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Abstract. Maintaining the level of well-being of the population, in the period of pandemic or 

crisis, depends not only on the accumulated savings, but also on the diversification of income 

sources, the structural changes of which can be estimated with the help of special indices. Various 

indices are applied in world practice, such as the Gatev, Szalai, Ryabtsev indices, but none of these 

indices has yet been applied in the analysis of structural changes in the standard of living of the 

population of the Republic of Moldova. The scientific novelty of this study consists in the 

application of the listed indices for estimating the structural changes of the incomes and expenses 

of the population of the Republic of Moldova in the context of detecting the constraints of the 

promoted public policies. 
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Introducere. Venitul disponibil mediu lunar pe cap de locuitor, fiind una dintre 

caracteristicile principale ale nivelului de trai, reflectă capacitatea cetățenilor autohtoni de a-și 

satisface necesitățile. Dinamica, volumul și structura veniturilor depind în mare măsură de nivelul 

de dezvoltare al economiei naționale, de situația economică și politică din țară. În perioadele de 

recesiune, de crize economice și financiare, de pandemie, veniturile reale disponibile ale populației 

scad, iar în perioadele de expansiune economică – cresc. În același timp, menținerea nivelului de 

bunăstare al populației, în perioada de pandemie sau criză, depinde nu numai de economiile 

acumulate, dar și de diversificarea surselor de venit.  

Prin urmare, studiul dinamicii și modificărilor structurale ale venitului disponibil ne va 

permite să determinăm constrângerile majorării nivelului de trai al populației Republicii Moldova. 

Lipsa de bani, polarizarea populației duce la apariția tensiunii sociale, de aceea reglementarea 

veniturilor face parte din politica multor țări. 
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Scopul cercetării constă în aplicarea indicelor Gatev, Szalai, Ryabtsev în analiza 

modificărilor structurale ale venitului disponibil și ale cheltuielilor de consum a populației 

Republicii Moldova în contextul depistării constrângerilor politicilor publice promovate. 

Baza teoretică și metodologică. În studiu, pentru a determina prezența proceselor de 

transformare în veniturile disponibile și în cheltuielile de consum ale populației, este necesar de 

evaluat modificările structurale și de analizat dinamica structurii lor.  

Există o serie de metode pentru evaluarea modificărilor structurale: analiza multidimensională 

a datelor, modelarea econometrică, modelarea matematică și simultană, metode matriceale, 

indicatori și indici integrali. Datorită faptului că sistemul economic este dinamic, devine necesară 

analiza comparativă a modificărilor structurale.  

În practica internațională, pentru a evalua diferențele structurale în termeni relativi, se 

utilizează instrumente economice speciale, care reprezintă indici ai modificărilor structurale, care 

țin cont de intensitatea modificărilor pe grupe, ponderea grupelor în structurile comparate și numărul 

de grupe desemnate în conformitate cu caracteristica studiată. Cu ajutorul acestor indicatori se 

evaluează dinamica restructurării. Cei mai des utilizați în acest scop sunt indicii lui L. Kazinets, K. 

Gatev, A. Szalai și V. Ryabtsev. Coeficientul integral al lui Gatev, indicele de modificări structurale 

al lui Szalai și indicele Ryabtsev sunt instrumentele utilizate pe scară largă de analiști. Acești indici 

diferă în ceea ce privește gradul de complexitate al instrumentelor utilizate pentru efectuarea 

calculelor. 

Indicele integral al lui Gatev (IGatev) – indicele modificărilor structurale sau coeficientul 

integral al modificărilor structurale constă în indicarea de câte ori nivelul mediu general s-a schimbat 

doar datorită unei modificări a greutății specifice a fiecărui element în structura generală a unei 

trăsături cantitative. În aceeași măsură, indicele modificărilor structurale indică influența proceselor 

de redistribuire în creșterea generală a indicatorului final. El caracterizează dinamica structurii 

economice. Coeficientul integral al modificărilor structurale al lui Gatev – variază de la 0 până la 1. 

Cu cât valoarea lui este mai aproape de 0, cu atât diferențele dintre caracteristicile lui sunt mai slabe, 

cu cât e mai aproape de 1, cu atât diferențele dintre caracteristicile structurii sunt mai pronunțate. 

Diferențele structurale sunt considerate semnificative dacă valoarea coeficientului este mai mare 

sau egală cu 0,4. Coeficientul integral al modificărilor structurale se calculă cu ajutorul următoarei 

formule [5, p. 144]: 
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unde: di0 – ponderea elementului „i” în structura „0”; 

di1 – ponderea elementului „i” în structura „1”; 

i – numărul de ordine a elementului structurii; 

n – numărul de elemente (gradații) în structură. 

„Indicatorul integral al diferențelor structurale”, numit indicele lui Szalai (ISzalai) estimează 

modificările structurale [4, p. 42]. Valoarea acestui indice se modifică odată cu schimbarea ponderii 

grupurilor în structurile comparate. Indicele Szalai se calculă după formula [5, p. 144]: 
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Indicele lui Ryabtsev (IRyabtsev) – reprezintă raportul dintre gradul real de discrepanță dintre 

valorile componentelor celor două structuri cu valorile maxime posibile. Formula de calcul a 

indicelui Ryabtsev este următoarea [5, p. 144]: 
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În același timp, nu există interpretări și criterii clare pentru aplicarea metodei în conformitate 

cu obiective specifice, ceea ce complică alegerea instrumentelor pentru analiza modificărilor 

structurale în situația socio-economică a țării. Calculul în baza indicelui Szalai are o trăsătură 

distinctivă care poate fi atribuită următoarei deficiențe: valoarea sa variază foarte mult în funcție de 

modificarea numărului de gradații.  

Cel mai preferabil din punct de vedere al interpretării economice este indicele Ryabtsev, care 

se bazează pe o scară de valori (Tabelul 1) și nu supraestimează modificările structurale precum 

indicele Szalai. Atuul acestui indice constă în faptul, că spre deosebire de ceilalți indici de evaluare 

a diferențelor structurale, valoarea lui nu depinde de numărul de gradații ale structurii și reflectă 

dimensiunea maximă posibilă a discrepanței dintre componentele structurii. 

Utilizarea indicelui Ryabtsev, în studiul dat, este cauzată de: 

1. capacitatea de aplicare relativ înaltă pentru orice set de date statistice (spre

deosebire de indicele Szalai). 

2. disponibilitatea scalei de evaluare a semnificației diferențelor structurale, care

permite interpretarea coeficienților obținuți fără efectuarea analizei comparative. 

Tabelul 1 

Scala evaluării semnificației diferențelor structurale conform indicelui lui Ryabtsev 

Intervalul valorii indicelui Caracterizarea măsurii diferențelor structurale 

0,000 - 0,030 structuri identice 

0,031 – 0,070 nivel foarte scăzut al diferențelor structurale 

0,071 – 0,150 nivel scăzut al diferențelor structurale 

0,151 – 0,300 nivel relativ semnificativ al diferențelor structurale 

0,301 – 0,500 nivel semnificativ al diferențelor structurale 

0,501 – 0,700 nivel foarte semnificativ de diferență structurală 

0,701 – 0,900 tip opus de structură 

0,901 și mai mult structuri complet opuse 

Sursa: [5, p. 144] 

Astfel, indicele Ryabtsev conține un set de atuuri, din punct de vedere al interpretărilor 

economice, și face posibilă analiza și evaluarea durabilității dezvoltării sistemului economic. 

Baza informațională a cercetărilor include lucrările științifice din domeniu, seriile de date 

statistice disponibile a Biroului Național de Statistică al Republicii Moldova, și anume, seriile 

anuale pentru perioada anilor 2006-2018 (în baza populației stabile). 

Rezultate şi analiză. Necesitățile populației sunt în creștere, însă majorarea cheltuielilor de 

consum poate fi asigurată numai prin creșterea venitului disponibil (Figura 1), de aceea până a trece 

la studiul structurii cheltuielilor, vom analiza dinamica și modificările structurale ale veniturilor. 
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Figura 1. Dinamica ratei de creștere a venitului disponibil, cheltuielilor de consum și 

Indicelui Prețurilor de Consum, Republica Moldova 

Sursa: Elaborat de autor în baza datelor Biroului Național de Statistică al Republicii 

Moldova [3]. 

 

Veniturile disponibile ale populației Republicii Moldova în a.2019 au atins nivelul de 2 880,6 

lei. În perioada analizată (2006-2018) indicatorul dat a înregistrat un trend ascendent, cu excepția 

anului 2009, anul crizei economice. Dinamica ratei de creștere a cheltuielilor de consum este 

analogică celei a venitului disponibil. Indicele Prețurilor de Consum (IPC) prevalează rata de 

creștere a veniturilor în a.2009 – anul crizei financiare, a.2012 – anul secetei și a.2016 – anul, când 

acut se simte impactul furtului miliardului asupra populației. 

Sursele de venit ale populației sunt: salariile, veniturile din activitatea individuală agricolă și 

non-agricolă, veniturile din proprietate, transferurile de la stat către populație (pensii, indemnizații 

pentru copii, compensații, ajutor social), remitențe, etc. Cea mai mare cotă a veniturilor populației 

revine salariilor (50,2% în a.2019), urmate de prestări sociale (18,7%) și remitențe (12,4%), iar cea 

mai mică cotă revine veniturilor din proprietate (0,3%). 

Analiza structurii veniturilor a arătat, că cu ajutorul mecanismelor pieței, populația a obținut 

un venit, care este mai mic decât transferurile de la stat către populație. Prin urmare, dacă economia 

națională ar fi fost perfect descentralizată, atunci ar spori polarizarea populației, s-ar majora 

ponderea populației care se află sub pragul sărăciei extreme. 

Pentru a obține o descriere calitativă a modificărilor în structura veniturilor disponibile pentru 

aa.2006–2018 au fost utilizați indicii: Szalai (ISzalai), Gatev (IGatev) și Ryabtsev (IRyabtsev) (Figura 2). 

 

 
Figura 2. Modificările structurale ale venitului disponibil a populației Republicii Moldova 

Sursa: Calculele autorului. 

Variația indicelui Szalai este comparativ mai semnificativă, acest indice a înregistrat valoarea 

minimă de 0,017 în a.2015, iar cea maximă de 0,091 în a.2008. Valorile indicelui Gatev variază în 

intervalul 0,013-0,076, cele mai mari modificări au fost înregistrate în anii 2007-2009. Aplicarea 
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indicelui Ryabtsev a arătat, că structurile au fost relativ identice în perioada anilor 2011-2018, 

conform scării de evaluare a semnificației modificărilor structurale. Însă în aa.2007-2010 nivelul 

modificărilor structurale a fost relativ mic.  

Studierea nivelului și structurii cheltuielilor de consum ale populației este indispensabilă, 

deoarece obiectul dat de cercetare: 

 determină în mare măsură calitatea vieții; 

 influențează asupra structurii cererii consumatorilor; 

 afectează structura ofertei de bunuri și servicii, structura comerțului cu amănuntul.  

Cum am menționat, cheltuielile de consum depind direct de veniturile disponibile, de situația 

socio-economică din țară. În același timp, modificările nivelului de trai al populației se reflectă în 

structura cheltuielilor, și anume asupra cotei consumului de produse alimentare și de mărfuri 

nealimentare. Criza financiară globală din a.2008 a avut un impact direct asupra structurii atât a 

veniturilor disponibile, cât și asupra cheltuielile de consum (Figura 3). Cota produselor alimentare 

din anul dat s-a micșorat cu 3,6 puncte procentuale în raport cu anul precedent. 

 

 
Figura 3. Modificările structurale ale cheltuielilor de consum a populației Republicii 

Moldova 

Sursa: Calculele autorului.  

În a.2018 comparativ cu a.2006 ponderea cheltuielilor consumatorilor legate cu întreținerea 

locuinței a sporit cu 4,5 puncte procentuale. Această diferență structurală este cauzată de majorarea 

tarifelor pentru energia electrică și termică, gaze naturale, pentru serviciile comunale, etc. Pe termen 

mediu, diferențe structurale minime au înregistrat cheltuielile legate cu învățământul și cu îngrijirea 

medicală și sănătatea. 

Concluzii. În baza studiului efectuat, concluzionăm, că toți indicatorii integrali a modificărilor 

structurale, pentru perioada aa.2006-2018, au arătat aproximativ aceeași valoare, atât în cazul 

veniturilor disponibile, cât și în cazul cheltuielilor de consum, cu excepția anilor 2008-2009, când 

diferențele structurale au înregistrat valori semnificative, ceea ce se explică prin impactul crizei 

financiare globale din a.2008.  

Dinamica indicatorilor privind cheltuielile de consum, veniturile și condițiile de trai atestă o 

tendință generală de ameliorare a nivelului de trai al populației. Însă creșterea veniturilor a fost 

condiționată de majorarea pensiilor, plăților sociale și volumului remitenților, dar impactul creșterii 

economice a fost nesemnificativ. „Conform Legii cu privire la sistemul public de pensii, au fost 

reexaminate pensiile pentru limită de vârstă pentru beneficiari, care au realizat un stagiu după 

stabilirea acestui drept de la 7 la 10 ani” [2]. În plus, analiza factorilor de influență a permis 

identificarea celor, care asigură „creșterea bunăstării și a nivelului de trai al populației din Republica 

Moldova, cum ar fi: câștigul salarial mediu brut lunar; sporirea migrației și a remitențelor; nivelul 

mediu a pensiei lunare pentru limită de vârstă” [1, p. 269]. 

Prin urmare, unele din constrângeri a sporirii nivelului de trai sunt: micșorarea veniturilor din 

proprietate în aa.2016-2018, majorarea modestă a veniturilor din activitatea non-agricolă, și 

perturbările în evoluția venitului din activitatea agricolă. Eficientizarea managementului sectorului 
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agricol și non-agricol, businessului mic și mijlociu ar asigura sporirea veniturilor și creșterea 

sustenabilă a economiei naționale. Majorarea venitului disponibil ar condiționa îmbunătățirea 

condițiilor de trai al populației Republicii Moldova. 
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