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ABORDĂRI TEORETICO-METODICE DE EVALUARE
A UNOR INDICATORI DE DEZVOLTARE A POTENŢIALULUI UMAN

Galina SAVELIEVA1, doctor, INCE

Această lucrare reflectă mecanismul de stabilire a abordărilor metodologice pentru evaluarea
impactului politicilor socioeconomice de dezvoltare a potenţialului uman bazat pe utilizarea analizei
multifactoriale. Cu toate acestea, având o semnificaţie importantă pentru a asigura securitatea dezvoltării
populaţiei, ca o condiţie de dezvoltare stabilă socioeconomică a ţării, au fost determinate mărimile
admisibile ale unor indicatori principali de securitate demografică, bazându-se pe analiza regresională.
Scopul principal al acestei lucrări constă în promovarea politicilor demosocioeconomice avansate pentru
a asigura dezvoltarea potenţialului uman, luând în considerare previziunile în domeniu. Ţinând cont de
rezultatele obţinute, au fost elaborate recomandări cu privire la posibilităţile de utilizare a acestora
în practica autorităţilor publice, a căror funcţie este de a dezvolta şi de a promova politici eficiente
în domeniu.

Cuvinte cheie: analiză de corelaţie şi de regresie, dezvoltare a potenţialului uman, indicatori
demografici, monitorizare, nivel prag, politici socioeconomice.

This paper reflects on the development of methodological approaches mechanism for assessing the
impact of socio-economic policies based on human potential use multifactor analysis. However, having
important significance to ensure the safety population as a condition stable socio-economic development of
the country was determined threshold level of some main indicators of demographic security based on
regression analysis using. The main goal is to promote socio-economic policies advanced demo in order to
ensure the development of human potential, considering the predictions in the field. The results obtained
were developed recommendations on the possibilities of their use in the practice of public authorities whose
function is to develop and promote effective policies in the field.

Key words: correlation and regression analysis, development of human potential, demographic
indicators, monitoring, threshold level, socio-economic policies.
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Introducere. Dezvoltarea avansată a potenţialului uman este o condiţie necesară pentru progresul
social şi economic al ţării. De aceea, tocmai dezvoltarea umană ar trebui să fie un factor cheie în realizarea
noilor proiecte de investiţii, în promovarea unui model inovativ social-orientat de dezvoltare economică, care
are drept scop îmbunătăţirea sănătăţii şi reducerea mortalităţii, sporirea activităţii economice şi creşterea
ocupării forţei de muncă din diferite grupe sociale şi de vârstă, protecţia socială eficientă şi asigurarea unui
nivel de trai decent. Conform Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului, formulate de Adunarea Generală
a ONU din 18 septembrie 2000, a fost stabilit faptul că omul este o valoare supremă şi că securitatea
demografică a ţării constituie scopul şi obiectivul principal de asigurare a stabilităţii macroeconomice
a fiecărei societăţi. Republica Moldova, împreună cu 147 de state ale lumii (din 191 de ţări), a semnat
la New York, în anul 2000, „Declaraţia Mileniului a Naţiunilor Unite: dezvoltarea umană – obiectiv de
importanţă primordială”, care confirmă aspiraţiile Republicii Moldova privind promovarea valorilor
fundamentale ale umanităţii.

Cu toate acestea, în ultimele decenii, situaţia sociodemografică a dobândit contururi mai alarmante.
Procesele de depopulare, aprofundarea procesului de îmbătrânire a populaţiei, mortalitatea ridicată, în special,
la bărbaţii cu vârstă aptă de muncă şi speranţa de viaţă a populaţiei mai joasă decât în ţările dezvoltate, rata
natalităţii, care nu asigură o simplă înlocuire a generaţiilor şi regresul institutului familiei au un impact negativ
asupra domeniilor diverse de activitate, împiedicând dezvoltarea socioeconomică a ţării.

Această listă incompletă a proceselor negative determină asigurarea securităţii demografice drept
obiectiv principal în categoria problemelor urgente de semnificaţie naţională. În pofida situaţiei actuale şi
a îmbunătăţirii parametrilor de reproducere a populaţiei, constatăm că, neîndoielnic, este necesar de elaborat
politici speciale, argumentarea şi promovarea cărora este imposibilă fără studii complexe, evaluări
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ale nivelului şi dinamicii de dezvoltare a indicatorilor demografici, socioeconomici, care permit identificarea
legităţilor, a modificărilor structurale şi a zonelor cu probleme în dezvoltarea potenţialului uman.
În acest context, pe primul plan, apare chestiunea referitor la mobilizarea tuturor rezervelor care sunt
capabile, cel puţin parţial, să atenueze tensiunea apărută în rezultatul impactului negativ al proceselor
demografice asupra stabilităţii dezvoltării economice a ţării. Pentru realizarea acestei sarcini, a fost elaborat
Programul Naţional Strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025),
aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 768 din 12 octombrie 2011. Ca urmare a documentului dat, în
Republica Moldova au fost efectuate unele contribuţii în scopul îmbunătăţirii condiţiilor de reproducere a
populaţiei prin aplicarea unor politici în domeniu. Totodată, evaluarea eficacităţii politicilor necesită
aprofundarea cunoştinţelor despre populaţie, aplicarea abordărilor calitative noi şi a deciziilor practice în
domeniu în locul utilizării abordărilor cantitative învechite.

Dezvoltarea potenţialului uman este un proces natural de schimbări cantitative şi calitative în rândul
populaţiei, care, pe măsura dezvoltării societăţii umane, devin tot mai complexe. Astfel, metodele
tradiţionale nu sunt suficiente pentru a explica toate schimbările asociate cu acest proces. În acest context,
este importantă studierea relaţiilor dintre fenomenele demografice, determinarea influenţei proceselor
sociale, economice, sociopsihologice etc. şi evaluarea interlegăturilor reciproce, utilizând metode specifice.
De asemenea, un rol semnificativ aparţine evaluării impactului politicilor socioeconomice şi al implicaţiilor
pe care le produc, analizei calitative şi cantitative a interdependenţelor multifuncţionale dintre cursul
demografic, dar şi a impactului politicilor de gestionare a problemelor demografice şi a posibilităţilor de
relansare economică. Aplicarea modelelor şi a metodelor avansate în acest domeniu va asigura tratarea
complexă şi sporirea efectelor politicilor promovate.

În Programul Naţional Strategic, în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova (2011-2025),
sunt enumeraţi 10 indicatori principali, prin intermediul cărora va fi efectuată monitorizarea nivelului de
securitate demografică şi evaluarea calitativă a impactului factorilor de influenţă de menire
demosocioeconomică. Implicarea practică constă atât în analiza cauzelor ameninţărilor posibile, cât şi în
evaluarea cantitativă a factorilor de influenţă asupra acestora (în domeniul cercetărilor, ameninţările
reprezintă fenomene şi tendinţe demografice, sociale sau economice, care influenţează negativ şi pun
în pericol procesele demografice vitale).

Mecanismul de determinare a celor mai importanţi indicatori demografici. Având drept scop
argumentarea profundă a politicilor eficiente promovate în domeniu, dar şi monitorizarea efectelor acestora,
a fost elaborat mecanismul de determinare a celor mai importanţi indicatori demografici care se referă
atât la asigurarea securităţii demografice, cât şi la dezvoltarea potenţialului uman. Mecanismul dat a fost
bazat pe îmbinarea următoarelor metode:

- analiza şi sinteza politicilor direcţionate către dezvoltarea populaţiei şi asigurarea securităţii
demografice, inclusiv determinarea ameninţărilor demografice în scopul prevenirii acestora;

- comparaţia indicatorilor principali în acest domeniu cu cei din alte ţări;
- interviul cu experţi în domeniu, studierea şi argumentarea profundă a căilor de soluţionare a

problemelor existente;
- analogia, scopul căreia a constat în descoperirea evenimentelor, a fenomenelor care au avut loc în

procesul dezvoltării demosocioeconomice într-o perioadă anterioară, într-o amplasare diferită etc. şi care au
multe trăsături comune cu cele analizate. În acest sens, este necesar de a evita unele erori anterioare;

- analiza statistică, inclusiv analiza factorială, care dă posibilitatea de a evalua influenţa setului de
factori asupra fenomenului demografic analizat într-o anumită perioadă de timp.

Cercetările au fost îndreptate spre măsurarea şi analiza empirică a fenomenelor demografice
respective, prin intermediul indicatorilor care, în cea mai mare măsură, reflectă mediul de influenţă.
Astfel, au fost determinaţi indicatorii care influenţează direct sau indirect fenomenul demografic concret
(indicatorii demografici, inclusiv cei care se referă la calitatea vieţii populaţiei, starea familială şi susţinerea
familiei de către stat, nivelul de trai şi de bunăstare al populaţiei, caracteristica pieţei forţei de muncă,
dezvoltarea economică, starea ecologică). În total, aceşti indicatori reprezintă fundamentul pentru efectuarea
analizei multidimensionale a indicatorilor demografici, care vizează asigurarea securităţii demografice.

Modelarea indicatorilor s-a efectuat prin intermediul realizării a şase etape consecutive:
- determinarea scopului cercetării şi a tipului de variabile care vor fi utilizate la calcularea modelului

unui fenomen demografic, analiza datelor demosocioeconomice, inclusiv pronosticul unor date în caz de
necesitate etc.;



ANALELE INSTITUTULUI NAŢIONAL DE CERCETĂRI ECONOMICE

Ediţia a V-a / nr. 1, 2015

87

- etapa aprioră (analiza esenţei obiectului cercetat, formatizarea datelor iniţiale etc.);
- parametrizarea (selectarea tipului modelului, determinarea parametrilor modelului, expresia

matematică a legăturilor reciproce dintre variabile, selectarea criteriilor şi a restricţiilor, determinarea
componenţei variabilelor);

- etapa informaţională (culegerea datelor statistice necesare pentru modelare);
- identificarea modelului (analiza statistică a modelului obţinut şi evaluarea parametrilor acestuia);
- verificarea certitudinii modelului obţinut (cum au fost realizate problemele legate de specificarea sau

identificarea modelului, exactitatea calculelor variabilelor examinate în raport cu modelul obţinut,
corespunderea modelului obţinut cu variabilele demosocioeconomice reale, dar şi cu evoluţiile reale ale
acestora).

În procesul realizării etapelor sus-menţionate, au fost efectuate unele lucrări specifice:
1. verificarea cazurilor de modificare a metodologiilor de calculare a datelor statistice la completarea

factorilor de influenţă pentru perioada 1998-2008 şi pentru perioada 2009-2013, având drept scop
compararea lor;

2. analiza corelaţiei dintre factori pentru a stabili prezenţa legăturilor strânse sau nesemnificative
în baza utilizării unor criterii (Brave-Pearson (r), Spearman (rs), Signification, t-Stiudent), în cazul în care
datele corespund cerinţelor stabilite;

3. reducerea până la 10 a numărului factorilor incluşi în modelul definitiv, ştiind că baza datelor are
15 cazuri (15 ani) şi un spaţiu – nivelul naţional, ceea ce nu este suficient pentru modelare;

4. selectarea modelelor conform criteriilor stabilite (Signification, t-Stiudent), dar şi utilizând metoda
interviului cu experţii în domeniu. Această necesitate reiese din faptul că, în mare măsură, datele statistice
pentru perioada analizată sunt asimetrice.

La determinarea modelului definitiv a fost luată în consideraţie semnificaţia factorilor incluşi
în analiză, forma de corelaţie şi logistica acestora (inclusiv influenţa directă sau indirectă). De asemenea,
având drept scop utilizarea modelelor în activitatea practică a colaboratorilor din autoritatea publică
interesată, s-a hotărât că toate modelele trebuie să fie sub formă lineară (cea mai simplă şi accesibilă pentru
calculare şi analiză).

La selectarea factorilor, s-a ţinut cont de următoarele condiţii:
- factorii trebuie să fie măsurabili cantitativ;
- factorii nu trebuie să aibă o corelaţie de interdependenţă puternică, deoarece includerea în model

a unor astfel de factori poate duce la instabilitatea estimării ratelor de regresie.
Atât evaluarea calitativă a tipului de repartizare a datelor statistice obţinute, cât şi calculele necesare

pentru construirea modelelor s-au efectuat în baza utilizării pachetului de prelucrare şi de analiză a datelor
statistice SPSS (Statistical Package for Social Science).

Indicatorii privind rata natalităţii, rata totală a fertilităţii, rata mortalităţii, rata mortalităţii infantile,
speranţa de viaţă la naştere, ratele nupţialităţii şi divorţialităţii au fost supuşi modelării. Aceşti indicatori au
o importanţă majoră pentru luarea la timp a deciziilor necesare şi pentru elaborarea previziunilor
demografice privind numărul populaţiei în scopul promovării politicilor eficiente de protecţie socială şi
medicală, de pensionare, de asigurare a stabilităţii financiare a bugetelor de asigurare socială şi medicală etc.
Elaborarea unei politici efective trebuie să se bazeze pe o cunoaştere fundamentală a evoluţiei tuturor
fenomenelor sociale, economice şi demografice, care influenţează direct sau indirect dezvoltarea populaţiei,
ţinând cont de tendinţele actuale şi de posibilele transformări de dezvoltare. Acest lucru determină realizarea
politicilor preconizate pe două direcţii: pe de o parte, înlăturarea cauzelor care generează tendinţe negative,
iar pe de altă parte, prevenirea apariţiei unor astfel de cauze.

Politicile preconizate pot fi realizate practic, prin analiza multifactorială, în baza modelelor de
corelaţie şi regresie. Numărul de factori sau al variabilelor (prin care au fost exprimaţi factorii) selectate
este nelimitat şi, în acest sens, nu există restricţii. De regulă, cantitatea totală a factorilor reflectaţi în diverse
surse informaţionale nu este univocă şi poate fi la un nivel de 140 şi mai mult. La cercetarea impactului
politicilor demosocioeconomice asupra indicatorilor principali de dezvoltare a populaţiei, au fost utilizaţi mai
mult de 120 de indicatori. Astfel, pentru fiecare indicator modelat a fost inclus un număr extins de indicatori
de influenţă: rata natalităţii – 114 indicatori, rata totală a fertilităţii – 114, rata mortalităţii – 112,
rata mortalităţii infantile – 21, speranţa de viaţă – 54, rata divorţialităţii – 61 şi rata nupţialităţii – 87.
Totodată, ca urmare a complexităţii obţinerii sau a lipsei datelor statistice pentru perioada stabilită pentru
analiză, imposibilitatea obţinerii unor date statistice, dar şi verificarea legăturilor dintre factori în scopul
lipsei multicoliniarităţii (coliniaritatea se observă în situaţiile în care două dintre variabilele independente
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sunt foarte puternic corelate între ele, iar corelaţia lor medie este înregistrată, de asemenea, la un nivel ridicat
cu variabila dependentă), numărul indicatorilor a fost redus în mod esenţial.

Astfel, procesul de determinare a modelelor multidimensionale (de corelaţie şi regresie) constă în:
- determinarea celor mai importanţi factori de influenţă estimaţi prin sistemul de indicatori respectivi

în timp;
- determinarea directă sau indirectă a influenţei dintre indicatorii analizaţi, dar şi evaluarea calitativă a

formei de repartizare a datelor statistice. Astfel, s-a stabilit că majoritatea datelor sunt repartizate corect, dar
întâlnim şi unele devieri în abaterile medii. De exemplu, au fost repartizate asimetric datele privind cazurile
de SIDA, numărul de avorturi (inclusiv şi mini), indemnizaţia unică la naştere şi indemnizaţia lunară pentru
îngrijirea copilului, veniturile disponibile ale populaţiei, rata sărăciei extreme, răspândirea substanţelor
dăunătoare în atmosferă etc., acest lucru fiind explicat prin faptul că selecţia datelor, în unele cazuri,
este eterogenă (au loc observaţii cu deosebiri bruşte) sau insuficient de mare (de exemplu, n=9);

- verificarea, efectuarea calculelor suplimentare (în caz de necesitate) şi analiza datelor în timp, dar şi
clasificarea, codificarea şi crearea bazei finale de date în formă electronică;

- evaluarea intercorelării datelor în sine, inclusiv a celor interdependente, evaluarea certitudinii
interlegăturii anumitor indicatori din totalitatea generală (dacă legătura dintre indicatori nu are un caracter
întâmplător şi are loc o eroare ocazională a selecţiei în domeniu);

- calcularea şi determinarea modelelor de regresie liniară, ţinând cont de anumite criterii.
Fiecare model a fost verificat, în conformitate cu F-criteriu, iar parametrii acestor modele, respectiv,
pe t-criteriu, dar şi cu unele reguli generale: coeficientul de corelaţie este o valoare cantitativă, care descrie
relaţia dintre doi sau mai mulţi indicatori şi variază în limita de la +1 până la -1, inclusiv corelarea este
puternică dacă coeficientul este mai mare de 0,70, iar dacă el depăşeşte 0,90, atunci corelaţia se consideră
foarte puternică. În urma analizei, a fost determinat coeficientul de corelaţie în cuantumul de 0,6;

- calcularea nivelului prag al indicatorilor principali de dezvoltare a populaţiei, dar şi elaborarea
recomandărilor în domeniu.

Astfel, fiind respectate toate condiţiile (inclusiv ale criteriilor stabilite), în modelul final au rămas
circa 4-10 indicatori de influenţă pentru fiecare indicator modelat. În Tabelul 1 este arătat numărul
factorilor care au fost iniţial supuşi selectării, factorii rămaşi după reactualizarea modelului în anul 2014 şi
coeficienţii care măsoară intensitatea legăturii liniare şi care reflectă ponderea factorilor de influenţă asupra
indicatorului cercetat.

Tabelul 1
Unele caracteristici ale modelelor indicatorilor de securitate demografică

Denumirea
indicatorului

modelat

Perioada de
prezentare
a datelor

Numărul de
variante
calculate
pentru

obţinerea
modelului
definitiv

(anul 2014)

Numărul factorilor incluşi Densitatea
dintre

factorii
incluşi în
modelul

definitiv -
R

Coeficientul
de

determinare
R2 (gradul

de influenţă
a factorilor
incluşi în
model)

Eroarea
standardă

a modelului

iniţial
în
mode-
lare

după
selectarea
potrivit
criteriilor

în modelul
reactualizat
în anul 2014

Rata natalităţii 1999-2013 8 variante 114 12 10 0,998 0,997 0,0502
Rata totală a
fertilităţii

1998-2013 8 variante 114 9 6 0,969 0,939 0,02231

Rata mortalităţii 1999-2013 7 variante 112 10 5 0,979 0,958 0,1326
Rata mortalităţii
infantile

1997-2013 6 variante 21 8 5 0,997 0,995 0,2849

Speranţa de viaţă
la naştere

1998-2013 2 variante 54 9 4 0,996 0,993 0,1322

Rata
divorţialităţii

1999-2013 6 variante 61 10 6 0,981 0,963 0,1303

Rata nupţialităţii 1999-2013 7 variante 87 12 5 0,962 0,925 0,2362
Sursa: Datele BNS, www.statistica.md

În procesul calculării indicatorilor sus-menţionaţi, potrivit modelelor propuse pentru perioada anterioară,
s-a stabilit că rezultatele obţinute corespund, în totalitate, datelor efective ale acestora şi că verificarea
rezultatelor a confirmat veridicitatea rezultatelor atinse. Modelele indicatorilor demografici principali,
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reactualizaţi în anul 2014, diferă de cei obţinuţi în anii 2008 şi 2011, iar caracteristicile principale ale acestor
modele sunt mai bune decât cele anterioare (ţinând cont de extinderea ariei de date în timp incluse în calcul).
Totodată, diferenţa bazei de date a factorilor de influenţă creată în timp, modificarea metodologiilor de
preluare a datelor statistice a dus la: evoluţia asimetrică a indicatorilor variabili, lipsa unor date în timp,
incomparabilitatea datelor respective, ceea ce a influenţat negativ procesul de calculare a modelelor.
Astfel, a apărut necesitatea de a consulta specialiştii-practicieni în domeniu.

Prin urmare, ţinând cont de argumentările ştiinţifice şi de opinia specialiştilor-practicieni în domeniu,
au fost determinate mărimile admisibile ale unor indicatori principali care au o semnificaţie majoră pentru
dezvoltarea potenţialului uman şi pentru asigurarea securităţii demografice în Republica Moldova pentru
perioada 2014-2016, potrivit modelelor calculate (Tabelul 2), caracteristicile cărora se reflectă în datele din
Tabelul 3.

Tabelul 2
Modelele indicatorilor principali de securitate demografică*

Y1= – 6,757 + 0,017 X1 + 0,075 X2 + 0,027 X3 - 0,013 X4 + 0,082 X5 - 0,001 X6 - 0,002 X9 + 0,003 X10 + 0,012 X11 +
0,066 X12 + ε
unde:
Y1 – Rata natalităţii (la 1000 de locuitori);
X1 – născuţi-vii la 1000 de femei cu vârsta de 20-24 ani;
X2 – născuţi-vii la 1000 de femei cu vârsta de 25-29 ani;
X3 – morbiditatea prin tumori maligne a femeilor, numărul bolnavilor la 100 mii de locuitori;
X4 - morbiditatea prin tumori maligne a bărbaţilor, numărul bolnavilor la 100 mii de locuitori;
X5 – asigurarea copiilor cu locuri în instituţiile preşcolare, numărul de copii ce revine la 100 de locuri;
X6 – indemnizaţia lunară pentru îngrijirea copilului – persoane asigurate (în vârstă de până la 3 ani);
X9 – numărul de femei ce au terminat graviditatea prin avort;

X10 – morbiditatea copiilor în vârstă de 0-14 ani, bolnavi înregistraţi cu diagnosticul caz nou, la 1000 de copii;
X11 – morbiditatea prin dereglări narcologice, bolnavi luaţi sub supraveghere, cu diagnosticul stabilit pentru prima
dată (la 100 mii locuitori) – alcoolism şi psihoză alcoolică;
X12 – ponderea divorţialităţii privind durata căsătoriei de la 1 până la 4 ani, în % din total;
ε – eroarea modelului.

Y2 = 2,267 + 0,017 X1 - 0,001 X2 - 0,004 X4 + 0,069 X5 - 0,064 X8 + 0,001 X9 + ε
unde:
Y2 – rata totală a fertilităţii, copii per femeie de vârstă fertilă (15-49 ani);
X1 – rata specifică de fertilitate la grupa de vârstă 15-49 ani, născuţi-vii la 1000 femei;
X2 – morbiditatea prin dereglări narcologice: morbiditatea prin alcoolism şi psihoză alcoolică, bolnavi aflaţi sub
supraveghere la finele anului (la 100 mii de locuitori), inclusiv femei;
X4 – morbiditatea femeilor la 100 mii de femei. Bolnave luate la evidenţă cu diagnosticul caz nou: tuberculoză activă;
X5 – rata divorţialităţii (la 1000 de locuitori), ‰;
X8 – asigurarea populaţiei cu locuinţe – revin metri pătraţi de suprafaţă totală, în medie, pe 1 locuitor;
X9 – consumul apei potabile, mil. m3;
ε – eroarea modelului.

Y3 = 4,180 + 0,008 X1 + 0,436 X3 + 0,021 X4 + 0,008 X8 - 5,615 X9 + ε
unde:
Y3 – rata mortalităţii (numărul decedaţilor la 1000 de locuitori), ‰, total;
X1 – bărbaţi decedaţi în vârsta aptă de muncă (la 100 mii de bărbaţi cu vârsta respectivă);
X3 – rata divorţialităţii (numărul divorţurilor la 1000 de locuitori) ‰;
X4 – ponderea şomerilor pe termen lung, % din total;
X8 – consumul apei potabile, mil. m3;
X9 – coeficientul concentrării veniturilor disponibile totale (Gini);
ε – eroarea modelului.

Y4 = 2,434 + 1,517 X3 + 1,108 X4 + 1,419 X5 - 0,440 X7 – 0,182 X8 + ε
unde:
Y4 – rata mortalităţii infantile (copii decedaţi cu vârsta sub 1 an la 1000 de născuţi vii),‰ total;
Mortalitatea infantilă pe principalele clase ale cauzelor de deces – la 1000 de născuţi vii, inclusiv:
X3 – boli ale organelor de respiraţie;
X4 – anomalii congenitale;
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X5 – stări care apar în perioada perinatală;
X7 – din numărul total de copii născuţi-vii prematur, în % faţă de total născuţi-vii;
X8 – rata mortalităţii perinatale la 1000 de născuţi, dintre care născuţi-morţi.
ε – eroarea modelului.
Y5 = 77,626 - 0,020 X1 + 0,001 X2 - 0,274 X3 -0,008 X5 +ε
unde:
Y5 – speranţa de viaţă la naştere, ani, total;
X1 – rata mortalităţii pentru vârsta de 25-44 ani, la 100 mii de locuitori;
X2 – PIB per capita, dolari SUA;
X3 – rata mortalităţii la femei, ‰;
X5 – Indicele Preţurilor de Consum (IPC), %
ε – eroarea modelului.
Y6 = 1,608 + 0,003 X1 + 0,066 X2 + 0,523 X4 - 12,111 X5 + 0,100 X9 – 0,090X10 + ε
unde:
Y6 – rata divorţialităţii ( numărul divorţurilor la 1000 de locuitori), ‰;

X1 – persoane plecate peste hotare în căutarea unui loc de muncă (mii persoane);
X2 – invaliditatea copiilor (cazuri la 1000 de copii) cu vârsta de: 0-15 ani 11 luni 29 zile / 0-17 ani 11 luni 29 zile de
la 01.01.2008;
X4 – ponderea cheltuielilor de consum pentru procurarea băuturilor alcoolice, %;
X5 – coeficientul concentrării veniturilor disponibile totale (Gini);
X9 – gospodării ce nu au la întreţinere copii sau gospodării fără copii;
X10 – nivelul de amenajare a fondului locativ (la sfârşitul anului), ponderea în % a suprafeţei locuibile dotate cu
canalizare, total;
ε – eroarea modelului.
Y7 = 342,765 - 0,319X1 - 7,140X3 - 6,456X9 - 2,191 X 11 + 1,622 X12 + ε
unde:
Y7 – rata nupţialităţii (numărul căsătoriilor la 1000 de locuitori), ‰;
X1 – rata de ocupare, %;
X3 – coeficientul concentrării veniturilor disponibile băneşti (Gini);
X9 – asigurarea populaţiei cu locuinţe, revin metri pătraţi de suprafaţă totală, în medie, pe 1 locuitor total;
X11 – revin femei la 100 de bărbaţi;
X12 – ponderea populaţiei la grupa de vârstă 25-49 ani (în % faţă de total);
ε – eroarea modelului.

 reactualizate în baza informaţiei BNS pentru perioada 1998/1999-2013.
Sursa: Calculele au fost efectuate de cercetătorul ştiinţific M. Vremiş.

Tabelul 3
Caracteristica comparativă a mărimilor admisibile ale indicatorilor principali demografici

pentru Republica Moldova

Denumirea indicatorilor 2013 efectiv*
Mărimile admisibile

2009-2012 2012-2014 2014-2016

1. Rata totală de fertilitate, copii
per femeie de vârstă fertilă 1,24 1,21-1,47 1,19-1,41 1,2-1,4

2. Speranţa de viaţă la naştere,
ani 71,85 69,4-70 69,1-71,9 70,0-72,3

3. Rata natalităţii, ‰ 10,60 10-12‰ 9,9-11,4‰ 9,9-11,5

4. Rata mortalităţii, ‰ 10,6 10,6-12,2 10,95-12,35 10,4-11,6
5. Rata mortalităţii infantile, ‰ 9,42 10,3-13 9,4-11,7 9,0-10,7
6. Rata nupţialităţii, ‰ 6,9 5,9-8,1 6,0-7,7 6,0-7,4

7. Rata divorţialităţii, ‰ 3,0 2,2-4,3 2,5-4,2 2,4-3,4
Sursa: Datele BNS, www.statistica.md
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Mărimile admisibile ale indicatorilor menţionaţi nu sunt potrivite pentru îmbunătăţirea esenţială
a situaţiei demografice, în special, asigurarea reproducerii potenţialului uman. Astfel, este necesară luarea
deciziilor în favoarea implementării politicilor socioeconomice pentru sporirea natalităţii, a fertilităţii,
pentru reducerea mortalităţii, îndeosebi, la vârsta aptă de muncă a bărbaţilor etc. Mărimile propuse sunt
valabile pentru o perioadă de trei ani şi trebuie să fie reexaminate în funcţie de situaţia socioeconomică
a ţării. Totodată, aceste mărimi pot servi drept orientări pentru elaborarea şi promovarea seriei de politici şi
de acţiuni menite să asigure securitatea demografică şi să ofere Republicii Moldova o dezvoltare
socioeconomică stabilă. De asemenea, mărimile recomandate relevă o continuitate logică a indicatorilor
prevăzuţi în Programul Naţional Strategic în domeniul securităţii demografice a Republicii Moldova
(2011-2025).

Potrivit modelelor propuse de către specialiştii-practicieni, se pot determina unele previziuni care ţin
de dezvoltarea indicatorilor demografici principali. Acest lucru este confirmat de modelul ce vizează rata
mortalităţii infantile, care, conform calculelor estimative pe principalele clase ale cauzelor de deces,
va constitui circa 10‰ în anul 2014.

Tabelul 4
Determinarea cuantumului aşteptat al indicatorului cu privire la

rata mortalităţii infantile pentru anul 2014*

Cauzele mortalităţii infantile
2013

persoane
2014

persoane
Ratele aşteptate

(calculate) pe 2014
‰7 luni 12 luni 7 luni 12 luni

Boli ale organelor de respiraţie 24 35 33 44 1,136422 (X3)
Anomalii congenitale 52 98 65 111 2,866884 (X4)
Stări care apar în perioada perinatală 86 153 84 151 3,899995 (X5)
din numărul total de copii născuţi-vii
prematur, în % faţă de totalul născuţi-vii - 4,4 - 4,3 X7
Rata mortalităţii perinatale la 1000 de
născuţi, dintre care născuţi-morţi 7,3 7,1 6,5 6,8 X8

* datele prealabile pentru anul 2014 calculate de BNS, www.statistica.md.

Examinând datele preliminare cu privire la unele clase principale de deces şi la modelul indicatorului
sus-menţionat (Tabelul 2), cuantumul posibil în anul 2014 va constitui:

Y4 = 2,434 + 1,517 x 1,14 + 1,108 x 2,87 + 1,419 x 3,9 - 0,440 x 4,3 - 0,182 x 6,8 + 0,2849=10,03‰

Astfel, după acest model poate fi determinată influenţa cantitativă a fiecărui factor şi poate fi aflat
cuantumul la care este posibil de redus rata dintr-un anumit factor (de exemplu, ponderea anomaliilor
congenitale constituie 3,17996). De asemenea, pot fi stabilite atât potenţialele căi de micşorare
a indicatorului dat, cât şi politicile care necesită a fi promovate pentru asigurarea sănătăţii mamei şi a
copilului în scopul reducerii mortalităţii infantile în ţară. Dacă în anul 2014, indicatorul dat îngloba
cuantumul calculat, atunci, având mărimile admisibile determinate pentru perioada 2014-2016 de 9,0-10,7‰,
este evident că, pe viitor, acest indicator va atinge nivelul maxim şi va reprezenta o ameninţare pentru
asigurarea securităţii demografice şi pentru dezvoltarea stabilă a potenţialului uman.

Concluzii. Conchidem că sunt importante următoarele metode ştiinţifice: măsurarea şi analiza
empirică a unor indicatori care determină dezvoltarea potenţialului uman şi care asigură securitatea
demografică, deoarece oferă posibilitatea de a prevedea influenţa negativă a ameninţărilor demografice şi
sociale, dar şi de a susţine implicaţiile politice în vederea prevenirii acestora. Doar 7 indicatori au fost supuşi
modelării, ceea ce reprezintă un număr insuficient. Având un mecanism simplu, bazat pe analiza
multifactorială conform modelelor regresionale, cea mai mare problemă vizează crearea bazei de date
a variabilelor analizate. Modificarea metodologiilor de preluare a datelor statistice a avut drept consecinţă:
evoluţia asimetrică a indicatorilor variabili, lipsa unor date în dinamică, incomparabilitatea datelor respective
în timp, care au influenţat negativ procesul de modelare, iar în unele cazuri au fost obţinute rezultate
nepotrivite, necesitând eforturi adiţionale pentru reexaminarea componenţei iniţiale a factorilor, recalcularea
şi analiza repetată.

Aşadar, în primul rând, având necesitatea sporirii calităţii şi a certitudinii rezultatelor obţinute
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din utilizarea mecanismului propus, se recomandă să fie reexaminată aria de selecţie a datelor incluse în
analiză. În special: majorarea numărului de cazuri de cercetare, având în vedere nu doar nivelul naţional,
dar şi cel regional şi raional, determinarea atât a listei de factori(a variabilelor) noi, cât şi a perioadei
analizate sau a timpului în care toţi factorii analizaţi vor fi comparabili în dinamică. În al doilea rând, se
indică includerea în modelare a unor indicatori atât demografici, cât şi sociali (de exemplu, pot fi analizaţi
indicatorii care se referă la procesul de îmbătrânire, la fluxul migraţional etc.). În al treilea rând, menţionăm
că ar fi bine ca previziunile unor indicatori principali să fie utilizate în pronosticul demografic.
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