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PIAŢA FUNCIARĂ A REPUBLICII MOLDOVA
CA OBIECTUL INVESTIŢIILOR AUTOHTONE ŞI A CELOR STRĂINE

TUDOR BAJURA, dr. hab., profesor, IEFS
SVETLANA GANDACOVA, cercet. şt., IEFS

Although the land market of Republic of Moldova at the present stage show quite dynamic growth trends in the
article is mentioned the lack of stability of the domestic land market development, characterized by essential
oscillations of surface, of market price of farmland and so on. Have been based on the analysis of current trends are
assessed land market investment risks and proposed methods of combating them.

Cu toate că piaţa funciară a Republicii Moldova la etapa actuală manifestă tendinţele destul de dinamice de
creştere, în articolul este menţionată lipsa stabilităţii privind dezvoltarea pieţei funciare autohtone, caracterizată prin
oscilări esenţiale fie a suprafeţelor de vânzare-cumpărare, fie a preţurilor de piaţă a terenurilor agricole. În baza
analizei tendinţelor actuale sunt evaluate riscurile investiţionale pe piaţa funciară, precum şi propuse metodele de
combatere a lor.

Cuvinte cheie: piaţa funciară, tranzacţii, preţul de piaţă, investiţii, pământ agricol, afaceri de vânzare-
cumpărare, arendă, moştenire, gajul, circuitul de piaţă etc.

JEL Classification: O1, O3, Q11 Q15, Q16

Introducere. Criza mondială a produselor alimentare, care a afectat piaţa acestor produse în anii 2007-2008,
fiind ulterior extinsă prin suportul fenomenelor analogice de pe piaţa financiară, în primul rând, cea creditar-bancară, în
prezent se manifestă şi pe piaţa funciară globală. Cu toate că, pământul agricol, în calitate de componentul principal al
pieţei funciare, nu poate fi exportat şi vândut pe pieţele străine, prezenţa tot mai accentuată a elementelor de criză
specifică pe piaţa funciară se reflecte prin exportul capitalului, investit în această piaţă. Fenomenul dat a devenit în
ultimii ani bine cunoscut sub numele – „cotropirea pământurilor” (Land Grabbing) şi este pe larg discutat în cercurile
economiştilor, sociologilor, juriştilor etc., din lumea întreagă [1].

Esenţa discuţiei o constituie abordări polar opuse a afacerilor de vânzare-cumpărare în masă a pământurilor
agricole în ţările Est africane (Efiopia, Sudan, Congo, Uganda, Tanzania), precum şi pe insula Madagascar, pământurile
agricole şi cele forestiere ale cărora în proporţii deosebit de mari în ultimii ani au fost vândute la preţuri simbolice
investitorilor străini, în majoritatea cazurilor, firmelor şi companiilor din Coreea de Sud, China, India, Arabia Saudită,
Emiratele Arabe Unite etc. Efectele, aşteptate de la aceste afaceri, însă, n-au fost cu adevărat pozitive pentru băştinaşii,
care au rămas şi fără pământul propriu, dar şi fără locuri de muncă şi, cel mai principal, fără produsele agroalimentare,
obţinute de la suprafeţele vândute.

Conţinutul de bază. Dat fiind faptul, că Codul funciar nu permite vânzarea terenurilor agricole investitorilor
străini, Republica Moldova nu face parte din grupul ţărilor, pământurile cărora sunt invadate de investiţii străine cu
scopuri şi intenţii, la prima vedere, nobile şi decente. Cu toate aceste, este adevărat, că investiţiile străine constituie o
pârghie financiară puternică de dezvoltare a economiilor ţărilor în curs de dezvoltare.

În ce priveşte investiţiile străine pe pieţele funciare a ţărilor slab dezvoltate această confirmare, însă, nu poate fi
atât de univocă. După cum arată analiza efectuată, drept urmare a tranzacţiei de cumpărare investitorii străini insistă ca
pământul cumpărat să fie prelucrat cu utilizarea propriilor factori de producţie a investitorului, inclusiv cu forţa de
muncă, tehnica, tehnologiile, seminţele, îngrăşămintele, chimicatele etc., importate din ţările, de unde au fost atrase şi
investiţiile de bază, adică investiţiile de cumpărare a pământului.

La fel de independenţi se manifestă investitori străini şi în ce priveşte comercializarea producţiei agricole.
Reieşind din faptul, că în ţările slab dezvoltate, pe teritoriile cărora au fost cumpărate terenurile agricole, capacitatea de
cumpărare a cetăţenilor este relativ şi absolut redusă, managerii firmelor respective iau decizii de a exporta producţia
agricolă în alte ţări, de obicei, în ţările de unde au fost atrase investiţiile de bază.

Este important de subliniat, că în ţările menţionate mai sus de pe continentul african, plata anuală de arendă, de
exemplu, a constituit, în unele cazuri, fie şi la nivel de 1 dol. SUA pentru un hectar, iar preţul de piaţă a unui hectar de
pământ agricol a constituit, la rândul său – 35 dol. SUA.

Ca consecinţă putem constata, că în rezultatul vânzării terenurilor agricole investitorilor străini ţările – vânzători
sunt lipsite: (i) de pământuri agricole în calitate de factorul principal de producţie agricolă; (ii) de locuri de muncă
pentru locuitorii rurali, dar şi pentru cei care se ocupă cu transportarea, păstrarea, procesarea şi comercializarea a
materiei prime agricole şi a produselor alimentare; (iii) de producţia agricolă ca atare, pentru care pieţele străine de
desfacere sunt mult mai atractive, decât piaţa autohtonă a produselor agroalimentare.

Ceea ce rămâne ca un câştig poate fi numită suma simbolică de bani, încasaţi fie sub forma de preţuri de piaţă,
fie sub forma de plată de arendă pentru utilizarea pământului agricol.

Anume din aceste considerente, în aprecierea economiştilor, o mare parte din afaceri de cumpărare a pământului
agricole prin atragerea investiţiilor străine, mai ales de pe continentul african, este caracterizată ca şi cum „cotropirea
pământului” (Land Grabbing), ci nu ca o investiţie în favoarea ţărilor slab dezvoltate.
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Piaţa autohtonă a pământurilor agricole. Revitalizarea pieţei funciare în Republica Moldova a avut loc
începând cu anul 1999, însă statistica oficială a tranzacţiilor de pe această piaţă a fost restabilită abia în a. 2000. După
cum arată analiza efectuată, în toată perioada de funcţionare în structura tranzacţiilor pe piaţa funciară predomină
afaceri de vânzare-cumpărare a terenurilor agricole (35,3%). Tranzacţiile de moştenire şi de donaţie ocupă corespunzător
– 34,0 şi 12,7%, ponderea tranzacţiilor de arendă de lungă durată – 11,2%, iar schimb şi altele – 6,8% [2].

Tot din sursa sus-menţionată putem concluziona, că numărul general al tranzacţiilor pe piaţa funciară (ne
limităm doar la tranzacţii cu terenuri agricole) a demonstrat tendinţele clare şi univoce de creştere. Dacă în a.1999
numărul total al tranzacţiilor de toate genurile a constituit numai 3285 de unităţi, atunci în ultimii ani numărul anual al
tranzacţiilor de piaţă cu terenurile agricole este permanent mai mare de 200 mii de afaceri, din care afaceri de vânzare-
cumpărare constituie aproximativ 38,0 la sută.

Este de constatat, că începând cu a.2000 piaţa terenurilor agricole a devenit cel mai activ şi cel mai eficient
segment al pieţei imobiliare, caracteristicile principale a căruia sunt nu atât numărul tranzacţiilor, cât suprafeţele
terenurilor agricole, incluse în circuitul de piaţă, însăşi preţul de piaţă a terenurilor agricole şi volumul total al afacerilor
pieţei funciare, exprimat în valoarea bănească. Evident, că din toată gama de tranzacţii funciare accentul deosebit este
pus pe tranzacţii de vânzare-cumpărare, în baza cărora stau interesele respective ale părţilor contractante, materializate
sub forma de discuţii libere, nepărtinitoare, bine argumentate, efectuate în plina cunoştinţă de cauză etc.

Dinamica numărului întreg al tranzacţiilor de vânzare-cumpărare, precum şi suprafeţelor absolute şi relative (în
calcul la o singură afacere) este reflectată în Tabelul 1 (Figura 1).

Tabelul 1
Tendinţele dezvoltării pieţei funciare în Republica Moldova

Anii Suprafaţa terenurilor agricole
vândute-cumpărate, ha

Ponderea acestor
suprafeţe în volumul
total al terenurilor

agricole, %

Numărul
tranzacţiilor de

vânzare-
cumpărare, un.

Suprafaţa unui
lot de pământ

agricol vândut-
cumpărat, ha

2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

7338
21825
28096
34101
35949
25214
19021
19930
10159

0,35
1,05
1,42
1,73
1,82
1,28
0,96
1,01
0,52

9753
47382
51483
62487
73193
67109
69072
71035
52138

0,75
0,46
0,55
0,55
0,49
0,38
0,28
0,28
0,20

Sursa: calculat de autori în baza datelor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastre.
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Fig. 1. Dinamica dezvoltării pieţei funciare în Republica Moldova
Sursa: Calculat de autori în baza datelor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastre.
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Este de menţionat, în primul rând, lipsa stabilităţii pe piaţa funciară a Republicii Moldova. Suprafaţa totală a
afacerilor de vânzare-cumpărare, de exemplu, oscilează de la Smin=1616 ha (a. 2002) până la Smax=43878 ha (a. 2004),
diferenţierea fiind de aproape 27,2 de ori, iar media anuala Smedia=22153,3 ha sau 1,1 la sută din toată suprafaţa agricolă
a Republicii Moldova (cu excepţia terenurilor respective de pe malul stâng al Nistrului).

În toată perioada sus analizată (13 ani) din suprafaţa totală a terenurilor agricole prin mecanismul de piaţă de la
vânzători spre cumpărători au fost transferate abia 288 mii ha sau 14,2 la sută. Dacă ritmurile analogice vor fi menţinute
şi pentru următorii ani, înseamnă, că fiecare lot aparte de pământ agricol îşi va schimba stăpânul prin afaceri de
vânzare-cumpărare odată în 91 de ani, ceea ce constituie o singură tranzacţie de acest gen pentru 3-4 generaţii de
proprietari.

Evident, că alături de tranzacţii de vânzare-cumpărare pe piaţa funciară mai au loc şi tranzacţii de moştenire, de
dăruire, de schimb, de dare în arendă de lungă durată etc. Deci, prin aplicarea tuturor genurilor de afaceri tranzacţionale
ritmurile de apariţie a proprietarilor noi vor fi esenţial accelerate. Totodată, anume tranzacţii de vânzare-cumpărare,
însoţite de unul şir întreg de alte caracteristici specifice, formează o imagine pozitivă sau negativă a pieţei funciare în
aprecierile investitorilor.

Cel mai elocvent în această privinţă, a fost şi rămâne a fi preţul de piaţa a pământului agricol. Cu toate că în
condiţiile pieţei libere mărimea preţului de piaţă (Pp) a pământului agricol, ca şi oricărui alt gen de marfă, este stipulată
de către corelaţia dintre cerere şi ofertă, în esenţă acest preţ reflectă nivelul de profitabilitate a activităţii agricole, pentru
care terenurile agricole constituie factorul principal de producţie.

100
D
PP r

p (lei/ha) (1)

unde:
Pr – profitul net (profitul după plata impozitelor), lei/ha;
D – procentul mediu ponderat de eliberare a creditelor bancare (costul banilor sau rata dobânzii), %.
Reieşind din formula (1) şi datele Tabelul 2, putem constata, de exemplu, că pentru a.2012 nivelul mediu de

profit, obţinut de la activitatea agricolă în plan naţional, a fost egal cu aproximativ 2000 lei/ha.
Dinamica şi mărimile absolute ale preţurilor de piaţa a pământului agricol, constatate în contractele de vânzare-

cumpărare, sunt reflectate în Tabelul 2. Este de menţionat, că rotaţia de facto a loturilor de pământ agricol are o viteză
mult mai înaltă, însă nu toate din aceste afaceri provoacă mişcarea acestor loturi spre cei mai buni şi cei mai eficienţi
gospodari. Tendinţele modificărilor preţului de piaţă a pământului agricol în Republica Moldova pe parcursul anilor de
funcţionare a pieţei funciare moderne este reflectată în Figura 2.

Tabelul 2
Dinamica preţului de piaţă a pământului agricol în Republica Moldova

Anii Preţul de piaţă a
pământului agricol, lei/ha

Suprafaţa
terenurilor agricole

vândute-cumpărate, ha

Volumul total al
afacerilor de vânzare-

cumpărare a terenurilor
agricole, mii lei

2000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012

3687
4778
6965
9539
8511
8911

16502
13444
13719

7338
21825
28096
34101
35949
25214
19021
19930
10159

27055,2
104279,9
195688,6
325289,4
305961,9
224682,0
313884,5
267938,9
139371,3

Sursa: Calculat de autori în baza datelor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastre.

Media anuală a volumului general de tranzacţii de vânzare-cumpărare pe piaţa funciară a Republicii Moldova în
perioada anilor 2000-2012 a constituit 168,8 mln. lei, oscilaţia fiind dintre Vmin=5,1 mln. lei în a.2002 şi Vmax=325,3
mln. lei în a. 2007, diferenţierea constituind de 63,8 de ori.
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Fig. 2. Tendinţele preţului de piaţă şi volumului tranzacţiilor de vânzare-cumpărare
Sursa: Calculat de autori în baza datelor Agenţiei Relaţii Funciare şi Cadastre.

Spre deosebire de piaţă funciară autohtonă, care în prezent, dar şi în viitorul apropiat, necesită să fie protejată (fie
şi în mod administrativ) contra invaziei masive a investiţiilor (în primul rând – persoanelor juridice) străine cu scopurile
lor specifice, ţările înalt dezvoltate au transformat măsurile lor protecţioniste din categoria administrativ-juridică în cea
economică. Evident, că baza adevărată a acestor transformări o constituie productivitatea înaltă atât a muncii, cât şi
randamentul nu mai puţin înalt al câmpurilor.

Drept consecinţă, preţul de piaţă a unui hectar de pământ agricol, de exemplu, în Danemarca constituie 12,9 mii
euro, în Italia 14,3 mii euro, în Belgia – 15,9 mii euro, în Olanda 36,4 mii euro etc. [3]. Este clar, că preţurile atât de
înalte de piaţă a pământurilor agricole de la sine constituie un mecanism protecţionist, care nu permite penetrarea
masivă a investitorilor străini pe pieţele funciare ale statelor industrial dezvoltate.

Concluzii şi recomandări
1.Alături de ritmuri înalte de dezvoltare, piaţa funciară a Republicii Moldova la etapă iniţială de reînviorare (a.a.

2000-2012) manifestă lipsa totală de stabilitate, oscilaţiile dintre mărimile minime şi maxime ale indicatorilor anterior
enumeraţi fiind la nivel de zeci de ori.

2.Una din cauzele principale ale instabilităţii indicatorilor principali de funcţionare a pieţei funciare o constituie
prezenţa riscurilor economico-financiare şi a celor naturale, în primul rând, secete, grindină, îngheţuri timpurii de
toamnă şi târzii de primăvară, furtuni, alte genuri de calamităţi naturale.

3.Nivelul înalt de risc, fiind însoţit de caracterul social şi politic al preţurilor la produsele agro-alimentare, care
nici în condiţiile economiei de piaţă nu sunt absolut libere (ex., preţul de piaţă a pâinii şi produselor de panificaţie)
exercită o influenţă negativă asupra investiţiilor în agricultură, lipsa absolută şi relativă a cărora frânează ritmuri de
creştere a productivităţii muncii (randamentul câmpurilor) şi preţului de piaţă a pământului agricol.

4.Reieşind din eficienţa economică scăzută a activităţii agricole este necesar ca legislaţia în vigoare (Codul
Funciar) să aibă restricţii legislative privind vânzare pământurilor agricole investitorilor străini. Ultimele pot fi abolite
concomitent cu ridicarea nivelului de productivitate a sectorul agricol autohton şi asigurării comparabilităţii
indicatorilor principali de eficienţă cu indicii analogici din ţările industrial dezvoltate.

Referinţe bibliografice:
1. ARYEETEY, Ernest. African Land Grabbing. Whose Interests are served?. NAI Forum. The Nordic Africa

Development Policy Forum. 2012, 2 november [accesat 1 aprilie 2013]. Disponibil:
http://www.naiforum.org/2012/11/african-land-grabbing/

2. СATAN, Petru, POPESCU, Silvia. Eficientizarea funcţionării pieţei funciare în Republica Moldova. Chişinău:
Complexul Editoral al IEFS, 2011. 84 p.

3. BOTNARENCO, Ion. Consolidarea terenurilor agricole în Moldova: teorie, metode, practică. Chişinău: Pontos,
2009. 342 p. ISBN 978-9975-72-276-6.

4. http://www.naiforum.org/2012/11/african-land-grabbing/.01.04.2013

Recomandat spre publicare: 22.05.2013


