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Summary. In this paper the analysis of degree of inequality in welfare of Mol-
dovan population and the comparative analysis across countries were carried 
out. In the analysis the following indicators were used: the Gini coeffi cient (by 
disposable income and by consumer expenditures), the fund’s coeffi cients, the 
distribution of disposable income and consumer expenditures of households by 
quintiles. The result of the study shows the decrease of the degree of inequality 
in welfare of Moldovan population, which is confi rmed by the decreasing trend 
of the Gini coeffi cient and the fund’s coeffi cients in the analyzed period. 

Inegalitatea în bunăstare a populaţiei reprezintă unul dintre cele mai vizi-
bile aspecte ale unei probleme mai ample și mai complexe a societăţii moderne. 
Inegalități în bunăstarea populaţiei sunt adesea considerate ca fi ind legate de 
criminalitate, sărăcie și excluziune socială. 

Creșterea inegalităţii în procesul tranziţiei la economia de piaţă este în mare 
parte justifi cată de faptul că aceasta implică și tranziţia de la distribuţia ega-
litară la o distribuţie potrivită regulilor și mecanismelor pieţei: o distribuţie 
caracterizată printr-o mai mare diferenţiere a veniturilor, impusă de nevoia de 
a recompensa difi cultatea, complexitatea și responsabilitatea muncii și rezulta-
tele acesteia, inovativitatea, educaţia, talentul, spiritul antreprenorial și asuma-
rea riscului în afaceri, recompensă considerată una dintre condiţiile utilizării 
efi ciente a factorilor de producţie și un motor al dezvoltării economice [1].  

Există un număr mare de indicatori statistici ai inegalităţii abordaţi în li-
teratura de specialitate. Indicatorii utilizaţi în cercetare sunt coefi cientul Gini 
(după veniturile disponibile și cheltuielile de consum), coefi cienţii quintilic și 
decilic ai fondurilor, distribuţia veniturilor disponibile și cheltuielilor de con-
sum ale populaţiei pe grupe de quintile.

În practica mondială, pentru analiza inegalităţii în calitate de indicator al 
bunăstării este justifi cată utilizarea informaţiei privind nivelul veniturilor anu-
ale ale populaţiei. Însă, pentru Republica Moldova, ca și pentru majoritatea 
altor ţări cu economie în tranziţie, informaţia privind veniturile, de regulă, nu 
prezintă cel mai bun indicator de bunăstare al gospodăriilor casnice, motivele 



INEGALITĂȚI SOCIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. CONSTITUIREA CLASEI DE MIJLOCINEGALITĂȚI SOCIALE ÎN REPUBLICA MOLDOVA. CONSTITUIREA CLASEI DE MIJLOC

◄   134   ►

fi ind următoarele: întârzierea în remunerarea muncii și plata pensiilor, neîn-
crederea populaţiei în diferite cercetări sociologie, îndeosebi privind veniturile 
obţinute din activitatea în sectorul tenebru al economiei. Toate acestea nu per-
mit de a evalua adecvat nivelul de bunăstare al populaţiei. De aceea, în Republi-
ca Moldova pentru determinarea bunăstării gospodăriilor casnice se utilizează 
și informaţia privind cheltuielile de consum ale gospodăriilor casnice, care ca-
racterizează nivelul bunăstării mai exact decât venituri [2].

În analiză au fost utilizate datele Biroului Naţional de Statistică al Repu-
blicii Moldova.

Inegalitatea în nivelul bunăstării calculată în baza datelor privind veniturile 
disponibile ale populaţiei, este mai mare decât inegalitatea, calculată în baza 
cheltuielilor de consum. În anul 2006, valoarea coefi cientului Gini după veni-
turile disponibile a constituit 0,3702, ceea ce este cu 0,0303, sau cu 8,9% mai 
mult comparativ cu inegalitatea cheltuielilor de consum (Fig. 1). În anul 2015, 
depășirea valorii coefi cientului Gini, care măsoară inegalitatea după veniturile 
disponibile asupra valorii coefi cientului Gini după cheltuielile de consum, a 
devenit și mai mare – 0,0629, sau 24,8%. 

Dinamica inegalităţii în nivelul bunăstării populaţiei în aspect temporal are 
un caracter de diminuare. În anii 2006-2015 inegalitatea în cheltuielile de con-
sum stabilită cu ajutorul coefi cientului Gini s-a redus de la 0,3399 până la 0,2535, 
adică cu 0,0864, sau cu 25,4%. În perioada analizată o reducere mai semnifi cativă 
a inegalităţii a avut loc în anii 2013-2014, când coefi cientul Gini a scăzut cu 6,6%, 
în timp ce în anii 2014-2015 a avut loc o creștere nesemnifi cativă cu 1,2%. 

 Fig. 1. Dinamica coefi cientului Gini în anii 2006-2015

Sursa: Calculat și construit conform datelor CBGC ale Republicii Moldova.

Venituri disponibile Cheltuieli de consum
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Inegalitatea după veniturile disponibile și cheltuielile de consum are o 
tendinţă de micșorare. În perioada anilor 2006-2015 coeficientul Gini s-a 
redus de la 0,3702 până la 0,3164, adică cu 0,0538, sau cu 14,5%. Rata de 
reducere a coeficientului Gini pentru veniturile disponibile de 1,7 ori este 
mai scăzută decât rata de reducere a coeficientului Gini pentru cheltuielile 
de consum. Coeficientul Gini după cheltuielile de consum scădea în mod 
constant până în a.2015, dar dinamica coeficientului Gini după veniturile 
disponibile a fost diferită - în perioada anilor 2006-2007 a avut loc o creș-
tere neesenţială a coeficientului Gini, în anul 2008 a avut loc o reducere a 
lui, care în 2009 s-a schimbat în majorarea acestui indice cu o următoare 
reducere a coeficientului Gini în anii 2010-2015. Majorarea coeficientului 
Gini în anul 2009 indică la faptul că în condiţiile unui declin economic 
semnificativ în ţară are loc o creștere a inegalităţii în nivelul bunăstării po-
pulaţiei Republicii Moldova.

Gradul de inegalitate, stabilit cu ajutorul coeficienţilor fondurilor decilic 
și quintilic, în general, are aceeași dinamică, precum și inegalitatea măsurată 
prin coeficientul Gini. Pe parcursul anilor 2006-2015 coeficientul decilic al 
fondurilor după cheltuielile de consum s-a micșorat de la 9,0 până la 5,1, sau 
cu 43,0%, iar coeficientul quintilic al fondurilor – de la 5,6 până la 3,6, sau 
cu 35,6% (Fig. 2). Coeficientul decilic al fondurilor după veniturile disponi-
bile a scăzut de la 13,0 până la 8,5, sau cu 34,6%, iar coeficientul quintilic al 
fondurilor – de la 7,1 până la 5,2, sau cu 26,7%. Totodată, modificarea aces-
tor indicatori are aproximativ același caracter ca și coeficientul Gini: scădere 
succesivă din an în an a valorii coeficienţilor fondurilor după cheltuielile de 
consum (excepţia anul 2015) și scăderea coeficientului fondurilor după veni-
turile disponibile (excepţie anii 2009 și 2013).

În perioada anilor 2006-2015 se observă o scădere a valorii coefi cienţilor 
quintilici și decilici ale fondurilor. Unul dintre normative acceptate pe plan 
internaţional este coefi cientul decilic al fondurilor după veniturile disponibile, 
valoarea maximă (pragul securităţii sociale) a căruia este egală cu 10,00. În 
Republica Moldova, pe parcursul anilor 2006-2011 coefi cientul decilic al fon-
durilor după veniturile disponibile a fost mai mare de 10,00, dar începând cu 
anul 2012 a avut loc tendinţa de scădere până la 8,5 în anul 2015, cea mai mică 
valoare fi ind înregistrată în anul 2012 – 8,3 (Fig. 2). Astfel, odată cu reducerea 
inegalităţii în nivelul bunăstării populaţiei Republicii Moldova ameninţarea se-
curităţii sociale a ţării devine mai scăzută. 
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Fig. 2. Dinamica coefi cienţilor quintilici și decilici ai fondurilor
Sursa: Calculat și construit conform datelor CBGC ale Republicii Moldova.

Inegalitatea după distribuirea pe grupele quintilice a cheltuielilor de con-
sum și veniturilor disponibile arată tendinţe diferite. În anul 2012, celor 20% 
din cei mai slab asiguraţi membri ai gospodăriilor casnice reveneau 9,2% din 
volumul total al cheltuielilor de consum, în timp ce 20% din cei mai asiguraţi 
membri ai gospodăriilor casnice au acumulat 37,7% din toate cheltuielile de 
consum, adică cu 4,1 ori mai mult (Fig. 3). În anul 2015 celor 20% din cei mai 
slab asiguraţi membri ai gospodăriilor casnice reveneau deja 9,9% din cheltu-
ielile totale de consum, în timp ce celor 20% din cei mai asiguraţi membrii ai 
gospodăriilor casnice – 36,0%, deci doar de 3,6 ori mai mult. Cu toate acestea, 
populaţia din a IV-a grupă quintilică în anii 2012 și 2015 a acumulat exact ace-
eași pondere a volumului total al cheltuielilor de consum – 22,4 %.

Modifi cările care au avut loc sunt pozitive, ceea ce se explică prin următoa-
rele: în 2015 comparativ cu anul 2012 ponderea volumului total al cheltuielilor 
de consum, care revine I grupe quintilice a crescut cu 0,7 puncte procentuale, 
în timp ce pentru a II-a grupă quintilică – cu 0,5 p.p. De asemenea, a scăzut (cu 
1,7 p.p.) ponderea volumului total al cheltuielilor de consum care revine pentru 
a V-a grupă quintilică. Important este faptul, că în stratul mediu de distribuţie 
după nivelul bunăstării a început să se acumuleze o pondere mai mare a cheltu-
ielilor de consum din volumul total al acestora: în anul 2012 – 20% a populaţiei 
din a III-a grupă quintilică au acumulat 17,2% din toate cheltuielile de consum, 
și în 2015 –  17,7%, sau cu 0,5 p.p. mai mult.

Quintilic (cheltuieli)
Decilic (venituri)

Quintilic (venituri)Decilic (cheltuieli)
Pragul securităţii sociale
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Fig. 3. Distribuţia veniturilor disponibile și cheltuielilor de consum pe grupe de quintile
Sursa: Calculat și construit conform datelor CBGC ale Republicii Moldova.

O situaţie inversă are loc la distribuirea veniturilor disponibile. Comparativ 
cu anul 2012, în 2015 a scăzut ponderea volumului total al veniturilor disponi-
bile care revin grupelor quintilice I, II și III. În același timp, a crescut ponderea 
veniturilor disponibile care revin pentru a IV-a și a V-a grupă quintilică. 

Analiza comparativă a diferitor ţări după gradul de inegalitate a bunăstării 
populaţiei se efectuează prin aranjarea ţărilor după mărimea coefi cientului Gini, 
care se calculează în baza veniturilor disponibile. Pentru efectuarea aanalizei au 
fost alese trei grupe de ţări: cu nivel redus al coefi cientului Gini (G < 0,3), cu nivel 
mediu (0,3 < G < 0,4) și nivel înalt (G > 0,4) – (vezi Tabelul 1).

Grupul din 16 ţări cu un nivel redus al coefi cientului Gini include ţări-
le scandinave (Norvegia, Suedia, Finlanda). Acest fapt se explică prin politica 
fi scală care o duce statul, și anume caracterul de distribuire a acesteia, ceea ce 
permite de a diminua inegalitatea în bunăstarea populaţiei. Din ţările CSI, în 
acest grup intră Belarus, Ucraina, Kîrgîzstan și 12 ţări din componenţa UE. 

Grupul din 14 ţări cu un nivel mediu al coefi cientului Gini este constituit 
din ţările membre ale UE (10 ţări). Ultimul loc în acest grup îl ocupă SUA. 
Republica Moldova, de asemenea poate fi  referită la grupul ţărilor cu nivelul 
mediu al coefi cientului Gini, calculat după veniturile disponibile (0,316), ocu-
pând locul II în acest grup.

În grupul din șase ţări cu un nivel înalt al coefi cientului Gini intră atât ţările 
cu 0,4 < G < 0,5 (Georgia, Turcia, Federaţia Rusă, China), cât și alte ţări (Bra-
zilia, Columbia) cu G > 0,6.

Cheltuieli de consum

Veniturile disponibile
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Tabelul 1. Gradul de inegalitate a bunăstării populaţiei după
veniturile disponibile în diferite ţări

Ţara Anul Coefi cientul 
Gini Ţara Anul Coefi cientul 

Gini
Ţări cu nivel redus al coefi cientului Gini (G ≤ 0,3)

Norvegia 2015 0,239 Austria 2015 0,272
Republica Cehă 2015 0,250 Belarus 2014 0,272
Finlanda 2015 0,252 Ucraina 2014 0,275
Suedia 2015 0,252 Luxemburg 2015 0,279
Belgia 2015 0,266 Ungaria 2015 0,282
Olanda 2015 0,267 Malta 2015 0,284
Kîrgîzstan 2014 0,268 Cipru 2015 0,291
Danemarca 2015 0,269 Germania 2015 0,293

Ţări cu nivel mediu al coefi cientului Gini (0,3 < G ≤ 0,4)
Polonia 2015 0,306 Spania 2015 0,346
Republica Mol-
dova 

2015 0,316 Estonia 2015 0,348

Italia 2015 0,324 Letonia 2015 0,354
Marea Britanie 2015 0,324 Bulgaria 2015 0,370
Paraguay 2015 0,340 România 2015 0,374
Portugalia 2015 0,340 Lituania 2015 0,379
Grecia 2015 0,342 USA 2014 0,394

Ţări cu nivel înalt al coefi cientului Gini (G > 0,4)
Georgia 2014 0,401 China 2015 0,462
Turcia 2014 0,402 Brazilia 2014 0,515
Federaţia Rusă 2015 0,412 Columbia 2014 0,535

Sursa: Calculat conform datelor [3, 4, 5, 6, 7].
  
În baza analizelor efectuate, constatăm tendinţa de scădere a inegalităţii 

în bunăstarea populaţiei Republicii Moldova. Modificările pozitive ale dina-
micii atestă valoarea coeficientului Gini după veniturile disponibile și chel-
tuielile de consum în ultimii ani, precum și coeficienţii  fondurilor decilic și 
quintilic. La reducerea inegalității va contribui realizarea politicilor sociale 
îndreptate spre creșterea veniturilor populaţiei mai puţin asigurate și redis-
tribuirea veniturilor prin intermediul mecanismului de impozitare a celor 
mai înstărite straturi ale populaţiei.
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