetat să se mai modernizeze așa cum se întâmpla în perioada anterioară.
După scăderea din anul 2010, ponderea creditului intern în PIB a continuat trendul
ascendent din perioada anterioară, ajungând la 44% în 2013. Totuși, urmare crizei bancare
din 2014, volumul creditelor interne este în scădere, semnalând asupra schimbării
dispozițiilor clienților instituțiilor financiar dar și a schimbărilor în politica monetară
promovată de BNM care a devenit una restrictivă și care, în consecință, a dus la creșterea
valorii monedei naționale și implicit a costului banilor împrumutați, făcând mai puțin
atractive investițiile pe termen lung.
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Pe dura anilor 2001 – 2014 din perspectiva contribuției activităților economice la formarea
produsului intern brut atestăm o diminuare semnificativă a sectorului agricol de la ponderea
de 22,4% în 2001 la 13% în 2014. O reducere, deși mai moderată, se atestă și în cazul
industriei prelucrătoare (15.8% vs 12,1%). Pe când în cazul comerțului cu ridicata și cu
amănuntul asistăm la o majorare de la 12% în 2001 la 13,7% în 2014. Celelalte sectoare nu
au înregistrat schimbări substanțiale.
Contributia activitatilor economice la formarea produsului intern brut pe
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Pentru anul 2014 activitatea economică care genera în cadrul economiei naționale cel mai
mare volum de bunuri și servicii este industria prelucrătoare (47,7 mld. Lei), urmată de
comerțul cu ridicata și amănuntul (26,9 mld. Lei), agricultura, economia vânatului și
silvicultura (26,3 mld. Lei) și transporturi și comunicații (25,1 mld. Lei).
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Domeniile care au înregistrat o dezvoltare dinamică sunt cele ce țin de: tehnica de calcul și
activități conexe (creștere de 17,4 ori), activități asociative (creștere de 17,2 ori), industria
extractivă (creștere de 15,3 ori), tranzacții imobiliare (creștere de 12,4 ori) și construcții
(creștere de 12,1 ori).
Pe când structura ocupării pe activități economice în perioada 2000 – 2016 nu a suferit
schimbări esențiale. Domeniul economic care oferă cele mai multe locuri de muncă pentru
anul 2016 în Moldova continuă să fie cel agricol, urmat de administrația publică, învățământ,
sănătate și asistență socială care în comun dețin o pondere de 52% din totalul de locuri de
muncă.
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2. Evoluția populației țării
Deși, în linii mari, economia Moldovei a crescut în perioada vizată de 4,4 ori, exprimată în
dolari SUA sau de 3,5 ori exprimată în EUR, acest fapt nu a produs schimbări pozitive din
perspectiva numărului populație la nivel național. În acest sens, numărul mediu anual al
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populației se află în declin pentru întreaga perioadă vizată. Este de înțeles faptul că
indicatorul menționat suferă influențe multiple, care nu sunt doar cele exercitate de
economia națională. Totuși, existența unui ritm accelerat de creștere economică atât în
teorie cât și în practică, trebuie să contribuie la evoluții pozitive în acest domeniu, fapt care
nu se atestă în cazul Republicii Moldova. Numărul mediu al populației s-a redus în perioada
2001-2015 cu 2,1%. Aceste date sunt totuși doar indicative, deoarece nu pot fi cunoscute
exact datele privind numărul lucrătorilor aflați temporar peste hotare țării.
Numarul mediu anual al populatiei, mii pers.
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O analiză în detaliu privind evoluția populației în Republica Moldova atestă schimbări
diametrale în funcția de grupa de vârstă. Cea mai mare reducere se atestă la grupa de vârstă
0-15 ani, acolo unde numărul populației a înregistrat o reducere de 31,3%, sau practic s-a
redus cu o treime. Pentru celelalte categorii înregistrăm creștere, numărul populației cu
vârsta aptă de muncă a crescut cu 4,3%, pe când populația cu vârsta peste vârsta aptă de
muncă a crescut cu 19,8%. Cifrele în cauză denotă situația dramatică din țară, care nu
reușește să asigure un mediu prielnic pentru formarea unei generații noi, ci doar se luptă să
mențină povara unei populații îmbătrânite prea rapid. Discrepanțe la acest aspect pot fi
identificate și sub aspect rural/ urban. În cazul populației urbane numărul populației cu
vârstă peste vârsta aptă de muncă a crescut cu 50,7% (în cazul populației rurale creștere este
de 4%), pe când numărul populației cu vârsta aptă de muncă a crescut doar cu 3,3% (+5,1%
pentru zonele rurale). Pe grupe de vârstă total, populația rurală s-a redus cu 4,7% (populația
urbană a crescut cu 1,6%). Coeficientul îmbătrânirii populației în anul 2015 a atins valoarea
de 16,7 față de 13,6 în 2001, fiind mai pronunțat în cazul femeilor (19,3 în 2015 față de 15,9
în 2001). Începând cu anul 2006 se atestă o evoluție accelerată a acestui indicator.
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3. Câștigul salarial
Câștigul salarial mediu (estimat pentru luna octombrie al fiecărui an) a înregistrat o creștere
rapidă în perioada 2001-2014. Cea mai mare creștere, de peste 15 ori, s-a înregistrat pentru
domeniul ocrotirii sănătății, acolo unde salariul a crescut în perioada 2001-2014 de la 323 lei
la 4853 lei. De rând cu domeniul menționat, creșteri substanțiale ale salariilor au fost
înregistrate în domeniile de transport aerian și de pasageri, și învățământ. La polul opus se
află domeniile fabricarea pâinii și produselor de panificație și cel de producere, prelucrare și
conservare a cărnii (creșterile salariale au crescut cu puțin peste de 3 ori). În anul 2014
salariul mediu s-a situat peste media pentru domeniile vizate în cazul a 11 domenii din 22,
inclusiv pentru:
-

Fabricarea produselor chimice
Prelucrarea metalelor
Construcție mașini
Poligrafie
Producerea, colectarea și distribuția energiei electrice
Construcții
Transport pasageri
Transport aerian
Comunicații
Învățământ universitar
Ocrotirea sănătății
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Spere deosebire, în anul 2001, distribuirea nivelului mediul de salarizare pe domenii a fost
mai echilibrată. Domenii cu un nivel mediul lunar de salarizare peste media pe economie au
fost 14 din 22.
Castigul salarial mediu in luna octombrie pe Activitati/Ocupatii și Ani
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Schimbarea descrisă mai sus denotă transformarea economiei naționale care necesită o
analiză mai detaliată, salariul fiind un indicator Proxy care reflectă indirect domeniile care au
înregistrat cel mai accentuat ritm de creștere economică, implicit cerere de forță de muncă.
Pentru perioada vizată, PIB-ul țării exprimat în lei, la prețuri curente, a crescut de 5,9 ori iar
salariile pentru domeniile specificate în graficul de mai sus au crescut în mediu de 7,6 ori. Au
crescut salariile mai rapid decât economia pentru majoritatea domeniile vizate, mai puțin în
cazul:
-

fabricarea pâinii și produselor de panificație
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-

producere, prelucrare și conservare a cărnii
industria de confecții
industria mobilei
poligrafie
transport feroviar

Deși salariul mediu lunar a crescut pentru întreaga perioadă mai mult decât economia, rata
de creștere a acestor indicatori a fost diferită pentru perioada 2001-2009 față de 2010-2014.
În acest sens se atestă faptul că începând cu 2010 rata de creștere a PIB, exprimat în prețuri
curente, este mai mare decât rata de creștere a salariului mediu lunar, așa cum se poate
vedea din graficul de mai jos.
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4. Populația economic activă și rata de activitate a populației
Numărul populației economic active este în continuă scădere în Republica Moldova. Ritmul
de scădere a fost mai mare pentru perioada 2000-2010 și s-a stabilizat în perioada
următoare. Totuși, pentru întreaga perioadă 2001-2015 numărul populației active în
Moldova s-a diminuat cu 21,7%. Cea mai mare scădere este înregistrată pentru populația din
mediul rural (-29,3%).
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De rând cu diminuarea numărului populației active în Moldova s-a înregistrat și o diminuare
a ratei de activitate a populației. Dacă în anul 2001 rata de activitate a populație a fost
cumva similară mediei europene, fiind de 57,9%, în anul 2015 aceasta a ajuns la valoarea de
doar 42,4%. Cea mai mare scădere a fost înregistrată în rândul populației rurale. În cazul
acestei categorii rata de activitate a populației a scăzut de la 59,3% în 2001 la 40,4% în 2015.
Cea mai mică rată de activitate pe țară este în cazul femeilor în mediul rural care a fost de
38,3% în 2015.
Rata de activitate, ambele sexe
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5. Unele aspecte privind evoluția populației pe următorii ani în baza tendințelor
manifestate în prezent
Așa cum s-a menționat mai sus, din perspectiva populației pe grupe principale, pe durata
ultimilor ani în Moldova s-a conturat o tendință de scădere a populației cu vârsta cuprinsă
între 0-15 ani, și o creștere a populației cu vârstat peste 57 (femei) /62 (bărbați) de ani. Pe
când populația economic activă a evoluat în creștere până în anul 2009 și se află în scădere
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din acel an. Concluzi care se poate face în baza acestor date țin de conceptul de dividend
demografic. Acest concept face referință la efectele pozitive în plan economic pe măsură ce
populația devine economic activă, urmare unei evoluții demografice pozitive din perioada
anterioară. Cu alte cuvinte, în cazul Republicii Moldova natalitatea înaltă din perioada
anterioară a contribuit la creșterea numărului populației economic active care s-a manifestat
până în anii 2009-2013, or, după acea perioadă țara noastră se confruntă cu fenomenul de
îmbătrânire accentuată a populației, în condițiile unui nivelul de natalitate mai mic ce a
urmat perioadei cu natalitate înaltă.
Numarul mediu al populatiei stabile pe principalele grupe de virsta pe Ani
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Începând cu anul 2013 numărul populației economic active este în scădere. În perioada
2013-2016 volumul populației active a scăzut în fiecare an de la 30 la 90 puncte procentuale
de bază, în creștere din 2013 până în 2016, sau în medie cu 67 puncte procentuale de bază.
În această perioadă am asistat la scăderea populației cu vârsta cuprinsă între 0-15 ani (în
media 60 punte procentuale) dar și la creșterea populației cu vârsta peste vârsta aptă de
muncă (în mediu cu 292 puncte procentuale de bază). Dacă presupunem că ritmul de
schimbare a populației pe grupe principale nu se va schimba, în aproximativ 64 de ani
numărul populației economic active va egala restul populației. Totuși, luând în calcul rata de
activitate a populației economic active din Moldova, care este puțin peste 40%, numărul
populației inapte de muncă în Moldova este practic deja egală cu populația activ ocupată în
economie. Acest aspect indică asupra dificultăților cu care se confruntă autoritățile țării în
vederea identificării resurselor pe care să le utilizeze în vederea modernizării economice a
țării.
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6. Concluzii
O contrapunere a datelor privind structura remunerării salariaților pe activități economice și
a datelor vizând contribuția activităților economice la formarea produsului intern brut
pentru anul 2014 atestă existența unor discrepanțe esențiale. Astfel, în cazul sectorului
agricol și a celui vizând tranzacțiile imobiliare, ponderea salariilor în total este doar 27%
respectiv 29% din ponderea acestor activități la formarea produsului intern brut. Acest fapt
indică asupra existenței unui nivel de salarizare mult sub nivelul productivității muncii în
aceste sectoare, urmare excesului de forță de muncă, dar, poate de asemenea indica
existența unei economii tenebre vaste aferentă sectoarelor menționate. În situația opusă
sunt domeniile unde ponderea remunerării în total economie este mult peste contribuția
activităților vizate la formarea PIB, precum este cazul domeniilor: cercetare dezvoltare
(233%), învățământ (223%), tehnică de calcul și activități conexe (217%), sănătate și
asistență sociale, energie electrică și termică, gaze și apă (câte 205%), administrația publică
(198%), alte activități de servicii prestate în principal de întreprinderi (195%), industria
extractivă și activități recreative, culturale și sportive (câte 150% fiecare).
În concluzie, se atestă faptul că în Moldova în realitate nu are loc procesul de modernizare
economică și tehnologică. Sectorul agricol continuă să reprezinte principalul domeniu
economic al țării. Simultan, țara se confruntă cu un important proces de îmbătrânire a
populație și cu un nivel redus de natalitate, fapt care reduce mult din potențialul de
dezvoltare economică pe viitor. Moldova se confruntă cu exces de ofertă de forță de muncă
în sectorul agricol și în consecință cu un spectru larg de probleme de ordin social asociate,
dar, simultan, și cu un deficit de forță de muncă calificată care să fie angajată în alte
sectoare. Nivelul de salarizare redus contribuie la exodul masiv al populației și știrbește din
potențialul de dezvoltare a agenților economici.
Lipsa motivării de a investi în dezvoltarea afacerilor, manifestat printr-o rată redusă a
investițiilor în active materiale pe termen lung, începând cu anul 2009, este un semnal
îngrijorător important pentru autorități prind modul în care evoluează țara. Acest semnal
vorbește despre lipsa de încredere a mediului de afaceri față de clasa politică din țară și
privind capacitatea acesteia de a asigura o administrare a țării pe viitor. Lipsa investițiilor în
active materiale este principalul factor care face ca salariul mediu pe economie să crească
atât de încet, acești doi indicatori fiind complementari.
Ponderea înaltă a populației antrenate în sectorul bugetar și cel agricol (subvenționat din
bugetul de stat, deci de restul economiei) vorbește despre existența unor probleme
structurale grave a economiei naționale care nu oferă performanță și nu se poate menține
din contul resurselor proprii fiind susținută din remiteri și asistență financiară externă. Se
impune identificarea unor soluții radicale care să ducă la reindustrializare a țării în vederea
absorbirii excesului de forță de muncă din sectorul agricol dar și la o diminuare drastică
(înjumătățire) a cheltuielilor și respectiv numărului de personal din sectorul bugetar care nu
este sustenabil pentru mărimea economiei naționale.
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În perioada 2001-2014 contribuția remunerării salariaților în PIB a fost cuprinsă între 35,7%
și 48,3% maxim atins în 2009. Pentru anul 2014 valoarea acestui indicator a fost de 41,2%.
Pentru anul 2014 Bugetul Public Național a fost aprobat la partea de venituri în mărime de
38,1% din PIB, inclusiv venituri curente 35,8% din PIB. Din această mărime, 32,6% au
reprezentat veniturile fiscale. În cadrul veniturilor fiscale impozitelor directe le-a revenit
15,1%. Mărime menționată a veniturilor din aplicarea impozitelor directe a fost distribuită în
modul următor:
-

Impozitul pe venit de la persoane juridice: 2,2% din PIB
Impozitul pe venitul de la persoanele fizice: 2,3% din PIB
Impozitul funciar: 0,2% din PIB
Impozitul pe bunurile imobiliare: 0,1% din PIB
Primele de asigurări obligatorii de asistență medicală: 2,3% din PIB
Contribuțiile asigurărilor sociale de stat: 8,1% din PIB

În acest mod, pentru anul 2014 autoritățile au planificat încasarea de impozite din fondul de
remunerare a muncii în mărime de 12,7% din PIB, deci peste 84% din totalul impozitelor
directe. Pe când, pentru anul vizat, contribuția remunerării salariaților în PIB a fost de 41,2%.
Se apreciază în acest sens că presiunea fiscală asupra remunerării muncii este prea înaltă în
Moldova. În vederea depășirii situației date se impune aplicarea măsurilor propuse de CNPM
în cadrul procesului de elaborare a politicii fiscale pentru perioada 2018-2020 ce țin de
reformarea sistemului de contribuții de asigurări sociale și a sistemului de impozitare a
proprietății imobiliare. De asemenea, se impune instituirea unui sistem fiscal echitabil aplicat
investitorilor străini și celor locali, dar și impozitarea mai accentuată a deținătorilor de active
economice.
Contributia remunerarii salariatilor la formarea produsului intern brut
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În prezența factorilor descriși mai sus privind evoluția populației, soluția care poate fi
aplicată în vederea depășirii situației economice și sociale cu care se confruntă țara este cea
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de majorare într-un ritm alert al salariului minim pe țară dar și de reformare reală a
sistemului de educație vocațională prin conectarea acestuia la economia reală.
Dintre statele aflate pe continentul european, în Moldova se înregistrează cel mai scăzut
nivel al salariului minim pe economie. Acest fapt încurajează exodul masiv al forței de
muncă, or, creștere semnificativă a investițiilor directe în economie care ar putea fi atrase
de acest nivel redus de salarizare nu se atestă. De asemenea, Moldova deja de o perioadă
lungă de timp a liberalizat nivelul prețurilor pentru bunuri și servicii care se formează prin
raportare la valorile existente pe plan internațional. În cazul României, salariul minim pe
economie este de 3 ori mai mare, or, chiar și în cazul acestui stat investitorii de talie mare
înregistrează dificultăți în atragerea lucrătorilor pe piața muncii. În această situație, soluția
care ar putea fi aplicată în țară este ridicarea nivelului minim de salarizare, fără a face
diferențiere pe sectoarele reale și bugetare, până la nivelul de 500 eur. Acest fapt va permite
persoanelor calificate să-și găsească un loc de muncă plătit decent în țară, dar și va contribui
la redistribuirea volumului forței de muncă atrase în sectoarele bugetar și cel real, în
favoarea celui din urmă. În aceste condiții, Moldova ar putea înregistra creșterea ratei de
activitate, reducerea sectorului neformal al economiei, dar și la atragerea unui număr mai
mare de lucrători din sectorul agricol în alte sectoare cu un nivel de productivitate a muncii
mai mare. Deși metoda propusă nu este una tocmai corectă, forțele economice în condițiile
unei economii liberalizate sunt cele indicate care să producă această schimbare, totuși ritmul
înalt de reducere a populației active indică asupra necesității unei acțiuni rapide în acest sens
din partea autorităților.
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