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The purchasing power of the local population is a basic factor regarding the evaluation of economic 

development (both-level and rate) of the country. In terms of market economy beside of salary incomes, citizens 

have the legitimate right to benefit from other forms of income, such as: leasing of property (lots of agricultural 

land, apartments, means of transport etc.); social assistance (pensions unemployment benefits etc.); bank 

deposits, etc. However, according to the carried out investigations, a large part of the villagers in the Republic 

of Moldova have monthly average income below the minimum subsistence level. Due to the lack of jobs, 

hundreds of thousands of rural citizens can not be employed and are not paid. All these citizens, being able to 

work, do not receive pensions. Taking into account, that unemployment benefits receive only 4.4 percent of 

those looking for jobs, the overwhelming majority of the unemployed in rural areas are also deprived of this 

source of life. Researching purchasing capacity or payment power of local citizens for products and/or services 

is a major problem for all countries of the world, but primarily – for developing countries, including Moldova. 

The aim of the paper is to establish the absolute and relative dimensions of purchasing power for the 

inhabitants of the rural area of the Republic of Moldova at the current stage of reforming the national 

economy. The main methodological approaches to research on purchasing power are based on quantitative 

and qualitative data analysis, statistical processing of information, comparison, empirical observations, 

scientific documentation, etc. 
Keywords: purchasing power, wage income, sources of income, economic development, unemployment, 

unemployment benefits, subsistence, jobs, rural area. 

Capacitatea de cumpărare a populaţiei constituie un factor de bază privind ritmurile de dezvoltare 

economică a ţării. În condiţiile economiei de piaţă, alături de veniturile salariale, cetăţenii au dreptul legitim 

de a beneficia şi de alte forme de venituri, precum: darea în arendă a averii (loturi de teren agricol, 

apartamente, mijloace de transport etc.); asistenţă socială (pensii, ajutor de şomaj etc.); depozite bancare etc. 

Cu toate acestea, după cum arată investigaţiile efectuate, o mare parte a locuitorilor satelor în Republica 

Moldova au venituri medii lunare sub nivelul minim de existenţă. Din cauza lipsei locurilor de muncă, sute de 

mii de cetăţeni din spaţiul rural cu vârsta înainte de pensionare nu pot fi angajaţi în câmpul muncii şi nu sunt 

salarizaţi. Tot aceşti cetăţeni, fiind la vârsta aptă de muncă, nu primesc pensii. Deoarece ajutor de şomaj 

primesc doar 4,4 la sută din cei care sunt în căutarea locurilor de muncă, majoritatea covârşitoare a şomerilor 

din spaţiul rural la fel sunt lipsiţi şi de această sursă de existenţă. Cercetarea problemei capacităţii de 

cumpărare sau puterii de cumpărare pentru produse şi/sau servicii constituie o problemă majoră pentru toate 

ţările lumii, dar, în primul rând, pentru ţările în curs de dezvoltare, inclusiv, pentru Republica Moldova. 

Scopul studiului îl constituie stabilirea dimensiunilor absolute şi relative ale capacităţilor de cumpărare 

pentru locuitorii spaţiului rural al Republicii Moldova la etapa actuală de reformare a economiei naţionale. 

Abordările metodice principale de cercetare a temei privind capacităţile de cumpărare sunt bazate pe analiza 

cantitativă şi calitativă a datelor, prelucrarea statistică a informaţiei, comparaţia, observaţii empirice, 

documentarea ştiinţifică etc. 

Cuvinte-cheie: capacitate de cumpărare, venituri salariale, surse de venit, dezvoltare economică, 

şomaj, indemnizaţii de şomaj, minimum de existenţă, locuri de muncă, spaţiu rural. 
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Introducere. Perioada de reformare a relaţiilor de proprietate în Republica Moldova a atins vârstă de 

sfert de secol. Alături de unele progrese palpabile în ceea ce priveşte restructurarea economiei naţionale, 

reflectate prin creşterea esenţială a productivităţii muncii practic în toate domeniile de activitate economică, 

de îmbunătăţire a condiţiilor de trai ale populaţiei ţării şi altele, pot fi evidenţiate şi unele neajunsuri ale 

procesului de reformare. În calitate de consecinţă negativă de proporţii este de menţionat reducerea considerabilă 

a locurilor de muncă şi a posibilităţilor de angajare în câmpul muncii în spaţiul rural din care cauză o bună parte 

a locuitorilor satelor au emigrat atât din satele moldoveneşti, cât şi din Republica Moldova. Tendinţele 

emigraţioniste au provocat deja o serie de probleme economice şi demografice, reflectate prin reducerea 

numărului de şcoli, de grădiniţe de copii, de instituţii medicale, a celor de cultură etc. din spaţiul rural. 

Fiind lăsaţi în voia sorţii, aceste tendinţe vor provoca degradarea continuă a spaţiului rural, vor pricinui 

pagube esenţiale economice, sociale, demografice etc., vor supune riscului securitatea alimentară a ţării, 

îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale părţii băştinaşe, concentrate, preponderent, în spaţiul rural etc. 

În baza constatării existenţei neajunsurilor susevidenţiate, în lucrare sunt înaintate unele recomandări de 

regrupare a forţelor de producţie la etapa actuală de reformare a economiei naţionale, capabile de a îmbunătăţi 

situaţia economico-socială a spaţiului rural în viitorul apropiat. 

Material şi metodă. Este bine cunoscut, că consumul în particular şi capacitatea tot mai înaltă de 

cumpărare a cetăţenilor ţării, în general, constituie o bază adevărată a sistemului de gospodărie de piaţă. Fiind 

o latură polar opusă a procesului de producţie, consumul mărfurilor şi/sau serviciilor, totodată, direct şi 

nemijlocit influenţează ritmurile de creştere a volumelor de producţie sau volumelor de prestare a serviciilor. 

Dacă n-ai cui vinde, pentru ce oare să produci mărfuri sau servicii? 

Evident, alternative sunt. În ceea ce priveşte activitatea economică, acestea sunt oriunde, permanent şi 

fără excepţii. Primul la număr poate fi numit exportul. Dar, la rândul său, care este alternativa exportului? Oare 

nu este logic alături de export să analizăm şi să examinăm capacităţile pieţei autohtone de a absorbi o bună 

parte din ceea ce producem şi exportăm, deseori, la preţuri relativ şi absolut scăzute, uneori pur şi simplu – 

simbolice. De exemplu, anul trecut (a. 2017) sute de mii de tone de grâu au fost achiziţionate de către traiderii 

locali, la preţul de circa 2,20 mii lei în calcul la o tonă, pe când costurile medii de producere au constituit 

2,3÷2,4 mii lei/tonă [1, 2]. 

Exemplu susevidenţiat nu este unul singur. El poate fi dublat, triplat etc., datorită faptului că 

comercializarea, inclusiv, exportul materiei prime agricole, cu adevărat, constituie o sursă de îmbogăţire a 

unora în detrimentul sărăciei tot mai alarmante a altora. Este de subliniat, că cei din urmă sunt mult mai mulţi 

(ca număr), din care cauză scade cu zi ce trece capacitatea de cumpărare a unei părţi considerabile a locuitorilor 

satelor moldoveneşti. 

Alături de faptul că veniturile anuale sub forma de salariul nominal mediu lunar în domeniul agriculturii, 

silviculturii şi pescuit (în continuare – sectorul agrar) acoperă numai 66,0 la sută din salariul mediu la nivel de 

economie naţională, în realitate şi aceste venituri ale lucrătorilor din sectorul agrar (fiind sub orice nivel de 

critică) sunt distribuite foarte diferenţiat. Datele Biroului Naţional de Statistică arată că în a.2016 mai mult de 

60,0 la sută din lucrătorii acestui sector au avut salariul lunar până la 1400 lei, media fiind 892,7 lei/lună sau 

17,9 la sută faţă de câştigul salarial mediu lunar pe economia naţională. 

Recalcularea simplă a acestor venituri pe cap de lucrător din sectorul agrar arată că, în prezent, mai mult 

de 246,6 mii de persoane din spaţiul rural au veniturile băneşti disponibile la nivel de 29,8 lei pe zi sau 

aproximativ de 62,7 la sută faţă de minimul de existenţă. 

Cel de-al doilea grup al populaţiei rurale, veniturile disponibile ale căreia la fel sunt sub nivelul mediei 

de existenţă, îl constituie pensionarii, în primul rând, locuitorii satelor şi oraşelor mici, unde pensia mizerabilă 

cu adevărat nu poate să fie completată prin munca salarizată din cauza lipsei absolute a locurilor de muncă. 

Conform datelor BNS, pentru a.2016 mărimea medie a pensiei lunare, stabilite la sfârşitul anului, a constituit 

1275,2 lei. Dat fiind că minimul de existenţă pentru această grupă de consumatori constituie 1425,3 (medie 

lunară în calcul la o persoană), putem constata că încă aproximativ o sută şaptezeci şi cinci mii de persoane 

din spaţiul rural au capacităţi destul de limitate în ceea ce priveşte efectuarea cumpărăturilor, respectiv, plata 

taxelor pe valoarea adăugată, plata serviciilor obţinute (electricitatea, gaz, telefon) etc. 

Argumente, precum că o bună parte a locuitorilor din spaţiul rural primesc (în calitate de recompensă) 

transferuri băneşti din partea copiilor (la caz – nepoţilor) nu pot fi luate în consideraţie din simplul motiv că 

tot aceşti (încă câteva sute de mii de cetăţeni ai Republica Moldova) oameni nu consumă produsele noastre 

autohtone şi nu contribuie nemijlocit şi direct la formarea produsului intern brut al ţării, nemaivorbind despre 

surplusul la acest produs. 
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În calitate de încă un argument, în plus la cele sus menţionate, putem aduce faptul că dacă în 

a.2015 (ultimul an calendaristic pentru care dispunem de bază statistică informaţională) ponderea medie pe 

economia naţională a remunerării salariaţilor faţă de valoarea adăugată brută a constituit 50,2 la sută, iar pe 

asemenea domenii de activitate economică ca: „Producţia şi furnizarea de energie electrică şi termică, gaze, 

apă caldă şi aer condiţionat”, chiar 84,6 la sută, atunci în sectorul agrar acest indicator a constituit numai 11,4 

la sută [3]. Prin urmare, este de constatat prezenţa unui dezechilibru absolut şi indiscutabil. 

Consecinţă directă şi destul de negativă pentru toată economia naţională, dar, în primul rând, pentru 

economia spaţiului rural, o constituie, practic, lichidarea activităţii salariale (citim – lucrătorilor angajaţi) din 

acest spaţiu. 

Totodată, produsele respective de muncă a lucrătorilor angajaţi din sectorul agrar sunt foarte solicitate 

atât pe piaţa internă, cât şi în calitate de marfă pentru export. Datele BNS arată, că numai importul legiferat al 

animalelor vii şi produselor animale, produselor vegetale, altor genuri de produse alimentare în a.2016 a 

constituit mai mult de 741,7 mil. dol. SUA sau 14774,7 mil. lei. Totodată, sunt bine cunoscute multiplele fapte 

privind importul ilicit al acestor produse, în primul rând prin regiune Transnistreană a ţării. 

Cu referite la prima grupă de produse – „Animale vii şi produsele animale”, deficitul comerţului extern 

în a. 2016 a constituit mai mult de 66,7 mil. dol SUA, ceea ce înseamnă că în calcul la fiecare câte un dolar al 

producţiei exportate noi am importat această producţie în volum de 2,66 dol. SUA. 

Faptul dat nu poate fi privit ca un miracol dacă vom reaminti că în Republica Moldova în ultimii decenii 

efectivul de animale este în permanentă scădere. Cu excepţia păsărilor, practic, tot volumul de producţie a 

laptelui şi cărnii este concentrat în gospodăriile casnice auxiliare ale populaţiei rurale, respectiv, sunt lipsite 

de tehnologii moderne, furajul adecvat, instalaţii şi utilaj eficient de îngrijire a animalelor etc. Din cauza 

productivităţii scăzute de muncă, calităţii inadecvate a produselor obţinute, corespunzător, preţurilor joase de 

realizare a acestor produse, de obicei, dictate de către cumpărătorii potenţial existenți, şeptelul de animale se 

micşorează în ultimii ani şi în cadrul sectorului mic de producţie a produselor zootehnice. 

S-a creat un cerc vicios, esenţa căruia o constituie faptul că, de exemplu, cu cât mai multe produse 

alimentare de import vor apărea pe rafturile magazinelor alimentare din ţară, cu atât mai mici vor fi capacităţile 

de cumpărare ale consumatorilor autohtoni, mai ales – locuitorilor satelor, comunelor şi oraşelor mici. Dat 

fiind că în aceste localităţi, numărul total al cărora constituie 1636 unităţi sau 97,3 la sută din toate aşezările 

ţării, trăiesc mai mult de 2034,1 mii de persoane (57,3 la sută faţă de populaţia ţării), este clar, că puterea de 

cumpărare a bunei părţi din această populaţie este cu adevărat scăzută. 

În calitate de încă o dovadă putem aduce rezultatele, recent date publicităţii, ale investigaţiilor BNS al 

Republicii Moldova, conform cărora din numărul total al exploataţiilor agricole de 902214 unităţi numai 

131558 un. sau 14,6 la sută au prezentat (parţial) produsele lor spre vânzare la piaţă. Restul 770656 de 

exploataţii agricole au indicat că destinaţia producţiei agricole a lor o constituie „...doar pentru consumul 

propriu” [4]. 

Investigaţiile efectuate demonstrează că la nivel de economie naţională numai o treime din producţia 

sectorului agrar este destinată pieţei şi, respectiv, se transformă în bani. Restul două treimi sunt orientate spre 

consumul intern al producătorilor, fie sub forma de consumul intermediar (seminţe, furaje etc.), fie sub forma 

consumului final (legume, fructe, poama, pomuşoarele etc.). 

Lipsa veniturilor băneşti fie sub forma de salariu, fie sub cea de încasările de pe piaţa produselor 

agroalimentare, alături de scăderea capacităţilor de cumpărare ale locuitorilor spaţiului rural (sau prin 

contribuţia acestei scăderi) provoacă degradarea tot mai accentuată a ramurii comerţului din acest spaţiu. Se 

are în vedere, în primul rând, creşterea permanentă a ponderii întreprinderilor comerciale care de la an la an 

admit apariţia pierderilor economice în loc de profit. Conform sursei [3] din numărul total al întreprinderilor 

comerciale (20532 unităţi) – 11127 unităţi sau 54,2 la sută au finalizat a.2016 cu pagube. Evident, majoritatea 

covârşitoare a acestor întreprinderi se află în spaţiul rural al ţării. Având în vedere, că suma medie a datoriilor 

în calcul la o singură întreprindere comercială la începutul a.2017 a ajuns la nivel de 3,5 mil. lei şi este în 

permanenţă creştere (tot datorită, în primul rând, importului excesiv), putem aştepta falimentări masive ale 

întreprinderilor comerciale din spaţiul rural în perioada anilor ce urmează. 

Faptul, că economia capitalistă dispune de capacităţi suficiente de intensificare a activităţii economice, 

este bine cunoscut în toată lumea şi nu stârneşte necesităţi de a fi discutat. Mai puţini sunt cei, care recunosc 

şi faptul că în goana după profit acest sistem economic funcţionează în regim ciclic, că perioadele de creştere 

sunt urmărite de cele de stagnare, de descreştere ba, chiar, şi de criză. În dependenţă de situaţie, crizele pot să 

aibă caracter temporar, regional, ramural etc. Nu apare nici o îndoială, că în prezent Republica Moldova se 

confruntă cu o criză adâncă şi de lungă durată a spaţiului rural, în întregime, şi a sectorului agrar, în particular. 
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Sunt necesare măsuri urgente şi radicale atât în ceea ce priveşte restabilirea echilibrului dintre producere 

şi consum al produselor agroalimentare autohtone, cât şi al capacităţii de cumpărare a locuitorilor spaţiului 

rural, ca atare. În acest context, sunt necesare acţiuni concrete de restabilire a capacităţilor de angajare, 

respectiv, a capacităţilor de producţie în diferite domenii ale sectorului agrar, în primul rând, în ramurile cu 

valoarea adăugată sporită, precum: produsele zootehnice, fructe, legume, pomuşoare, cultura nucilor etc. 

Orientarea excesivă a întreprinderilor agricole (de toate formele organizatorico-juridice) spre producerea 

culturilor grăunţoase, inclusiv, floarea-soarelui, a provocat situaţia, conform căreia prelucrând mai mult de 35,6 la 

sută din suprafaţa terenurilor agricole aceste întreprinderi asigură întreţinerea numai a 8,8% din vite cornute mari, 

din care: vaci mulgătoare – numai 4,1%, ovine şi caprine – 2,5%, cabaline – 0%, porcine – 43,3%. 

Practic la acelaşi nivel de intensitate a producţiei zootehnice pot fi apreciate şi gospodării ţărăneşti (de 
fermier), ponderea suprafeţelor de terenuri agricole prelucrate ale cărora atinge proporţii de până la 22,5 la sută. 

Alături de gospodăriile agricole susmenţionate, un rol deosebit de important privind redirecţionarea 

sectorului agricol autohton spre producerea produselor agroalimentare cu valoarea adăugată sporită aparţine 

importatorilor principali ai acestor produse, precum sunt: reţelele de supermarkete „Nr.1”, „Fidesco”, „Green 

Hills” etc. Reorientarea practică a activităţii investiţionale a acestor comercianţi, bazată pe implementarea 

tehnologiilor moderne, terenurilor agricole înalt productive şi munca relativ ieftină a locuitorilor satelor va 

asigura obţinerea rezultatelor pozitive privind comercializarea tot mai accentuată a produselor autohtone în loc 

de cele, aduse prin import. 
În ceea ce priveşte aspectul organizatoric privind procedurile de redirecţionare a fluxurilor băneşti (de 

la cheltuieli de import spre cheltuieli investiţionale) este necesar să fie mult mai active şi mult mai bine 

determinate atât politicile statului, cât şi implicarea organelor de administrare publică locală, mai ales la etapa 

organizării discuţiilor, convorbirilor, stabilirea orientirelor, angajamentelor reciproce ale părţilor implicate etc. 

Rezultate şi concluzii 
Investigaţiile efectuate stau la baza concluziei, că în sectorul agrar, la ziua de astăzi, volumul de 

producţie a produselor cu valoarea adăugată sporită (în primul rând – produsele zootehnice) este mult sub 

nivelul potenţialului existent. Concomitent cu această concluzie este de constatat, că reprofilarea sectorului 

agrar spre producerea preponderent a produselor extensive (grâul, orzul, porumbul etc.), care, în prezent, ocupă 

până la 85 la sută din terenurile agricole intensiv prelucrate (terenuri arabile şi plantaţiile multianuale) a 

provocat dispariţia în localităţile rurale a locurilor de muncă pentru oameni angajaţi. Drept consecinţă, o bună 

parte a acestor persoane (în primul rând – tinerii specialişti) au părăsit spaţiul rural. Cei, care au rămas, fiind 

în vârstă aptă de muncă, însă fără salariul permanent, practic, nu au capacităţi suficiente de cumpărare, din 

care cauză ei nu dispun nici de capacităţi de producere, nici de consum. Ca rezultat final, stagnează toată 

economia spaţiului rural autohton. 

În calitate de direcţie principală de depăşire a situaţiei de criză adâncă şi de lungă durată, în care se 

află spaţiul rural al Republicii Moldova sunt necesare de a fi elaborate şi implementate în practică Programele 

Naţionale de revitalizare a sectorului: de vite cornute mari; inclusiv de vaci mulgătoare; de porcine; de oi şi 

capre; de iepuri etc. În cadrul sectorului fitotehnic asemenea Programe cer să fie elaborate pentru legumele în 

sere, pentru pomuşoare, pentru sistemele de irigare prin picheturi şi altele, implementarea practică (cu ajutorul 

statului) a cărora va asigura atât creşterea volumelor de producţie a produselor respective (pentru consumul 

intern şi pentru export), cât şi restabilirea locurilor de muncă pentru salariaţii în spaţiul rural, respectiv, 

ridicarea puterii de cumpărare (de consum) a populaţiei rurale. 

Results and conclusions 
The investigations underpin the conclusion that, in the agrarian sector today, the volume of products 

with increased added value (primarily livestock products) is far below the existing potential. Concomitent with 

this conclusion it has to be noted, that the reprofilation of the agrarian sector towards the predominant 

production of extensive products (wheat, barley, maize etc.), which currently occupies up to 85% of the 

intensively processed agricultural land (arable land and multiannual plantations) in rural localities disappeared 

and jobs for employed people. As a consequence, a large number of these people (primarily young specialists) 

left rural space. Those who remain, being able to work, but without the permanent wage, practically do not 

have sufficient purchasing power, which is why the whole economy of the rural space stagnates. 

As the main direction of overcoming the deep and long-term crisis, in which the rural area of the 

Republic of Moldova is located just now, it is necessary to elaborate and implement in practice the National 

Programs for the revitalization of the sectors: cattle; including milking cows; pigs; sheep and goats; rabbits, 

etc. From the phytotechnical sector such programs require to be developed for vegetables in greenhouses, for 

berries, for drip irrigation systems and others, the practical implementation (with the help of the state) of which 
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will ensure the increase of the production volumes of the respective products (for domestic consumption and 

for export), as well as the restoration of the jobs for the employees in the rural area, respectively the raising of 

the purchasing power (consumption) of the rural population. 
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