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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea temei. Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea
problemelor de cercetare.
Sărăcia reprezintă o problemă globală majoră şi cu toate eforturile de reducere, continuă
să afecteze un număr considerabil de persoane în plan mondial. Astfel, pe glob, peste 1 mlrd.
de oameni nu au acces la apă potabilă curată; 3 mlrd. nu au acces la condiţii sanitare; 2 mlrd.
- la electricitate [1], 925 mil. persoane suferă de foame şi malnutriţie [2]. Importanţa
problemei este confirmată de faptul că primul din cele opt Obiective de Dezvoltare ale
Mileniului (ODM), stabilite până în 2015, este „Eradicarea sărăciei extreme şi a foamei”.
Pronosticurile arată că cel puţin un miliard de persoane vor mai trăi în sărăcie extremă în
anul 2015 [3]. Sărăcia este una dintre cele mai serioase probleme şi în Republica Moldova:
cu un PIB per capita de doar 1515 dolari SUA şi 29,5% din populaţie în sărăcie [4], ea
continuă să fie cea mai săracă ţara din Europa. Fiind un satelit permanent al umanităţii,
sărăcia rămâne un concept cu multe necunoscute, iar prin efectele sale negative, contribuie la
degradarea potenţialului uman, diminuând şansele dezvoltării globale. Importanţa problemei
cercetate este evidenţiată şi de faptul că ziua de 17 octombrie a fost proclamată de către
Adunarea Generală a ONU drept “Ziua internaţională a eradicării sărăciei”, iar perioadele
1997-2006 şi 2008-2017 au fost numite “decenii ale Naţiunilor Unite pentru eradicarea
sărăciei”.
Problema sărăciei a fost din timpuri străvechi pe larg analizată în diverse aspecte ale sale,
începând de la filozofii antici pînă la abordările moderne originale în viziunea unor savanţi
notorii ca A. Sen, J. Sachs ş.a. De o mare atenţie s-a bucurat acest domeniu în ultimele
decenii şi în cadrul multiplelor studii cu caracter aplicativ ale organismelor internaţionale –
Banca Mondială (BM), Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (UNDP), etc. Dar,
deşi cercetările privind cauzele sărăciei au evoluat pe parcursul istoriei omenirii, începând de
la abordarea de decizie divină pînă la abordarea de situaţie cauzată de problemele structurale
ale economiei statului, unele laturi ale sărăciei deveneau mai pronunţate (cum ar fi aspectul
monetar), iar altele (de exemplu, confortul celor săraci) au rămas în umbră. Toate acestea
reiterează că sărăcia reprezintă un fenomen complex, care necesită o abordare multilaterală,
interacţionând cu diferite sfere ale vieţii omului: economică, socială, culturală ş.a.
Un şir de alte argumente pledează pentru studierea permanentă a problematicii sărăciei:
- cu toată atenţia merituoasă din partea cercetării ştiinţifice şi a factorilor decizionali,
fenomenul sărăciei rămâne a fi o problemă globală majoră, nici pe departe soluţionată
exhaustiv;
- în pofida faptului că este răspândită masiv, nu există un consens în ceea ce priveşte
definirea sărăciei. Nu este un consens nici referitor la măsurarea ei, diferite organizaţii şi ţări
utilizând diverşi indicatori, fapt ce contribuie la apariţia situaţiilor de incomparabilitate a
datelor în diferite ţări ale lumii şi, prin consecinţă, la eficienţă scăzută a politicilor de
eradicare a ei;
- deşi ţările dezvoltate sunt societăţi ale bunăstării, sărăcia revine periodic în forţă chiar şi în
aceste areale;
- deseori tratată ca fenomen economic, sărăcia reprezintă o problemă interdisciplinară,
soluţionarea căreia necesită un efort comun al cercetătorilor din diferite domenii;
- cu toată atenţia de care a benefeciat, au rămas întrucâtva în umbră aspectele psihologice ale
apariţiei şi manifestării sărăciei;
- în ultimele decenii, la scară mondială, au fost întreprinse variate măsuri - pe plan local,
naţional şi internaţional - pentru reducerea sărăciei. Unele eforturi s-au soldat cu succes, iar
altele nu au avut un impact substanţial asupra vieţii săracilor, sau impactul lor nu a fost
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durabil. Studierea acestor experienţe este necesară pentru a multiplica bunele practici şi a
evita repetarea eşecurilor.
Pentru Republica Moldova, studierea fenomenului sărăciei este deosebit de importantă,
deoarece populaţia ţării este grav afectată de sărăcie, care a modificat considerabil însăşi
modul de viaţă din ţară pe parcursul anilor de independenţă. Cu toate că au fost întreprinse
anumite măsuri de reducere a sărăciei (de ex., SCERS), realitatea denotă că situaţia rămâne
critică, în mai 2011 fiecare a doua persoană fiind îngrijorată cel mai mult în viaţă de
pericolul sărăciei [5].
Reieşind din argumentele invocate privind necesitatea studierii continue a problemei
sărăciei, scopul principal al tezei constă în analiza comparativă a sărăciei ca problemă
globală, determinarea cauzelor şi consecinţelor ei în Republica Moldova şi, în baza
cercetărilor realizate, elaborarea recomandărilor pentru eficientizarea reducerii sărăciei în
spaţiul naţional, ţinând cont de practica internaţională.
În conformitate cu acest scop au fost formulate obiectivele cercetării:
- analiza complexă a abordărilor teoretico-metodologice şi a dezvoltării conceptului de
sărăcie în societatea contemporană;
- studiul evoluţiei sărăciei în Republica Moldova pe parcursul perioadei de independenţă
(inclusiv prin prisma cadrului legislativ);
- identificarea cauzelor şi consecinţelor sărăciei pentru Republica Moldova prin abordare
comparativă, comun şi desosebiri cu alte ţări;
- evaluarea experienţei internaţionale şi celei naţionale privind reducerea sărăciei;
- în baza cercetărilor promovate, elaborarea unor recomandări practice cu scopul
eficientizării reducerii sărăciei în Republica Moldova.
Baza teoretico-ştiinţifică şi metodologică. Pentru analiza fenomenului sărăciei în
problematica conturată în teză, a fost studiată o amplă literatură de specialitate în domeniu,
care a permis a cunoaşte şi a valorifica aportul gândirii ştiinţifice mondiale la înţelegerea
originilor, conţinutului şi evoluţiei sărăciei pe parcursul istoriei umane, dar şi eforturile în a
găsi soluţii pentru reducerea ei. Abordări ale problematicii studiate găsim încă în perioada de
antichitate, de exemplu în lucrările lui Platon şi Socrate. Nici marile religii ale umanităţii nu
au ocolit problema sărăciei în încercările de a contrbui la reducerea ei. Conceptul sărăciei îl
găsim şi în lucrările clasicilor teoriei economice.
În cercetarea noastră o importanţă deosebită am acordat studierii abordărilor
cercetătorilor din diferite ţări din perioada modernă, prin lucrările autorilor A.B. Atkinson,
Ch. Booth, P. Collier, G. Cornia, J. Falkingham, R. Hunter, O. Lewis, A. Mihăilescu, R.
Nurkse, S. R. Osmani, M. Preda, M. Ravallion, B.S. Rowentree, J. Sachs, A. Sen, M.
Stănculescu, P. Townsend, L. Uchitelle, B. Voicu, J. Weeks, C. Zamfir, E. Zamfir, ş.a. De
asemenea, a fost analizată contribuţia cercetătorilor din Republica Moldova la studirea
problemei sărăciei, prin lucrările autorilor A. Barbaroşie, A. Culiuc, T. Danii, I. Gotişan, A.
Gudîm, V. Ioniţă, O. Liviţchi, I. Munteanu, V. Prohniţchi, A. Rojco, V. Tăbîrţă şi alţii.
Un interes deosebit au prezentat rapoartele şi publicaţiile organismelor internaţionale –
Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), United Nations Program for Development (UNDP),
UNESCO, Banca Mondială (BM), Fondul Monetar Internaţional (FMI), Organizaţia
Mondială a Comerţului (OMC), Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică
(OECD), Banca Europeană de Reconstrucţii şi Dezvoltare (BERD), Agenţia Internaţională
pentru Dezvoltare şi Cooperare a Suediei (SIDA), Comisia Europeană ş.a. Din spaţiul
autohton au fost consultate analizele, sondajele şi publicaţiile organizaţiilor precum: ExpertGrup, Adept, IDIS Viitorul, IPP, BCI, CBS AXA, CIVIS ş.a.

4

Baza informaţională a cercetării au constituit-o datele Biroului Naţional de Statistică
(BNS) al Republicii Moldova, ale ONU, BM, FMI, EUROSTAT. Au fost consultate
publicaţiile periodice, materialele conferinţelor ştiinţifice pe problematica cercetată,
literatura de specialitate din Republica Moldova şi alte ţări. O sursă inedită de informare au
prezentat datele cercetării sociologice, realizate de către autor.
În cadrul cercetării a fost utilizat un ansamblu de metode de cercetare, precum analiza şi
sinteza, inducţia şi deducţia, cercetarea de la abstract la concret, de la modificări cantitative
la schimbări calitative, abordarea sinergetică, metoda istorică, metoda comparativă,
observarea, compararea, selectarea, gruparea. Cu scopul de a elucida unele aspecte inedite
ale fenomenului studiat, printre strategiile de cercetare abordate un loc aparte a ocupat
sondajul, realizat de către autor şi studiul de caz, care au permis o analiză complexă a
cauzelor şi efectelor sărăciei în Republica Moldova. Utilizarea metodelor matematice a făcut
posibilă elaborarea unui model de calcul a necesarului de resurse pentru reducerea sărăciei,
care a fost exemplificat cu grad înalt de exactitate pentru cazul concret al Republicii
Moldova.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul cercetat a fost identificarea
cauzelor şi efectelor comparate ale sărăciei în Republica Moldova în aspect naţional şi
global, precum şi aprecierea rolului diferitor actori în reducerea ei. Cercetarea a făcut
posibilă concretizarea conceptului de sărăcie şi recomandarea unor acţiuni specifice de
eficientizare a politicilor de reducere a sărăciei, apreciate atât de factori de decizie din
Republica Moldova, cât şi de unele organisme internaţionale, precum BM, Institutul de
Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti” al Academiei Române, UNDP.
Noutatea ştiinţifică a lucrării. Printre cele mai importante rezultate ale cercetării, ce
conţin elemente ştiinţifice noi, menţionăm următoarele:
 sistematizarea cadrului legislativ naţional privind sărăcia şi argumentarea necesităţii de
perfecţionare a lui în domeniu;
 a fost realizată inedit sintetizarea şi clasificarea comparativă a cauzelor şi efectelor
sărăciei, inclusiv în baza cercetării sociologice realizate de autor în spaţiul naţional şi
internaţional, reieşind din condiţiile actuale;
 s-a cercetat şi s-a sistematizat experienţa internaţională, precum şi aportul organismelor
internaţionale în reducerea sărăciei;
 s-au lansat şi argumentat unele concepte noi privind sărăcia, precum: “confort scăzut al
unei persoane/grup”, „săraci deghizaţi”, “utilizarea timpului în mod neproductiv de către
săraci”, „cultura bugetului personal/al familiei”, conceptul “10 D” privind caracteristicile
sărăciei, “reducerea statistică a sărăciei vs reducerea reală”;
 s-au elaborarat unele modele noi de perfecţionare a procesului de reducere a sărăciei:
Modelul de eficientizare a asistenţei internaţionale pentru dezvoltare; Modelul de estimare a
resurselor necesare pentru reducerea sărăciei; Modelul planului local de reducere a
sărăciei; s-au propus recomandări practice diferitor actori care pot contribui la reducerea
sărăciei într-un anumit segment demografic şi/sau geografic.
Importanţa teoretică a lucrării rezultă din problematica tezei. Cercetarea are un
pronunţat caracter interdisciplinar, determinat de studierea aspectelor multilaterale ale
sărăciei - economic, social, cultural, spiritual. Lucrarea evidenţiază tendinţele principale care
generează şi/sau menţin starea de sărăcie şi efectele negative ale ei la nivel de individ,
familie, comunitate sau ţără.
Valoarea aplicativă a tezei derivă din finalităţile cercetării realizate şi s-a concretizat în
evidenţierea noilor laturi ale fenomenului sărăciei, precum sunt confortul celor săraci,
utilizarea timpului lor, aspectele psihologice ş.a., care pot fi utilizate în analiza bunăstării
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populaţiei şi perfecţionarea legislaţiei naţionale referitor la asistenţă socială. Aplicarea în
practică a recomandărilor propuse, în special a modelelor elaborate de către autor şi apreciate
de UNDP, poate contribui la îmbunătăţirea politicilor economice şi sociale la diferite nivele,
inclusiv internaţional, cu scopul eficientizării reducerii sărăciei.
Aprobarea rezultatelor cercetării s-a produs în cadrul forumurilor ştiinţifice naţionale şi
internaţionale din Republica Moldova, Ucraina, România, Rusia. Recomandările autorului
privind reducerea sărăciei au fost avizate pozitiv de către un şir de instituţii din Republica
Moldova: Cancelaria de Stat, Parlamentul, BNS, oficiul Băncii Mondiale, companiile
ASITO, Moldindconbank, precum şi de Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan - Al. Rosetti”
al Academiei Române. De asemenea, propunerile autorului au fost acceptate şi au contribuit
la pregătirea Raportului de Dezvoltare Umană din anul 2011, editat de UNDP [6].
Tematica tezei a fost reflectată în 19 publicaţii, apărute în Republica Moldova, România,
Rusia, Ucraina, dintre care 10 articole - în reviste de specialitate recenzate şi 9 - în culegerile
conferinţelor şi simpozioanelor ştiinţifice internaţionale.
Structura tezei a fost determinată de scopul şi obiectivele lucrării. Teza conţine
introducere, patru capitole, concluzii şi recomandări, bibliografie (442 de surse), 58 anexe,
150 pagini de text de bază, 18 tabele, 22 figuri.
Cuvinte-cheie: Problemă globală, sărăcie, reducerea sărăciei, evaluarea sărăciei,
Obiective de Dezvoltare ale Mileniului, trai decent, organisme internaţionale, săraci
deghizaţi, concept „10 D”, cerc vicios al sărăciei, plan local de reducere a sărăciei.
CONŢINUTUL TEZEI
În Capitolul 1 „Aspecte teoretico-metodologice ale sărăciei ca problemă globală
majoră” sunt analizate principalele teorii în abordarea fenomenului sărăciei; contribuţia
savanţilor moderni la dezvoltarea conceptului; sunt prezentate termeni şi definiţii privind
sărăcia, utilizate de către diferite organizaţii şi în diferite ţări, inclusiv în Republica Moldova.
De asemenea, capitolul cuprinde diverse abordări privind evaluarea sărăciei în plan
internaţional şi naţional.
Sărăcia există atâta timp, cât există omenirea. În timpuri străvechi ea era cauzată
preponderent de imprevizibilitatea timpului şi nivelul slab al productivităţii. Deja în
antichitate pot fi găsite unele abordări privind sărăcia şi bunăstarea. De exemplu, în viziunea
statului ideal, Platon a avut o atitudine negativă atît faţă de sărăcie, cât şi faţă de bogăţie –
poziţie preluată în secolele de mai tîrziu de către utopişti. Cu dezvoltarea omenirii,
diferenţele sociale se aprofundau, iar sărăcia a devenit endemică odată cu căderea societăţii
feudale şi cu apariţia societăţii burgheze. Din perspectivă analitică, germenii gândirii
economice despre sărăcie pot fi găsiţi în Anglia medievală, unde au fost aprobate “legile
săracilor”, pentru a-i proteja. La sf. sec. XIX cuvântul “sărăcie” a devenit mai puţin asociat
cu cei care beneficiază de asistenţă sau de caritate şi mai mult cu venitul insuficient pentru a
trăi adecvat. În această perioada a fost tot mai larg acceptată opinia că sărăcia este cauzată nu
doar de către factori individuali, dar şi de factori economico-sociali. La începutul sec. XX
apar studii empirice de analiză a sărăciei în Marea Britanie şi SUA. Ch.Booth în studiul său
„Life and Labour of the People” (1889), consideră că „săraci” sunt acei, mijloacele cărora nu
le asigură o viaţă decentă independentă [7, p.201]. B.S.Rowntree, în studiul „Poverty: A
Study of Town Life” (1901) [8], face primele încercări de a defini ceea ce numim azi „minim
de existenţă” şi argumentează că sărăcia este rezultatul direct al salariilor joase. R.Hunter, în
monografia sa “Sărăcie” (1904), descrie săracii din Chicago şi New York ca „subnutriţi,
prost îmbrăcaţi, cu adăpost prost” [9]. În 1953 R.Nurkse, în “Problems of Capital Formation
in Underdeveloped Countries” afirmă că obstacolele domestice acţionează reciproc, formând
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un cerc vicios, care menţine ţară la nivel scăzut de dezvoltare [10]. În 1959 O.Lewis
introduce conceptul “cultura sărăciei” ca ansamblu de valori, credinţe, atitudini şi norme
sociale, transferate de la o generaţie la alta prin procesul de socializare în cadrul familiei,
care perpetuează sărăcia ca mod de a trăi. În anii ’60 sec. XX în centrul atenţiei a fost nivelul
veniturilor, asociat cu accentul pe creştere economică şi reflectat prin indicatori
macroeconomici. În aceasta perioada sărăcia nu este privită ca un eşec al individului, ci ca
eşec al sistemului. În anii ‘70 sec. XX, sărăcia absolută e caracterizată de BM ca „o condiţie
de viaţă atît de degradantă prin boală, analfabetism, malnutriţie şi mizerie, încît ea lipseşte
victimile sale de necesităţi de bază şi condiţii de viaţă ... obişnuite ...” [11]. P. Townsend a
contribuit la redefinirea sărăciei sub aspectul relativităţii: nu doar neputinţa de a corespunde
cu nivelul minim de existenţă, dar mai degrabă eşecul în a corespunde cu standardele care
domină societatea [12]. La mijlocul anilor ’70 sec. XX, conceptul de sărăcie se extinde, ea
fiind definită nu doar ca lipsa de venituri, dar de asemenea ca lipsa accesului la servicii
medicale, educaţie şi alte servicii de bază. O pagina nouă în cercetarea sărăciei o deschide A.
Sen, laureatul Premiului Nobel pentru economie, care vede sărăcia ca “eşecul capacităţilor de
bază de a atinge anumite nivele minim acceptabile”: a trăi o viaţă de lungime normală, a
asigura sănătatea şi itegritatea trupului, a fi tratat ca persoană egală cu alţii, a avea control
asupra mediului politic şi material, a se alimenta adecvat, a se îmbrăca şi caza adecvat, a
scăpa de moarte prematură, a lua parte la viaţa comunităţii şi a avea posibilitate să apară în
public cu demnitate [13]. UNDP a introdus în 1997 ideea de sărăcie umană: “contestare a
oportunităţilor şi alegerilor fundamentale pentru dezvoltare umană: de a avea o viaţă lungă,
sănătoasă, creativă şi de a se bucura de standardele decente de trai, libertate, demnitate,
respect de sine şi respect faţă de alţii” [14]. Comisia ONU pentru drepturile economice,
sociale şi culturale a definit sărăcia ca “o condiţie umană caracterizată de deprivare cronică
de resurse, capacităţi, alegeri, securitate şi putere, necesare pentru a se bucura de nivelul de
viaţă adecvat şi alte drepturi civile, culturale, economice, politice şi sociale” [15, p. 22-26].
În ultimii 50 de ani s-a intensificat atenţia acordată de către organizaţiile internaţionale
sărăciei. Cu toate acestea, până acum comunitatea internaţională nu a acceptat o definiţie
unică a sărăciei, fiecare dintre organizaţii folosind definiţia proprie. BM recunoaşte că pe
lângă viaţa trăită sub un nivel minim de existenţă, sărăcia de asemenea este penuria hranei,
locuinţei, sănătaţii, educaţiei adecvate, a influenţei asupra deciziilor care afectează viaţa
cuiva. Comisia Europeană a definit săracii ca “persoane, familii şi grupuri, resursele cărora
(materiale, culturale, sociale) sunt atât de limitate încât îi exclud din modul de viaţă minim
acceptabil în ţările lor”. Conform Băncii Asiatice de Dezvoltare, “sărăcia este deprivare de
activităţi şi oportunităţi esenţiale, asupra cărora fiecare individ are dreptul” [16].
Practic, nu este nici o religie, care nu ar menţiona sărăcia şi nu ar formula atitudinea faţă
de ea. De exemplu, creştinismul cheamă la satisfacerea nevoilor celor săraci: “Împarte-ţi
pâinea cu cel flămând” [17]. Torah (cartea sfântă a iudeilor) conţine mai mult de 100 de
indicaţii privind responsabilităţile faţă de cei săraci. Islamul încurajează oamenii să se
asigure pe ei şi familiile lor, iar societatea trebuie să facă un efort colectiv pentru a reduce
sărăcia.
Cu toate că în prezent sunt peste 70 de ţări, care au elaborat strategii proprii de reducere a
sărăciei, nu toate prezintă în documentele respective definiţii clare ale sărăciei. Şi în
Republica Moldova, pe parcursul perioadei de independenţă, în numeroase acte legislative
naţionale, apar diferite sintagme pentru a-i defini pe cei săraci, dar foarte puţine documente
conţin definiţii clare. Analiza noastră dovedeşte că, pe parcursul perioadei de independenţă,
în Republica Moldova nu a fost un consens privind definirea sărăciei [18, p. 246-253],
existând o diversitate spectaculoasă de noţiuni, care încercau să o contureze.
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Abordări cu referire la evaluarea sărăciei. Evaluarea sărăciei este un pas important
pentru eradicarea ei. Literatura de specialitate deosebeşte abordări metodologice obiective
(conceptul absolut şi conceptul relativ al sărăciei) şi subiective de estimare a sărăciei. În
procedurile de evaluare, un rol important îl joacă cartografierea sărăciei, analiza duratei
sărăciei, monitorizarea sărăciei, analiza impactului politicilor de reducere a sărăciei.
Conform conceptului sărăciei absolute (iniţiat de către B.Rowntree în 1901), sărăcia este
definită prin comparaţie cu o anumită valoare. Pragul sărăciei absolute reprezintă expresia
monetară a unui coş de bunuri/servicii pentru acoperirea nevoilor umane de bază, iar cei care
nu posedă resurse economice necesare pentru a obţine acest minim, sunt consideraţi săraci.
Conceptul dat, cel mai des utilizat în plan global, este relevant în ţări cu venituri joase, dar
are şi unele neajunsuri: ia în considerare doar necesităţi fiziologice; calculul bazat pe consum
de hrană e problematic, volumul şi diversitatea hranei depinzînd de mai mulţi factori; nu este
consens privind lista obiectelor minim necesare; este dificil de comparat sărăcia între diferite
ţări, ş.a.
Conceptul sărăciei relative opinează că sărăcia nu are doar aspect economic, dar şi
social, politic, cultural. Conform acestei abordări, lansate de către P. Townsend, o persoană
se consideră săracă dacă se află sub un anumit standard stabilit într-o societate dată.
Conceptul dat este mai relevant pentru ţări dezvoltate (dar sunt şi excepţii – în SUA se
utilizează pragul absolut al sărăciei, pe cînd în UE se utilizează pragul relativ). Conceptul
sărăciei relative nu permite eradicarea completă a sărăciei, deoarece întotdeauna vor fi
persoane sub acest prag.
Caracteristica de bază a conceptului subiectiv al sărăciei este că pragul între cei săraci şi
cei înstăriţi se determină în baza percepţiei oamenilor privind bunăstarea lor, realizate prin
sondaje şi interviuri. Această abordare nu este utilizată oficial de sine stătător în nici o ţară,
dar serveşte ca procedeu complementar, de exemplu în UE. Neajunsul abordării subiective al
sărăciei este că ea e limitată de numărul celor chestionaţi.
În plan internaţional sunt utilizaţi diferiţi indicatori pentru evaluarea sărăciei. Indicele
sărăciei umane (calculat separat pentru ţările în curs de dezvoltare şi pentru ţările dezvoltate)
reflectă standardul de viaţă dint-o ţară şi cuprinde diferiţi indicatori, precum ponderea
populaţiei ce nu are acces la apă potabilă; ponderea populaţiei ce nu are acces la servicii de
sănătate; rata de şomaj pe termen lung. BM a propus în anii ‘90 ai sec. XX ca pragul absolut
„internaţional” al sărăciei să fie exprimat în dolari la paritatea puterii de cumpărare, egalat
cu 1 dolar SUA. Alte organizaţii internaţionale utilizează indicatori pentru evaluarea sărăciei
în dependenţa de specializarea lor. Eurostat practică estimarea indicatorilor de sărăcie
relativă pentru ţările din Europa, utilizînd pragul sărăciei care corespunde unui anumit
procent (60%) din mediana veniturilor disponibile pentru un echivalent adult. Declaraţia
Mileniului din 2000 stabileşte opt ODM pentru dezvoltare internaţională până în 2015,
primul fiind „Eradicarea sărăciei extreme şi a foamei”, cu 3 indicatori specifici.
În Republica Moldova sărăcia, ca fenomen social, a început să fie studiată sistematic din
1997, de către Departamentul de Statistică, cu susţinerea BM şi a PNUD. În Figura 1 sunt
prezentaţi diferiţi indicatori utilizaţi pentru caracterizarea sărăciei în Republica Moldova.
Concluzionăm că deşi fenomenul sărăciei este pe larg răspândit, nu există o definiţie
general acceptată. Deşi au fost întreprinse anumite eforturi pentru evaluarea cât mai corectă a
sărăciei, mai există multiple rezerve. În acest context am iniţiat o cercetare proprie a
fenomenului sărăciei, prezentată sumar în capitolul 3 al tezei, care reflectă unele aspecte
specifice şi care a permis a o defini, ţinând cont de complexitatea fenomenului.
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Indicator
Pragul sărăciei
extreme/alimentare
Pragul sărăciei
absolute
Pragul subiectiv al
sărăciei
Pragul relativ al
sărăciei
Pragul
internaţional al
sărăciei
Coeficientul Gini

Bugetul minim de
consum
Coşul minim de
consum
Minimul de
existenţă

Caracteristică
Gospodăria este extrem de săracă dacă cheltuielile totale de consum pe
adult echivalent sunt mai mici decît costul coşului produselor de bază.
Suma necesară pentru a asigura consumul alimentar de 2282 Kcal/zi şi
procurarea articolelor nealimentare necesare şi a serviciilor.
Se stabileşte în baza sondajelor şi interviurilor populaţiei cu scopul de a
afla percepţia privind minimul necesar pentru o viaţă decentă.
Stabilit la nivel de 50% din media cheltuielilor de consum pe adult
echivalent.
Definit ca venitul de 2,15 dolari SUA pe zi, la paritatea puterii de
cumpărare. Începînd din 2007, în Republica Moldova se aplică 4,3 dolari
SUA pe zi/persoană.
Stabileşte gradul de deviere a repartizării efective a volumului
veniturilor disponibile după grupe egale de populaţie de la linia
repartiţiei uniforme a veniturilor.
Include bunuri materiale şi servicii, ce asigură satisfacerea cerinţelor
necesare grupurilor socialmente vulnerabile.
Oficial nu se mai utilizează în Republica Moldova începînd cu 2004.

Reprezintă volumul minim de bunuri materiale/servicii necesare pentru
satisfacerea cerinţelor primordiale, asigurarea sănătăţii şi viabilităţii
omului.
ODM, Obiectivul 1. Reducerea ponderii populaţiei cu un consum sub 4,3 dolari SUA pe zi
Eradicarea sărăciei (la paritatea puterii de cumpărare) de la 34,5% în 2006 până la 29% în
extreme şi a foamei 2010 şi până la 23% în 2015.
Reducerea ratei populaţiei aflate sub pragul sărăciei absolute de la
30,2% în 2006 până la 25% în 2010 şi până la 20% în 2015.
Reducerea proporţiei populaţiei aflate sub pragul sărăciei extreme de la
4,5% în 2006 până la 4% în 2010 şi până la 3,5% în 2015.
Indicator complex ponderat ce încorporează informaţia despre localităţi
Indicatorul de
Deprivare a Ariilor prin analiza a şapte domenii, fiecare reprezentând un aspect al deprivării
rurale: deprivarea după venituri, economică, demografică, asistenţă
Mici (IDAM)
medicală, educaţională, condiţii de trai, geografică.
Sursa: elaborat de autor, în baza datelor BNS şi rapoartelor Guvernului Republicii Moldova
Fig. 1. Indicatori utilizaţi pentru caracterizarea sărăciei în Republica Moldova

În Capitolul 2 „Repere mondoeconomice ale sărăciei” se prezintă tendinţe în evoluţia
sărăciei şi analizate diverse modalităţi de a clasifica ţările lumii conform incidenţei ei.
În Figura 2 este prezentată tendinţa mondială privind evoluţia sărăciei în ultimii 15 ani
(1990-2005), din care reiese că, în aspect global, numărul populaţiei care locuieşte cu mai
puţin de 1,25 dolari SUA/zi (la puterea parităţii de cumpărare, 2005) s-a redus de la 1.9 mlrd.
de persoane la 1.4 mlrd. persoane. Totodată, recesiunea globală a afectat dur acest trend
pozitiv şi în 2009 numărul persoanelor care trăiesc în sărăcie extremă a crescut cu approx. 90
mil. persoane.
Această scădere a fost posibilă datorită eforturilor de reducere a sărăciei în ţările din Asia
de Est şi din regiunea Pacific. De ex., China a redus populaţia săracă cu 475 mil. persoane: în
1990, în China locuiau 37% din total săraci de pe glob, iar în 2005 ponderea lor egala cu
15%. Dar alte regiuni de pe glob au înregistrat o creştere a numărului de persoane care
trăiesc cu mai puţin de 1,25 dolari SUA/zi. De exemplu, în Africa sub-Saharnă în 2005 au
fost înregistraţi cu 100 mil. persoanele extrem de sărace mai mult, comparativ cu 1990 şi o
rată a sărăciei de peste 50%.
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Alte regiuni Asia de Est şi Pacific (fără China)

Africa

Asia de Sud China

Sursa: [19]
Fig. 2. Numărul persoanelor care locuiesc cu mai puţin de 1,25 dolari SUA/zi, mlrd.

Conform Raportului privind ODM din 2007, „cu toate că sunt unele progrese în anumite
ţări, altele nu vor reuşi să atingă obiectivele propuse fără un substanţial efort din exterior”. Se
estimează că cel puţin un miliard de persoane vor mai trăi în sărăcie extremă în 2015 [20].
În literatura de specialitate ţările lumii sunt grupate în mod diferit, dar sărăcia este unul
din criteriile de reper. Forumul Economic Mondial divizează ţările în trei grupuri conform
nivelului de dezvoltare: nivel înalt, nivel mediu şi cel mai numeros grup - nivel scăzut
(Republica Moldova fiind inclusă în grupul cu nivel scăzut de dezvoltare). Conform
clasificării BM pe bază de PIB per capita, Republica Moldova este considerată ţară în curs de
dezvoltare, cu venit mediu spre redus. În 1996 a fost lansată iniţiativa BM „Ţările sărace
greu împovărate”, care a identificat 40 de ţări eligibile pentru program (Republica Moldova
nu face parte din acest grup). În 2002, BM a propus un program nou care vizează nevoile
ţărilor cu venituri scăzute, cu guverne şi structuri economice instabile, numite „ţări cu
venituri scăzute sub presiune”. În 2006 acest statut l-au primit 26 ţări (Republica Moldova nu
face parte nici din acest grup). Unele organizaţii internaţionale, precum USAID sau DFID
utilizează sintagma “state vulnerabile”, cu toate că nu există o definiţie precisă a acestui
termen [21, p. 134-138]. În sistemul ONU nu este o convenţie stabilită privind clasificarea
ţărilor sau regiunilor drept „dezvoltate” sau „în curs de dezvoltare”. În practica internaţională
Japonia, Canada, SUA, Australia, Noua Zelandă, Israel şi Europa sunt considerate
ţări/regiuni „dezvoltate”, ţările apărute în urma destrămării fostei Iugoslaviei sunt considerate
ţări „în curs de dezvoltare”, iar ţările din Europa Centrală şi de Est şi CSI sunt „ţări în
tranziţie de la economia planificată la economia de piaţă”. Conform clasificării Diviziunii de
statistică a ONU, Republica Moldova face parte din ţările în tranziţie, dar e menţionată şi
printre ţări în curs de dezvoltare înconjurate de uscat. Începând cu 1990, UNDP anual
editează un Raport de Dezvoltare Umană, în care ţările sunt clasificate în dependenţă de
patru criterii: nivel de dezvoltare umană, venituri, diviziune globală şi pe regiuni. În 1971,
ONU a evidenţiat „ţările cel mai puţin dezvoltate”, extrem de dezavantajate în procesul lor
de dezvoltare şi se confruntă cu riscuri mai mari comparativ cu alte ţări privind reducerea
sărăciei. În prezent lista cuprinde 49 state: 33 - africane, 10 - asiatice, 5 ţări insulare din
Oceanul Pacific şi una din Caraibe. Aproape două treimi din 153 de ţări-membre ale OMC
sunt „ţări în curs de dezvoltare” şi „ţări cel mai puţin dezvoltate”, cu toate că OMC nu are
definiţii pentru aceste categorii, iar ţările-membre singure se pronunţă, cum vor să fie clasate.
Clasificarea ţărilor conform World Economic Outlook (WEO), editat anual de către FMI,
divizează ţările lumii în „ţări cu economii avansate” şi „ţări în curs spre economia de piaţă şi
în curs de dezvoltare” (din care face parte şi Republica Moldova). Iar conform clasificării
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Proiectului Millenium, Republica Moldova face parte din numărul ţărilor celor mai sărace,
cu cele mai puţine progrese privind atingerea ODM [22].
Fiind clasificată de diferite organizaţii în variate aspecte ale dezvoltării, Republica
Moldova deseori ocupă locuri din urmă. De exemplu, în Indicele calităţii vieţii „Economist”
din 2005 ea a ocupat al 13-lea loc de la urmă, între Ucraina pe locul 98 şi Belorusia pe locul
100. Conform „Bazei mondiale a fericirii”, compilate de către „World Database of
Happiness”, în 2008 Moldova s-a plasat pe locul trei de la urmă din 95 de ţări, printre
naţiunile cele mai nefericite.
Poziţia în 2010
1
2
3
4
....
130
131
132
...

Tabelul 1. Clasamentul ţărilor conform PIB per capita/an, 2008-2010
Ţară
PIB (la PPC) per capita/dolari SUA
2008
2009
2010
84 350
83 841
Qatar
90 149
81 990
78 395
Luxembourg
79 411
53 361
52 561
Norvegia
52 964
51 846
50 523
Singapore
52 840
...
2 599
2 807
Uzbekistan
3 016
3 000
2 843
Republica Moldova
2 937
2 928
2 819
Insulele Solomon
2 854
…

337
355
181
Zimbabwe
329
332
182
Congo, Republica Democratică
Sursa: elaborat de autor, în baza datelor de la Global Finance [23]

365
342

În 2008, Oxford Analytical clasează Republica Moldova ca ţară cu riscuri politice sporite,
datorate riscurilor economice şi existenţei riscului nerambursării împrumuturilor luate de la
creditorii internaţionali. Adiţional, Republica Moldova înregistrează riscuri în domeniul
judiciar şi imixtiunii politicului în economie. Conform clasamentrului ţărilor nefuncţionale
din 2008 (cu 177 de ţări), compilat de către Fondul American pentru Pace, Republica
Moldova a ocupat locul 50, fiind cel mai puţin funcţional stat din Europa. În clasamentul
statelor lumii, realizat de Global Finance Magazine (Tabel 1), Republica Moldova ocupă în
2010 locul 131 din 182 de ţări cu un PIB per capita (la PPC) de 2937 dolari, plasîndu-se
Uzbekistan şi Insulele Solomon [23].
Începând cu 1998, sărăcia în ţară a cunoscut o creştere rapidă şi a atins unul din cele mai
înalte nivele (peste 70%) din CSI. Din 2000 sărăcia a început să se reducă, dar în 2005, în
pofida creşterii economice, nivelul sărăciei a crescut moderat, în special în mediul rural. În
2008-2009 cca 26% din populaţia ţării trăiau în sărăcie absolută. Figura 3 denotă că
Republica Moldova este, practic, cea mai nordică ţară săracă, ponderea persoanelor cu mai
puţin de 2 dolari SUA/zi depăşind 20% (cu excepţia Mongoliei, unde ponderea acestor
persoane e mai mare de 40%).
Concluzionam că în plan internaţional se intreprind multiple iniţiative pentru a clasifica
ţările lumii în dependenţă de variaţi parametri, dar în mod direct sau indirect unul dintre
criterii îl reprezintă sărăcia. Republica Moldova face parte din numeroase clasamente, dar în
majoritatea cazurilor ea este depăşită de alte ţări în curs de dezvoltare. Criza economică
mondială a făcut ca toate ţările lumii să resimtă sărăcia într-o măsură sau altă, inclusiv şi
Republica Moldova, în care ea a luat proporţii de amploare, circa o pătrime din populaţia
ţării trăind în sărăcie absolută.
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< 2%

Fără date

Sursa: [24]
Fig. 3. Ponderea persoanelor care locuiesc cu mai puţin de 2 dolari SUA/zi, 2009
În Capitolul 3 “Cauzele şi efectele sărăciei prin prizma unor studii de caz”, autorul a
realizat o cercetare aprofundată a sărăciei în Republica Moldova, care a demonstrat că ea a
devenit extrem de pronunţată în anii de tranziţie. Din 2004 Republica Moldova este printre
cele mai sărace opt „ţări timpurii în tranziţie”, în care operează BERD: Armenia, Azerbaijan,
Georgia, Kîrgîzstan, Mongolia, Tajikistan, Uzbekistan [25]. Reieşind din incidenţa masivă a
fenomenului în plan naţional, am identificat şi sistematizat cauzele sărăciei în diverse
aspecte (Figura 4).
Cauzele sărăciei în Republica Moldova
Geografice: amplasare geografică (lipsa unor resurse naturale proprii); dependenţa de
importul resurselor naturale; piaţă relativ mică de desfacere.
Istorice: deportări masive ale populaţiei; şocul economic în urma destrămării Uniunii
Sovietice.
Politice: conflictul secesionist din stînga Nistrului; instabilitatea politică „cronică” şi lipsa
voinţei politice de a implementa integral politicile necesare.
Administrative: multitudinea planurilor naţionale; ineficienţa utilizării banilor publici
(reforme administrativ-teritoriale; cheltuieli nejustificate; cheltuieli „confidenţiale”;
ineficienţa sistemului de justiţie; participare în calitate de membru la un număr considerabil
de organzaţii internaţionale); privatizarea ineficientă; ineficienţa în colaborare cu donatorii
străini; dezechilibrul dezvoltării regionale; nivelul înalt al corupţiei [26, p. 1-5].
Economice: acumularea datoriilor financiare externe; utilizarea creditelor pentru consum
curent; dezindustrializarea; penuria locurilor de muncă; subutilizarea forţei de muncă;
dezechilibrul comercial; dependenţa exportului de o singură piaţă (Rusia) şi structura lui
nediversificată; dependenţa economiei de agricultură; ineficienţa companiilor prestătatoare
de servicii publice; nivelul investiţiilor străine directe scăzut; productivitatea joasă.
Sociale: condiţiile de muncă nesatisfăcătoare; accesul limitat la servicii publice; ineficienţa
sistemului de asistenţă socială; pensii mici şi neachitate la timp; achitarea investiţiilor
companiilor prestătatoare de servicii publice din contul populaţiei.
Informaţionale: acces limitat săracilor la informaţie, în special tehnologii informaţionale.
Culturale: unele obiceiuri şi tradiţii specifice pentru Republica Moldova; numărul
considerabil de sărbători oficiale şi neoficiale; consumul excesiv de alcool ş.a.
Spirituale: încălcarea poruncilor lui Dumnezeu (comiterea păcatelor).
Sursa: elaborat de autor.
Fig. 4. Cauzele sărăciei în Republica Moldova
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Drept urmare a acţiunii sinergice a cauzelor menţionate, Republica Moldova a suferit o
înrăutăţire substanţială a condiţiilor de trai, inclusiv în comparaţie cu alte ţări din fostul bloc
socialist din Europa. Pentru a arăta proporţiile acestei decăderi, autorul a efectuat o
clasificare proprie a efectelor sărăciei în perioada de independenţă a ţării (Figura 5).
Efectele sărăciei în Republica Moldova
Economice: exodul forţei de muncă; dependenţa de remitenţe; scăderea puterii de
cumpărare; înrăutăţirea nivelului de trai; înrăutăţirea infrastructurii [27, p.92-93].
Sociale: dezurbanizarea/ruralizarea; scăderea numărului populaţiei; îmbătrânirea populaţiei;
sporirea ratei mortalităţii; înrăutăţirea sănătăţii populaţiei; înrăutăţirea cuprinderii în
învăţîmănt; nivel înalt al divorţurilor; scăderea ratei fertilităţii; abandonul copiilor; trafic cu
fiinţe umane şi organe; vânzarea sângelui; scăderea calităţii serviciilor în domeniul sănătăţii
publice; scăderea calităţii instruirii; nivel scăzut de acces la tehnologiile moderne de
informare şi comunicare; înrăutăţirea situaţiei criminogene.
Politice: deteriorarea imaginii ţării în plan naţional şi internaţional; pierderea încrederii în
clasa politică şi în viitor.
Ecologice: înrăutăţirea stării ecologice a ţării (poluarea apei şi aeruluii; acumularea
excesivă a deşeurilor; reducerea calităţii solurilor; dispariţia unor specii de floră/faună.
Culturale: decădere morală în societate; răspîndirea valorilor false.
Spirituale: religiozitate falsă; idolatrie.
Sursa: elaborat de autor
Fig. 5. Efectele sărăciei în Republica Moldova
Reieşind din studiul de caz efectuat, putem constata că în perioada de independenţă
Republica Moldova a pierdut un şir de oportunităţi şi nu a valorificat pe deplin punctele sale
forte, fapt ce a contribuit la amplificarea fenomenului sărăciei în ţară [28, p.68-71].
Cu scopul de a identifica unele aspecte mai puţin vizibile ale fenomenului studiat, am
abordat sărăcia prin prisma cercetării sociologice, care, prin analiza cantitativă şi
calitativă, a permis a descoperi noi valenţe importante şi inedite ale incidenţei sărăciei la
nivel personal, dar şi consecinţele acesteia la scară de societate în ansamblu [29, p. 379-403].
Majoritatea respondenţilor caracterizează sărăcia prin neajunsul bunurilor/serviciilor de bază
sau prin faptul că ele nu sunt adecvate (60,9% din totalul de respondenţi nu au venituri
suficiente pentru hrană adecvată). Paradoxal este că un număr considerabil de respondenţi,
deşi nu au venituri suficiente pentru cheltuieli de bază decente, totuşi nu se autopercep ca
săraci. În acest context am introdus noţiunea de „săraci deghizaţi”, adică persoane sărace,
care nu dispun de venituri suficiente pentru lucruri şi servicii de bază, dar cărora le este
ruşine să recunoască acest fapt.
Totuşi, pentru a-şi ameliora situaţia în care se află, săracii din Republica Moldova adoptă
strategii destul de active (Figura 6), în care predomină distanţat opţiunea de a emigra cu
scopul ameliorării situaţiei financiare - peste 1/3 din respondenţi. Este alarmant că 38,2% din
familiile cu copii acceptă opţiunea de plecare peste hotare la lucru a unui membru, ceea ce
produce un impact negativ multidimensional asupra familiilor şi societăţii în ansamblu.
E redutabil faptul că 43,8% sunt „săraci care lucrează” (deţin un loc permanent de muncă,
dar din cauza salariilor scăzute se află în sărăcie); persoanele trecute de 55 ani constituie
50% din cei săraci; 70% din cei săraci sunt persoane cu copii; 40,6% au nivel superior de
instruire. Sondajul a demonstrat un decalaj semnificativ în dotarea gospodăriilor din diferite
categorii cu bunuri de uz casnic. Mai mult de 1/3 din persoanele cu asigurare medicală
declară că nu le ajung venituri pentru servicii medicale. Populaţia practic nu dispune de
rezerve, fiind extrem de vulnerabilă la situaţii excepţionale. Majoritatea respondenţilor nu
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cunosc real structura cheltuielilor familiei, „cultura bugetului” personal/familial fiind foarte
joasă.
Acţiuni propuse de respondenţi în scopul
ameliorării situaţiei financiare
15,6%
4,9%

36,9%

19,7%
23%
Plecarea peste hotare

Iniţierea afacerii proprii

Schimbarea locului actual de muncă

Vinzarea unor bunuri personale

Altele

Sursa: elaborat de autor în baza datelor cercetării sociologice proprii
Fig. 6. Acţiuni propuse de respondenţi în scopul ameliorării situaţiei financiare

Observăm o diferenţiere substanţială în accesul la diferite servicii şi considerăm că cei
săraci (persoane sau gospodării) sunt forţaţi să utilizeze timpul lor neproductiv, devenind şi
mai săraci. În baza celor expuse, am formulat Concepţia „10 D”, care sintetizează
caracteristicile specifice sărăciei (Figura 7).
Nu este
DEMNĂ

Nu este
DORITĂ

DEPRIVEAZĂ un
individ de nivelul adecvat
de bunuri/servicii

DELIMITEAZĂ
un individ în
alegerile sale

DEZAVANTAJEAZĂ
un individ/grup de
persoane

DISTANŢEAZĂ
un individ/grup de
persoane de alţii

SĂRĂCIA
SĂRĂCIE
A

DISCRIMINEAZĂ un
individ/grup de
persoane

DEGRADEAZĂ un
individ/grup de
persoane

Afectează negativ
DURABILITATEA
vieţii

Este
DEPRESIVĂ

Sursa: elaborat de autor în baza datelor cercetării sociologice proprii

Fig. 7. Concepţia „10 D”
Reieşind din rezultatele cercetării, conchidem că săracii sunt persoane care în viaţa
cotidiană au un grad de confort redus, cauzat de lipsa sau ineficienţa unor resurse, bunuri
sau posibilităţi. Respectiv, calitatea vieţii lor este mult inferioară comparativ cu alte categorii
de populaţie. Ajungem la concluzia că sărăcia reprezintă imposibilitatea unei persoane de aşi satisface necesităţile de azi şi probabilitatea scăzută de a le satisface în viitor. Cu alte
cuvinte, sărăcia afectează negativ durabilitatea vieţii unei persoane. Totodată, sărăcia unei
persoane, diminuând potenţialul ei economic, social, cultural, contribuie la scăderea
potenţialului societăţii în ansamblu. Şi invers: o ţară săracă diminuiază potenţialul
economic, social şi cultural al unei persoane, contribuind la degradarea acestei persoane.
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Concluzionăm că sărăcia are o influenţă negativă puternică nu doar la nivel personal,dar
produce un impact sinergic distructiv de durată şi la nivel de societate în ansamblu, astfel că
are loc perpetuarea unui „cerc vicios” al sărăciei (Figura 8).

Timpul individului
sărac utilizat
neproductiv

Diminuarea
potenţialului personal
(economic, social,
cultural)

Sărăcie individuală

Diminuarea
potenţialului
societăţii în
ansamblu
(economic, social,

Sursa: elaborat de autor în baza datelor cercetării sociologice proprii

Fig. 8. Cercul vicios al sărăciei
Cercetarea sociologică „Fenomenul sărăciei” a fost realizată în paralel şi în Israel, prin
intervievarea imigranţilor din fosta URSS, adică a acelui segment specific de populaţie cu
mentalitate relativ apropiată de respondenţii din Republica Moldova. Din ansamblul
respondenţilor, în Israel mai mult de jumătate se consideră nici bogaţi, nici săraci, iar săraci
se percep circa o treime din respondenţi. Cercetarea a permis identificarea unor diferenţe
între fenomenul sărăciei în Republica Moldova şi Israel [30, p. 162-170]. Printre cauzele
sărăciei respondenţii au indicat: vârsta înaintată la momentul emigrării, o slabă cunoaştere a
limbii ebraice. Printre strategiile proprii de îmbunătăţire a situaţiei respondenţii au menţionat
îmbunătăţirea cunoştinţelor limbii, găsirea serviciului adiţional, o nouă specialitate. Marea
majoritate locuiesc în apartamente arendate, iar plăţile pentru chirie constituie 20-50% din
buget. Nici o gospodărie nu cheltuie mai mult de 40% din venituri pentru alimentaţie (în
Republica Moldova mai mult de o treime din respondenţi alocă hranei 50%-80% din
venituri). Există şi unele similitudini în manifestarea sărăciei în cele două ţări: sunt
pronunţate aşteptările de la stat - majorarea salariilor, pensiilor şi altor îndemnizaţii sociale;
majoritatea respondenţilor nu-şi permit să facă rezerve; în ambele ţări persoanele sărace dau
dovadă de un comportament activ în dorinţa de a destinde situaţia. Rezultatele cercetării în
Israel au evidenţiat că multe persoane au emigrat cu scopul de a-şi ameliora situaţia, dar cu
toate că au reuşit să asigure un nivel material mai bun, ei au pierdut în plan psihologic, fiind
nevoiţi să accepte un nivel inferior pe scară profesională şi socială, comparativ cu ţara de
baştină. Deoarece, cum a arătat cercetarea noastră, principala strategie pentru persoanele
sărace din Republica Moldova este emigrarea, putem presupune că la aplicarea ei deseori se
manifestă aceleaşi consecinţe.
Concluzionăm că sărăcia în Republica Moldova are trăsături comune cu alte ţări, precum
instabilitatea politică, încetinirea procesului de privatizare, dependenţa de o singură piaţă de
export, deficitul comercial, ponderea considerabilă a agriculturii în economia ţării,
dezvoltarea insuficientă a economiilor regionale, ineficienţa sistemului de asistenţa socială,
etc. Dar sărăcia în Republica Moldova are şi particularităţi, printre care faptul că ea a afectat
masiv şi persoane angajate în cîmpul muncii, sănătoase, unele cu studii superioare şi care
deseori dispun de valori materiale importante. Efectele sărăciei pentru populaţia din
Republica Moldova sunt alarmante, cu impact negativ asupra dezvoltării umane, printre care
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emigrarea masivă şi mai ales “exodul inteligenţei”, îmbătrânirea populaţiei, creşterea
numarului divorţurilor, scăderea ratei natalităţii, majorarea ratei mortalitatii, malnutriţia
populaţiei, probleme ale generaţiei în creştere ş.a.
În Capitolul 4 „Eradicarea sărăciei în plan mondial: experienţe şi oportunităţi” sunt
prezentate succesele şi eşecurile în reducerea sărăciei în plan mondial şi sunt propuse unele
oportunităţi de perfecţionare a reducerii ei în plan naţional. În majoritatea cazurilor resursele
disponibile în acest scop sunt limitate şi este extrem de important ca la toate etapele elaborare, implementare, monitorizare a strategiilor de reducere a sărăciei - acestea să fie
alocate pentru activităţi care vor îmbunătăţi considerabil situaţia celor săraci. În cercetarea
noastră, am analizat experienţa intenaţională şi prezentăm unele exemple relevante privind
reducerea sărăciei la diferite nivele de realizare - individual (familie), comunitate, raion, ţară,
regiune, plan internaţional – şi care ar fi posibil de preluat şi în Republica Moldova.
În lume, strategiile personale adoptate de către cei săraci depind în mare parte de mediul
din care provin ei. În arealul rural varietatea strategiilor aplicate este destul de largă: angajare
în sectoare neagricole, agricultură netradiţională, vînzare la distanţe mari (inclusiv e-comerţ),
migraţie în oraşe, migraţie peste hotarele ţării ş.a. De exemplu, programul “Solidario”,
aplicat în Chile în 2002 – 2005, combină asistenţa şi dezvoltare a capacităţilor prin abordare
integrată, când în bază de contract familiile selectate beneficiază de anumite servicii de
susţinere şi resurse.
Prezentăm şi unele strategii de combatere a sărăciei la nivel comunitar. De exemplu, în
România, Fundaţia americană Heifer Project International prin proiectul „Pasează darul”,
combate sărăcia în satele de la munte, oferind câteva oi şi un berbec gospodăriilor selectate,
iar beneficiarii se angajează să ingrijească bine animalele şi să „paseze“ în urmatorii trei ani
la alţi gospodari toate mioarele. Considerăm că este o soluţie ingenioasă, simplă şi eficientă.
La nivel raional/regional (intrastatal), drept bună practică poate servi exemplul
guvernului Braziliei, care în 1990 a insistat ca producătorii din ţară să utilizeze mai multă
materie primă locală. Şi concernul DaimlerBenz din Brazilia a construit o fabrică în zona
deprivată, care producea rezemătoare de cap şi scaune din fibre de cocos din zonă. În proiect
s-au creat locuri de muncă şi au fost antrenaţi peste 5 mii persoane.
Unele ţări au obţinut rezultate substanţiale în reducerea sărăciei la nivel naţional.
Realizările Chinei în reducerea sărăciei sunt semnificative: dacă în 1981 rata sărăciei în ţara
era de 85%, în 2005 ponderea celor care trăiau cu mai puţin de 1,25 dolari SUA/zi a scăzut la
16%. Guvernul Chinei nu a primit asistenţa donatorilor, dar a pus accentul pe economia
rurală şi creşterea competitivităţii fermierilor mici, în paralel cu întărirea sectorului industrial
şi majorarea exporturilor. La începutul anilor ’90 Vietnam era printre cele mai sărace ţări din
lume: cu PIB per capita de 240 dolari SUA, iar cei săraci constituind cca 60% din populaţie.
Guvernul din Vietnam a întreprins reforme considerabile pentru a reduce sărăcia: investiţii în
infrastructură, reforma legislaţiei privind dreptul la proprietate, dezvoltarea sistemului
educaţional. Creşterea economică în Vietnam a fost asigurată de exportul bunurilor produse
cu utilizarea intensivă a forţei de muncă şi o combinaţie între substituirea importului şi
promovarea exportului. Aceste măsuri au permis scăderea incidenţei sărăciei în Vietnam de
la 58% în 1993 la 47,3% în 1998.
La nivel regional prezentăm exemplul Corporaţiei de Dezvoltare a Afacerilor Agricole
din America Latină, care din 1971 a acordat ajutor la fondarea şi promovarea a peste o sută
de întreprinderi agricole în America Latină, contribuind la diminuarea sărăciei în plan
regional.
Reducerea sărăciei este un imperativ de bază şi pentru asistenţa de dezvoltare în secolul
XXI. Activitatea conjugată pe plan internaţional în vederea eradicării sărăciei începe în anii
16

‘80 sec. XX. În 1981, la Paris, are loc prima Conferinţă ONU privind Ţările cele mai slab
dezvoltate. În anii ’90, reducerea sărăciei a constituit tema comună a mai multor conferinţe
ale ONU, 17 octombrie fiind proclamată “Ziua internaţională a eradicării sărăciei”, iar
perioada 1997-2006 - “Primul deceniu al Naţiunilor Unite pentru eradicarea sărăciei”. În
2007, Adunarea Generală a ONU proclamă perioada 2008-2017 “Al doilea deceniu al
Naţiunilor Unite pentru eradicarea sărăciei”. Dintre circa 140 de ţări analizate, 97 au politici
orientate spre reducerea sărăciei [31].
Soluţii pentru reducerea sărăciei aplicate de către alţi actori sociali. În plan
internaţional, sunt unele ţări extrem de active în acordarea asistenţei altor ţări cu scopul
reducerii sărăciei - Danemarca, Luxemburg, Olanda, Norvegia şi Suedia, alocă mai mult
decât obiectivul de 0,7% din PNB la asistenţa oficială pentru dezvoltare. Merită a fi
menţionate şi unele personalităţi, care au contribuit considerabil la reducerea sărăciei în ţările
lor sau în alte ţări. Maica Tereza, călugăriţă catolică albaneză, timp de peste 45 de ani a avut
grija de săraci, bolnavi şi orfani, primind Premiul Nobel pentru Pace în 1979. Henry Ford,
fondatorul „Ford Motor Company”, a promovat angajarea persoanelor cu deficienţe, deosebit
de vulnerabile la sărăcie: deja în 1914 la uzină sa lucrau 123 de persoane fără o mână, 4
complet nevăzători, 207 orbi de un ochi, 37 surdomuţi, 60 bolnavi de epilepsie, 4 persoane
fără un picior, alte persoane cu deficienţe [32].
Pe lângă numeroase exemple reuşite, în lume au fost şi eşecuri în reducerea sărăciei,
când rezultatele aşteptate nu s-au produs, cele mai frecvente cauze fiind: lipsa viziunii şi
planificării strategice; programe “dictate” de finanţatori; lipsa monitoringului şi evaluării
impactului asupra beneficiarilor; fragmentarea sau dublarea asistenţei oferite. În contextul
lucrării noastre, menţionăm Israel, unde programul „Visconsin”, implementat începând cu
2005, a intenţionat angajarea şomerilor cronici după cursuri de recalificare, dar tematica
cursurilor nu corespundea cu cerinţele pieţei muncii, iar participanţi au fost forţaţi să accepte
locul de muncă oferit.
Lupta contra sărăciei în Republica Moldova: actori, roluri, aprecieri
Pe parcursul independenţei ţării au fost întreprinse anumite eforturi pentru îmbunătăţirea
vieţii unor categorii de cetăţeni, dar ele deseori nu erau consecvente, eficiente, durabile şi o
parte semnificativă a populaţiei era forţată să soluţioneze problema nivelului scăzut de trai cu
forţe proprii: prin modificarea consumului alimentar, plasarea copiilor în instituţii, emigrare.
Primul Program Naţional pentru Alevierea Sărăciei nu a fost acceptat de BM. A urmat
Strategia preliminară de reducere a sărăciei din 2002, SCERS pentru 2004-2006 şi Programul
Naţional „Satul Moldovenesc”. Dar, neavând o acoperire financiară adecvată, nu s-a produs
implementarea integrală şi oportună a tuturor prevederilor acestor strategii. Conform
Raportului final de evaluare a implementării SCERS în 2004-2007 (extins pe un an), „este
dificil de apreciat situaţia sărăciei în ţară în perioada de implementare a SCERS, deoarece în
anii 2003-2004 s-a înregistrat o reducere a sărăciei, după care în anul 2005 s-a remarcat o
creştere a acesteia”. Datorită schimbărilor metodologice în evaluarea sărăciei în 2006, datele
din anii precedenţi au devenit incomparabile, creînd dificultăţi în determinarea efectului
politicilor promovate de Guvern asupra bunăstării populaţiei în ţară. După expirarea SCERS
a fost aprobat Planul Naţional de Dezvoltare a ţării pentru 2008-2011, implementarea căruia
a permis o reducere nesemnificativă a sărăciei în ţară. Astfel, în 2009 rata sărăciei absolute în
ţară a constituit 26,3%, fiind practic la acelaşi nivel cu anul 2008 (26,4%) [4, p.5].
Practic de la proclamarea independenţei Republica Moldova a beneficiat de asistenţa
organizaţiilor internaţionale în reducerea sărăciei - BM, DFID, Biroul de Asistenţă Tehnică a
Germaniei (GTZ), FMI, ONU, etc. Pentru 2007-2010 asistenţa UE a constituit 209,7 mil.
Euro prin Instrumentul de Parteneriat şi Vecinătate Europeană, pentru trei priorităţi: 1)
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dezvoltare democratică şi bună guvernare; 2) reforma cadrului de reglementare şi crearea
capacităţii administrative; 3) reducerea sărăciei şi creştere economică. Un aport important la
reducerea sărăciei în Republica Moldova au avut şi organizaţiile de caritate, precum
„Caritas”, „Crucea Roşie”, „Micul Samaritean”, care activează în ţară din anii ’90 sec. XX.
Oportunităţi de perfecţionare a reducerii sărăciei în Republica Moldova
Analiza noastră a demonstrat că pentru ca efortul de reducere a sărăciei să producă un
impact perceptibil, este extrem de important a evalua corect resursele necesare şi a le
administra eficient. Cu acest scop, am elaborat un model de estimare a resurselor necesare
reducerii sărăciei. Suma totală necesară pentru reducerea sărăciei (STN) se calculează ca
produs dintre valoarea deficitului de consum per persoană pentru a atinge pragul sărăciei şi
numărul celor săraci [33]. Astfel, pentru reducerea sărăciei în Republica Moldova, în anul
2008 erau necesare 57059337.5 lei, iar în anul 2009 - 52336717.7 lei. Realitatea
demonstrează că cheltuielile necesare pentru reducerea sărăciei depăşesc valorile estimate.
Laureatul premiului Nobel, A. Sen, a propus un indicator mai adecvat, care reflectă gravitatea
sărăciei prin măsurarea inegalităţii veniturilor şi distribuţia diferitelor active ale societăţii între
cei săraci. Luând în consideraţie valoarea indicelui Sen, ne-am propus să calculăm suma
totală de cheltuieli necesară pentru reducerea sărăciei, considerând şi dimensiunea gravităţii
ei. Am elaborat formula de calcul a sumei totale necesare reducerii sărăciei, ţinînd cont de
inegalităţile dintre săraci (Figura 9):

STN dupa _ Sen  pragul _ saraciei (lei ) Indicele100_ %SEN (%) * nr . _ celor _ saraci

(9)
- suma totală necesară pentru reducerea sărăciei, ţinînd cont de inegalităţile

unde STNdupă Sen
dintre săraci.
În concluzie, conform calculelor noastre, dacă se ţine cont de inegalităţile existente în
rândul săracilor în Republica Moldova, resursele necesare pentru reducerea sărăciei sunt de cca 2
ori mai mari decât cele estimate anterior în literatura de specialitate (Tabel 2).

Tabelul 2. Necesarul de resurse pentru reducerea sărăciei în R. Moldova, 2008-2009
Deficit de
consum
Prag
per
sărăcie
persoană
Anul absolută
pentru a
,
atinge
lei
pragul
sărăciei, lei
A
1
2

Efectiv
săraci,
pers.

2008

945,9

60,54

942510

2009

945,9

55,81

937770

3

Suma
totală
necesară
pentru
efectivul
de
săraci ,
mii lei
4 (2x3)
57059,337
5
52336,717
7

Indice
Sen,
%

Deficitul de
Suma totală
consum
necesară
per persoană pentru efectivul
pentru
de săraci,
a atinge pragul
considerind
sărăciei după
Indicele Sen,
Indicele Sen, lei
mii lei

5

6

7 (3x6)

12,70

120,12

113216,5399

12,22

115,56

108371,136

Sursa: calculat de autor.

Modelul de estimare a resurselor necesare reducerii sărăciei, prezentat pe exemplul
Republicii Moldova, este aplicabil pentru orice economie naţională şi poate contribui la
creşterea gradului de exactitate a calculării volumului mijloacelor financiare necesare pentru
cei săraci.
Deoarece strategiile naţionale şi internaţionale nu întotdeauna au un impact perceptibil
asupra celor săraci, drept rezultat avem doar „reducerea statistică a sărăciei”, caracterizată de
un şir de activităţi generale, fără asistenţă adresată unor persoane sărace concrete (Figura 10).
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Resurse disponibile, diferite nivele

Impactul utilizării mijloacelor financiare

Sursa: elaborat de autor în baza datelor cercetării sociologice proprii
Fig. 10. Impactul eforturilor de reducere a sărăciei la diferite nivele

După cum am văzut anterior, resursele financiare alocate eradicării sărăciei sunt decisive.
Cu scopul optimizării utilizării resurselor financiare oferite, considerăm că asistenţa de
dezvoltare internaţională nu trebuie să fie fragmentară, ci toţi donatorii dintr-o ţară ar trebui
să contribuie la soluţionarea problemelor prioritare şi în felul acesta să reanimeze un sector
concret al economiei sau un sector geografic [34, p. 185-192]. În acest scop, pe exemplul
Republicii Moldova, autorul a elaborat un nou model de eficientizare a asistenţei de
dezvoltare internaţională (Figura 11), care a fost acceptat în calitate de propunere pentru
Raportul de Dezvoltare Umană din 2011 al UNDP [6, p. 26-27]. Conform acestui model,
reieşind din rezultatele evaluării unei ţări (efectuată de către actori interni/externi), guvernul
elaborează strategia de dezvoltare naţională. Reieşind din priorităţile ţării, guvernul
pregăteşte cererea de oferte pentru o anumită prioritate (de ex., îmbunătăţirea sistemului
naţional de asigurare cu apă potabilă). Asistenţa propusă trebuie să acopere o arie
semnificativă geografică şi/sau un număr considerabil de beneficiari (nu ca în prezent, cînd
un donator timp de cinci ani implementează 10 micro-proiecte de reabilitare a sistemelor de
asigurare cu apă potabilă amplasate în diferite părţi ale ţării). Donatorii interesaţi răspund la
acest apel (ţara poate fi împărţită în loturi) şi înaintează ofertele lor pentru evaluare de către
guvernul ţării respective. Reieşind din analiza ofertelor, guvernul semnează acorduri pentru
asistenţă cu un donator/consorţium al donatorilor care au înaintat cea mai atractivă ofertă.
Model vechi de asistenţă

Model nou de asistenţă

Donator 1, proiect apă
Donator 2, proiect apă
Donator 1, proiect energie
Donator 2, proiect deşeuri

Donator 1, prioritate A (apă)
Donator 2, prioritate B (energie)
Donator 3, prioritate C (deşeuri)

Sursa: elaborat de autor în baza datelor cercetării sociologice proprii

Fig. 11. Model de eficientizare a asistenţei internaţionale pentru dezvoltare
19

Abordarea propusă poate ameliora un şir de aspecte ale asistenţei internaţionale de
dezvoltare: Guvernul va avea un rol de leader şi de decident în procesul de dezvoltare;
Donatorii vor coopera între ei mai eficient, începînd de la etapa de pregătire a ofertei;
Resursele disponibile vor fi utilizate mai eficient, deoarece se va realiza un efort concentrat
(nu “aici şi acolo”, ci un efort care să soluţioneze o prioritate, dar în toată ţara); “Practicile de
succes” vor fi măsurate nu la nivel de comună, dar la nivel de regiune/ţară în întregime);
Donatorii vor fi mai responsabili pentru asistenţa acordată; Gestiunea proiectelor şi
monitorizarea lor va fi mai eficientă.
Deoarece un rol extrem de important în reducerea sărăciei într-un stat trebuie să revină
administraţiei publice locale, autorul a elaborat Modelul planului local de reducere a
sărăciei (Figura 12), care vizează săraci concreţi cu problemele lor specifice şi concrete şi
poate implica direct săracii la elaborarea sa, crescând eficienţa acestor planuri. Procesul de
elaborare a planului local privind reducerea sărăciei prevede colectarea şi analiza informaţiei
relevante, organizarea consultaţiilor (meselor rotunde) cu toate categoriile de cetăţeni dintr-o
comunitate, inclusiv a celor săraci. Planul local privind reducerea sărăciei va permite
elaborarea unor strategii realiste, bazate pe necesităţi specifice a persoanelor concrete din
comunitatea respectivă. Procesul de elaborare a planului local va permite identificarea
resurselor disponibile şi alocarea lor eficientă în formă de acţiuni personalizate şi la timp
oportun. Planul trebuie să conţină şi dispoziţii clare privind monitorizarea procesului de
implementare.
1. Introducere
1.1. Scopul planificării
1.2. Procesul planificării
2. Valorile şi Misiunle
2.1. Valorile comunităţii
2.2. Misiunea comunităţii
3. Analiza actorilor sociali
3.1. Analiza actorilor sociali interni
3.2. Analiza actorilor sociali externi
4. Analiza SWOT
4.1. Puncte tari
4.2. Punte slabe
4.3. Oportunităţi
4.4. Pericole
5. Planul strategic privind reducerea sărăciei în comunitate
5.1. Identificarea şi formularea problemelor strategice
5.2. Analiza situaţiei curente în problemele identificate
5.3. Planul de acţiuni detaliat de soluţionare a problemelor identificate
6. Descrierea procesului de monitorizare şi evaluare
Sursa: elaborat de autor
Fig. 12. Modelul planului local de reducere a sărăciei
Concluzionăm că exemplele diferitor ţări demonstrează existenţa a multiple practici de
succes în reducerea sărăciei într-un anumit spaţiu într-o anumită perioadă de timp, cu toate că
în plan internaţional există şi exemple de eşecuri în reducerea sărăciei. Cel mai comun mod
de ameliorare a situaţiei sărăcilor în Republica Moldova este cel personal, iar un aport
important la reducerea sărăciei în ţară l-au adus organizaţiile internaţionale. Cu scopul de a
micşora amploarea sărăciei şi efectele ei negative, este necesară o intervenţie complexă la
toate nivelele: comunitar, raional, regional, naţional, mondial.
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CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
În rezultatul cercetării complexe a fenomenului sărăciei ca problemă mondială majoră,
inclusiv prin studiile aplicative ale autorului, a fost posibilă conturarea următoarelor
concluzii:
1. Sărăcia reprezintă o problemă globală, cunoscută omenirii din timpuri străvechi. Şi în
prezent, cu ea se confruntă în diferită măsură toate statele lumii. Impactul acestui fenomen a
devenit mai pronunţat odată cu intensificarea crizei economice mondiale.
2. Sărăcia este incontestabil o problemă majoră şi pentru Republica Moldova. În urma
analizei cauzelor şi efectelor sărăciei în ţara noastră, se poate concluziona că ea manifestă
atât trăsături comune cu fenomenul dat în alte ţări, cât şi particularităţi specifice, printre care
faptul că afectează inclusiv persoane angajate în câmpul muncii, sănătoase, apte de muncă,
multe din ele cu studii superioare, şi chiar pe acei care dispun de valori materiale
semnificative.
3. Prin cercetarea noastră, inclusiv cea aplicativă, a devenit posibil să definim că sărăcia este
imposibilitatea unei persoane de a-şi satisface necesităţile de azi şi probabilitatea scăzută de
a le satisface în viitor. Deci, sărăcia afectează negativ durabilitatea vieţii unei persoane.
Sondajul efectuat de către autor relevă că săracii sunt acele persoane care au un grad de
confort mult mai scăzut şi, respectiv, calitatea vieţii lor este mult inferioară comparativ cu
alte categorii de populaţie. Sărăcia presupune confort scăzut în viaţa cotidiană a unei
persoane, cauzat de lipsa (ineficienţa) unor resurse, bunuri sau posibilităţi.
4. În Republica Moldova sunt mulţi „săraci deghizaţi”, adică persoane, care nu dispun de
venituri suficiente pentru necesităţi de bază, dar cărora le este ruşine să recunoască acest
fapt.
5. Săracii sunt persoane/gospodării forţaţi să utilizeze timpul lor neproductiv, mare parte din
el fiind irosit în activităţi de asigurare cu servicii de bază, ei neavînd timp pentru instruire,
ceea ce nu le permite să rupă cercul vicios al sărăciei.
6. Caracterizează printr-un şir de trăsături, sintetizate de autor în concepţia „10 D”, sărăcia:
nu este Demnă; ea nu este Dorită; Dezavantajează un individ/grup de persoane; Distanţează
un individ/grup de persoane de alţii; Discriminează un individ/grup de persoane; afectează
negativ Durabilitatea vieţii; este Depresivă; Degradează un individ/grup de persoane;
Delimitează un individ în alegerile sale; Deprivează un individ de nivelul adecvat de
bunuri/servicii.
7. În toate arealele economice, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, efectele sărăciei
produc un impact negativ durabil asupra dezvoltării umane, în aspect economic, social,
politic, cultural, ecologic, spiritual.
8. Cercetările noastre au demonstrat că sărăcia unei persoane diminuează potenţialul ei
economic, social, cultura, şi astfel contribuie la scăderea potenţialului întregii societăţi. Iar
o ţară săracă este acea care nu a valorificat potenţialul ei uman şi nu îl administrează
eficient.
9. Cu toate eforturile întreprinse ale factorilor de decizie la nivel naţional, dar şi a
organismelor internaţionale, precum stabilirea unor decenii ale Naţiunilor Unite pentru
eradicarea sărăciei, actualmente, în lume, persistă un şir de rezerve în eradicarea sărăciei.
10. Exemplele diferitor ţări denotă elocvent că sărăcia poate fi redusă într-un anumit spaţiu
într-o anumită perioadă de timp, cu condiţia că strategia este bine planificată, implementată
şi monitorizată. Din experienţa internaţională unele exemple sunt oportune şi pentru
Republica Moldova (de ex., programul “Solidario”, aplicat în Chile pentru dezvoltarea
capacităţilor sociale a familiei; proiectul „Pasează darul” al Fundaţiei Heifer Project
International din România ş.a.).
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Reieşind din concluziile cercetării, prezentăm unele recomandări pentru diferiţi actori
sociali care pot juca un rol important şi astfel pot contribui la reducerea sărăciei.
Recomandări generale
1. Este important ca noţiunea de „sărăcie”, recunoscută ca încălcare a drepturilor omului, să
fie inclusă în documentele de bază naţionale/internaţionale ca obiect specific al drepturilor
omului.
2. În urma cercetării s-a stabilit că în dicţionarele explicative definiţia noţiunii “sărăcie”
accentuează preponderent latura materială a fenomenului, celelalte fiind neglijate. Ar fi
oportun ca instituţiile, ce elaborează dicţionare, să concretizeze definiţia “sărăcie” şi în alte
aspecte (propunere susţinută de Institutul de Lingvistică al Academiei Române).
3. Aplicarea modelelor propuse de autor (exemplificate pentru cazul Republicii Moldova,
descrise la pag.18-20), pot contribui la eficientizarea politicilor, orientate la reducerea
sărăciei.
Recomandări pentru Republica Moldova
1. Pentru concordanţă în utilizarea sintagmelor, folosite în legătura cu sărăcia în Republica
Moldova (pătură, grup, gospodărie, persoana săracă, nevoiaşă, vulnerabilă, în situaţie de risc,
în dificultate, etc.), ar fi oportun ca BNS şi alte organisme implicate în evaluarea sărăciei în
Republica Moldova să concretizeze utilizarea acestor sintagme (propunere adresată BNS).
Acelaşi lucru se referă la sintagma „nivel de trai decent”, prevăzut de Articolului 47 din
Constituţia ţării, alţi indicatori de măsurare a sărăciei utilizaţi în Republica Moldova (coş
minim de consum, minim de existenţă, buget minim de consum, etc), precum şi noţiunea de
sărăcie absolută. Este necesar ca indicatorii de măsurare a sărăciei în Republica Moldova să
includă, de asemenea, disponibilitatea locuinţei şi resurselor pentru achitarea serviciilor
comunale şi reparaţii. Este necesară corelarea indicatorilor utilizaţi cu garanţii din partea
statului (salariul minim garantat decent, bugetul global garantat, etc) şi cu asistenţa socială
acordată.
2. Guvernul şi Parlamentul Republicii Moldova să asigure echitatea socială, revizuind
salariile şi pensiile diferitor categorii de persoane cu scopul de a evita discrepanţe extreme în
nivelul salariilor şi pensiilor din ţară (propunere acceptată de Parlamentul Republicii
Moldova).
3. Să nu existe cheltuieli „confidenţiale” a banilor publici; cei acuzaţi de cheltuieli
nejustificate a banilor publici să răspundă în faţa legii, iar astfel de situaţii să fie mediatizate
pe larg.
4. E necesară asigurarea tuturor cetăţenilor din Republica Moldova cu servicii de bază
elementare, precum apa potabilă, apa caldă, gaz, încălzire în locuinţă, ce va permite celor
săraci să utilizeze timpul lor mai eficient, în activităţi productive şi/sau în activităţi
educaţionale.
5. Îndemnizaţiile pentru îngrijirea copilului necesită majorare până la nivel decent, ca să
acopere nevoile copilului, iar persoanele care îngrijesc copii până la vîrsta de 3 ani să
beneficieze de o poliţă de asigurare medicală gratuită (propunere acceptată de Parlamentul
Republicii Moldova).
6. De asemenea, se recomandă să fie revizuite condiţiile de primire şi cuantumul ajutorului
de şomaj, care în prezent nu asigură acoperirea necesităţilor de bază ale şomerului. De
exemplu, la sfârşitul anului 2011 minimum de existenţă în Republica Moldova a fost egal cu
1386 lei, pe cînd ajutorul de şomaj a constituit în mediu 945 lei.
7. E necesară reformarea sistemului de justiţie al Republicii Moldova, cu scopul de a reduce
numărul acuzaţiilor (şi respectiv, obligaţiunilor financiare) din partea CEDO împotriva
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statului, şi astfel, redirecţionarea unor mijloace considerabile spre nevoile celor săraci. În
perioada 1 noiembrie 1998 – 1 octombrie 2008, împotriva Republicii Moldova au fost
aprobate 126 de decizii, conform cărora ţara trebuie să achite approx. 18 mil. de euro.
8. Parlamentul Republicii Moldova să revadă participarea ţării în diferite structuri
internaţionale cu scopul de a eficientiza utilizarea mijloacelor, pe care le implică apartenenţa
la ele.
9. Parlamentul Republicii Moldova să stabilească un mecanism eficient privind despăgubirea
averii persoanelor deportate/represate şi să satisfacă cererile acestor persoane/urmaşilor lor
privind restituirea averii (achitarea compensaţiilor).
10. Pentru a asigura echitate faţă de investiţiile făcute de către cetăţeni în contul SA
„Moldovagaz” pentru extinderea gazoductelor, se recomandă emiterea acţiunilor de către SA
„Moldovagaz” în valoarea investiţiilor făcute de către persoane fizice şi distribuirea lor
printre „cetăţeni-investitori”.
11. Misiunile diplomatice ale ţărilor care oferă programe educaţionale pentru Republica
Moldova să menţină legătura cu absolvenţii programelor respective, pentru a-i motiva să
aplice, la întoarcere în ţară, experienţa obţinută, iar contractele să stipuleze clauze de
întoarcere la finisarea programului.
12. Organizaţiile internaţionale din ţară să fie obligate să respecte Codul Muncii din
Republica Moldova, în mod special prevederile legate de asigurarea medicală şi concediul de
maternitate al angajaţilor, aceasta fiind stipulată ca o condiţie obligatorie de desfăşurare a
activităţii lor în ţară.
13. Administraţia publică locală să coordoneze eforturile privind prevenirea şi reducerea
sărăciei la nivel local, ca aceste eforturi să nu fie dublate sau să fie scăpate din vedere unele
zone geografice sau unele segmente demografice. E necesar să crească importanţa planurilor
locale (comunitare, raionale, regionale) de eradicare a sărăciei într-un anumit segment
geografic, cu implicarea nemijlocită a celor săraci la elaborarea lor.
14. Sectorul privat din Republica Moldova să fie motivat să creeze locuri de muncă special
pentru persoane sărace (inclusiv cu program redus sau flexibil de muncă, de exemplu, pentru
mame cu copii mici); să conlucreze mai eficient cu instituţii de învăţămînt (programe de
stagiere, programe de cercetare, etc); în activităţile sale să fie ghidat de principiile
responsabilităţii sociale. Un astfel de comportament poate fi stimulat prin instrumente fiscale.
Companiile care prestează servicii publice să activeze mai eficient, altfel pierderile lor sunt
acoperite de către consumatori finali, inclusiv de persoanele sărace (de ex., Apa-Canal,
Termocom, etc.).
15. Companiile de asigurare din ţară ar putea să revizuiască pachetele sale de servicii şi
politica de plată a despăgubirilor, încît să nu se eschiveze de la plata cuvenită celor asiguraţi
(propunerea acceptată de către compania de asigurări ASITO). De asemenea, ele ar putea să
manifeste un comportament social responsabil şi să ofere pachete persoanelor/familiilor în
situaţii dificile, inclusiv celor săraci.
16. Sectorul bancar să elaboreze programe de susţinere a păturilor vulnerabile (de ex.,
creditarea persoanelor sărace în condiţii avantajoase), strategii orientate spre utilizarea
productivă a remitenţelor (de ex., conturi speciale pentru cei care trimit remitenţe),
deschiderea conturilor cu destinaţie specială pentru susţinerea celor nevoiaşi (propunere
acceptată de Moldindconbank).
17. Mass-media din ţară să ţină în vizor şi să reflecte sistematic mersul implementării
strategiilor de reducere a sărăciei şi să atragă mai multă atenţie autorităţilor asupra
problemelor cu care se confruntă cei săraci. De asemenea, să atragă mai multă atenţie viciilor
sociale, inclusiv efectelor negative ale consumului excesiv de alcool şi tabagismului.
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18. Societatea civilă să facă lobby mai activ pentru respectarea drepturilor omului, în mod
special a clauzelor care fac referinţă la nivelul de trai şi să promoveze conceptul „cultura
bugetului personal” pentru îmbunătăţirea culturii evidenţei financiare la nivel de familie.
19. Principiile biblice (creştine) a vieţii de zi cu zi trebuie promovate mai larg în societate
prin intermediul instituţiilor religioase, mass-media şi organizaţiilor non-guvernamentale.
20. Aplicarea modelelor noi, propuse şi argumentate de către autor pe exemplul Republicii
Moldova, dar posibil de aplicat în orice economie naţională:
- Model de estimare a resurselor necesare reducerii sărăciei: poate contribui la creşterea
gradului de exactitate a calculării volumului mijloacelor financiare necesare pentru
ameliorarea situaţiei celor săraci dintr-o ţară.
- Model de eficientizare a asistenţei internaţionale pentru dezvoltare, cu scopul de a
optimiza utilizarea resurselor financiare oferite sub formă de asistenţă internaţională pentru
dezvoltare. Considerăm că ea nu trebuie să fie fragmentară, ci toţi donatorii dintr-o ţară
trebuie să-şi cumuleze eforturile ca să contribuie la soluţionarea unei probleme prioritare şi
în felul acesta să reanimeze un sector al economiei, sau un sector geografic concret, sau o
problemă concretă. Modelul respectiv a fost propus spre examinare către UNDP şi a fost luat
în consideraţie prentru pregătirea Raportului de Dezvoltare Umană din 2011, publicat anual
de către UNDP.
- Model de plan local de reducere a sărăciei: reieşind din concluzia că administraţia publică
locală poate contribui cel mai eficient la reducerea sărăciei, autorul propune un model de plan
local de reducere a sărăciei, elaborat cu implicarea celor săraci din localitatea respectivă.
Expunem ferma convingere că orice problemă, inclusiv eradicarea sărăciei, poate fi
soluţionată doar prin efortul susţinut al tuturor actorilor vizaţi - de la stat până la individ în
parte. Pentru a contribui la reducerea sărăciei, autorul prezentei cercetări a înaintat propuneri
concrete unor astfel de actori, găsind înţelegerea şi susţinerea lor (fapt demonstrat prin lista
certificatelor de implementare a propunerilor, anexată la teză). În acest mod am incercat să ne
aducem aportul personal la soluţionarea problemei sărăciei în cazul concret al Republicii
Moldova.
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cerc vicios al sărăciei, plan local de reducere a sărăciei.
Domeniul de studiu: economie mondială; relaţii economice internaţionale
Scopul şi obiectivele lucrării: analiza comparativă a sărăciei ca problemă globală, determinarea
cauzelor şi consecinţelor ei în Republica Moldova; elaborarea recomandărilor pentru eficientizarea
reducerii sărăciei în spaţiul naţional, ţinînd cont de practica internaţională în domeniu.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: sistematizarea cadrului legislativ naţional privind fenomenul
sărăciei; sintetizarea şi clasificarea cauzelor şi efectelor sărăciei în Republica Moldova;
sistematizarea experienţei internaţionale privind reducerea sărăciei; lansarea conceptelor noi privind
sărăcia, precum “confort scăzut”, “fenomen ce afecteză negativ durabilitatea vieţii”, „săraci
deghizaţi”, “utilizarea timpului în mod neproductiv”, „cultura bugetului personal”, concepţia celor
“10 D”; “reducerea statistică a sărăciei”; propunerea modelelor noi: plan local de reducere a sărăciei,
model de eficientizare a asistenţei internaţionale de dezvoltare şi modelul de estimare a resurselor
necesare reducerii sărăciei; propunerea unor recomandări practice diferitor actori sociali care pot
contribui la reducerea sărăciei în ţară.
Semnificaţia teoretică constă în: studierea aspectelor multilaterale ale sărăciei - economic, social,
cultural; evidenţierea tendinţelor principale care generează sau menţin starea de sărăcie şi a efectelor
negative ale fenomenului sărăciei la nivel de individ, familie, comunitate sau ţară în ansamblu.
Valoarea aplicativă a lucrării: Evidenţierea noilor laturi ale fenomenului sărăciei, care pot fi
utilizate în analiza bunăstării populaţiei şi perfecţionarea legislaţiei naţionale. Aplicarea în practică a
recomandărilor autorului, în special a modelelor propuse, poate contribui la îmbunătăţirea politicilor
promovate la diferite nivele cu scopul eficientizării reducerii sărăciei.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Rezultatele obţinute în baza cercetărilor şi conceptele noi
ale sărăciei au fost propuse actorilor implicaţi, iar unele deja utilizate pentru elaborarea politicilor şi
strategiilor de reducere a sărăciei în plan comunitar, regional, naţional şi internaţional.
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последствия, решения
Соискание ученой степени: доктора экономических наук, специальность 08.00.14 – Мировая
экономика; международные экономические отношения
Место защиты: г.Кишинэу, Республика Молдова
Год представления диссертации: 2012
Структура работы: введение, четыре главы, общие выводы и рекомендации, список
литературы из 442 источников, 58 приложений, 150 страниц основного текста, 18 таблиц, 22
рисунка
Количество публикаций по теме: Результаты опубликованы в 19 научных работах.
Ключевые слова: глобальная проблема, бедность, снижение бедности, оценка бедности,
Цели
Развития
Тысячелетия,
достойная
жизнь,
международные
организации,
замаскированные бедные, концепция „10 D”, замкнутый круг бедности, местный план
сокращения бедности.
Область исследования: Мировая экономика; международные экономические отношения
Цель и задачи работы: Сравнительный анализ бедности как глобальной проблемы,
определение причин и последствий бедности в Республике Молдова; разаработка стратегий
для повышения эффективности снижения бедности на национальном уровне, учитывая
международный опыт в данной области.
Научная новизна и оригинальность: систематизация законодательства Республики
Молдова в области бедности; классификация причин и следствий бедности в Молдове;
систематизация мирового опыта снижения бедности; разработка новых концепций
(“сниженный комфорт”, “феномен, который отрицательно сказывается на устойчивости
жизни”, “непродуктивное использование времени”, концепция „10 D”, „культура
персонального бюджета”, “статистическое снижение бедности”); предложение новых
моделей: местного плана снижения бедности, модели повышения эффективности
международной помощи, направленной на развитие, и модели расчета средств, необходимых
для снижения бедности; предложение практических рекомендаций различным структурам,
которые могут содействовать снижению бедности.
Теоретическое значение: изучение многогранных аспектов феномена бедности; выявление
основных направлений, которые способствуют или поддерживают состояние бедности и ее
отрицательные эффекты на уровне индивида, семьи, сообщества или страны.
Практическое значение работы: Сделан акцент на новых аспектах бедности, которые могут
быть использованы для анализа в области благосостояния населения и совершенствования
законодательной базы. Применение на практике предложений автора, в частности
разработанных моделей, может способствовать улучшению социальных и экономических
политик, внедряемых на разных уровнях с целью снижения бедности в стране.
Внедрение научных результатов: Результаты исследования и новые концепции были
предложены задействованным структурам, некоторые уже использованы при разработке
программ и стратегий, направленных на снижение бедности на уровне сообщества, региона,
национальном и международном уровнях.
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The purpose and objectives of the work: comparative analysis of poverty as a global issue,
determining causes and consequences of poverty in the R. of Moldova and developing
recommendations for improving efficiency of poverty reduction in the country, taking into
account international experience in the field.
Novelty and scientific originality: Systematization of national legal framework on poverty;
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comfort”, “phenomenon that affects negatively life durability”, „obscure poor”, “utilizing time in
non-productive manner”, psychologic aspect of poor, „culture of personal buget”, conception of
“10 D”, “statistical poverty reduction”; Recommending new models, such as: local plan for
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