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Prezentare generală
Sectorul agricol şi de producţie alimentară joacă un rol-cheie în 
combaterea sărăciei şi insecurităţii alimentare în Republica Moldo-
va, dar se confruntă cu provocări majore privind modernizarea şi 
integrarea pe piaţa internaţională. Pe lângă faptul că, pământurile 
agricole constituie resursa naturală a principala ţării, sectorul agricol asi-
gură, încă, 30% din ocuparea forţei de muncă, alte 24% din populaţia 
adultă a ţării fiind angajată în lucrări agricole de mică intensitate. Sectorul 
agricol reprezintă unul din obiectivele prioritare ale Strategiei Naţionale 
de Dezvoltare "Moldova 2020", bugetul alocat pentru finanţarea Strategiei 
Naţionale privind Agricultura şi Dezvoltarea Rurală 2014-2020 constitu-
ind 2 miliarde euro şi obiectivele trasate fiind creşterea competitivităţii 
sectorului, asigurarea unei gestionări durabile a resurselor şi ridicarea nii-
velului de trai în zonele rurale. Mai mult, Republica Moldova se află, în 
prezent, într-o etapă decisivă a procesului de tranziţie în contextul re-ori,-
entării către Uniunea Europeană. Această direcţie nouă de integrare ecou-
nomică determină direcţionarea sectorului agricol către obţinerea benefi-
ciilor de pe urma accesării pieţelor noi şi atenuarea consecinţelor negative 
ale competitivităţii crescânde.  

Imaginea 1.  Structura sectorului agricol conform categoriei de mărime a 
exploataţiei agricole, 2011
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insecurităţii alimentare în Republica Moldova, dar se confruntă cu provocări majore 

privind modernizarea şi integrarea pe piaţa internaţională. Pe lângă faptul că, pământurile 

agricole constituie resursa naturală a principala ţării, sectorul agricol asigură, încă, 30% din 

ocuparea forţei de muncă, alte 24% din populaţia adultă a ţării fiind angajată în lucrări 

agricole de mică intensitate. Sectorul agricol reprezintă unul din obiectivele prioritare ale 

Strategiei Naţionale de Dezvoltare "Moldova 2020", bugetul alocat pentru finanţarea 

Strategiei Naţionale privind Agricultura şi Dezvoltarea Rurală 2014-2020 constituind 2 

miliarde euro şi obiectivele trasate fiind creşterea competitivităţii sectorului, asigurarea 

unei gestionări durabile a resurselor şi ridicarea nivelului de trai în zonele rurale. Mai mult, 

Republica Moldova se află, în prezent, într-o etapă decisivă a procesului de tranziţie în 

contextul re-orientării către Uniunea Europeană. Această direcţie nouă de integrare 

economică determină direcţionarea sectorului agricol către obţinerea beneficiilor de pe 

urma accesării pieţelor noi şi atenuarea consecinţelor negative ale competitivităţii 

crescânde.   

Prezentul Raport se axează pe un segment 

particular al sectorului agricol – exploataţiile 

agricole de dimensiuni mici – şi are drept scop 

explorarea potenţialului de creştere a acestei 

categorii specifice de exploataţii agricole şi 

identificarea relaţiilor cu sărăcia. Conform 

rezultatelor Recensământului General Agricol 

din 2011, în Republica Moldova există în 

aproximativ 900.000 exploataţii agricole care 

prelucrează 2.243,540 hectare de pământ. 

Exploataţiile agricole de dimensiuni mici 

(definite ca exploataţii agricole care 

prelucrează terenuri mai mici de trei hectare) 

alcătuiesc 95% din totalul exploataţiilor 

agricole şi asigură 71% din totalul producţiei 

agricole, constituind, astfel, un segment extrem de important al sectorului agricol 

(Imaginea 1). Aceste exploataţii agricole – subiectul prezentului raport – sunt  considerate 

ca fiind baza unui segment viabil de exploataţii agricole de tip familial comercial orientate, 

care încă urmează a fi dezvoltat în ţară. Celelalte 5% de exploataţi agricole – neacoperite 

în raport – includ exploataţiile agricole comerciale de dimensiuni medii cu suprafeţe 

agricole de la 3 la 50 ha (în jur de 42.000 unităţi) şi exploataţiile agricole mari cu suprafeţe 
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Prezentul Raport se axează pe un segment particular al sectorului agricol – exploataţiile agricole de di-
mensiuni mici – şi are drept scop explorarea potenţialului de creştere a acestei categorii specifice de ex-
ploataţii agricole şi identificarea relaţiilor cu sărăcia. Conform rezultatelor Recensământului General Agricol 
din 2011, în Republica Moldova există în aproximativ 900.000 exploataţii agricole care prelucrează 2.243,540 
hectare de pământ. Exploataţiile agricole de dimensiuni mici (definite ca exploataţii agricole care prelucrează tere-
nuri mai mici de trei hectare) alcătuiesc 95% din totalul exploataţiilor agricole şi asigură 71% din totalul producţiei 
agricole, constituind, astfel, un segment extrem de important al sectorului agricol (imaginea 1). Aceste exploataţii 
agricole – subiectul prezentului raport – sunt  considerate ca fiind baza unui segment viabil de exploataţii agricole 
de tip familial comercial orientate, care încă urmează a fi dezvoltat în ţară. Celelalte 5% de exploataţi agricole – 
neacoperite în raport – includ exploataţiile agricole comerciale de dimensiuni medii cu suprafeţe agricole de la 3 la 
50 ha (în jur de 42.000 unităţi) şi exploataţiile agricole mari cu suprafeţe peste 50 hectare (în jur de 3.000 unităţi). 
Astfel, sectorul agricol din Republica Moldova denotă o structură puternic dualistă. 

Crearea acestor exploataţii mici de tip familial constituie rezultatul procesului de privatizare a pământului 
realizat la sfârşitul perioadei sovietice. Pe parcursul proces respectiv, majoritatea locuitorilor din sate au primit câte 
o suprafaţă mică de pământ (cotă mică), de obicei, mai mică de un hectar per gospodărie casnică, pentru propriile 
necesităţi de consum. Adiţional, fiecare fost lucrător activ şi pensionat al fermelor colective a avut dreptul la o cotă de 
pământ (cota mare) de 1 sau 2 hectare după dizolvarea fermelor colective la sfârşitul anilor 90. În consecinţă, propric-
etatea funciară este aproape universală în spaţiul rural, dar, majoritatea gospodăriilor casnice din mediul rural deţin mai 
puţin de trei hectare de teren agricol, ceea ce determină o structură fragmentată a pământului. Exploataţiile agricole 
comerciale medii şi mari au apărut atunci când un şir de foşti şefi ale fermelor colective au beneficiat de transferuri de 
părţi considerabile ale fermelor din sectorul public şi au consolidat (în special prin arendă) cotele mari ale proprietaril-
lor mici. Exploataţiile agricole mari sunt puternice deoarece deţin cea mai mare parte a echipamentului tehnic şi do-
mină piaţa arendei funciare, dar obişnuiesc să angajeze, de obicei, forţă de muncă sezonieră puţin plătită şi, astfel, nu 
constituie o sursă importantă de locuri de muncă pentru populaţia din spaţiul rural. 

Consolidarea mijloacelor de subzistenţă ale micilor agricultori reprezintă un aspect esenţial al agen-
dei privind reducerea sărăciei şi prosperitatea împărtăşită, deoarece agricultorii mici sunt mai vulne-
rabili la sărăcie din cauza volatilităţii înalte a veniturilor (exploataţiei agricole). În 2013, agricultorii şi lu1-
crătorii agricoli au constituit 40% din categoria păturilor sărace din Moldova. Studiul de diagnoză a 
exploataţiilor agricole mici şi a potenţialului de creştere al acestora inclus în acest raport are la bază Cercetarea 
Bugetelor Gospodăriilor Casnice  (CBGC). Axându-se mai mult pe gospodăriile casnice decât pe activităţile 
comerciale, CBGC acoperă în mod adecvat grupul ţintă al acestui studiu – exploataţiile agricole mici – captând, 
în acelaşi timp, şi câteva exploataţii agricole familiale medii sau mari. Or, datele impun un şir de limitări. În 
primul rând, CBGC nu prevede în mod specific abordarea gospodăriilor agricole; prin urmare, în scopul prer-
zentei analize, gospodăriile agricole sunt definite ca fiind gospodăriile care indică că deţin sau arendează terenuri 
de pământ (apr. 35.000 constatări în totalul setului de date de 45.000 gospodării în perioada 2007-2013). În al 
doilea rând, analiza exploataţiei agricole are la bază eşantionul rotativ CBGC, dar constatările repetate sunt doar 
o parte din eşantionul disponibil CBGC (apr. 13.000 din setul de date complet). Totuşi, CBGC oferă date bod-
gate privind indicatorii socio-economici şi relaţia dintre bunăstarea gospodăriilor şi activităţile agricole, fiind 
astfel utilizat pentru identificarea impactului modificării structurii exploataţiei agricole asupra sărăciei. 

Conform constatărilor, schimbarea structurală este lentă, iar creşterea exploataţilor agricole de di-
mensiuni mici în Moldova constituie mai mult o excepţie decât o regulă. Activităţile exploataţiilor agri-
cole scad, ieşirile fiind extrem de rare, iar agricultura de subzistenţă devenind tot mai importantă. Majoritatea 
exploataţiilor agricole sunt angajate în activităţi agricole de semi-subzistenţă – o componentă de bază a concepr-
tului de trai în spaţiul rural din Moldova – şi situaţia respectivă pare să persiste pe termen mediu şi lung. În 
perioada 2007-2013, foarte puţine exploataţii agricole au renunţat la pământ, având, în general, tendinţa de a se 
reduce în număr decât a creşte (5,6% vs 2,2%). Similar, estre mai mare numărul exploataţiilor agricole care au 
trecut în categoria de subzistenţă (unde peste 90% din producţie este pentru auto-consum) decât în cea comert-
cială (39% vs 13%, respectiv). Situaţia dată are mai multe motive:  
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•	 În primul rând, familiile tind să-şi menţină cotele mici pentru a cultiva culturi de subzistenţă pentru proi-
priul consum şi să arendeze cotele mari exploataţiilor agricole comerciale. Deoarece piaţa funciară se 
dezvoltă treptat, tranzacţiile funciare sunt limitate şi familiile care nu reuşesc să dea în arendă cotele mari 
aleg să lase pământul pârloagă sau să realizeze lucrări extensive de prelucrare a pământului cu aplicarea 
serviciilor mecanizate.

•	 În al doilea rând, îmbătrânirea demografică şi emigrarea populaţiei determină reducerea şi îmbătrânirea 
populaţiei rurale, fapt ce rezultă în declinul activităţilor agricole cu aplicarea intensivă a forţei de muncă. 
Gospodăriile agricole gestionate de femei sau cu persoane mai în vârstă sau cu un nivel de educaţie mai 
scăzut tranzitează tot mai des în categoria agriculturii de subzistenţă. Către 2013, exploataţiile de subc-
zistenţă au constituit în jur de 3/4 din totalul exploataţiilor familiale. Aceste exploataţii tind să se reducă 
în volum, sunt mai vulnerabile la insecuritatea alimentară şi raportează venituri totale şi agricole mai 
mici. În acelaşi timp, agricultura de subzistenţă este percepută ca fiind o sursă importantă de siguranţă 
pentru agricultorii mici. 

•	 În final, puţinii agricultori mici cu exploataţii agricole puţin mai mari, mai mulţi membri de familie în 
vârstă activă şi venituri non-agricole mai mari (utilizate pentru procurarea utilajelor şi a factorilor de 
producţie) sunt înclinaţi spre comercializare, dar se confruntă cu probleme de integrare pe piaţa, în 
modul descris mai joc.  

Exploataţiile mici se angajează în activităţi de producţie mai diverse, însă doar o parte mică din pro-
dusele lor ajung pe piaţă, iar oportunităţile de integrare pe piaţă sunt limitate. Spre deosebire de explo-
ataţiile comerciale mari specializate în produse de bază, exploataţiile agricole mici produc o gama largă de legu-
me, fructe, nuci, struguri, produse lactate, produse animaliere şi vin. Majoritatea produselor sunt pentru 
consumul propriu, surplusul fiind vândut, în majoritate, pe pieţele agricole locale în aer liber. Acestea sunt, în 
general, excluse din pieţele de export, deoarece nu se conformă cerinţelor de calitate şi siguranţă alimentară, 
care vor creşte odată cu adoptarea de către Republica Moldova a reglementărilor UE. De asemenea, exploataţiile 
familiale mici vor beneficia mai puţin probabil de investiţii publice (mai puţin de 0,05%), deoarece nu deţin 
capacităţi de a profita de astfel de oportunităţi. 

În loc de comercializare, în contextul diversificării, exploataţiile agricole mici optează, în special, pentru venituri 
non-agricole, acestea fiind mai eficiente pentru scoaterea lor din sărăcie. Veniturile din agricultură consti-
tuie, în mediu, mai puţin de 20% din totalul veniturilor unei gospodării. Majoritatea gospodăriilor agricole se 
bazează pe surse de venit suplimentare, în special pensii şi salarii şi, într-o măsură mai mică, remitenţe. Un nivel 
de educaţie mai înalt pare să faciliteze diversificarea surselor de venit şi gospodăriile respective sunt, de asemenea, 
mai puţin sărace. Într-adevăr, un exerciţiu contrafactual denotă că, remitenţe şi diversificarea spre sectorul 
non-agricol se asociază cu un nivel de trai mai înalt, în timp ce concentrarea pe activităţi agricole sau orientarea 
spre comerţ a exploataţiilor mici este corelată cu un nivel de sărăcie mai mare. 

Pentru a spori nivelul de atractivitate a comercializării agricole şi eficienţa acesteia în combaterea să-
răciei, este necesar de asigurat creşterea şi modernizarea segmentului mic al exploataţiilor agricole cu 
orientare comercială. Conform Raportului privind Dezvoltarea Globală 2008, producători agricoli mici co-
mercial orientaţi beneficiază de pieţe crescânde şi valori sporite de producţie, dar, în acelaşi timp, contribuie şi 
la creşterea sectorului agricol prin livrarea surplusului de producţie pe piaţă. Rezultatele obţinute în alte econoi-
mii bazate pe agricultură denotă scăderi majore ale nivelului de sărăcie în spaţiul rural în paralel cu creşterea 
agricolă. În contextul oportunităţii de integrare a Republicii Moldova pe piaţa UE, prezentul raport include o 
descriere succintă a procesului de aderare la UE a României şi Poloniei, pentru a prezenta experienţa importann-
tă ce poate fi aplicată în Moldova în scopul creşterii competitivităţii şi adoptării normele UE. Astfel, pentru a 
permite noii generaţii de gospodării familiale orientate către afaceri să desfăşoare activităţi de comercializare şi 
să-şi intensifice activităţile agricole în mod durabil, guvernul urmează să asigure următoarele: (i) monitorizarea 
strictă a condiţiilor de intrare/ieşire pe/de pe piaţă pentru agricultorii mici comercial orientaţi şi acordarea de 
suport direct (temporar) în situaţii de efecte potenţiale asupra sectorului; (ii) generarea stimulentelor şi formarea 
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capacităţilor de aplicare a practicilor agricole productive şi durabile; (iii) eliminarea barierelor pe piaţa funciară 
care împiedică consolidarea exploataţiilor agricole; (iv) soluţionarea problemelor de acces la finanţe; (v) 
implementarea programelor de calitate şi siguranţă alimentară care au drept scop atingerea standardelor intera-
naţionale; (vi) asistarea accesării pieţelor de produse organice şi cu valoare înaltă; (vii) încurajarea creării de către 
agricultori a cooperativelor în vederea consolidării statutului şi capacităţii lor de negociere şi îmbunătăţirii 
accesului  lor pe pieţele factorilor de producţie; (viii) promovarea unor servicii de extensiune agricolă şi educaţie 
profesională în vederea îmbunătăţirii calităţii şi productivităţii pe termen lung.

Or, majoritatea agricultorilor mici din Moldova nu par să manifeste interes sau abilităţi de comercializare; 
pentru acest grup, îmbunătăţirea nivelului de trai necesită politici în afara sectorului agricol. Forţa de 
muncă antrenată în sectorul agricol atestă o vârstă mai avansată şi un nivel de educaţie mai redus comparativ cu   
alte sectoare, fapt ce indică la reducerea nivelului de importanţă a agriculturii ca sursă de locuri de muncă în 
viitor. Prin urmare, dezvoltarea rurală depinde de deblocarea întregului potenţial al economiei rurale prin 
intermediul unor strategii ce depăşesc sectorul agriculturii. Agenda de politici urmează a fi axată pe următoarele: 
(i) promovarea unui sector rural non-agricole viabil, care să asigure locuri de muncă locale alternative; acest 
lucru necesită investiţii în infrastructură pentru a consolida legătura  rural-urbană, a atrage investiţii în zonele 
rurale şi a conecta agricultorii la pieţele de desfacere; (ii) promovarea unui mediu de afaceri favorabil pentru 
crearea mai multor locuri de muncă atât în   zonele urbane, cât şi în cele rurale; (iii) asigurarea protecţiei sociale 
pentru agricultorii în vârstă, care sunt săraci şi depind de agricultura de subzistenţă, cu alternative limitate de 
venit. Acest lucru va fi posibil doar într-un mediu cu statut de drept, cheltuieli publice mai eficiente şi instituţii 
publice funcţionale, inclusiv instituţii locale.  

Prezentul raport constituie parte componentă a Raportului de Evaluare a Sărăciei în Moldova 2016, 
care include, adiţional acestui raport, două studii de analiză: „Reducerea sărăciei şi prosperitatea împărtăşită 
în Moldova: progres şi perspective” şi „Studiul de diagnoză a ocupării forţei de muncă în Moldova”. Primul 
document identifică tendinţele şi factorii aferenţi domeniului de reducere a sărăciei şi prosperitate împărtăşită. 
Al doilea document vizează în mod mai deta l iat cererea şi oferta pe piaţa muncii şi provocările aferente în 
Republica Moldova.

Prezentul raport este structurat în modul următor: În primul capitol sunt prezentate scopul şi domeniul de 
cercetare a lucrării. Capitolul  2 oferă o imagine de ansamblu a sectorului agricol din Moldova şi a mediului de 
politici aferente. Capitolul  3 descrie caracteristicile gospodăriilor agricole mici. Capitolul 4 oferă o analiză a 
modului de trai la nivelul exploataţiilor agricole de dimensiuni mici şi abordează unele implicări privind sărăcia. 
Ultimul capitol include un şir de recomandări de politici pe baza rezultatelor determinate în capitolul 4, precum 
şi experienţa României şi Poloniei în procesul de aderare la UE.  
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Republica Moldova (în continuare Moldova) este una din cele mai sărace ţări din vecinătatea UE. În 
ciuda unei tendinţe clar descendente atestată pe parcursul anilor recenţi, sărăcia şi insecuritatea alimentară 
atestă, în continuare, niveluri semnificative. În mai mult de 20% din gospodării, consumul de calorii este mai 
mic decât cel recomandat, iar 10% se află sub pragul sărăciei. Sectorul agricol şi producţia internă de alimente 
deţin un rol-cheie în combaterea sărăciei şi insecurităţii elementare (Banca Mondială & Programul Alimentar 
Mondial, 2015). Or, importanţa sectorului agricol urmează a fi considerată, de asemenea, din prisma rolului-
cheie economic al acestui sector: terenurile agricole – în jur de 2.5 milioane hectare – constituie principala 
resursă naturală a ţării (Banca Mondială, 2015b). În prezent, Moldova trece printr-o etapă decisivă a procesului 
de tranziţie. Ţara face parte din grupul fostelor republici sovietice care au format Comunitatea Statelor 
Independente şi, ulterior, a decis să se reorienteze către Uniunea Europeană. În 2014, Moldova a semnat 
Acordul de Asociere, care include instituirea aşa-numitei Zone de Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător, 
acordarea suportului în realizarea unui şir de reforme şi deschiderea căilor pentru integrarea ulterioară în spaţiul 
economic UE.  

În contextul provocărilor curente privind integrarea economică ulterioară e a Moldovei în piaţa europeană 
comună, se impune necesitatea unor strategii de ghidare a procesului de dezvoltare şi restructurare a 
agriculturii, inclusiv a atenuării consecinţelor negative determinate de creşterea concurenţei. Prezentul 
raport se axează pe exploataţiile agricole de dimensiuni mici. În Moldova, aceste gospodării agricole mici sunt, 
de obicei, puternic orientate spre scopuri de subzistenţă şi constituie în jur de 95% din totalul exploataţiilor 
agricole. Ele sunt văzute drept baza unui sector viabil de exploataţii agricole de tip familial comercial orientate, 
care urmează încă a fi dezvoltat în ţară. În acelaşi timp, fermierii mici sunt deosebit de vulnerabili la factorii de 
sărăcie. Astfel, este important de înţeles problemele şi constrângerile care afectează nivelul de trai al fermierilor 
mici.. Astfel, în această lucrare sunt analizate tendinţele recente observate în dezvoltarea structurilor agricole şi 
sunt oferite răspunsuri la întrebările privind factorii care determină progresul acestor exploataţii agricole mici şi 
implicările conexe de sărăcie. Experienţa altor ţări care au aderat recent la UE este prezentată pentru a identifica 
lecţiile importante în contextul sporirii competitivităţii segmentului vizat şi adoptării normelor UE. 

Rezultatele de bază ale acestui document includ descrierea situaţiei curente a sectorului agricol din 
Moldova şi abordarea modului în care transformarea structurală a acestui sector afectează numărul 
semnificativ de agricultori mici din Moldova. Agricultura de semi-subzistenţă este considerat ca fiind o 
componentă esenţială a modului de trai în spaţiul rural din Moldova şi pare să persiste pe termen mediu şi lung. 
Diferitele opţiuni  ale modului de trai şi factorii determinaţi ale acestora sunt analizate în scopul identificării 
evoluţiei recente în domeniul respectiv pe baza datelor Studiului privind Bugetul Gospodăriilor (CBGC) în 
perioada  2007-2013. Sunt considerate impactul sărăciei şi al prosperităţii împărtăşite asupra diferitor modele de 
trai, fiind abordate şi provocările la nivel de dezvoltare durabilă a spaţiului rural în Moldova. 

Rezultatele atestă, în general, un declin în timp al nivelului de sărăcie în gospodăriile agricole din 
Moldova. Or, pentru majoritatea familiilor de agricultori, modul de trai orientat spre activităţi non-
agricole pare a fi o opţiune mai promiţătoare. Majoritatea agricultorilor sunt reticenţi faţă de semnalele 
politicilor bazate pe piaţă care au drept scop crearea stimulentelor pentru integrarea pe piaţă; doar un număr 
limitat de agricultori prezintă aspiraţi şi  potenţial de dezvoltare a gospodăriilor lor în întreprinderi agricole 
viabile. Politicile urmează să facă o distincţie clară între aceste două grupuri – gospodăriile agricole orientate 
spre subzistenţă şi gospodăriile orientate cu preponderenţă spre piaţă – deoarece fiecare grup implică necesitatea 
unor abordări specifice. Cel din urmă grup manifestă interes faţă de activităţile de comercializare, strategia dată 
urmând a fi facilitată prin intermediul unor politici relevante. În acelaşi timp, marea majoritate a exploataţiilor 
agricole familiale mici vor fi deservite mai bine prin politici economice şi sociale generale. 

Experienţa României şi Poloniei atestă faptul că, implementarea acquis-ului comunitar şi îndeplinirea 
cerinţelor administrative UE reprezintă o sarcină dificilă şi complexă. Polonia este un exemplu bun 
privind modul în care priorităţile creşterii competitivităţii, adoptării standardelor UE şi modernizării sectorului 
au determinat şi contribuit la evoluţia pozitivă a agriculturii în perioada post-aderării. România este mai apropiată 
Moldovei în termeni de aspecte culturale şi geografice. În România, structura puternic dualistă a sectorului, lipsa 
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experienţei antreprenoriale şi a capacităţii de investiţii manifestată de către marea majoritate a gospodăriilor 
agricole mici, precum şi eşecurile de piaţă predominante care nu au fost abordate adecvat de către factorii de 
decizie politică, au împiedicat transformarea funcţională a segmentului respectiv. Guvernul Republicii Moldova 
urmează să înveţe din aceste lecţii şi experienţe pentru a permite cetăţenilor ţării să profite deplin de avantajele 
procesului de asociere.

Prezentul raport este completat de două documente adiţionale, toate trei împreună constituind 
Raportul de Evaluare a Sărăciei în Moldova. Documentele oferă o prezentare mai detaliată a provocărilor 
cu care se confruntă Moldova în contextul reducerii sărăciei şi prosperităţii împărtăşite. Raportul 
„Sărăcia şi prosperitatea împărtăşită în Moldova: progrese şi perspective” analizează tendinţele recente ale 
sărăciei în Moldova şi constată faptul că, factorii determinanţi conecşi – transferurile publice şi remitenţele – nu 
constituie factori durabili care să determine progresul. Al doilea studiu – „Studiul diagnostic al locurilor de 
muncă în Moldova” – explorează cererea şi oferta pe piaţa muncii din Republica Moldova în scopul identificării 
provocărilor la nivel de creare de locuri de muncă într-o ţară cu pieţe de muncă foarte slabe. Toate trei documente 
oferă contribuţii semnificative pentru definirea unui concept comprehensiv pentru Studiul de Diagnostic al 
Ţării (Systematic Country Diagnostic SCD) (Banca Mondială, în curând), care explorează cu exactitate şi în 
profunzime principalele constrângeri, la nivel de economie, în realizarea progresului privind reducerea sărăciei 
şi prosperitatea împărtăşită. 

Prezentul raport este structurat în modul următor: Capitolul  2 începe cu o trecere în revistă a trăsăturilor 
structurale generale ale sectorului agricol din Moldova, inclusiv politicile cheie din domeniu. Capitolul 3 prezintă 
Studiul privind Bugetul Gospodăriilor (CBGC) şi, pe baza acestei baze de date, oferă unele fapte stilizate 
privind principalele caracteristici ale modului de trai în cadrul exploataţiilor agricole de dimensiuni mici. 
Capitolul 4 include analiza modurilor şi mijloacelor de existenţă ale gospodăriilor agricole mici şi abordează 
unele implicaţii asupra nivelului de sărăcie. În final, capitolul 5 abordează implicaţiile de politici pe baza 
constatărilor din capitolul 4 şi experienţa fostelor procese de aderare la UE. Raportul finalizează cu un şir de 
recomandări de politici. 
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şi mediul instituţional 
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În acest capitol sunt descrise elementele structural generale ale sectorului agricol din Moldova şi aspectele 
privind sărăcia în spaţiul rural (subcapitolul 2.1). Urmează o descriere general succintă a principalelor politici şi 
aspect de mediu instituţional cu impact asupra sectorului agricol, în special, asupra bunăstării exploataţiilor 
agricole de dimensiuni mici (subcapitolul 2.2).

2.1 Sectorul agricol din Moldova şi sărăcia în spaţiul rural 
Moldova denotă un nivel ridicat de populaţie rurală care este afectată de fenomenul migraţiei rural-urbană 
şi internaţională. În general, Moldova atestă cea mai înaltă densitate a populaţiei în regiunea ţărilor post-comuniste 
din Europa după Kosovo şi Republica Cehă, plasându-se în segmentul de mijloc în comparaţie cu ţările din Europa 
de Vest (95 locuitori pe km pătrat conform recensământului din 2014), dar cu o preponderenţă clară a localităţilor la 
scară mică în raport cu concentraţiile urbane. Conform rezultatelor preliminare ale ultimului recensământ, aproximativ 
1,9 milioane persoane, reprezentând 66% din totalul populaţiei ţării, locuiesc în spaţiul rural. În continuare, datele 
recensământului indică o scădere semnificativă a populaţiei urbane pe parcursul ultimul deceniu în rezultatul emigraţiei. 
Populaţia rurală, deşi la fel afectată de migraţie, care a devenit o strategie importantă a modului de trai pentru majoritatea 
familiilor (Bolganschi, 2011), a rămas constantă. 

Ţara este divizată în cinci regiuni de dezvoltare cu potenţial agricol diferit: Nord, centru, Sud, Găgăuzia şi Chi-
şinău. Regiunea Nord cuprinde unsprezece raioane şi municipiul Bălţi. Datorită unei clime mai favorabile, regiunea dată 
este, în mod tradiţional, cea mai dezvoltată din punct de vedere agricol, atestând exploataţii agricole mai mari şi o specializa-
re pe creşterea livezilor. Regiunea Centru cuprinde treisprezece raioane. Este regiunea cea mai dens populată,  în afară de 
capitală, cu exploataţii agricole relativ mai mici şi tradiţii îndelungate de viticultură. Regiunea Centru beneficiază de efectele 
colaterale ale pieţei mari din Chişinău. Or, tot aici sunt incluse şi un şir de raioane mai îndepărtate, cum ar fi Şoldăneşti şi 
Rezina. Regiunea Sud include opt raioane şi este regiunea cea mai îndepărtată. Din cauza climei uscate, recoltele în Sud sunt 
mai mici, iar predominarea stepelor a favorizat creşterea extensivă a oilor. Găgăuzia este o regiune mică autonomă situată în 
sudul ţării şi locuită de o minoritate turcă; caracteristicile ei geografice sunt similare celor din regiunea Sud. 

Agricultura reprezintă un sector important al economiei naţionale, dar productivitatea sectorului rămâne 
la nivel redus. În 2014, cota agriculturii în PIB a constituit 14% (Banca Mondială, 2015b). Deşi ocuparea forţei de 
muncă în agricultură , după o creştere importantă în anii 90, a scăzut semnificativ începând din 2000, sectorul agricol 
a asigurat, în continuare, în jur de 30% din locurile de muncă în 2014. Productivitatea scăzută a sectorului este deter-
minată de lipsa de investiţii, de capital şi credite disponibile, fapt ce a dus la aplicarea unor tehnologii cu randament 
scăzut şi  utilizarea redusă a îngrăşămintelor şi pesticidelor (Moroz, Stratan, Ignat, & Lucasenco, 2015). Situaţia dată 
afectează clar bunăstarea populaţiei rurale din Moldova, care depinde semnificativ de sectorul agricol. 

Sărăcia rurală reprezintă un fenomen larg-răspândit. Economia Moldovei nu reuşeşte să asigure surse de venit 
suficiente pentru populaţia rurală. Incidenţa sărăciei în rândul locuitorilor de la sate este cu mult mai înaltă decât cea 
în mediul urban. În zonele rurale, 18,8% din populaţie a fost evaluată ca fiind săracă în 2013. În zonele urbane, acest 
procent a constituit doar 4,6%. Deşi indicatorii sărăciei au manifestat o tendinţă general descrescândă pe parcursul 
ultimilor ani, decalajul dintre spaţiul urban şi cel rural se menţine (Banca Mondială, 2016). De asemenea, se pare că nu 
mai este corectă afirmarea că, gospodăriile din mediul rural sunt mai puţin vulnerabile la insecuritatea alimentară  
(Banca Mondială & Programul Alimentar Mondial, 2015). Astfel, se impune necesitatea monitorizării îndeaproape a 
sărăciei în spaţiul rural. 

Sărăcia este observată, în special, în rândul populaţiei fără pământ, al exploataţiilor agricole mici şi mijlocii, 
al întreprinzătorilor şi persoanelor angajate în activităţi de procesare agricolă în spaţiul rural şi orăşelele 
mici. În termeni generali, populaţia rurală este mai vulnerabilă la sărăcie din cauza volatilităţii înalte a veniturilor (din 
agricultură) şi dependenţa de remitenţe (Banca Mondială & Programul Alimentar Mondial, 2015). Păturile sărace lo-
cuiesc în gospodării mai mari cu rate de dependenţă mai înalte. Adiţional, nivelul de educaţie este relativ scăzut: mul-
te persoane nu au studii secundare generale (Davalos & Meyer, 2015). Capii a circa 70% din totalul gospodăriilor să-
race sunt persoane angajate, dar salariile lor sunt prea mici pentru a permite ieşirea familiilor lor din zona sărăciei. 
Sărăcia şi deficitul de aport energetic alimentar atestă niveluri deosebit de înalte în rândul celor care depind semnifi-
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cativ de agricultură. În 2013, agricultorii şi muncitorii agricole au constituit împreună 40% din persoanele sărace din 
Moldova (Banca Mondială, 2015b; Banca Mondială & Programul Alimentar Mondial, 2015).

Majoritatea exploataţiilor agricole din Moldova sunt exploataţii agricole familiale de dimensiuni mici. 
Aceste gospodării mici sunt afectate de acces limitat la terenurile lor agricole şi o fragmentare extremă a 
pământurilor deţinute.  Situaţia dată este determinată de mai mulţi factori. În primul rând, la sfârşitul perioadei so-
vietice, majoritatea sătenilor au primit câte un teren mic de pământ, de obicei mai mic de 1 ha per gospodărie, pentru  
propriile nevoi de consum. Acest teren, denumit cotă mică, a fost împărţit în parcele separate, care au devenit propri-
etatea familiei în baza Codul Funciar din 1991 (Legea nr. 828 din 12.25.1991). Apoi, în rezultatul privatizării pe bază 
de cote (Lerman & Cimpoies, 2006), fiecare lucrător activ şi pensionat al fermelor colective a avut dreptul la o cotă de 
pământ după desfiinţarea kolhozurilor şi sovhozurilor  în a doua jumătate a anilor 90 (Giovarelli & Bledsoe, 2001). 
Aceste loturi, denumite cote mari, au fost definite pentru a acorda acces egal la terenuri de diferite categorii pentru 
fiecare destinatar şi, astfel, au inclus câte o parcelă de teren arabil, de livadă şi, după caz, de viţă de vie.  Suprafaţa 
acestor parcele variază de la 1 la 2 hectare per persoană beneficiară, în dependenţă de suprafaţa terenurilor deţinute 
de ferma colectivă (adică, a satului). În final, casele în spaţiul rurale sunt înconjurate de parcele pe lângă gospodărie, a 
căror suprafaţă variază de la 0,05 şa 0,5 hectare. Prin urmare, în medie, o gospodărie din spaţiul rural deţine 2-3 hec-
tare de teren agricol.

Deşi exploataţiile agricole familiale mici formează majoritatea covârşitoare a întreprinderilor agricole, 
majoritatea suprafeţelor agricole disponibile sunt cultivate de câteva exploataţii agricole mari, fapt ce 
implică o structură puternic dualistă a sectorului agricole. Conform rezultatelor Recensământului General 
Agricol din 2011, în Moldova există în jur de 900000 gospodării care prelucrează 2.243,540 hectare de pământ 
(imaginea 1 şi anexa tabel 1). Mai mult de jumătate din acestea cultivă mai puţin de 0,5 ha, în timp ce aproximativ 
95% din totalul exploataţiilor agricole prelucrează o suprafaţă mai mică de 3 ha. Împreună, exploataţiile agricole 
familiale mici (cu mai puţin de 3 ha) cultiva 26,8% din suprafaţa totală a terenurilor agricole. De cealaltă parte, în 
jur de 3.000 exploataţii agricole cu mai mult de 50 ha (dar, de obicei, mult mai mult decât această cifră) cultivă 
peste 60% din totalul terenurilor agricole. Aceste exploataţii mari au apărut în perioada haotică a procesului de 
privatizare, în rezultatul acumulării cotelor mari. Persoanele din categoria nomenclaturii rurale au cumpărat sau, 
mai des, arendat terenuri şi, de obicei, şi-au înregistrat noile exploataţii agricole cu statut de societăţi cu răspundere 
limitată (1.261 din 3.029 exploataţii, sau 50,5% din totalul terenurilor cultivate de exploataţiile agricole cu mai mult 
de 50 ha), sau alte tipuri de întreprinderi similare (896 exploataţii, sau 26,3% din total terenuri). Cooperativele (184 
exploataţii, sau 11,0% din total terenuri) şi întreprinderile de stat (46, sau 1,3% din terenuri), dar şi exploataţiile 
agricole familiale mari (555, sau 7% din terenuri) constituie fenomene marginale (Biroul Naţional de Statistică al 
Republicii Moldova, 2013). Exploataţiile agricole corporative mari activează, de obicei, pe bază de contracte de 
arendă de diferite tipuri încheiate cu proprietarii individuali de terenuri. Aceste structuri utilizează munca angajată, 
dar, din cauza nivelului crescând de mecanizare a lucrărilor agricole, numărul de angajaţi scade rapid – de la 125 
muncitori per exploataţie agricolă în 2004 la doar 47 în 2012 din Anuarul Statistic).

Imaginea 2. Distribuţia cumulativă a exploataţiilor şi terenurilor prelucrate, 2011
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Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova (2013).
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În ciuda cotei mai mici în totalul suprafeţelor  de pământ, exploataţiile agricole familiale mici formea-
ză un segment extrem de important al sectorului agricol, asigurând o contribuţie fundamentală pentru 
producţia alimentară şi securitatea alimentară generală. Pe lângă faptul că asigură 71% din totalul producţiei 
agricole (Volk, Erjavec, Rac, & Rednak, 2015), aceste exploataţii se dovedesc a fi mai productive şi mai eficiente 
comparativ cu exploataţiile agricole mari  (Lerman & Sutton, 2008). Prin urmare, diferenţa la nivel de productivitate 
este determinată, cel mai mult probabil, de utilizarea mai intensă a forţei de muncă şi de portofoliul de producţie variat, 
care include mai multe produse cu valoare înaltă, cum ar fi legume, vin şi producţie animaliere , ale exploataţiilor mici.  
O situaţie similară poate fi observată în România, unde fermele cu suprafeţe de pământ mai mari atestă o productivita-
te a muncii mai înaltă, dar o valoare a producţiei standard mai mică per hectar de teren agricol. Situaţia este explicată şi 
de structura diferită de producţie: exploataţiile mici integrează producţia vegetală cu cea animală, pe când exploataţiile 
mari se specializează, în majoritate, pe producerea vegetală (Tudor, 2014). 

Companiile agricole mari se specializează în producerea unor aşa culturi ca cerealele şi floarea soare-
lui, iar cele mici demonstrează o diversitate mai mare. Cerealele şi culturile industriale, în special porumbul, 
floarea soarelui şi sfecla de zahăr (în nordul ţării), domină portofoliul de producere al companiilor agricole. Aceas-
tă specializare a fost determinată de o serie de factori, inclusiv costurile de producţie relativ joase, disponibilitatea 
echipamentului agricol, procese relativ simple şi ieftine de post-recoltare, precum şi pieţele de desfacere pentru 
aceste produse, care, până la conflictele recente cu Rusia, puteau fi considerate a fi sigure. Or, lipsa unor sisteme 
de rotaţie adecvate şi a irigării, precum şi cultivarea culturilor inadecvate pentru condiţiile locale de sol şi climă au 
dus la deteriorarea solurilor şi reducerea recoltelor (Moroz, et al., 2015, p. 12). Spre deosebire de exploataţiile co-
merciale mari, exploataţiile mici sunt mai diversificate. Acestea împart pământul deţinut pentru trei activităţi de 
producţie majore: (1) cultivarea legumelor, inclusiv a cartofilor şi a plantelor leguminoase şi fructelor; (2) cultivarea 
cerealelor, în special porumbul, şi a florii soarelui; şi (3) cultivarea viţei de vie (Moroz, et al., 2015, p. 12). Produc-
ţia animalieră este, de asemenea, gestionată de exploataţiile mici (Banca Mondială & Programul Alimentar Mon-
dial, 2015). Este observat, de asemenea, faptul că, vacile de lapte sunt crescute, în preponderenţă (şi cu succes) în 
exploataţiile agricole mici, inclusiv de către persoanele în vârstă. Conform lui Piras şi Botnarenco (2015), crescă-
torii de vaci vând aproximativ o treime din producţia de lapte obţinută, restul producţiei este fie consumată pe 
intern, fie utilizată pentru producerea de brânză şi smântână. Aceste produse lactate procesate sunt apoi deseori 
vândute. Vânzătorii experimentaţi de lapte şi produse lactate procesate deţin loc de vânzare la piaţa locală în aer 
liber şi sunt supuşi unor controale sanitare periodice. Un venit decent poate fi obţinut chiar şi de la un număr li-
mitat de vaci (majoritatea persoanelor intervievate au indicat că deţin doar una sau două vaci), în special în cazul 
în care există acces la piaţă: în satul Clişova (Orhei), de exemplu, agricultorii beneficiază de un punct local de co-
lectare a laptelui de vacă, fapt ce facilitează accesul la piaţă pentru micii producători.

Caseta 1: Exploataţiile familiale mici şi exploataţiile 
comerciale mari: sunt ele, de fapt, competitori direcţi?
Exploataţiile comerciale mari şi majoritatea exploataţiilor mici de subzistenţă se află întro-o interco-
relare strânsă prin mai multe moduri. Conform unui studiu al calităţii, am identificat trei tipuri majo-
re de relaţii:

• Pieţele de arendă funciară: exploataţiile comerciale mari arendează terenuri de la agricultorii mici. În 
majoritatea cazurilor,  micii fermieri dau în arendă cotele mari ale lor şi utilizează cotele mici pentru necesi-
tăţile personale.  Acestea din urmă sunt mai aproape de sat, dar mai fragmentate şi, astfel, mai puţin atractive 
pentru arendaşi. În general, nu pare să existe o concurenţă pentru terenurile arendate. Or, nu este clar în ce 
măsură decizia de a da pământul în arendă este întotdeauna liberă şi reversibilă (a se vedea caseta 2). Se pare că 
practica actuală a unui fermier mare local puternic în calitatea acestuia de singurul arendaş de terenuri 
agricole în sat poate împiedica alţi agricultori cu potenţial de creştere de a concura corect de la bun început.

• Creditele private pe termen scurt: Agricultorii comerciali mari locali deseori creditează fermierii mici la 
începutul sezonului agricol pentru a finanţa procurarea seminţelor sau prestarea serviciilor mecanice. 
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De obicei, agricultorii mici rambursează aceste împrumuturi după ce vând produsele recoltare. Acest tip 
de finanţare pare să constituie cea mai importantă sursă de împrumut pentru micii agricultori, deoarece 
implică o povară administrativă redusă şi dobânzi mici sau care chiar lipsesc. Or, după cum au indicat mi-
cii agricultori intervievaţi, practică respectivă creează o obligaţia morală incomodă de a menţine relaţii 
bune cu creditorul. Astfel, ea consolidează poziţia de lider local la nivel de terenuri arendate.

• Furnizare a serviciilor mecanice: Din cauza nivelului scăzut de mecanizare, agricultorii mici se bazează pe 
contractori de servicii de maşini. Agricultorul comercial mare local prestează, de obicei, aceste servicii de 
maşini, dar se atestă o concurenţă limitată, deoarece un număr mic de agricultori mijlocii – pentru care 
aceste servicii ar putea constitui o sursă destul de importantă de venit – prestează aşa oferă servicii. 

În general, observăm că fermierii mici şi mari se află în dependenţă reciprocă. Fermieri mari depind de terenu-
rile pe care le arendează de la proprietarii mici. Micii agricultori se bazează pe fermierii mari pentru a-şi finan-
ţa achiziţionarea inputurilor şi, din acest motiv, nu vor retrage uşor cotele lor mari date în arendă, deoarece în 
astfel de caz ar putea fi refuzaţi să obţină împrumuturi în anul următor. În astfel de relaţie, am observat 
prezenţa, pe scară largă, a unor resentimente din partea proprietarilor mici faţă de fermierii mari, care, deseori, 
au ocupat funcţii de directori sau şefi de brigadă în fostele ferme colective sovietice şi sunt respectaţi pentru 
succesele lor economice, dar şi „temuţi” pentru influenţa deţinută în caz de conflict. 

Cu referire la pieţele de produse, în prezent, nu există o careva concurenţă directă între fermieri mici şi cei 
mari. Exploataţiile agricole comerciale mari sunt, în majoritate, orientate spre export şi se axează pe producerea 
mărfurilor cu valoare adăugată scăzută, cum ar fi cereale şi seminţele oleaginoase. Micii fermieri produc, în 
special, pentru propriul consum. Vânzările implică produse cu valoare adăugată înaltă, care sunt vândute la 
piaţa locală în aer liber sau vecinilor. Producătorii mici se bazează pe relaţii directe cu cumpărătorii, deoarece 
produsele lor agricole şi prelucrate, de obicei, nu îndeplinesc standardele internaţionale de calitate alimentară. 
Or, există cazuri unitare când producătorii mici de produse lactate (care cresc două vaci) au indicat că, trec 
controale sanitare şi veterinare, demonstrând existenţa posibilităţii de îmbunătăţire a calităţii şi obţinerii unui 
profit decent, chiar şi cu investiţii mici. 

[conform interviurilor de calitate realizate de Piras şi Botnarenco (2015)]

Integrarea în comerţul agricol internaţional impune provocări semnificative, de exemplu din cauza 
aspectelor de calitate şi siguranţă alimentară şi structura oligopolistă a activităţilor agricole. Produsele 
agricole moldoveneşti se încadrează în segmentul de preţ redus al pieţei internaţionale din cauza deficienţelor la 
nivel de standarde de calitate şi siguranţă alimentară. Într-adevăr, producătorii moldoveni s-au bazat mai mult pe 
reputaţia pozitivă a produselor lor pe piaţa CSI, care datează din perioada sovietică, decât pe inovaţii; de aceea, ei 
nu au investit nici în marketing, nici în prezentarea mai bună a produsului (ambalaj, etc.) (Piras & Botnarenco, 
2015). Mai mult, sectorul agroalimentar naţional implică o structură oligopolistă – doar câteva companii private 
exportă produse agricole şi, astfel, stabilesc preţul de achiziţie pentru agricultori. În general, doar exploataţiile co-
merciale mari pot deservi pieţele de export şi formează potenţialul de export al sectorului agroalimentar, în timp 
ce fermele mici generează doar un surplus limitat de culturi cu valoare adăugată înaltă. Aceste surplusuri, care in-
clud fructe, nuci, struguri, legume, cartofi, dar, de asemenea, lapte, produse lactate, ouă, carne de pasăre şi vin sunt, 
în majoritate, vândute pe pieţele agricole locale în aer liber (Moroz, et al., 2015, p. 12). 

2.2 Mediul instituţional pentru agricultură şi dezvoltare rurală

Principalul actor în domeniul politicilor agricole şi de dezvoltare rurală este Ministerul Agriculturii şi 
Industriei Alimentare (MAIA). Organizaţiile subordonate sunt responsabile pentru gestionarea resurselor 
financiare, implementarea politicilor de sector în domeniul viti-vinicol, implementarea registrelor producători-
lor şi aspectele de siguranţă alimentară. Mai mult, Ministerele Economiei, Mediului, Construcţiilor şi Dezvoltă-
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rii Regionale, dar şi al Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei elaborează politici, care, în mod direct şi indirect, 
afectează sectorul agricol şi gospodăriile din mediul rural.

Strategia de Dezvoltare Naţională “Moldova 2020” are drept scop realizarea creşterii economice şi re-
ducerea sărăciei. Pentru a atinge aceste obiective generale, există un şir de documente de politici cu accent 
direct pe agricultură şi dezvoltare rurală. Actuala Strategie Naţională privind agricultura şi dezvoltarea rurală în 
perioada 2014-2020 ghidează structura cheltuielilor în agricultură. Pentru perioada de şapte ani este prevăzut un 
buget total de peste 2 miliarde euro pentru finanţarea obiectivelor Strategiei (Banca Mondială, 2015b). Strategia 
include trei obiective generale: (1) creşterea competitivităţii sectorului agroalimentar prin modernizare şi inte-
grarea pieţei; (2) gestionarea durabilă a resurselor naturale în agricultură; şi (3) creşterea nivelului de trai în me-
diul rural. Strategia Naţională de Dezvoltare Durabilă a Complexului Agro-industrial (2008-2015) vizează creş-
terea durabilă a sectorului agro-industrial şi îmbunătăţirea, în rezultat, a nivelului de trai în mediul rural prin 
sporirea competitivităţii şi productivităţii sectorului. Strategia privind Siguranţa Alimentară 2011-2015 are drept 
scop atingerea celor mai înalte standarde de protecţie sanitară şi siguranţă alimentară. Strategia de Dezvoltare a 
Serviciilor de Extensiune Rurală 2012-2022 prevede tranzitarea rapidă către un model modern de organizare a 
serviciilor de extensiune rurală bazate pe cunoaştere şi inovare şi orientată spre îmbunătăţirea continuă a calită-
ţii vieţii în mediul rural (Moroz, et al., 2015, p. 12).

În ciuda unui regim de comerţ extern liberal, producătorii agricoli sunt taxaţi în mod implicit. Compara-
rea preţurilor interne şi de referinţă în perioada 2004-2013 relevă o protecţie de preţ negativă pentru culturi. Pre-
ţurile producătorilor interni pentru grâu, porumb, cartofi şi floarea-soarelui au fost cu 10%-51 sub nivelul preţului 
de referinţă la frontieră. Mai mult, preţurile pe piaţa internă pentru carne de oaie şi ouă sunt considerabil mai mici 
(-60% şi -40%) ca preţul de referinţă, iar preţurile la carnea de porc şi pasăre sunt mult mai mari (în unii ani cu până 
la 100%). Volk et al. (2015) referă această observare la o subevaluare a monedei naţionale şi  puterea de cumpărare 
redusă a consumatorului moldovean. Or, şi costurile înalte de transport ar putea cauza formarea preţului. Mai mult, 
costurile administrative reprezintă o barieră adiţională în calea comerţului: conform Doing Business Ranking, 
Moldova ocupă o poziţie de mijloc în rândul ţărilor EAC (13 din 26) (Banca Mondială, 2015a).

Cheltuielile în agricultură sunt suficient de înalte, dar ar putea fi mai efective. Valoarea totală a cheltuie-
lilor bugetului de stat pentru agricultură, silvicultură şi piscicultură a fluctuat, în ultima perioadă, de la 1,4% (2013) la 
1,7% (2009) din PIB. Din cauza situaţiei economice deprimate, nu există spaţiu fiscal pentru majorarea cheltuielilor; 
or, ponderea actuală a cheltuielilor în PIB depăşeşte nivelul respectiv atestat în ţările comparabile, cum ar fi România 
(Moroz, et al., 2015, p. 12; Banca Mondială, 2015b). În acelaşi timp, Banca Mondială (2015b) critică în mod clar 
faptul că, în special, cheltuielile fiscale care rezultă din regimul preferenţial de tratament fiscal pentru agricultură nu 
adresează în mod eficient provocările identificate în acest sector. Mai mult, întârzierile persistente în administrarea 
plăţilor de stat creează un sentiment de nesiguranţă care periclitează investiţiile mari de către agricultori comerciali. 
În final, suportul public pentru investiţiile agricole nu ajunge, de obicei, la nivelul exploataţiilor mici, care, în plus, nu 
dispun nici de abilităţi de a beneficia de aşa oportunităţi  atunci când acestea apar. De exemplu, conform Recensă-
mântului Agricol din 2011, numărul gospodăriilor familiale care au beneficiat de măsurile de dezvoltare rurală reali-
zate pe parcursul a trei ani anteriori a constituit doar 322 din 898768 pentru măsurile ce vizează modernizarea ex-
ploataţiilor agricole şi 297 pentru măsurile ce vizează diversificarea activităţilor agricole (0,04% şi 0,03%). Aceleaşi 
cifre pentru cooperativele agricole au fost, respectiv, 338 şi 301 din 3446 (9,8% şi 8,7%).

Cel mai important mecanism de suport pentru producţia agricolă sunt subsidiile acordate prin inter-
mediul Agenţiei pentru Intervenţie şi Plăţi în Agricultură (AIPA). Subsidiile AIPA sunt canalizate în mă-
surile ce vizează restructurarea exploataţiilor agricole; o parte mică de fonduri este direcţionată pentru sprijinul 
direct acordat producătorilor şi infrastructura de post-recoltare şi procesare. În 2014, suportul investiţional 
pentru îmbunătăţirea echipamentului de procesare şi post-recoltare a constituit cea mai mare parte (26%). Com-
parativ cu cifrele din 2009, doar 2,7% din buget au fost direcţionate pentru acest tip de suport, post-recoltarea 
şi procesarea au crescut substanţial. Suportul acordat pentru investiţiile în maşini şi echipamente ocupă a doua 
poziţie, constituind 22% din bugetul AIPA în 2014. A treia şi a patra poziţii din buget sunt, respectiv, suportul 
de investiţii pentru creşterea livezilor noi şi a viilor (17%) şi producerea legumelor pe teren protejat (9%). Sec-
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torul zootehnic a primit suport pentru creşterea animalelor de prăsilă şi echipamente şi renovare tehnologică 
(ambele măsuri constituind câte 9% din bugetul 2014). Subsidiile recurente au scăzut în relevanţa bugetară. Cota 
subsidiilor pentru asigurarea riscurilor – cea mai mare poziţie în totalul subsidiilor recurente – însumează 5% în 
2014 (Banca Mondială, 2015b). 

Or, doar subsidiile nu sunt suficiente: dezvoltarea rurală şi adaptarea structurală sănătoasă a sectorului 
agricol depind de prezenţa unui mediu instituţional funcţional şi a unei structuri de guvernare de sprijin. Pentru 
sectorul agricol şi modificarea structurală a acestui sector, piaţa funciară şi cea a creditelor sunt de o importan-
ţă fundamentală. Mai mult, succesul restructurării implică şi importanţa sistemului de educaţie şi a serviciilor de 
extensie. Este cunoscut faptul că, o administrare agricolă bine-funcţională este crucială pentru creşterea eficaci-
tăţii tuturor măsurilor de sprijin. În special, pentru a obţine suport bugetar în domeniul agriculturii din fondu-
rile UE este necesar un sistem adecvat de management financiar (Sobjak, 2015). Unele din subiectele respective 
sunt desfăşurate în capitolele următoare.

În Moldova se dezvoltă treptat piaţa funciară. Începând din 1999, proprietatea imobiliară este inclusă în 
Registrul Funciar. Prin urmare, acest an poate fi considerat drept anul creării pieţei funciare. Numărul anual al 
tranzacţiilor funciare a crescut de la 0 în 1999 la peste 70.000 în 2008. Preţul terenurilor variază în mod consi-
derabil la nivel de ţară şi chiar la nivel de raion. Majoritatea din cele în jur de 400.000 tranzacţii în domeniul 
respectiv în deceniul curent au fost realizate în raionale centrale. În total, doar pentru aproximativ 38.000 ha 
(1,7% din totalul terenurilor agricole) a fost schimbat proprietarului în prima decadă, iar tranzacţia medie a 
implicat cel mult 0,10 ha (Cimpoies, 2010).

Majoritatea terenurilor agricole sunt în proprietate privată, constituind în jur de 74% din totalul tere-
nurilor la începutul anului 2015, celelalte 26% de terenuri sunt deţinute în proprietate publică (imagi-
nea 2). Or, se atestă diferenţe drastice în regimul de proprietate determinate de tipul de teren agricole. Cele mai 
izbitor, doar 2% din păşuni şi fâneţe sunt în proprietate privată. Acestea aparţin de obicei, municipalităţii, iar 
costurile de administrare sunt acoperite de o taxă anuală modestă proporţională numărului de animale (vaci, 
capre, oi şi cai) crescute în gospodăria respectivă. De cealaltă parte, 94% din vii şi 84% din terenurile arabile sunt 
deţinute de persoane fizice (Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2015b).

Imaginea 3 Cota pământului agricol în proprietate privată, 1980-2015
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Sud. Or, proprietarii de exploataţii mici preferă să dea în arendă terenurile deţinute şi nu 

să le vândă (sau să le schimbe). Mai multe studii indică că, cota tranzacţiilor de vânzare a 

pământului constituie doar 1/3 din totalul tranzacţiilor pe piaţa funciară. În 2009, 42% din 

totalul terenurilor agricole erau folosite pe bază în arendă, inclusiv 72% - de către SRL-

uri, 15% - de către cooperativele de producere şi 8% - de către societăţile pe acţiuni. 

Majoritatea contractelor de arendă sunt încheiate pentru un termen de la 1 la 3 ani, 

limitând, astfel, posibilitatea arendaşului de a realiza planuri pe termen lung (Cimpoies, 

2011). 

În ciuda unei creşteri modeste a creditelor acordate în agricultură în perioada recentă, 

exploataţiile agricole sunt, în continuare, finanţate insuficient. Deficienţele majore sunt 
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creditelor pe termen lung; (3) lipsa unor careva instrumente de sprijin pentru facilitarea 

accesului la surse creditoare, cum ar fi fondurile de garantare a creditelor (Moroz, et al., 

2015, p. 12). Dobânzile sunt înalte, constituind 15%-20% anual, pe când inflaţia anuală pe 

parcursul ultimilor ani a fost sub 5%. După 2014, efectele colaterale ale crizei rublei ruseşti 

au cauzat creşterea inflaţiei şi a dobânzilor. În timp ce fermierii mari pot negocia un credit 
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financiare sau nu realizează investiţii deloc.  

0
10
20
30
40
50

80

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

C
ot

a 
te

re
nu

ril
or

 a
gr

ic
ol

e 
în

 p
ro

pr
ie

ta
te

 p
riv

at
ă 

(%
)

60
70

Sursa:  Comitetul Statistic Interstatal al CSI; Departamentul Statistică şi Sociologie din Republica Moldova, ani diferiţi 

Din cauza fragmentării înalte a terenurilor, consolidarea pământului reprezintă o problemă urgentă în 
rândul agricultorilor mici. În primul deceniu după 2000, au fost implementate nouă proiecte care au avut 
drept scop realizarea acestui obiectiv, în special în regiunea Sud. Or, proprietarii de exploataţii mici preferă să 
dea în arendă terenurile deţinute şi nu să le vândă (sau să le schimbe). Mai multe studii indică că, cota tranzacţi-
ilor de vânzare a pământului constituie doar 1/3 din totalul tranzacţiilor pe piaţa funciară. În 2009, 42% din 
totalul terenurilor agricole erau folosite pe bază în arendă, inclusiv 72% - de către SRL-uri, 15% - de către coo-
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perativele de producere şi 8% - de către societăţile pe acţiuni. Majoritatea contractelor de arendă sunt încheiate 
pentru un termen de la 1 la 3 ani, limitând, astfel, posibilitatea arendaşului de a realiza planuri pe termen lung 
(Cimpoies, 2011).

În ciuda unei creşteri modeste a creditelor acordate în agricultură în perioada recentă, exploataţiile agrico-
le sunt, în continuare, finanţate insuficient. Deficienţele majore sunt următoarele: (1) opţiuni generale insufici-
ente de gaj; (2) lipsa, aproape în totalitate, a creditelor pe termen lung; (3) lipsa unor careva instrumente de 
sprijin pentru facilitarea accesului la surse creditoare, cum ar fi fondurile de garantare a creditelor (Moroz, et al., 
2015, p. 12). Dobânzile sunt înalte, constituind 15%-20% anual, pe când inflaţia anuală pe parcursul ultimilor 
ani a fost sub 5%. După 2014, efectele colaterale ale crizei rublei ruseşti au cauzat creşterea inflaţiei şi a dobân-
zilor. În timp ce fermierii mari pot negocia un credit bancar la o dobândă 16%, agricultorii mici, chiar dacă 
creditele sunt disponibile, achită dobânzi de peste 20% pentru creditele bancare şi până la 30% atunci când, din 
cauza lipsei gajului, apelează la credite acordate de agenţiile locale amplasate în sat (Piras & Botnarenco, 2015). 
Totuşi, majoritatea agricultorilor se bazează pe propriile resurse financiare sau nu realizează investiţii deloc. 

Sistemul educaţional din domeniul agriculturii  în Moldova este învechit şi afectat de o discrepanţă din-
tre abilităţile şi cunoştinţele predate şi cele solicitate pe piaţa muncii. Studiile în domeniul agriculturii sunt 
asigurate de Universitatea Agrară de Stat din Moldova, opt colegii agricole (cinci amplasate în nordul ţării, unde 
agricultura este mai intensivă şi orientată spre export şi câte unul în Chişinău, Ungheni şi Găgăuzia) şi în jur de 20 
şcoli  profesionale. Proiectul EUniAM al UE, care are drept scop consolidarea sistemului de învăţământ superior 
în Moldova, a recomandat recent închiderea Universităţii Agrare şi includerea sucursalelor acesteia în alte instituţii 
de învăţământ superior (Turcan & Bugaian, 2015). Într-adevăr, fondurile publice par a fi insuficiente pentru dez-
voltarea şi consolidarea infrastructurii educaţionale, repararea  clădirilor, modernizarea echipamentului şi formarea 
profesională. În plus, se atestă şi o lipsă de cadre didactice tinere instruite la nivel internaţional. În rezultat, imaginea 
negativă a sistemului de învăţământ agricol determină reducerea numărului de studenţi. În mod similar, cercetarea 
în domeniul agriculturii şi sistemul de inovare funcţionează aleatoriu şi nu se aliniază procesului de tranziţie. Din 
cauza fondurilor insuficiente, metodelor depăşite şi a personalului inadecvat, institutele de cercetare nu oferă solu-
ţii viabile pentru dezvoltarea sectorului agricol (Moroz, et al., 2015, p. 12; Banca Mondială, 2015b).

Reţeaua de servicii de extensiune agricolă (ACSA), creată în 2002 cu suportul Băncii Mondiale, acoperă 
în jur de 50% din agricultorii din Moldova. Reţeaua de extensiune este coordonată de la oficiul central din 
Chişinău şi include 35 oficii regionale şi consultanţi regionali, implicând 75 consultanţi regionali şi 350 consultanţi 
locali care activează în zonele rurale. Beneficiind timp îndelungat de suportul financiar al donatorilor externi, ser-
viciile reţelei sunt gratuite (Moroz, et al., 2015, p. 12) şi sunt acordate tuturor tipurilor de exploataţii agricole: cor-
porative agricole mari, exploataţii agricole comerciale medii şi gospodării mici de subzistenţă, care formează cel 
mai mare grup de clienţi. Într-adevăr, conform Recensământului Agricol 2011, 25.313 gospodării familiale (2,8%) 
au beneficiat de servicii de consultanţă pe parcursul ultimilor trei ani, comparativ cu 87 (2,5%) corporative agrico-
le. După încetarea finanţării externe în 2013, reţeaua depinde, în prezent, în mod exclusiv de finanţarea de stat.  

Politicile agricole sunt direcţionate, în special, către exploataţiile agricole mari şi, în măsură mai mică, 
către agricultorii mici orientaţi spre activităţi comerciale; or, majoritatea gospodăriilor mici de subzis-
tenţă cad sub incidenţa politicilor generale din sectorul economic şi cel social. Este necesară dezvoltarea 
unor politici sociale care să fie îndreptate spre cele mai vulnerabile grupuri. O pondere considerabilă de circa ¼ din 
populaţia social vulnerabilă în vârstă aptă de muncă nu deţine, de exemplu, acces adecvat la serviciile de asistenţă 
medicală (Molodikova, 2008). Programul orientat spre sărăcie Ajutor Social adresează în mod specific păturile cele 
mai vulnerabile şi este unul din programele recent pozitiv evaluate (Banca Mondială & Programul Aimentar Mon-
dial, 2015). Pentru micii proprietari, pământul agricol a constituit o bază de amortizare socială importantă contra 
dificultăţilor economice determinate de reformele privind liberalizarea economică şi privatizarea realizate în ţară în 
primii ani de tranziţie. Or, pe parcursul dezvoltării economice, activităţile agricole vor pierde mult din importanţa 
lor odată cu tranzitarea agricultorilor de subzistenţă către categoriile non-agricole sau cu ieşirea lor din sectorul de 
producere din motive de vârstă sau sănătate. Astfel, dezvoltarea economiei rurale non-agricole trebuie să fie în 
atenţia factorilor de decizie politică, adresând, în acelaşi timp, şi zonele rurale. 
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3. Exploataţiile 
mici şi de (semi) 
subzistenţă din Moldova
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În acest capitol facem referinţă la principala noastră bază de date – Cercetarea Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) 
pentru perioada 2007-2013. La început este prezentată o abordare succintă a definiţiilor privind gospodăriile mici şi de 
(semi-)subzistenţă şi identificarea lor în CBGC (subcapitolul 3.1), după care sunt prezentate un şir de cifre stilizate privind 
principalele caracteristici ale mijloacelor de trai la nivelul gospodăriilor mici (subcapitolul 3.2).

3.1 Exploataţiile agricole (gospodăriile) mici şi de (semi)
subzistenţă: definiţii şi operaţionalizare 
Definirea gospodăriilor familiale mici nu reprezintă o sarcină uşoară, deoarece singurul consens al gospodă-
riilor familiale ar fi lipsa unei definiţii unitare (Nagayets, 2005). Agricultura la scară mică este, adesea, utilizată în 
paralel cu agricultura de tip familial, de subzistenţă, cu resurse insuficiente, cu venituri reduse, cu inputuri joase, sau cu 
tehnologie scăzută (Heidhues & Brüntrup, 2003). În rezultat, aspectul generează un grup puternic diversificat – de la 
afaceri familiale orientate spre piaţă, de categorie de mijloc, la fermieri mici de subzistenţă. Aşa criterii ca dimensiunea 
gospodăriei, volumul economic şi participarea pe piaţă sunt cruciale în contextul determinării diferenţei dintre gospo-
dăriile de (semi)subzistenţă şi exploataţiile agricole comerciale (Buchenrieder, Fritzsch, Wegener, Curtiss, & Gomez y 
Paloma, 2009). Abordarea cea mai comună, determinată de disponibilitatea unor date comparabile la nivel internaţional, 
implică definirea exploataţiilor agricole mici doar pe baza dimensiunii proprietăţii funciare deţinute. Or, este importan-
tă recunoaşterea limitărilor impuse de această măsură, având în vedere faptul că, aceasta nu ia în consideraţie în mod 
adecvat calitatea şi cantitatea altor resurse (de exemplu, numărul de animale), tipurile de culturi cultivate, gradul de co-
mercializare sau disparităţile la nivel de regiune. Or, măsurile bazate pe categoria de dimensiune pot fi considerate a fi 
mai fiabile comparativ cu măsurile pe bază de venit, acestea din urmă fiind întotdeauna, predispuse la devieri.

În acest raport, am utilizat setul de date din CBGC din Moldova, care, deşi este destul de bogat, impune un şir de limi-
tări ci privire la analiza activităţilor agricole în cadrul gospodăriilor agricole de dimensiuni mici. CBGC este realizată în 
mod anual de către Biroul Naţional de Statistică şi acoperă un eşantion reprezentativ pentru întreaga populaţie a ţării. 
Cercetarea include între 5000 (2013) şi 6000 (2007-2008) gospodării intervievate anual. Pentru prezentul raport au fost 
utilizate datele care acoperă perioada 2007-2013. 50% din gospodării sunt intervievate o singură dată sau de două ori la 
o distanţă de 3 luni; celelalte gospodării sunt intervievate de patru ori, la o distanţă de 12 luni. Or, din moment ce eşan-
tionarea este realizată în mod rotativ, doar o mică parte din gospodării raportează date pentru întreaga perioadă de patru 
ani (mai puţin de 6%). Este necesar de menţionat că, perioada de timp urmărită include criza financiară care a început 
în 2008 (PIB a scăzut cu 6% în 2009 faţă de 2008). Mai mult, în 2007 şi 2012, sectorul agricol din Moldova a fost afec-
tat de secetă severă (Banca Mondială, 2015b). În paralel cu aceste seturi de date, decada 2004-2013 indică creşteri sem-
nificative a PIB (de la 3% în 2007 la 9.4% în 2013).

Caseta 2: Definirea exploataţiilor agricole familiale
Definiţiile privind exploataţiile agricole şi agricultori variază mult la nivelul Europei. În contextul Politicii Agricole 
Comune a UE (PAC), un agricultor este o persoană(sau grup de persoane, de exemplu, parteneriate, companii şi alte 
structuri juridice care desfăşoară activităţi economice), a cărei proprietate se află pe teritoriul Uniunii Europene şi care 
practică activităţi agricole. O exploataţie agricolă include toate unităţile utilizate în scopuri de activităţi agricole şi gesc-
tionate de către un agricultor amplasat pe teritoriul aceluiaşi Stat Membru. Recensământul agricol 2011 din Moldova 
defineşte exploataţia agricolă în modul următor: „O exploataţie agricolă reprezintă o unitate economică tehnică (cu 
sau fără statut juridic) care are o conducere unică şi care realizează activităţi agricole prin utilizarea terenurilor agricot-
le sau creşterea animalelor, sau activităţi ce ţin de menţinerea terenurilor agricole în condiţii agricole şi de mediu 
adecvate, fie ca activitate economică principală sau activitate secundară” (Biroul Naţional de Statistică  al Republicii 
Moldova, 2013).

Exploataţiile agricole orientate spre comerţ urmează a fi diferenţiate de la cele de subzistenţă sau semi-subzistenţă. 
Exploataţiile de subzistenţă sunt gospodăriile care produc întreaga (majoritatea) producţiei pentru consum proo-
priu.  UE defineşte exploataţiile agricole de semi-subzistenţă drept unităţile agricole care utilizează producţia 
proprie în mod primar pentru consum propriu şi pentru vânzare ca cotă din totalul de producţie (Regulamentul 
CE/1698/2005). Or, definiţia nu stabileşte nivelul de referinţă care să stabilească cota în vânzările agricole (sau orice 
alţi indicatori) în scopul identificării diferenţei dintre exploataţiile de subzistenţă şi cele comerciale. Comisia Europeae-
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nă (CE) recomandă Statelor Membre să considere o definiţie precisă care să ia în consideraţie dimensiunea minimă şi/
sau maximă a exploataţiei agricole, cota producţiei expusă la vânzare şi/sau nivelul veniturilor obţinute (Regulamentul 
EC /1974/2006, Anexa II).

În Moldova sunt utilizate diferite definiţii bazate pe dimensiune pentru a identifica exploataţiile mici. Conform definiţiei 
adoptate în Studiul trimestrial al Activităţii Agricole a Producătorilor Agricoli Mici (Biroul Naţional de Statistică al Repu-
blicii Moldova, 2015a), exploataţiile agricole mici includ gospodării auxiliare personale, aceste gospodării ţărăneşti ocupând 
o suprafaţă totală de mai puţin de 10 hectare înregistrate în mod regulat, şi localnici care au primit cote echivalente de pă-
mânt, dar nu le-au înregistrat drept proprietate agricolă proprie. Institutul Naţional de Studii Economice a utilizat un nivel 
de referinţă de trei hectare pentru a defini exploataţiile agricole mici şi de semi-subzistenţă pentru calculul costurilor agri-
cole standard şi nu a calculat aceste costuri pentru gospodăriile sub acest nivel. Or, după cum este indicat în imaginea 1, 
acest grup include în jur de 93.6% din totalul exploataţiilor agricole din ţară. O definiţie adecvată a gospodăriilor de sub-
zistenţă şi semi-subzistenţă în Moldova ar trebui să reflecte structura specifică a exploataţiilor agricole din ţară. De aceea, 
nu trebuie omise nici cele mai mici exploataţii agricole. Definirea dimensiunii exploataţiei agricole în paralel cu cifrele de 
venit (dimensiunea economică) este, în teorie, preferabilă, dar este extrem de complexă şi susceptibilă la prejudecăţi. Prin-
cipalele limitări impuse de acest criteriu sunt, în primul rând, disponibilitatea datelor, în special cu referire la cele mai mici 
entităţi, din cauza lipsei unei înregistrări precise şi, în al doilea rând, dependenţa de valorile standardizate, care pot fi inter-
pretate eronat ca fiind rezultatele economice reale ale proprietăţii agricole (CE, 2011).

CBGC nu este definită pentru a acoperi în mod specific gospodăriile agricole. De aceea, am identificat 
gospodăriile agricole ca fiind acele gospodării care indică deţinerea sau arendarea terenurilor agricole. 
Aceste terenuri includ cotele distribuite conform §11 (82) şi 39 din Codul Funciar (cotele mici) şi conform §12 din 
Codul Funciar şi § 2 din Legea aferentă (cotele mari), precum şi grădinăritul de casă. AM definit acest grup de gos-
podării drept gospodării agricole, indiferent de amplasarea acestora – în mediul rural sau urban. Nu am aplicat nive-
lul minim de referinţă pentru dimensiune, reflectând, astfel, întregul segment de gospodării agricole de dimensiuni 
mici tipice. În general, majoritatea exploataţiilor din Moldova sunt mici (a se vedea capitolul 2.1). Am exclus gospo-
dăriile care deţin aşa-numitele „dacha” – case la ţară cu grădină.  În rezultatul acestei selecţii, dimensiunea eşantio-
nului nostru a variat de la 4.782 în 2007 la 4,165 în 2013. În compartimentele ulterioare ale raportului, în cazul în care 
nu este indicat în mod diferit, ne vom referi la aceste gospodării agricole ca tout court de eşantion. Cea mai mare 
gospodărie în eşantionul nostru CBGC are o suprafaţă de aproximativ 49 ha şi reprezintă o valoare excepţională 
clară. Exploataţiile corporative comerciale mari nu pot fi identificate pe baza CBGC, care se axează pe gospodării şi 
nu pe întreprinderi. În teorie, gospodăriile familiale mari şi mijlocii ar trebui incluse în CBGC. Or, acestea sunt foar-
te rare, reflectând cota lor relativ redusă în populaţia agricolă familială din Moldova. După cum indică imaginea 4, 
exploataţiile agricole cu 10 ha sau mai mult sunt aproape neglijabile în eşantionul CBGC, astfel impunându-se nece-
sitatea unei cercetări speciale care să ofere o imagine clară a acestor entităţi.

Imaginea 4. Distribuţia cumulativă a gospodăriilor familiale şi a terenurilor conform  terenurilor disponibile (ha) 
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Sursa: CBGC 2007 şi 2013. 
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Termenele exploataţii agricole de dimensiuni mici şi gospodării mici se atribuie tuturor exploataţiilor 
identificate în eşantion. Situaţia dată are motive pragmatice, deoarece eşantionul CBGC este format, aproape în 
majoritate, de exploataţii mici, conform definiţiilor de nivel de referinţă de 3 sau 10 ha menţionate mai sus. Numărul 
de gospodării agricole care deţin mai mult de 3 ha este, deja, extrem de mic. Or, am identificat trei grupuri de dimen-
siuni: gospodăriile cu mai puţin de 1 ha, gospodăriile care deţin 1-2 ha şi gospodării care deţin mai mult de 2 ha. În 
acest raport, dimensiunea exploataţiei este măsurată drept terenul disponibil, care este definit drept terenul în pro-
prietate minus terenul dat în arendă plus terenul luat în arendă, astfel reflectând terenul utilizat de familie, inclusiv 
terenurile abandonate pe care familia îşi poate extinde producţia în perspectivă apropiată. În continuare, am clasificat 
exploataţiile de subzistenţă ca fiind gospodăriile care câştigă mai mult de 90% din veniturile lor agricole în natură1. 
Adiţional, am luat în consideraţie dacă, agricultura constituie singura sursă de venit pentru familie şi dacă familia 
acordă prima sursă de muncă agricolă.  

3.2 Exploataţiile mici din Moldova: cifre stilizate 
Analiza începe cu o prezentare generală a unui set de indicatori relevanţi anuali cu privire la exploataţiile agricole de 
dimensiuni mici (tabelul 1). În continuare, analiza implică compararea de grup conform situaţiei economice (tabelul 
2), categoriei de dimensiune a exploataţiei (tabelul 3), orientarea spre subzistenţă (tabelul 4) şi apropierea de zona 
urbană (tabelul 5). Din cauza spaţiului limitat, aceste comparări de grup implică datele doar pentru anii 2007, 2010 
şi 2013. Or, în tabelul 1 este prezentat şirul complet de date privind indicatorii de bază.

Agricultura în cadrul exploataţiilor agricole de dimensiuni mici reprezintă un fenomen predominant rural, 
cu toate că 1/5 din exploataţiile mici se află în zone urbane (anexa tabelul 3). Deoarece raportul oficial rural-ur-
ban nu ilustrează efectele de localizare în mod deplin convingător, am decis aplicarea raportului centru-periferie. 
Locaţiile periferice sunt locaţiile din cele mai îndepărtate regiuni, care implic caracter larg rural, contrar celor din 
vecinătatea capitalei Chişinău, care este centrul urban principal al ţării2. Familiile din periferie activează în exploataţii 
mai mari de 1,6 ha, în mediu, comparativ cu cele din exploataţiile non-periferice, care deţineau 0,8 ha în 2013 (tabe-
lul 5). În acelaşi timp, ponderea terenurilor date în arendă este, în mediu, mai mare la periferie, pe când agricultorii 
din apropierea capitalei lasă o cotă mai mare din terenul lor pârloagă (mai mult de ¼). Situaţia dată poate fi explicată 
de influenţa pieţei din Chişinău, unde este mai mare oportunitatea unor locuri de muncă non-agricole sau de migra-
re, fapt ce face mult mai probabilă părăsirea terenurilor în condiţie abandonată.

Dimensiunile exploataţiilor sunt mici şi atestă o reducere pe parcursul anilor. În mediu, în 2007, gospodări-
ile agricole au raportat o suprafaţă totală de terenuri de aproximativ 1,6 ha. Valoarea dată a scăzut până la aproxima-
tiv 1,5 ha în 2010 şi 1,4 ha în 2013 (tabelul 1). Majoritatea terenurilor respective se află în proprietatea agricultorilor 
mici. Dacă considerăm dimensiunea reală a exploataţiei agricole, adică terenul disponibil (fără terenul dat în arendă 
şi inclusiv terenul luat în arendă), în paralel cu aplicarea claselor de dimensiune de teren din tabelul 3 , observăm că, 
ponderea exploataţiilor extrem de mici (sub 1 ha) a crescut uşor, iar cea a exploataţiilor cu 1-2 ha sau mai mult de 2 
ha a scăzut uşor (tabelul 3). Situaţia este similară cu cea din România, unde se atestă o tendinţă continuă de concen-
trare mai mare a terenurilor agricole în jurul exploataţiilor de dimensiuni mici şi foarte mici (Timofti, Popa, & Kiel-
basa, 2015). Motivul major al acestui declin pare a fi scăderea numărului de familii care utilizează cotele mari. În-
tr-adevăr, suprafaţa medie a cotelor mici şi a grădinăritului pe lângă casă rămâne constantă – în jur de 0.29ha, pe când 
cea a cotelor mari a scăzut de la 1.29 ha (2007) la 1.05 ha (2013).

Productivitatea terenurilor este mai mare la nivelul celor mai mici exploataţii (<1 ha). Venitul agricol per 
hectar prelucrat în grupul celor mai mici exploataţii este de, aproximativ, trei ori mai mare ca cel al exploataţiilor 
medii (1-2 ha) şi chiar mai mare cu cel al exploataţiilor cu mai mult de 2 ha. Or, situaţia dată nu trebuie văzută ca 
efectul dimensiunii, dar, mai mult probabil, ca fiind determinată de portofoliul de producţie. De obicei, gospodăriile 
1 Venitul agricol în natură (producţia de subzistenţă) a fost convertită în setul de date la valori monetare pe baza preţurilor medii de achiziţie 
în perioada de referinţă. Trebuie subliniat faptul că, cheltuielile exploataţiei se scad din veniturile monetare ale exploataţiei, care sunt, astfel, 
subestimate comparativ cu venitul exploataţiei în natură. Anterior calculării ponderii venitului în natură, toate veniturile negative monetare au fost 
egalate cu zero, şi, astfel, exploataţiile potenţiale semi-comerciale, ale căror venit monetar este mai mic decât cheltuielile exploataţiei (astfel fiind 
atestat un venit monetar negativ) sunt clasificate ca exploataţii de subzistenţă pure. Din păcate, în baza de date nu sunt disponibile date separate 
cu privire la vânzările exploataţiilor.
2  Indicatorul de periferie se adaugă la raportul clasic urban-rural. Din moment ce capitala Chişinău reprezintă cea mai mare aglomerare a ţării, am se-
parat gospodăriile din eşantion în cele aflate la o distanţă de până la 60 km de capitală şi cele care se află la o distanţă mai mare în periferie. Presupunem 
că, populaţia din apropierea capitalei are opţiuni mai bune de a-şi vinde produsele agricole, dar şi de ocupare a unor locuri de muncă non-agricole.
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agricole folosesc terenul din jurul casei pentru cultivarea culturilor cu valoare înaltă (legume şi pomuşoare) sau pen-
tru creşterea animalelor (pentru care, de asemenea, folosesc teren comun de păşune). Surplusul producţiei de lapte, 
produse lactate, miere, etc. este vândut. Cotele mici includ unele parcele de teren arabil şi sunt utilizate, în special, 
pentru creşterea porumbului (hrană pentru animale), a culturilor de subzistenţă, cum ar fi fasolea, sau a viilor. Pe de 
altă parte, cotele mari  sunt folosite mai extensiv. Prelucrarea câmpurilor mai mari din cotele mari fără deţinerea unui 
nivel minim de mecanizare necesită inputuri de muncă semnificativă. În cazul în care nu dau aceste terenuri în aren-
dă, familiile preferă să le cultive într-un mod de muncă extensivă, crescând aşa culturi ca cereale, lucernă şi floa-
rea-soarelui, plătind pentru serviciile de maşini.

Irigaţia este rar posibilă, deoarece majoritatea facilităţilor de irigare s-au deteriorat după destrămarea Uni-
unii Sovietice. Doar 213 mii hectare de teren arabil (11.7%) şi 13 mii de culturi permanente (4.6%) au fost irigate 
în 2015; aceste cifre nu s-au schimbat din 2011 (Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova, 2015b). Nici un 
agricultor din eşantionul CBGC 2007-2013 nu a raportat cheltuieli pentru irigaţii, cu excepţia unei raportări în 2007. 
Aceeaşi situaţie a fost identificată şi în studiul calitativ: doar două persoane intervievate au beneficiat de apă dintr-un 
râu din apropiere şi au extras apa folosind o pompă pe benzină. In schimb, fântânile sunt foarte comune pentru 
udarea în grădinăritul pe lângă casă (Piras & Botnarenco, 2015). 

Agricultura reprezintă o sursă importantă de venit pentru exploataţiile agricole de dimensiuni mici. Or, 
cota respectivă în totalul venitului exploataţiei scade în timp. În 2007, venitul din agricultură a constituit aproa-
pe 30%, reducându-se la 18% în 2013. Scăderea respectivă a fost atestată, în special, până în 2009. Ponderea venitu-
rilor agricole este mai mare în cazul exploataţiilor cu gospodării mai mari, dar a scăzut în toate categoriile de dimen-
siune (tabelul 3)3. Mai mult, o dependenţă mai mare de veniturile din agricultură se observă în gospodăriile sărace.  

Exploataţiile de periferie sunt înalt dependente de veniturile din agricultură, iar venitul absolut al exploa-
taţiei agricole este mai mic. Veniturile gospodăriilor şi structura acestora diferă considerabil în dependenţă de 
amplasarea exploataţiei agricole – în regiunile periferice sau în apropiere de Chişinău. Exploataţiile din periferie in-
dică, de obicei, o pondere mai mare a veniturilor din agricultură în totalul veniturilor obţinute. In 2007, aceste explo-
ataţii au obţinut venituri cu 25% mai mici ca exploataţiile non-periferice; decalajul în 2013 a fost mai mic, constituind 
18%. Acest decalaj între regiunile periferice şi cele mai centrale este observat, de asemenea, în ratele sărăciei; din nou, 
diferenţele tind să se reducă în timp (tabelul 5).

În termeni generali, cifrele privind sărăcia indică tendinţe pozitive uşoare. Cifrele de venit din tabelul 2 indică 
o stabilitate mai mult sau puţin constantă a venitului mediu al gospodăriilor pe parcursul anilor, constituind în jur de 
36.000 MDL. Or, deoarece dimensiunea medie a exploataţiei s-a redus în aceeaşi perioadă, venitul mediu per capita4 
treptat a crescut de la 17.084 MDL în 2007 la 18.911 MDL în 2013. Or, situaţia economică se îmbunătăţeşte atent, pon-
derea generală a gospodăriilor agricole sărace scăzând de la 28.5% în 2007 la 14.9% în 2013 (tabelul 2). 

În ciuda nivelului în continuare înalt de sărăcie şi nesiguranţă alimentară, exploataţiile mici din Moldova nu 
utilizează pe deplin propriul pământ şi potenţial de producere. Exploataţiile agricole dau în arendă o parte consi-
derabilă a terenurilor agricole proprii sau chiar lăsa terenurile abandonate. În special, exploataţiile din categoria exploa-
taţiilor de cea mai mică dimensiune (<1 ha) dau în arendă mai mult de 30% din terenurile lor iniţial deţinute. Terenurile 
arendate includ, de obicei, cotele mari; terenul de lângă casă şi cota mică sunt, de obicei, păstrate. O parte considerabilă 
a totalului terenurilor agricole - în medie, aproape 20% - este lăsată pârloagă. Abandonarea terenurilor constituie, pro-
babil, rezultatul restituirii, dar agricultorii în vârstă şi emigraţia asistă, în continuare, această tendinţă de neprelucrare a 
pământului; în majoritatea cazurilor, terenurile abandonate sunt mici, greu accesibile şi/sau cu o calitate redusă a solului 
(Dudwick, Fock, & Sedik, 2007; Rolfes, 2008). În perioada 2007-2013, suprafaţa medie a terenurilor real prelucrate a 
scăzut cu 12% în cadrul categoriei celor mai mici exploataţii, dar a rămas constantă în categoria exploataţiilor mijlocii şi 
a crescut cu 10% în categoria exploataţiilor mari (tabelul 1).5 

Emigrarea membrilor tineri ai exploataţiei agricole poate fi unul din motivele declinului activităţilor agri-

3  Luând în consideraţie faptul că, datele privind venitul exploataţiei în valori monetare şi în natură au fost colectate în 2007 pentru prima dată, 
scăderea impresionantă din 2007 în 2008 poate fi cauzată de o ajustare a metodelor de măsurare după primul an de inovaţie.
4  Venitul per capita este calculate pe baza dimensiunii familiei echivalente, adică capul gospodăriei = 1, alte persoane adulte = 0.7; copii sub 
15 ani = 0.5 (NBS, Poverty Measurement Note, http://www.statistica.md/public/files/SeminareConferinte/Seminar26oct2007/Not_inf_mas_sara-
ciei_en.pdf, see page 8).
5 Mărimea medie crescândă a terenurilor deţinute de exploataţiile familiale mai mari este însoţită de un număr descrescând de observări ale 
acestui grup. Mobilitatea între grupuri este analizată în continuare în capitolul 4.1.
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cole şi aş ratelor sărăciei. După cum a fost menţionat anterior, reducerea dimensiunii exploataţiei agricole a con-
tribuit la îmbunătăţirea situaţiei privind sărăcia.  Dimensiunea medie a exploataţiei agricole este mai puţin de trei 
membri şi s-a redus de la 2.76 în 2007 la 2.46 în 2013 (tabelul 1). Probabil, membrii mai tineri ai exploataţiei agrico-
le au plecat din zonele rurale în căutarea de locuri de muncă. Într-adevăr, rapoartele Evaluarea Situaţiei Alimentare 
în Moldova denotă o scădere a ocupării forţei de muncă în agricultură – de la 51% în 2000 la 26% 2012 – din cauza 
migrării masive , 2015). Generaţia în vârstă, în schimb, se opune6. Acest lucru este în concordanţă cu creşterea trep-
tată a vârstei capului gospodăriei – de la 55 ani în 2007 la 57 ani în 2013. Ponderea gospodăriilor conduse de femei 
a crescut treptat pe parcursul perioadei de studiu – de 37% la 39% (tabelul 1). Din motive de speranţă de viaţă, fe-
meile tind să conducă gospodării cu membri mai în vârstă. Odată cu creşterea vârstei medii a agricultorilor, impor-
tanţa acestui grup creşte. În gospodăriile mici şi cu persoane mai în vârstă, activităţile agricole care necesită muncă 
intensivă se vor reduce. 

Înaintarea în vârstă a agricultorilor mici este legată de orientarea lor spre subzistenţă. După cum a fost 
menţionat mai sus, definim exploataţiile de subzistenţă drept cele care consumă mai mult de 90% din producţia lor 
agricolă proprie. Altfel pus, aceste exploataţii produc aproape exclusiv pentru propriul consum. Exploataţiile de 
subzistenţă sunt, de obicei, gospodării mici, conduse de femei, cu un nivel de educaţie mai scăzut, şi capi de gospo-
dărie mai în vârstă şi cu probleme de sănătate (tabelul 4). Astfel, înaintarea în vârstă pare a fi un factor de orientare 
spre subzistenţă. În acest context, subzistenţa este legată, de asemenea, de niveluri reduse de educaţie. În 2013, 10% 
din capii gospodăriilor de subzistenţă aveau doar studii primare (sau mai mici), cifra respectivă în rândul agricultori-
lor orientaţi spre piaţă fiind mai mică de 6%. Or, ponderea capilor de gospodărie cu nivel scăzut de educaţie se re-
duce atât în rândul gospodăriilor de subzistenţă, cât şi a celor orientate spre piaţă. 

În majoritatea exploataţiilor, activităţile agricole servesc, în special, necesităţile de subzistenţă ale famili-
ilor din exploataţiile mici. Gospodăriile de subzistenţă formează în jur de ¾ din totalul exploataţiilor familiale din 
eşantion (tabelul 4). Comparativ cu exploataţiile orientate mai mult spre piaţă, exploataţiile de subzistenţă sunt, de 
obicei, mai mici. Decalajul la nivel de dimensiune a exploataţiei se extinde în timp: constituind 16% în 2007, această 
diferenţă a crescut la 36% în 2013 (tabelul 4). In medie, mai mult de 80% din producţia agricolă este consumată di-
rect de către familia gospodăriei; în exploataţiile de subzistenţă, această pondere este de peste 99%. În acelaşi timp, 
exploataţiile orientate mai mult spre piaţă au indicat în 2013 o pondere de venit în natură de aproximativ 45%. Ni-
velul ridicat de subzistenţă nu s-a modificat mult în timp, dar se atestă o tendinţă clară de descreştere a acestuia în 
timp la nivelul exploataţiilor orientate spre piaţă. Prin urmare, activităţile agricole servesc, în majoritate, necesităţile de 
subzistenţă şi doar o cotă mică din producţia exploataţiei este vândută pe piaţă. Situaţia dată este valabilă şi pentru gru-
pul exploataţiilor mari, care deţin mai mult de 2 ha (tabelul 3). Acestea din urmă denotă, totuşi, o scădere considerabilă 
a nivelului de subzistenţă pe parcursul ultimilor ani – de la 85% în 2010 la 77% în 2013. În contextul gospodăriilor 
periferice, ponderea consumului propriu al producţiei agricole este uşor mai mare, dar, în apropiere de Chişinău, nivelul 
de subzistenţă se ridică la peste 80% (tabelul 5).

Deşi producerea de subzistenţă constituie o sursă importantă de alimentaţie la nivel de gospodărie7, fami-
liile din cadrul exploataţiilor de subzistenţă nu sunt protejate în mod automat de nesiguranţa alimentară 
şi sărăcie. Mai mult de o treime din toate exploataţiile agricole indică prezenţa problemelor privind plata pentru 
produsele alimentare necesare pentru asigurarea unei alimentări decente a membrilor pe parcursul perioadei prece-
dente. Cifrele sunt mai înalte în cadrul exploataţiilor de subzistenţă şi gospodăriile sărace  (tabelul 4 şi tabelul 2), dar 
şi a exploataţiilor în apropiere de Chişinău (tabelul 5), unde preţurile pentru produsele alimentare sunt mai mari. Deşi 
agricultura de subzistenţă nu pare să asigure o protecţie suficientă de nesiguranţa alimentară, ea pare să contrabalan-
seze nesiguranţa alimentară cauzată de sărăcie: în fiecare an în perioada 2007-2013, ponderea gospodăriilor care ra-
portau probleme de plată pentru produsele alimentare creşte în rândul non-agricultorilor comparativ cu cel al agri-
cultorilor şi în rândul familiilor care locuiesc în regiunile centrale comparativ cu cele de la periferie. 

Comparativ cu exploataţiile de subzistenţă, exploataţiile orientate spre piaţă raportează venituri totale 
agricole şi ale gospodăriilor mult mai mari. În general, veniturile gospodăriilor sunt cu 15%-20% mai mari în 

6 Această generaţie este, continuare, cea care a primit cote de pământ după dizolvarea fermelor colective. Deoarece majoritatea proprietarilor 
de pământ tind să-şi păstreze pământul, cei din afară, inclusiv generaţia tânără, obţin cu greu acces la terenuri. Or, va fi interesant de observat ce 
se va întâmpla cu pământul când cei care au lucrat în perioada sovietică ajung la limita fizică de prelucrare a pământului.
7 Conform datelor CBGC, între 8% şi 12% din alimentele servite în cadrul exploataţiilor agricole rurale provin din producţia alimentară proprie, pe 
când valorile asumate de gospodăriile urbane sunt mai mici, între 5% şi 8% (Banca Mondială & Programul Alimentar Mondial, 2015). 
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acest grup de exploataţii pe întreg parcursul perioadei raportate. Pentru exploataţiile orientate spre piaţă, venitul 
agricol este cu mult mai important, dar cota acestui venit în totalul veniturilor gospodăriei scade. Constituind în jur 
de 43% în 2007, ponderea respectivă s-a redus la aproximativ 34% în 2013 (tabelul 4). Pentru acest grup, agricultura 
reprezintă o sursă relevantă de venit monetare, deoarece aproape jumătate din producţia gospodăriei este vândută 
(circa 45% în 2013). Gospodăriile de subzistenţă denotă cote de venit din agricultură mai mici, în scădere de la apro-
ximativ ¼ în 2007 la mai puţin de 13% în 2013 (tabelul 4). Astfel, agricultura de subzistenţă reprezintă, în mod clar, 
o activitate secundară. Situaţia dată este reflectată şi în productivitatea redusă a terenurilor, care scade în continuu (de 
la 26.373 lei per hectar de teren prelucrat în 2007 la 16.509 lei în 2013); acest declin a fost mai puţin pronunţat şi 
concentrat în a doua jumătate a perioadei de referinţă la nivelul exploataţiilor orientate spre piaţă (de la 35.541 lei în 
2007 până la 28.579 MDL în 2013)8. Declinul observat al productivităţii terenurilor poate fi atribuit înaintării în vâr-
stă a agricultorilor mici şi strategiilor de producţie cu implicarea extensivă a forţei de muncă, care nu pot fi realizate 
eficient de către persoanele mai în vârstă. 

Deşi agricultura comercială pare să reprezinte un mod de trai potenţial viabil, în multe cazuri comerciali-
zarea surplusului de producţie poate fi rezultatul lipsei locurilor de muncă în sectorul non-agricol. Ponde-
rea gospodăriilor cu membri sub-angajaţi în câmpul muncii (adică membri care au raportat în timpul interviului că ar 
dori să lucreze mai multe ore) este mai mare, cel puţin în perioada recentă, în rândul exploataţiilor orientate spre piaţă. 
În 2013, 26% din acestea au raportat situaţii de sub-angajare în cadrul gospodăriilor lor, cifra respectivă în cadrul ex-
ploataţiilor de subzistenţă fiind de doar 21%. Deoarece activităţile agricole ar putea creşte (după cum este indicat de 
cotele înalte de terenuri date în arendă sau abandonate), această sub-angajare se referă clar la dorinţa de a lucra în afara 
gospodăriei. În paralel, exploataţiile orientate spre piaţă au raportat, de asemenea, mai des că, cel puţin un membru al 
gospodăriei se află în căutare de lucru. Noi interpretăm această situaţie ca un indicator al lipsei locurilor de muncă al-
ternative non-agricole, fapt ce împinge gospodăriile agricole mici spre activităţi de comerţ pe baza propriilor gospodă-
rii. Tudor (2014) descrie o situaţie similară în România şi indică că, sectorul impresionant de semi-subzistenţă este 
menţinut de lipsa oportunităţilor de angajare în sectoarele non-agricole. 

Atâta timp cât lipsesc alternativele de angajare în câmpul muncii non-agricol, emigraţia va fi opţiunea cea 
mai atractivă pentru tineret. În prezent, emigrarea spre spaţiul urban şi, mai mult, în străinătate, pare a fi cea mai 
atractivă opţiune pentru tânăra generaţie. În rezultat, se atestă nu doar reducerea dimensiunii gospodăriilor casnice mici 
şi îmbătrânirea populaţiei, ci şi importanţa remitenţelor. Într-adevăr, Republica Moldova se numără printre economiile 
din lume cele mai dependente de remitenţe. În 2013, remitenţele au constituit ¼ din PIB-ul ţării (Banca Mondială & 
Programul Alimentar Mondial, 2015). În datele CBGC, ponderea medie a remitenţelor în veniturile gospodăriilor vari-
ază de la 13% (2007) la 16% (2008), dar e semnificativ mai înaltă la nivelul gospodăriilor agricole non-sărace (14.9%) 
comparativ cu cele sărace  (7.0%) (tabelul 1 şi tabelul 2). Migraţia poate avea efecte pozitive de venit asupra gospodă-
riilor care beneficiază de remitenţe (capitolul 4.4): multe gospodării non-sărace evită, probabil, sărăcia anume datorită 
remitenţelor. or, migraţia implică probleme destul de problematice în contextul dezvoltării economice regionale viabi-
le.

În cazul în care economia locală nu se dezvoltă, modificarea structurală nu va asigura o realocare adecvată a muncii 
familiale între sectoare. Agricultura reprezintă o sursă importantă de venit, dar, deja astăzi ocuparea forţei de muncă 
locală în sectoare non-agricole constituie cea mai importantă sursă de venit obţinut de exploataţiile agricole de di-
mensiuni mici. Este cert faptul că, aceste oportunităţi de angajare sunt vitale pentru asigurarea mijloacelor de trai din 
mediul rural. Lipsa surselor de venit non-agricole locale implică o problemă majoră pentru dezvoltarea rurală dura-
bilă. Situaţia dată este importantă nu doar în contextul combaterii sărăciei, restructurarea cu succes a agriculturii fiind 
periclitată în cazul lipsei unor alternative viabile de ocupare a forţei de muncă.  

Dezvoltarea cu succes a ambelor sectoare – agricol şi non-agricole – necesită formă de muncă bine-edu-
cată. Cel puţin pe hârtie, nivelul educaţional în cadrul exploataţiilor agricole mici din Moldova este ridicat: aproxi-
mativ 1/5 din totalul capurilor gospodăriilor deţin studii superioare – de colegiu sau universitare.9 Ponderea gospo-
dăriilor în care cel puţin un membru are studii superioare se ridică la circa 30%, iar ponderea gospodăriilor cu nivel 
8 Se recomandă interpretarea atentă  a acestor cifre, deoarece nu deţinem informaţii suficiente privind ratele de conversie a consumului în 
natură şi a produselor comercializate. 
9 Se merită, totuşi, menţionat faptul că, învăţământul universitar în Republica Moldova este periclitat de ineficienţe sistemice adânc-înrădăci-
nate.  Acest fapt va limita în mod cert creşterea capacităţii implicate de studiile superioare. Molodikova (2008) subliniază faptul că, se atestă o 
inegalitate persistentă şi crescândă la nivelul posibilităţilor de educaţie, plăţile neoficiale şi mita în sectorul învăţământului părând a fi o trăsătură 
obişnuită. 
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redus de educaţie  se reduce treptat (de la circa 11% în 2007 la mai puţin de 7% în 2013, tabelul 1). Niveluri reduse 
de educaţie se întâlnesc mai des în zonele periferice (tabelul 5) şi în cadrul gospodăriilor sărace (tabelul 2). Sursele de 
venit non-agricole pot fi mai uşor exploatate de persoanele cu studii mai înalte. Dezvoltarea agriculturii este, de ase-
menea, legată de niveluri de educaţie mai înalte, după cum denotă ponderea semnificativ mai mare a exploataţiilor 
agricole cu niveluri de educaţie înalte în categoria celor mai mari exploataţii agricole din tabelul 3 pentru perioada 
cea mai recentă (2013). 

Tabelul 1. Statistica descriptivă a bunăstării gospodăriilor casnice şi caracteristicile exploataţiilor agricole (2007 – 2013)
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Numărul de gospodării agricole în eşantion 4,782 4,771 4,345 4,337 4,525 4,367 4,165

Ponderea gospodăriilor agricole în eşantion (%) 70.61 70.46 71.29 71.13 71.19 70.17 70.91

Exploataţii de subzistenţă  (%) 72.36 72.17 76.98 77.24 75.83 75.38 73.65

Exploataţii agricole mici <1ha (%) 76.21 76.60 78.92 79.00 80.90 79.83 81.32

Exploataţii în zona centrală (%) 24.77 23.84 26.50 26.08 29.50 28.52 26.10

Exploataţii în spaţiul urban (%) 20.31 21.63 22.27 22.04 22.26 22.07 23.59

Gospodării agricole mici sărace (%) 28.50 30.87 31.62 25.45 20.51 19.21 14.94

Dimensiunea medie a gospodăriei 2.76 2.71 2.74 2.66 2.62 2.58 2.46

Vârsta medie a capului gospodăriei  54.69 55.16 55.23 55.66 55.65 56.31 56.55

Capuri de gospodărie de gen feminin  (%) 36.91 37.70 36.85 36.96 37.54 38.73 39.16

Capuri de gospodărie în condiţii de sănătate precoce (%) 24.41 24.16 22.99 22.79 23.71 24.59 21.57

Nivelul de educaţie al capului gospodăriei este redus (%) 14.64 14.24 13.43 12.23 11.85 10.82 8.89

Nivelul de educaţie al capului gospodăriei este înalt (%) 20.10 20.15 19.97 19.95 20.46 18.92 19.58

Nivelul maxim de educaţie în gospodărie este redus (%) 10.63 10.36 9.42 8.59 8.28 7.39 6.30

Nivelul maxim de educaţie în gospodărie este înalt (%) 30.28 29.40 29.43 29.48 31.70 29.76 30.06

Gospodării cu membri în căutare de lucru  (%) 11.67 11.51 14.80 13.21 13.27 10.73 10.22

Gospodării cu membri în condiţie de sub-angajare (%) 27.01 24.99 29.61 28.99 23.33 21.79 22.14

Venitul mediu al gospodăriei (MDL) 35,910 36,266 35,363 35,522 36,396 35,867 36,605

Venitul mediu per capita (equ.) (MDL) 17,084 17,664 16,719 17,484 17,934 18,114 18,911

Venitul gospodăriei (% din venitul total) 29.04 21.18 18.16 19.10 19.35 18.81 18.17

Venitul câştigat non-agricol (%) 27.75 31.72 31.20 30.18 31.32 28.76 28.58

Venitul din remitenţe (%) 12.98 15.92 13.37 14.03 12.68 13.53 13.75

Dificultăţi de plată pentru produse alimentare (%) 37.55 42.84 41.52 40.37 40.59 40.20 35.23

Media totalului suprafeţei de teren (ha) 1.60 1.57 1.52 1.48 1.43 1.39 1.35

- din care în proprietate (%) 99.39 99.47 99.25 99.26 99.25 99.31 99.34

- din care dat în arendă (%) 30.84 29.28 30.33 29.64 28.29 27.87 27.80

- din care disponibil (%) 69.16 70.72 69.67 70.36 71.71 72.13 72.20

- din care abandonat (%) 17.11 18.16 18.78 19.59 20.44 19.90 19.43

- din care utilizat (%) 52.05 52.56 50.89 50.77 51.27 52.18 52.76

Mecanizarea (tractor propriu) (%) 2.06 2.60 2.78 2.65 2.31 2.32 2.31

Cota venitului agricol în natură  86.58 84.58 87.26 87.42 86.97 87.23 85.34

Productivitatea pământului (MDL/ha prelucrat /an) 28,479 20,196 18,340 20,209 22,319 21,731 19,554

Notă:  Aici, gospodăriile sunt definite drept toate gospodăriile care deţin terenuri proprii (pe lângă casă sau cote mici) şi/sau cote mari. Totalul te-
renurilor include toate terenurile agricole raportate de gospodării, inclusiv terenurile date, în prezent, în arendă. Terenurile disponibile includ 
terenurile luate în arendă, dar fără terenurile date în arendă. veniturile subt ajustate conform Indicatorului Preţului de Consum cu 2010 = 
100 (Indicatorii de Dezvoltare ai Băncii Mondiale, accesat iunie 2015). 
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Tabelul 2. Bunăstarea şi caracteristicile agricole în cadrul exploataţiilor agricole sărace şi non-sărace 

2007 2010 2013

Total sărace alte p-valoare Total sărace alte p-valoare Total sărace alte p-valoare

Numărul gospodăriilor agricole(%) 4.782 28.50 71.50 NA 4,337 25.45 74.55 NA 4,165 14.94 85.06 NA

Dimensiunea medie a gospodăriei 2.76 2.90 2.71 *** 2.66 2.85 2.60 *** 2.46 2.74 2.41 ***

Vârsta medie a capului gospodăriei 54.69 57.18 53.70 *** 55.66 58.17 54.80 *** 56.55 57.96 56.30 **

Capuri de gospodărie de gen 
feminin  (%)

36.91 37.49 36.68 36.96 37.26 36.86 39.16 39.93 34.77 **

Capuri de gospodărie în condiţii de 
sănătate precoce (%)

24.41 28.66 22.71 *** 22.79 27.32 21.24 *** 21.57 23.40 21.25

Nivelul de educaţie al capului 
gospodăriei este redus (%)

14.64 21.92 11.74 *** 12.23 22.41 8.76 *** 8.89 16.04 7.64 ***

Nivelul de educaţie al capului 
gospodăriei este înalt (%)

20.10 9.07 24.50 *** 19.95 8.40 23.89 *** 19.58 5.28 22.09 ***

Nivelul maxim de educaţie în 
gospodărie este redus (%)

10.63 15.60 8.64 *** 8.59 16.44 5.91 *** 6.30 10.69 5.64 ***

Nivelul maxim de educaţie în 
gospodărie este înalt (%)

30.28 15.58 36.14 *** 29.48 13.40 34.96 *** 30.06 10.20 33.55 ***

Gospodării cu membri în căutare de 
lucru  (%)

11.67 15.24 10.25 *** 13.21 16.65 12.04 *** 10.22 17.08 9.02 ***

Gospodării cu membri în condiţie 
de sub-angajare (%)

27.01 33.04 24.83 *** 28.99 40.54 25.19 *** 22.14 34.43 19.97 ***

Venitul mediu al gospodăriei (MDL) 35,910 22,291 41,340 *** 35,522 23,020 39,789 *** 36,605 24,562 38,721 ***

Venitul mediu per capita (equ.) (MDL) 17,084 10,178 19,838 *** 17,484 10,923 19,723 *** 18,911 11,699 20,178 ***

Venitul gospodăriei (% din venitul 
total)

29.04 29.30 28.93 19.10 22.21 18.04 *** 18.17 21.63 17.56 ***

Venitul câştigat non-agricol (%) 27.75 24.88 29.15 *** 30.18 25.28 32.03 *** 28.58 23.92 29.35 ***

Venitul din remitenţe (%) 12.98 5.98 15.76 *** 14.03 6.23 16.70 *** 13.75 6.98 14.93 ***

Dificultăţi de plată pentru produse 
alimentare (%)

37.55 46.67 33.92 *** 40.37 51.77 36.49 *** 35.23 46.95 33.17 ***

Media totalului suprafeţei de teren 
(ha)

1.60 1.55 1.61 1.48 1.52 1.46 1.35 1.36 1.35

- din care în proprietate (%) 99.39 99.62 99.31 * 99.26 99.23 99.28 99.34 99.45 99.32

- din care dat în arendă (%) 30.84 33.17 29.91 ** 29.64 33.28 28.40 *** 27.80 27.94 27.78

- din care disponibil (%) 69.16 66.83 70.09 ** 70.36 66.72 71.60 *** 72.20 72.06 72.22

- din care abandonat (%) 17.11 17.65 16.89 19.59 18.43 19.99 19.43 18.52 19.59

- din care utilizat (%) 52.05 49.18 53.19 *** 50.77 48.29 51.61 ** 52.76 53.54 52.63

Mecanizarea (tractor propriu) (%) 2.06 1.08 2.45 *** 2.65 1.44 3.06 *** 2.31 0.94 2.48 ***

Cota venitului agricol în natură  86.58 88.33 85.89 *** 87.42 90.17 86.49 *** 85.34 88.67 84.75 ***

Productivitatea pământului (MDL/
ha prelucrat /an)

28,479 21,910 31,069 *** 20,209 17,973 20,973 ** 19,554 20,028 19,470

Notă:  Aici, gospodăriile sunt definite drept toate gospodăriile care deţin terenuri proprii (pe lângă casă sau cote mici) şi/sau cote 
mari. Veniturile sunt ajustate conform IPC 2010 = 100 (Indicatorii de Dezvoltare ai Băncii Mondiale, accesat iunie 2015). 
Gospodăriile sărace sunt gospodăriile sub nivelul de sărăcie absolută în fiecare an. Semnificările pentru diferenţele de grup 
sunt indicate la nivel de 1% (***), 5% (**) şi 10% (*).



Tabelul 3. Bunăstarea şi caracteristicile exploataţiilor agricole la nivel de clase de exploataţii 

2007 2010 2013

Total Conform dimensiunii exploataţiei Total Conform dimensiunii exploataţiei Total Conform dimensiunii exploataţiei

<1 ha 1-2 ha >2 ha p-value <1 ha 1-2 ha >2 ha p-value <1 ha 1-2 ha >2 ha p-value

Numărul gospodăriilor agricole(%) 4,782 76.21 13.56 10.23 NA 4,337 79.00 12.34 8.65 NA 4,165 81.32 11.95 6.73 NA

Dimensiunea medie a gospodăriei 2.76 2.67 2.95 3.21 *** 2.66 2.55 2.95 3.29 *** 2.46 2.37 2.74 3.06 ***

Vârsta medie a capului gospodăriei 54.69 54.70 54.54 54.81 55.66 55.77 55.34 55.95 56.55 56.83 55.56 54.88 ***

Capuri de gospodărie de gen feminin  (%) 36.91 39.64 30.95 24.12 *** 36.96 40.33 27.85 19.52 *** 39.16 42.76 27.11 16.56 ***

Capuri de gospodărie în condiţii de sănătate precoce (%) 24.41 24.33 26.25 22.50 22.79 23.21 21.04 21.95 21.57 22.09 19.38 19.04

Nivelul de educaţie al capului gospodăriei este redus (%) 14.64 15.14 14.06 11.65 * 12.23 13.02 9.64 8.96 *** 8.89 9.58 5.47 6.78 ***

Nivelul de educaţie al capului gospodăriei este înalt (%) 20.10 21.22 17.18 14.93 *** 19.95 20.49 16.96 18.15 * 19.58 20.26 15.11 19.60 **

Nivelul maxim de educaţie în gospodărie este redus (%) 10.63 11.78 7.98 5.63 *** 8.59 9.63 5.03 4.34 *** 6.30 7.21 2.83 1.56 ***

Nivelul maxim de educaţie în gospodărie este înalt (%) 30.28 30.90 28.02 28.07 29.48 29.65 27.17 29.93 30.06 29.40 28.48 41.30 ***

Gospodării cu membri în căutare de lucru  (%) 11.67 11.22 11.51 15.39 ** 13.21 12.68 16.47 12.90 * 10.22 9.61 14.17 10.84 **

Gospodării cu membri în condiţie de sub-angajare (%) 27.01 25.41 29.78 33.81 *** 28.99 27.38 33.76 35.50 *** 22.14 20.15 28.14 34.21 ***

Venitul mediu al gospodăriei (MDL) 35,910 35,254 35,959 40,855 *** 35,522 34,965 37,126 38,018 * 36,605 35,476 39,504 44,578 ***

Venitul mediu per capita (equ.) (MDL) 17,084 17,190 16,044 17,659 * 17,484 17,747 16,855 15,899 *** 18,911 18,854 19,017 18,690

Venitul gospodăriei (% din venitul total) 29.04 25.00 40.16 44.42 *** 19.10 16.96 23.37 32.89 *** 18.17 15.91 25.04 33.66 ***

Venitul câştigat non-agricol (%) 27.75 30.05 21.72 18.34 *** 30.18 31.06 28.30 24.85 *** 28.58 28.68 29.25 40.00

Venitul din remitenţe (%) 12.98 12.79 12.84 14.43 14.03 13.67 16.43 14.08 13.75 13.33 15.33 15.34

Dificultăţi de plată pentru produse alimentare (%) 37.55 38.05 34.70 37.73 40.37 39.71 43.25 42.49 35.23 35.69 35.89 29.18 *

Gospodării agricole sărace (%) 28.50 30.20 26.23 19.26 *** 25.45 25.68 26.03 22.74 14.94 14.91 14.29 16.68

Media totalului suprafeţei de teren (ha) 1.60 1.32 1.78 3.40 *** 1.48 1.18 1.96 3.52 *** 1.35 1.09 1.87 3.69 ***

- din care în proprietate (%) 99.39 99.57 98.47 99.34 *** 99.26 99.61 98.35 97.42 *** 99.34 99.59 98.51 97.78 ***

- din care dat în arendă (%) 30.84 38.37 9.28 2.46 *** 29.64 34.80 14.14 3.16 *** 27.80 31.79 12.77 4.96 ***

- din care disponibil (%) 69.16 61.63 90.72 97.54 *** 70.36 65.20 85.86 96.84 *** 72.20 68.20 87.23 95.04 ***

- din care abandonat (%) 17.11 16.40 17.26 22.36 *** 19.59 18.59 21.70 26.07 *** 19.43 19.87 17.13 18.57 *

- din care utilizat (%) 52.05 45.36 73.43 75.18 *** 50.77 46.61 64.16 70.78 *** 52.76 48.33 70.11 76.46 ***

Mecanizarea (tractor propriu) (%) 2.06 0.67 3.37 10.68 *** 2.65 0.82 4.15 17.28 *** 2.31 0.92 4.18 15.76 ***

Cota venitului agricol în natură  86.58 86.62 86.70 86.16 * 87.42 87.75 87.24 84.59 * 85.34 86.16 84.39 77.34 ***

Productivitatea pământului (MDL/ha prelucrat /an) 28,479 34,060 12,557 9,667 *** 20,209 23,674 7,839 6,537 *** 19,554 22,585 7,542 5,823 ***

Notă: Gospodării agricole sunt definite aici ca toate gospodăriile din mediul urban şi rural care deţin terenuri individuale de pământ (pe lângă casă sau cote mici) şi/sau cote mari. Gospodăriile sunt grupate în funcţie 
de clase de dimensiune a exploataţiilor definite pe baza suprafeţei totale de terenuri disponibile. Suprafaţa totală a terenurilor disponibile include terenurile în proprietate minus terenurile date în arendă plus 
terenurile luate în arendă, adică terenurile pe care familia îşi poate extinde producţia pe termen scurt (în caz contrar, terenul este lăsat pârloagă); stabilitatea relativă a contractelor de arendă determină disponibi-
litatea terenurilor pentru o perioadă rezonabilă de timp, fiind puţin probabil ca o familie să obţină terenul dat în arendă  înapoi în scurt timp. Veniturile sunt ajustate în funcţie de Indicele Preţurilor de Consum 
cu 2010 = 100 (Indicatorii de Dezvoltare ai Băncii Mondiale, accesat iunie 2015). Semnificările pentru diferenţele de grup sunt indicate la nivel de 1% (***), 5% (**) şi 10% (*).



Tabelul 4. Bunăstarea şi caracteristicile exploataţiilor agricole la nivel de tipuri de exploataţii (de subzistenţă versus orientate spre piaţă)

2007 2010 2013

Total subzistenţă alte p-valoare Total subzistenţă alte p-valoare Total subzistenţă alte p-valoare

Numărul gospodăriilor agricole(%) 4,679 72.36 27.64 NA 4,268 77.24 22.76 NA 4,089 73.65 26.35 NA

Dimensiunea medie a gospodăriei 2.77 2.74 2.86 ** 2.67 2.63 2.82 *** 2.47 2.42 2.61 ***

Vârsta medie a capului gospodăriei 54.69 55.29 53.14 *** 55.70 56.29 53.70 *** 56.48 57.31 54.16 ***

Capuri de gospodărie de gen feminin  (%) 36.64 38.37 32.11 *** 36.64 39.12 28.21 *** 38.95 42.12 30.07 ***

Capuri de gospodărie în condiţii de sănătate precoce (%) 24.33 26.66 18.24 *** 22.57 23.95 17.87 *** 21.25 22.48 17.83 ***

Nivelul de educaţie al capului gospodăriei este redus (%) 14.55 15.91 11.00 *** 12.23 13.92 6.50 *** 8.83 10.05 5.44 ***

Nivelul de educaţie al capului gospodăriei este înalt (%) 19.57 18.83 21.49 * 19.86 19.77 20.16 19.57 19.41 19.93

Nivelul maxim de educaţie în gospodărie este redus (%) 10.62 11.72 7.73 *** 8.58 9.86 4.26 *** 6.25 7.25 3.44 ***

Nivelul maxim de educaţie în gospodărie este înalt (%) 29.77 28.97 31.84 * 29.42 28.96 30.98 30.10 29.35 32.22

Gospodării cu membri în căutare de lucru  (%) 11.69 11.60 11.92 13.31 13.09 14.07 10.18 9.39 12.40 **

Gospodării cu membri în condiţie de sub-angajare (%) 27.33 26.98 28.17 29.10 28.69 30.42 22.29 20.92 26.17 ***

Venitul mediu al gospodăriei (MDL) 35,912 33,683 41,748 *** 35,548 34,051 40,628 *** 36,648 34,800 41,811 ***

Venitul mediu per capita (equ.) (MDL) 17,055 16,005 19,804 *** 17,423 16,851 19,364 *** 18,896 18,145 20,995 ***

Venitul gospodăriei (% din venitul total) 28.90 25.05 42.60 *** 19.44 14.46 36.37 *** 18.63 12.80 34.93 ***

Venitul câştigat non-agricol (%) 27.54 28.33 24.77 *** 30.33 31.18 26.87 *** 28.48 28.90 27.45

Venitul din remitenţe (%) 13.07 13.80 11.17 *** 14.03 14.97 10.84 *** 13.79 14.79 11.01 ***

Dificultăţi de plată pentru produse alimentare (%) 37.32 38.42 34.44 ** 40.46 41.44 37.11 ** 35.10 36.00 32.59 *

Gospodării agricole sărace (%) 28.53 30.31 23.86 *** 25.48 26.42 22.28 ** 15.03 15.72 13.11 *

Media totalului suprafeţei de teren (ha) 1.64 1.566 1.823 *** 1.50 1.434 1.729 *** 1.39 1.265 1.720 ***

- din care în proprietate (%) 99.38 99.40 99.31 99.25 99.37 98.86 * 99.32 99.38 99.18

- din care dat în arendă (%) 31.57 31.69 31.25 29.96 29.29 30.86 28.34 27.80 29.87

- din care disponibil (%) 68.43 69.31 68.75 70.04 70.31 69.14 71.65 72.20 70.13

- din care abandonat (%) 15.37 14.90 16.60 * 18.50 18.07 19.92 17.66 18.02 16.65

- din care utilizat (%) 53.06 53.40 52.15 51.54 52.22 49.22 ** 54.00 54.18 53.47

Mecanizarea (tractor propriu) (%) 2.12 1.31 4.24 *** 2.70 1.48 6.82 *** 2.37 1.26 5.46 ***

Cota venitului agricol în natură  86.58 99.55 52.63 *** 87.42 99.79 45.48 *** 85.34 99.79 44.96 ***

Productivitatea pământului (MDL/ha prelucrat /an) 28,836 26,373 35,541 *** 20,288 16,145 35,287 *** 19,617 16,509 28,579 ***

Notă: Gospodării agricole sunt definite aici ca toate gospodăriile din mediul urban şi rural care deţin terenuri individuale de pământ (pe lângă casă sau cote mici) şi/sau cote mari. Exploataţiile 
de subzistenţă sunt acele exploataţii care câştigă mai mult de 90% din venitul lor agricol în natură. Veniturile sunt ajustate în funcţie de Indicele Preţurilor de Consum cu 2010 = 100 
(Indicatorii de Dezvoltare ai Băncii Mondiale, accesat iunie 2015). Semnificările pentru diferenţele de grup sunt indicate la nivel de 1% (***), 5% (**) şi 10% (*).



Tabelul 5. Bunăstarea şi caracteristicile exploataţiilor agricole la nivel de amplasare – în locaţii periferice sau urbane (măsurat ca proximitate de Chişinău)

2007 2010 2013

Total centru periferie p-val-re Total centru periferie p-val-re Total centru periferie p-val-re

Numărul gospodăriilor agricole(%) 4,782 24.77 75.23 NA 4,337 26.08 73.92 NA 4,165 26.10 73.90 NA

Dimensiunea medie a gospodăriei 2.76 2.93 2.71 *** 2.66 2.78 2.62 *** 2.46 2.59 2.41 ***

Vârsta medie a capului gospodăriei 54.69 53.77 54.99 ** 55.66 53.48 56.43 *** 56.55 55.40 56.95 ***

Capuri de gospodărie de gen feminin  (%) 36.91 34.95 37.55 36.96 37.95 36.61 39.16 36.07 40.25 **

Capuri de gospodărie în condiţii de sănătate precoce (%) 24.41 24.94 24.23 22.79 19.37 24.00 *** 21.57 21.73 21.52

Nivelul de educaţie al capului gospodăriei este redus (%) 14.64 11.45 15.69 *** 12.23 8.12 13.68 *** 8.89 5.29 10.17 ***

Nivelul de educaţie al capului gospodăriei este înalt (%) 20.10 20.85 19.86 19.95 23.02 18.87 * 19.58 21.53 18.89

Nivelul maxim de educaţie în gospodărie este redus (%) 10.63 7.60 11.62 *** 8.59 5.21 9.78 *** 6.30 3.82 7.18 ***

Nivelul maxim de educaţie în gospodărie este înalt (%) 30.28 32.60 29.51 * 29.48 33.30 28.13 *** 30.06 33.08 28.99 **

Gospodării cu membri în căutare de lucru  (%) 11.67 11.61 11.69 13.21 14.79 12.66 10.22 13.51 9.06 ***

Gospodării cu membri în condiţie de sub-angajare (%) 27.01 28.20 26.61 28.99 25.56 30.21 *** 22.14 20.11 22.85 *

Venitul mediu al gospodăriei (MDL) 35,910 44,129 33,204 *** 35,522 41,436 33,435 *** 36,605 42,152 34,646 ***

Venitul mediu per capita (equ.) (MDL) 17,084 19,920 16,151 *** 17,484 19,735 16,690 *** 18,911 20,747 18,263 ***

Venitul gospodăriei (% din venitul total) 29.04 25.00 30.37 *** 19.10 13.51 21.07 *** 18.17 14.68 19.40 ***

Venitul câştigat non-agricol (%) 27.7 36.16 24.98 *** 30.18 43.50 25.48 *** 28.5 38.64 25.02 ***

Venitul din remitenţe (%) 12.98 11.33 13.52 ** 14.03 11.9 14.78 *** 13.75 11.22 14.64 ***

Dificultăţi de plată pentru produse alimentare (%) 37.55 44.17 35.37 *** 40.37 41.80 39.87 35.23 35.43 35.16

Gospodării agricole sărace (%) 28.50 22.10 30.61 *** 25.45 21.01 27.01 *** 14.94 10.11 16.65 **

Media totalului suprafeţei de teren (ha) 1.60 0.97 1.80 *** 1.48 0.79 1.72 *** 1.35 0.77 1.56 ***

- din care în proprietate (%) 99.39 99.01 99.52 ** 99.26 99.29 99.26 99.34 99.61 99.25 *

- din care dat în arendă (%) 30.84 12.46 36.90 *** 29.64 9.96 36.58 *** 27.80 9.04 34.43 ***

- din care disponibil (%) 69.16 87.54 63.10 *** 70.36 90.04 63.42 *** 72.20 90.96 65.57 ***

- din care abandonat (%) 17.11 26.26 14.10 *** 19.59 29.22 16.19 *** 19.43 27.93 16.43 ***

- din care utilizat (%) 52.05 61.28 49.01 *** 50.77 60.81 47.23 *** 52.76 63.03 49.14 ***

Mecanizarea (tractor propriu) (%) 2.06 2.17 2.02 2.65 2.44 2.72 2.31 2.01 2.41

Cota venitului agricol în natură  86.58 81.92 88.04 *** 87.42 84.40 88.46 *** 85.34 82.86 86.19 ***

Productivitatea pământului (MDL/ha prelucrat /an) 28,479 31,964 27,382 * 20,209 17,155 21,240 *** 19,554 18,087 20,056

Notă: Gospodării agricole sunt definite aici ca toate gospodăriile din mediul urban şi rural care deţin terenuri individuale de pământ (pe lângă casă sau cote mici) şi/sau cote mari. Zonele periferice, contrar celor centrale, sunt definite ca fiind 
amplasate la o distanţă de drum mai mare de 60 km de capitala oraşul Chişinău. Suprafaţa totală a terenurilor include toate terenurile exploataţiei raportate de gospodărie, inclusiv terenurile date, la moment, în arendă. Veniturile sunt 
ajustate în funcţie de Indicele Preţurilor de Consum cu 2010 = 100 (Indicatorii de Dezvoltare ai Băncii Mondiale, accesat iunie 2015). Semnificările pentru diferenţele de grup sunt indicate la nivel de 1% (***), 5% (**) şi 10% (*).rice, 
contrar celor centrale, sunt definite ca fiind amplasate la o distanţă de drum mai mare de 60 km de capitala oraşul Chişinău. Suprafaţa totală a terenurilor include toate terenurile exploataţiei raportate de gospodărie, inclusiv terenurile 
date, la moment, în arendă. Veniturile sunt ajustate în funcţie de Indicele Preţurilor de Consum cu 2010 = 100 (Indicatorii de Dezvoltare ai Băncii Mondiale, accesat iunie 2015). Semnificările pentru diferenţele de grup sunt indicate la 
nivel de 1% (***), 5% (**) şi 10% (*).
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4. Modele de bunăstare 
ale exploataţiilor mici în 
contextul modificării 
structurale a agriculturii
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Sărăcia rurală în ţările mai puţin dezvoltate se află în strânsă corelare cu dezvoltarea structurală a agriculturii şi 
modelele mijloacelor de trai ale exploataţiilor agricole. La începutul capitolului este abordată problema existen-
ţei unei structuri dinamice a dimensiunii exploataţiei şi prevalarea, în prezent în Moldova, a orientării spre sub-
zistenţă. În continuare, sunt identificaţi factorii care asistă sau împiedică anumite tipuri de bunăstare, cum ar fi 
integrarea de piaţă, creşterea exploataţiei şi diversificarea surselor alternative de venit. În final, sunt discutate 
implicaţiile sărăciei la nivelul diferitor strategii de trai.

4.1 Are loc oare o modificare structurală? Modificările la nivel de 
dimensiune a exploataţiei şi orientare spre subzistenţă

În acest capitol este utilizat eşantionul CGBC şi, în special, variaţiile indicatorilor principali  de schimbări struc-
turale. Deşi setul de date acoperă câteva zeci de mii de gospodării, o singură observaţie este relevantă pentru 
circa 13.505 cazuri. Un set deplin de date pentru o perioadă de patru ani este raportat pentru mai puţin de 6% 
din gospodăriile din eşantion. Acest fapt limitează utilizarea estimatorilor datelor dinamice din setul de eşantion.

În mod general, nu se observă ieşiri de exploataţii, iar vânzările de terenuri sunt foarte limitate în număr, fapt ce 
implică piedici serioase pentru posibilităţile de creştere a exploataţiilor. Un indicator puternic al schimbărilor 
structurale ar fi situaţia în care s-ar atesta un număr semnificativ de cazuri când exploataţiile agricole renunţă 
deplin sau, cel puţin, parţial, la terenurile lor. Or, după cum indică analiza noastră din capitolul precedent, aşa 
tip de tranzacţii nu este observat, în general, în mod frecvent.  Sunt luate în consideraţie doar acele gospodării 
care sunt urmărite în cadrul CBGC în mod consecutiv. În primul rând, se observă nouă cazuri de ieşiri ale ex-
ploataţiilor în rezultatul vânzării tuturor terenurilor deţinute în proprietate şi toate aceste tranzacţii datează anul 
2008. În al doilea rând, ponderea agricultorilor care vând sau cumpără o parte din terenuri scade în mod pro-
gresiv: în perioada 2007-2008 au fost înregistraţi 23,2% din agricultorii raportaţi care şi-au modificat valoarea 
terenurilor în proprietate, în timp ce în perioada 2012+2013 numărul acestora a constituit doar 7,0%. Scăderea 
observată este substanţială şi la nivel de valoare totală a terenurilor implicate: 10.6% din terenurile în proprieta-
tea privată a agricultorilor urmăriţi  şi-au schimbat proprietarul în perioada 2007-2008, şi doar 3,6% în perioada 
2012-2013. Cifrele respective denotă reducerea treptată a dinamicii pieţei funciare, cel puţin la nivel de exploa-
taţii familiale. In plus, ponderea agricultorilor angajaţi în contracte de arendă scade - de la 40,1% în 2007 la 
36.9% în 2013. Ponderea proprietarilor care au dat în arendă terenurile a scăzut de la 39.0% la 35.8%, pe când 
cea a arendaşilor a crescut uşor de la 1.5% la 1.7%. În final, ponderea agricultorilor care şi-au modificat valoarea 
terenurilor arendate a scăzut, la fel, de la 12,0% în perioada 2007-2008 la 6,2% în 2013. Astfel, consolidarea 
terenurilor pe bază de arendă reprezintă o situaţie destul de răspândită în rândul agricultorilor, care tind să-şi dea 
în arendă terenurile pe perioade îndelungate de timp.

Modificarea structurală este lentă şi creşterea exploataţiilor reprezintă mai mult o excepţie decât re-
gulă. Modificările structurale sunt, deseori, discutate în contextul schimbării dimensiunii exploataţiilor. Creşterea 
dimensiunii exploataţiei este deseori considerată a fi un semnal al creşterii competitivităţii şi a economiilor de 
scară. Or, după cum a fost menţionat anterior, se observăm, în general, o scădere generală a dimensiunii exploa-
taţiei la nivelul exploataţiilor familiale mici acoperite în eşantionul CBGC în Moldova. Cel puţin o parte din tere-
nurile eliberate trebuie să fi fost preluate de exploataţiile comerciale mari care nu sunt incluse în CBGC. Creşterea 
exploataţiei la nivelul exploataţiilor mici reprezintă mai mult o excepţie, şi nu o regulă: marea majoritate a exploa-
taţiilor nu şi-au schimbat categoria de dimensiune pe parcursul perioadei observate, indiferent dacă sunt conside-
rate cifrele privind terenurile totale sau terenurile disponibile (tabelul 6). Dacă considerăm valoarea totală a tere-
nurilor (inclusiv cele date în arendă), probabilitatea creşterii unei exploataţii este cert mai mică ca probabilitatea 
reducerii ei (2,2% versus 5,6%). Această diferenţă este şi mai pronunţată dacă considerăm valoarea terenurilor de 
care exploataţie într-adevăr dispune, adică terenurile în proprietate minus terenurile date în arendă plus terenurile 
luate în arendă. Astfel, putem concluziona că, schimbările structurale afectează, la momentul actual, doar o mică 
parte a exploataţiilor agricole mici familiale. 
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Tabelul 6 Matricea probabilităţii schimbării clasei de dimensiune la nivel de terenuri totale şi disponibile
Total terenuri Terenuri disponibile

La….
De la…

mici 
<2ha

mai mari 
>2ha Total mici  

<2ha
mai mari 

>2ha Total

Mici      (frecvenţa) 
<2ha 5,549 127 5,676 7,462 101 7,563

(probabilitatea) 97.8 2.2 100.0 98.7 1.3 100.0
Mai mari    
(frecvenţa) 
>2ha 154 2,619 2,773 145 732 877

(probabilitatea) 5.6 94. 5 100.0 16.5 83.5 100.0

Notă: Cifrele în caractere aldine denotă probabilităţile de creştere sau reducere a exploataţiei. Analiza face referinţă la eşantionul 
CGBC pentru perioada 2007-2013.

Tabelul 7 Matricea probabilităţii schimbării tipului de exploataţie: de subzistenţă versus orientate spre integrarea pe piaţă 
La….

De la… Orientate spre piaţă De subzistenţă Total

Orientate spre piaţă           
(frecvenţa) 1,270 806 2,076
                                          (probabilitatea) 61.2 38.8 100.0
De subzistenţă                   (frecvenţa)
                                          (probabilita-
tea)

823 5,346 6,169

13.3 86.7 100.0

Notă: Cifrele în caractere aldine denotă probabilităţile de trecere în altă categorie de tip de exploataţie; exploataţiile de subzistenţă 
sunt definite drept cele în care ponderea venitului agricol în natură constituie mai mult de 90%. Analiza face referinţă la eşantionul 
CGBC pentru perioada 2007-2013. 

În continuare, exploataţiile agricole mici denotă un interes redus faţă de activităţile de comercializare şi integra-
re pe piaţă. În loc, ele par să tranziteze înapoi spre agricultura de subzistenţă. Situaţia dată este ilustrată în tabe-
lul 7, care arată că, probabilitatea tranzitării spre agricultura pur de subzistenţă (adică 90% din auto-consum) 
este mult mai mare decât cea opusă (39% versus 13%). Pe de o parte, dinamica nu este foarte înaltă. Or, pe de 
altă parte, după cum am observat mai sus, există un mic segment mic de agricultori mici cu exploataţii uşor mai 
mari (peste 2 ha), care şi-au sporit cota producţiei comercializate în ultimul timp. Însă, nu este car dacă acest 
lucru va duce la crearea unor afaceri agricole familiale competitive pe segmentul de mijloc.  Dar, chiar şi pentru 
cei care sunt clar deschişi pentru comercializeze, adoptarea treptată de către Republica Moldova a regulamente-
lor UE privind siguranţa alimentară, trasabilitatea, etc., va impune probleme şi provocări majore, acest fiind, 
probabil, şi unul din motivele nivelului înalt de probabilitate a tranzitării înapoi spre categoria de subzistenţă. 
Marea majoritate a exploataţiilor mici nu sunt în stare să suporte valoarea investiţiilor necesare, fiind impuse , în 
aşa mod, să recurgă la canale comerciale mai mult neformale dacă intenţionează să se menţină pe piaţă.
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Caseta 3: Agricultura de subzistenţă: o plasă de siguranţă 
care împiedică consolidarea şi creşterea exploataţiilor?
Pentru a înţelege motivele de persistenţă a agriculturii de subzistenţă, este necesară considerarea rădă-
cinilor istorice şi a mentalităţii rezultate a micilor agricultori de astăzi. În perioada sovietică, circa 60% din 
forţa de muncă din Moldova a fost ocupată în sectorul agricol şi activităţile conexe. Pe lângă şocul impus bu-
năstării şi mijloacelor de trai, destrămarea fermelor şi industriilor colective a lăsat o mare parte a populaţiei 
ţării cu sentimentul că, decolectivizarea şi privatizarea a constituit un proces inechitabil, în rezultatul căruia un 
grup mic de persoane puternice a preluat cele mai bune active în scopuri proprii  (Petrick & Carter, 2009). 
Această experienţă, dar şi dezvoltarea lentă şi stagnantă a agriculturii şi economiei ţării din momentul destră-
mării Uniunii Sovietice, a generat lipsa de încredere din partea agricultorilor mici în politicile guvernamentale 
(Gorton & White, 2003). Mai mult, criza financiară din Rusia din 1998 şi scandalurile şi falimentele recente 
au distrus încrederea în sectorul bancar. 
Toate acestea au dus la apariţia mentalităţii în favoarea plaselor de siguranţă private, în loc de bazarea pe orga-
nizaţii formale şi sectorul bancar: majoritatea populaţiei, inclusiv agricultorii, preferă să-şi păstreze banii în 
numerar, în pofida riscului valutar. O sursă importantă de reţele de siguranţă private o reprezintă remitenţele. 
Acestea constituie, deseori, unicul venit consistent, care este cel mai greu de detectat, chiar şi în cadrul CBGC, 
motivul fiind tendinţa familiilor de a evita impozitarea. Remitenţele, atunci când nu sunt folosite pentru 
consum, sunt investite în active de genul mini-autobuzelor sau apartamentelor în oraş. Agricultorii mici, care, 
de obicei, nu deţin capacităţi de investire, tind să-şi păstreze cele câteva hectare pe care le deţin drept sursă de 
siguranţă în timpurile grele. În carul interviurilor, mulţi agricultori au indicat că „pământul hrăneşte oame-
nii”. Într-adevăr, pământul reprezintă plasa de siguranţă personală a micilor agricultori (în special, a celor 
mai vârstnici), care nu au acces la un sistem de bunăstare viabil de stat.

Situaţia dată explică bine incidenţa foarte rară a vânzării terenurilor.  In schimb, terenul este fie cultivat, mai ales 
în scopuri de subzistenţă, fie dat în arendă exploataţiilor comerciale mari, fie, pur şi simplu, lăsat pârloagă. 
Din moment ce aşa comportament este deplin raţional în situaţia creată, schimbările structurale către tran-
zitarea spre o clasă de mijloc a exploataţiilor familiale orientate spre piaţă sunt vădit periclitate. Politicile agri-
cole care vizează crearea unui sector agricol familial mai competitiv se vor confrunta cu situaţii de reticenţă, 
dacă nu chiar lipsă de interes, din partea agricultorilor din cauza axării acestora pe agricultura de subzistenţă. 
Astfel,  dorinţa agricultorilor de a participa în programe de consolidare va fi vădit scăzută10.

Dinamici noi pe piaţa funciară vor apărea atunci când vor veni generaţiile viitoare, care au o percepţie crescând 
negativă faţă de activităţile agricole. Aceste generaţii vor fi mai deschise pentru vânzarea terenurilor deţinute 
în proprietate atunci când vor vedea oportunităţile de trai mai bun în capitală sau în străinătate. Or, experienţa 
arată că, chiar şi în rândul migranţilor urbani sau internaţionali (majoritatea cărora se tem că nu vor beneficia 
de pensii în ţara-gazdă), terenul de pământ toate fi considerat drept opţiune de rezervă în cazul celui mai pesi-
mist scenariu sau, atunci când migraţia este reuşită, pământul ar putea fi păstrat din motive nostalgice. Mai 
mult, chiar şi în cazul unei dinamici mai active a pieţei funciare, exploataţiile mari ar putea aplica pozi-
ţia lor de negociere mai solidă comparativ cu noile afaceri familiale de nivel mijlociu (caseta 1).

[pe baza interviurilor de calitate realizate de Piras şi Botnarenco (2015) 
şi experienţa echipei privind alte economii în tranziţie cu segmente persistente ale agriculturii de 

subzistenţă]

În mod similar, scade şi interesul faţă de agricultura comercială drept principala sursă de venit. Exploataţiile 
comerciale cu normă întreagă sunt definite în acest raport drept exploataţiile agricole în care cota-parte a veni-
tului agricol în natură este sub 90%, iar cota-parte a venitului agricol în venitul total al gospodăriei este de 50% 
sau mai mult. Acest grup este foarte mic in eşantionul analizat  de la bun început, şi probabilitatea renunţării al 
10 Într-adevăr, programul curent de subsidii pentru consolidare a pământurilor nu a adus rezultatele scontate. În 2013, au fost raportate doar 6 
tranzacţii  (Banca Mondială, 2015b).
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activităţile agricole comerciale cu normă deplină (tabelul 8) este mai mare ca cea de tranzitare din categoria comer-
cială spre cea de subzistenţă (tabelul 7). Intrarea în această categorie de activităţi agricole comerciale cu normă 
deplină denotă o probabilitate foarte joasă de 3.8 (tabelul 8). Această situaţie poate fi considerată drept un semnal 
puternic al faptului că, marea majoritate a exploataţiilor agricole mici manifestă un interes redus faţă de dezvolta-
rea activităţilor lor agricole. In schimb, exploataţiile sunt menţinute în calitate de activitate secundară, orientată 
spre subzistenţă,  în timp ce strategiile de trai sunt direcţionate către sectorul non-agricol. 

Tabelul 8 Matricea probabilităţii schimbării tipului de exploataţii: 
exploataţii comerciale cu normă deplină vs. exploataţii diversificate / de subzistenţă 

La ….
De la … Expl. com. cu normă deplină Expl. cu normă redusă non-agricole 

Total

Exploataţii comerciale       (frecvenţa) 
cu normă deplină             (probabilitatea) 333 378 711
 46.8 53.2 100.0

Expl. cu normă redusă    (frecvenţa)      non-
agricole                   (probabilitatea)

293 7,445 7,738
3.8 96.2 100.0

Notă: Prima linie în fiecare celulă indică frecvenţa, a doua linie – probabilitatea. Cifrele în caractere aldine denotă probabilitatea tranzitării în cea-
laltă categorie de tip de exploataţie; Exploataţiile comerciale cu normă întreagă sunt definite în acest raport drept exploataţiile agricole în care 
cota-parte a venitului agricol în natură este sub 90%, iar cota-parte a venitului agricol în venitul total al gospodăriei este de 50% sau mai mult. 
Analiza se refera la eşantionul CBGC în perioada 2007-2013. 

În termeni generali, exploataţiile agricole mici au posibilităţi foarte limitate de a realiza activităţi comerciale şi 
de a-şi extinde dimensiunea exploataţiei, chiar dacă manifestă aşa interes şi dorinţă. Micşorarea exploataţiilor şi 
tendinţa de reducere a activităţilor agricole la nivelul producţiei de subzistenţă ar putea, teoretic, deschide opor-
tunităţi noi de creştere şi modernizare pentru exploataţiile cu potenţial. Or, după cum a fost menţiona mai sus, 
piaţa de arendă funciară nu este destul de dinamică. În timp ce mulţi agricultori dau în arendă cotele mari ex-
ploataţiilor comerciale mari, situaţia dată nu induce la o dinamică vizibilă în eşantionul observat de exploataţii 
familiale mici (în cazul în care aceste exploataţii nu sunt incluse). Tranzacţiile de arendă funciară la nivelul ex-
ploataţiilor familiale sunt foarte puţine. Situaţia dată se conformă rezultatelor intervievării: agricultorii mici au 
indicat că îşi păstrează terenurile în calitate de garanţie pentru a asigura un nivel minim de trai pentru familiile 
lor (caseta 4).
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Caseta 4: Realitatea pieţelor de arendă funciară – deţin oare 
agricultorii mici control deplin asupra cotelor mari din 
proprietatea lor?
Mulţi agricultori mici din Moldova, care au primit cote mari după destrămarea fermelor colective, arendează 
terenurile respective liderului local. Această persoană este, deseori, fostul şef al fermei colective locale, care 
poate aplica cunoştinţele obţinute în această funcţie anterioară. Liderii gestionează exploataţii comerciale mari 
însuşi sau sub-contractează agricultori comerciali mari (locali sau din afara satului), care negociază propriile 
contracte de arendă cu liderul.

În mod interesant, mai mulţi agricultori mici intervievaţi din raioanele de centru şi nord nu au putut identifica 
propriile lor cote mari. Iniţial, cotele erau delimitate în mor fizic de inginerii cadastrali din sat. Or, cotaşii nu 
şi-au primit terenurile în mod automat, fiind oferiţi doar posibilitatea de a da în arendă aceste terenuri exploa-
taţiilor comerciale locale. Astfel, aceşti agricultori nu au deţinut niciodată control deplin asupra pământului lor. 
Situaţia dată este descrisă de Dudwick et al. (2007: 23) pentru sudul Moldovei: „Muncitorii din cadrul exploa-
taţiei au indicat că managerul exploataţiei şi-a folosit propriile legături cu autorităţile municipale şi poliţie 
pentru a preveni preluarea de către toate familiile, cu excepţia a două familii conexe, a terenurilor deţinute. 
Restul sătenilor din satul respectiv, care numără 6.000 locuitori, nu deţin titluri de proprietate asupra pământu-
lui şi nu ştiu unde se află terenurile lor fizice.”

Obţinerea accesului efectiv la terenul de pământ, odată ce acesta a fost dat în arendă în aşa mod, implică nevoia 
angajării micilor agricultori în proceduri administrative complexe. Agricultorii au raportat că se confruntă cu 
probleme atunci când încearcă să obţină informaţii clare şi complete, fiind atraşi, în special, în certuri neplăcute cu 
angajaţi primăriei. Mai mult, liderii locali pot, deseori, controla sau influenţa instituţiile locale (primari, consilieri 
săteşti) şi pot face uz de aceste legături, de exemplu, pentru a împiedica procesele administrative (Petrick & Carter, 
2009). Agricultori se tem, de asemenea, şi, probabil, nu fără motive, că, atunci când îşi vor recupera fizic terenuri-
le, vor primi terenuri neatractive, cu fertilitate redusă şi aflate la o distanţă îndepărtată de sat.

Arenda este, în general, practicată în mod mai mult informal, pe bază de contracte de scurta durata (trei ani). 
Condiţiile de arendă prevăd, de obicei, o plată de arendă fixă   (nu cotă din producţie), care este achitată propri-
etarului de teren în natură (o valoare modală de 400 kg de grâu, 100 kg de porumb şi 100 kg de seminţe de 
floarea-soarelui pentru o cotă mare, indiferent de locaţie). Nivelul înalt de informalitate impune riscuri pentru 
ambele părţi. Durata scurtă a contractelor de arendă, care necesită a fi re-încheiate în mod regulat, scade cu 
siguranţă interesul arendaşilor faţă de investiţiile pe termen mai îndelungat. Or, se pare că puterea este, în ge-
neral, pe partea arendaşului, fapt atestat de dovezile empirice demonstrate în cele câteva cazuri când recolta 
mică (evaluată de arendaş!) a determinat reducerea plăţii în natură, uneori până la niveluri nule. De asemenea, 
este comună situaţia când contractele de arendă sunt reînnoite fără ştirea proprietarilor de terenului. Agricul-
torii mici sunt, în general, în situaţii dificile de a rezista unor aşa fel de practici, deoarece depind puternic de 
exploataţiile comerciale locale mari (caseta 1). 

[pe baza interviurilor calitative realizate de Piras şi Botnarenco (2015)]
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4.2 Factorii de dezvoltare şi integrare pe piaţă a exploataţiilor

După cum a fost menţiona anterior,  dezvoltarea exploataţiilor şi integrarea pe piaţă constituie indicatorii clasici ai 
schimbării structurale către un sector mai competitiv şi mai viabil al exploataţiilor familiale. Din moment ce, în Mol-
dova, consolidarea sectorului exploataţiilor agricole familiale este clar împiedicată de fragmentarea terenurilor şi de 
dimensiunile exploataţiilor, care sunt prea mici pentru a realiza activităţi de comercializare viabile, aceste două carac-
teristici necesită o considerare mai profundă în vederea identificării factorilor (sau constrângerilor) aferenţi locali. 

Este necesară o înţelegere mai aprofundată a factorilor care determină menţinerea gospodăriilor agri-
cole mici în situaţia de subzistenţă. Rezultatele unei analize probit de regresie care a avut drept scop estima-
rea factorilor determinanţi ai stării de subzistenţă sunt prezentaţi în tabelul 9. La fel ca şi în analizele preceden-
te, agricultura de subzistenţă – care reprezintă variabila noastră dependentă – reprezintă o valoare fictivă atunci 
când ponderea consumului propriu depăşeşte 90% din venitul exploataţiei (exploataţie de subzistenţă) şi este 
egală cu zero atunci când 10% sau mai mult din totalul producţiei exploataţiei este vândută pe piaţă (exploataţii 
comercial orientate).

Tabelul 9 Factorii majori care determină producţia unei exploataţii de subzistenţă 
Coef. Er. Std. z P>z 95% Interval conf. 

Locaţie rurală 0.147 0.039 3.76 0.000 0.070 0.224
Membri activi -0.020 0.014 -1.41 0.157 -0.049 0.008
Cap gosp. femeie 0.253 0.030 8.3 0.000 0.193 0.313
Vârsta cap. gosp. -0.040 0.006 -6.31 0.000 -0.052 -0.028
Vârsta la pătrat 0.0004 0.00006 7.03 0.000 0.0003 0.0005
Sănătate precară 0.187 0.035 5.43 0.000 0.120 0.255
Venit din pensii 0.140 0.039 3.6 0.000 0.064 0.216
Nivel de educaţie jos 0.075 0.063 1.19 0.234 -0.049 0.199
Mărimea cotei mari -1.57*E-05 1.05*E-06 -14.89 0.000 -1.78*E-05 -1.36*E-05
Locaţia Nord -0.088 0.033 -2.68 0.007 -0.152 -0.024
Locaţia Sud 0.641 0.040 15.85 0.000 0.562 0.721
Constant 1.703 0.169 10.11 0.000 1.373 2.033

sigma_u 1.262 0.038 1.188 1.339

rho 0.614 0.014 0.585 0.642

Wald chi2(11) 753.93

Prob > chi2 0.000

Notă: Analiza face referinţă la datele CGBC pentru perioada 2007-2013, fiind utilizat un estimator xtprobit. 
 N=30,659 observaţii gospodării casnice.

Variabilele independente sunt: 1. „locaţie rurală” – o valoare fictivă care se referă la locul de amplasare a gospodăriei – în 
spaţiu urban sau rural (urban = 1, rural = 2); 2. „membri activi” – numărul de membri ai gospodăriei în vârstă de muncă; 
3. „cap de gospodărie femeie” – o valoare fictivă care indică genul capului de gospodăriei (masculin = 0, feminin = 1); 4. 
„vârsta capului de gospodărie” şi „vârsta la pătrat” – vârsta şi vârsta la pătrat a capului gospodăriei; 5. „starea de sănătate” 
– o valoare fictivă bazată de estimarea sănătăţii de către capul gospodăriei pe scara Likert  1-5 (mediu spre foarte bun = 0, 
rău şi foarte rău = 1); 6. „veniturile din pensii” - arată dacă o gospodărie beneficiază de o pensie (nu = 0, da = 1); 7. „nivel 
de educaţie scăzut” – o valoare fictivă reprezentând cel mai înalt nivel de educaţie în cadrul gospodăriei (nivelul secundar 
sau superior = 0, nivelul primar sau inferior = 1); 7. „mărimea cotei mari” – suprafaţa totală a cotei mari în metri pătraţi; 8. 
„Locaţia Nord” şi „Locaţia Sud” – valori fictive indicând locul de amplasare a exploataţiei – în regiunea de nord sau sud, 
respectiv, ( ‚Locaţia Centru’ este omisă). 
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Caracteristicile exploataţiei şi ale familiei reprezintă factori determinanţi importanţi ai orientării ex-
ploataţiei – spre piaţă sau spre subzistenţă. Rezultatele regresiei indică clar faptul că, anumite caracteristici 
de familie limitează posibilităţile (şi interesul) de integrare pe piaţă. Atunci când gospodăria este condus de o 
femeie şi/au capul gospodăriei are probleme de sănătate sau o vârstă înaintată, este mai mare probabilitatea ca 
această gospodărie să se bazeze pe subzistenţă. Integrarea de piaţă creşte până la o anumită vârstă a capului 
gospodăriei şi începe să scadă doar la niveluri de vârstă foarte înalte, fapt demonstrat de valorile coeficientului 
de vârstă la pătrat. Coeficientul pozitiv al variabilei care indică venitul din pensii ale gospodăriei reiterează ca-
racterul determinant al factorului de vârstă pentru agricultura de subzistenţă11. Or, în cazul în care gospodăria 
este situată într-o zonă urbană sau în Nord, probabilitatea ca această gospodărie să utilizează întreaga sa pro-
ducţie agricolă pentru propriul consum scade. Orientarea spre subzistenţă este negativ legată, în continuare, de 
suprafaţa crescândă a cotei mari.  

În pofida unei pieţe funciare statice, există exploataţii care se reduc sau cresc în timp. Lipsa unui segment 
al exploataţiilor familiale de dimensiuni mijlocii este conexă numărului limitat de schimbări la nivel de dimensi-
une a exploataţiei (capitolul 4.1). Totuşi, este interesant de urmărit factorii care diferenţiază exploataţiile care se 
dezvoltă (reduc) de cele stabile. Această observare a fost realizată pe baza unei analize de regresie logistică mul-
tidimensională (tabelul 10). Variabila dependentă poate presupune trei valori diferite: „-1”, atunci când exploa-
taţia se reduce comparativ cu anul precedent, „0”, atunci când nu există nici un fel de schimbare şi „1”, atunci 
când exploataţia se dezvoltă. Unităţile folosite sunt gospodării agricole pentru care există date disponibile pen-
tru (cel puţin doi) ani consecutivi. În termeni generali, se atestă 746 cazuri de reducere a exploataţiei, 783 cazuri 
de dezvoltare a exploataţiei şi 6.926 cazuri stabile (tabelul 10). 

Criza din 2009 a indus anumite variaţii pe piaţa funciară în acest an, dar efectul ei a fost limitat şi nu 
s-a extins în anii următori. În 2009, probabilitatea de reducere sau dezvoltare a exploataţiilor a fost destul de 
înaltă (tabelul 10). În acest an, Moldova a fost afectată de criza financiară mondială, care, în paralel cu alte efec-
te, a cauzat o creştere dramatică a remitenţelor. După seceta din 2012, observăm o scădere dramatică a dinami-
cii terenurilor în anul următor.  

Modificarea dimensiunii exploataţiei este legată de un şir de caracteristici de familie şi de locaţia ex-
ploataţiei (tabelul 10). O dimensiune mai mare a familiei se asociază cu o creştere mai dinamică: gospodăriile 
casnice mai mari au posibilitatea de a utiliza munca familiei pentru a gestiona exploataţii mai mari. Vârstă mai 
înaintată a capilor de gospodărie este asociată negativ cu creşterea exploataţiei. Ponderea crescândă a veniturilor 
necâştigate (în majoritate din pensii)  determină reducerea exploataţiei, în special din cauza unei dependenţe mai 
mari de agricultura de subzistenţă. Modificările dimensiunii exploataţiei agricole sunt, în continuare, corelate cu 
locaţia acesteia. Probabilitatea de reduce sau dezvoltare mai mică atunci când exploataţia se află în regiunea de 
nord, unde agricultura este mai dezvoltată. La fel, această probabilitate este mică în cazul exploataţiilor din 
apropierea imediată de capitală (maxim 60 km de Chişinău); proprietarii ni-şi vând terenurile în această zonă 
probabil din cauza aşteptărilor de creştere în continuare a preţului pentru pământ, dar, în acelaşi timp, nu-şi pot 
permite procurarea de terenuri noi.

11 Transferurile de stat reprezintă 40%-50% din veniturile din mediul rural. Pensiile însumează cea mai mare parte a plăţilor (80%-90%), consti-
tuind o plasă de siguranţă importantă. Or, pensionarii trebuie să-şi completeze pensiile, deoarece acestea acoperă, în mediu, mai puţin 60% din 
coşul minim de consum (Bank Mondială & Progarmul Alimentar Mondial, 2015).
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Tabelul 10  Corelaţia dintre dezvoltarea/reducerea exploataţiei şi variabilele selectate 
Coef. Er. std. z P>|z| 95% interval conf. 

Re
du

ce
re

 

Suprafaţa ha (per cp) -0.347 0.054 -6.39 0.000 -0.453 -0.240
Vârsta cap -0.004 0.003 -1.35 0.176 -0.011 0.002
Membri activi -0.057 0.045 -1.26 0.209 -0.145 0.032
Nivel educaţie jos 0.217 0.153 1.42 0.157 -0.083 0.517
Venit non-exploataţie (MDL) -0.0001 3.3*E-05 -3.6 0.000 -0.0002 -0.00006
Venit necâştigat (%) -0.294 0.152 -1.94 0.052 -0.591 0.003
Anul 2013 -0.761 0.155 -4.9 0.000 -1.066 -0.457
Anul 2009 0.834 0.089 9.41 0.000 0.660 1.008
Locaţia Sud 0.605 0.110 5.51 0.000 0.390 0.820
Locaţia Centru 0.936 0.105 8.88 0.000 0.729 1.143
În apropiere Chişinău -0.883 0.114 -7.71 0.000 -1.107 -0.659
Constant -1.854 0.234 -7.94 0.000 -2.311 -1.400

Fără schimbări (rezultat de bază)

De
zv

olt
ar

e 

Suprafaţa ha (per cp) 0.192 0.036 5.29 0.000 0.121 0.263
Vârsta cap -0.009 0.003 -2.83 0.005 -0.015 -0.003
Membri activi 0.079 0.042 1.89 0.059 -0.003 0.161
Nivel educaţie jos -0.245 0.178 -1.38 0.168 -0.594 0.104
Venit non-exploataţie (MDL) 3.7*E-05 2.5*E-05 1.47 0.143 -1.3*E-05 8.7*E-05
Venit necâştigat (%) -0.023 0.144 -0.16 0.872 -0.306 0.260
Anul 2013 -0.722 0.145 -4.98 0.000 -1.006 -0.438
Anul 2009 0.584 0.091 6.44 0.000 0.407 0.762
Locaţia Sud 0.394 0.107 3.74 0.000 0.190 0.607
Locaţia Centru 0.850 0.103 8.27 0.000 0.648 1.051
În apropiere Chişinău -0.750 0.112 -6.7 0.000 -0.970 -0.531
Constant -2.351 0.225 -10.44 0.000 -2.791 -1.909

Notă: Analiza face referinţă la eşantionul CGBC pentru perioada 2007-2013 utilizând un estimator mlogit

Venitul non-agricol pare a fi un factor împotriva reducerii exploataţiei, iar prezenţa unui număr mai 
mare de membri activi în gospodărie şi a suprafeţelor mai mari de pământ determină dezvoltarea ex-
ploataţiei. O valoare mai mare a suprafeţei de teren per membru familie echivalent implică o probabilitate 
sporită pentru dezvoltarea continuă a exploataţiei şi redusă pentru reducere a acesteia (ceea ce demonstrează că, 
agricultura reprezintă o activitate economică viabilă pentru familie doar la un moment critic). Un număr mai 
mare de membri activi în cadrul gospodăriei sporeşte şi probabilitatea de extindere a exploataţiei. Venitul din 
afara exploataţiei este negativ corelat cu reducerea exploataţiei. Mai multe venituri obţinute în afara exploataţiei 
reduc probabilitatea reducerii exploataţiei. Situaţia dată este consistentă cu declaraţiile agricultorilor intervievaţi, 
care au afirmat că, vor continua să cultive cotele mari doar pentru că câştigă bani în alte sectoare. Astfel, venitul 
din afara exploataţiei este utilizat pentru servicii de mecanizare şi procurarea altor factori de producţie (Piras & 
Botnarenco, 2015).
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Caseta 5: Consolidarea versus intensificarea: care cale este 
mai promiţătoare?
Consolidarea exploataţiilor se confruntă cu problema lipsei dinamicii pe piaţa funciară şi cu aspecte de siguranţă 
socială (caseta 3). Prin urmare, intensificarea ar putea constitui o alternativă mai promiţătoare. În cazul în care 
politicile au drept scop scoaterea din sărăcie a unui număr maxim posibil de oameni şi reducerea emigrării rurale, 
strategia respectivă ar putea fi o opţiune mai bine orientată. Consolidarea terenurilor implică ieşirea din sector a 
unui număr mare de agricultori şi determină riscul preluării terenurilor eliberate de către exploataţiile agricole 
comerciale existente şi nu de către clasa nouă de agricultori familiali. În schimb, intensificarea producţiei agricole 
va viza, în acelaşi timp, un număr mare de gospodării existente de semi-subzistenţă. Într-adevăr, gospodăriile mici 
urmează, în mod deliberat, strategia unor sisteme agricole cu consum scăzut de factori de producţie şi cu produc-
tivitate scăzută, motivul fiind constrângerile de piaţă semnificative, inclusiv lipsa accesului la pieţele de produse, 
lipsa accesului la facilităţile de credit formal şi dobânzile extrem de ridicate, care ajung până la 20%-30% anual. 
Abordarea acestor constrângeri de piaţă ar putea constitui o strategie promiţătoare pentru inducerea aspectelor de 
intensificare şi, eventual, comercializare în cadrul sectorului micilor exploataţii agricole. 

[parţial pe baza interviurilor calitative realizate de Piras şi Botnarenco (2015)]

4.3 Factorii de diversificare non-agricolă şi emigrare 
Agricultura reprezintă o sursă foarte importantă de venit pentru gospodăriile casnice din zona rurală, 
dar, diversificarea venitului constituie o regulă. Pe lângă agricultură (99% din totalul gospodăriilor agricole 
raportează venituri agricole), majoritatea gospodăriilor agricole se bazează pe surse suplimentare de venit: în 
primul rând, pensii (53%) şi angajarea salariată (40%). Circa ¼ din totalul gospodăriilor agricole beneficiază de 
remitenţe, mai puţin de 10% au venituri din activităţi salariate. În medie, gospodăriile agricole indică 2-3 surse 
de venit din cele 5 surse posibile (agricultura, activităţi independente, activităţi salariate, remitenţe şi alte veni-
turi). Chiar dacă majoritatea gospodăriilor rurale desfăşoară activităţi agricole, acestea asigură mai puţin de 20% 
din totalul veniturilor (tabelul 1). Transferurile publice (pensiile şi asistenţa socială, care sunt incluse în categoria 
„alte venituri” şi constituie ponderea principală în categoria respectivă), reprezintă sursa cea mai importantă de 
venit (34% din venitul familiei în mediu în 2013), urmate de activităţile salariate (24%). Ambele categorii au 
format 28% din venitul gospodăriilor familiale în 2008; ulterior, prima categorie a avut o dinamică ascendentă, 
iar cea de-a doua – descendentă, motivul fiind, probabil, înaintarea în vârstă. Circa ¼ din gospodării agricole cu 
o singură sursă de venit se bazează doar pe transferurile publice. Activităţile independente nu deţin un rol im-
portant (atestând o valoare constantă de 4% din venitul familiei). Imaginea 5 ilustrează relevanţa diferitor surse 
şi categorii de venit în numărul total de surse de venit în 2013.

Imaginea 5. Relevanţa surselor de venit condiţionate de totalul surselor de venit, 2013
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Gospodăriile casnice sărace beneficiază de mai puţine surse de venit, dar ponderile acestor surse în 
totalul venitului gospodăriei sunt mai echilibrate. În 2013, gospodăriile non-sărace au beneficiat de 2,57 
surse de venit, în mediu, iar cele sărace – de 2.46. Începând din 2009, gospodăriile non-sărace denotă o concen-
trare mai puternică a fluxurilor de venit din câteva surse, după cum indică Indicele Hirschman-Herfindahl 
(IHH) în tabelul 11. Gospodăriile non-sărace au mai multe surse de venit, de obicei, venitul salarial suplimentat 
cu remitenţe, activităţi agricole cu normă incompletă şi, eventual, activităţi independente. Gospodăriile sărace, 
în special cu persoane în vârstă, se bazează, în special, pe agricultură şi veniturile din transferurile sociale.

Numărul surselor de venit indică o corelare negativă nu doar cu sărăcia, ci şi cu accesul la terenurile 
de pământ şi nivelul redus de educaţie.  Considerând numărul surselor de venit drept cifră, regresia Poisson 
reprezintă metoda econometrică cea mai relevantă pentru analiza valorilor determinante de diversificare a venitului 
(tabelul 12). Corelaţia negativă dintre sărăcie şi numărul surselor de venit este demonstrată de coeficientul semnifi-
cativ statistic şi negativ al variabilei sărăciei în specificaţiile de bază (prima coloană), dar şi de valoarea constantă uşor 
mai mică în specificaţiile aferente gospodăriilor sărace (a doua coloană), fapt ce denotă bazarea lor pe un număr mai 
mic de surse de venit. În continuare, gospodăriile mai mari beneficiază de un număr mai mare de surse de venit, în 
timp ce cele cu capi de gospodărie mai în vârstă – de un număr mai mic de surse. Cifra surselor de venit se află în 
corelaţie pozitivă cu nivelul mai înalt de educaţie şi administrarea gospodăriei de către femei şi în corelaţie negativă 
cu numărul de cote mari (probabil din cauza axării modului de trai al acestor familii pe activităţi agricole), numărul 
mai mare de copii în gospodărie şi niveluri de educaţie mai mici. 

Tabelul 11. Măsurile de diversificare a venitului la nivel de gospodărie casnică agricolă 

Anul
Numărul de surse de venit per gospodărie IHH pentru toate sursele de venit 

sărace non-sărace p-valoare sărace non-sărace p-valoare 

2007 2.44 2.63 *** 0.58 0.58

2008 2.43 2.65 *** 0.61 0.61

2009 2.42 2.62 *** 0.62 0.64 ***
2010 2.44 2.61 *** 0.59 0.62 ***
2011 2.38 2.60 *** 0.59 0.61 **
2012 2.45 2.59 *** 0.58 0.61 ***
2013 2.46 2.57 *** 0.59 0.62 ***

Notă: Semnificările pentru diferenţele de grup se indică la 1% (***), 5% (**) şi 10% (*).

Un nivel de educaţie mai înalt facilitează diversificarea surselor de venit non-agricole.  Tabelul 13 pre-
zintă coeficienţii estimaţi în modelele probit pe baza eşantionului CBGC (2007-2013). Veniturile non-agricole 
obţinute din activităţi salariate şi independente sunt corelate în mod egal cu aceeaşi factorii. Pe lângă nivelul de 
educaţie mai înalt, obţinerea veniturilor non-agricole este condiţionată şi de amplasarea exploataţiei într-o zonă 
centrală. Acest lucru este clar, deoarece Chişinău este singura zonă urbană importantă a ţării în care sectoarele 
non-agricole au cunoscut o dezvoltare decentă. Reluarea muncilor agricole este mai probabilă în gospodăriile 
mai mari, cu capuri de gospodărie mai tineri şi de gen masculin şi mai puţini copii. Caracteristicile gospodăriei 
care împiedică acceptarea activităţilor non-agricole sunt; administrarea gospodăriei de către femei, starea de 
sănătate precară a capului gospodăriei, nivel de educaţie redus şi suprafeţe mai mari ale exploataţiei, care leagă 
familia de agricultură. Existenţa unor venituri necâştigate (în special, ajutor social şi pensii) este corelată cu ace-
iaşi factori observaţi în cazul veniturilor non-agricole, deşi cu semn opus. Singura excepţie este suprafaţa cotei 
mari, care este corelată puternic negativ cu toate sursele de venit potenţial disponibile în afara agriculturii. Ve-
nitul necâştigat este observat mai des în rândul gospodăriilor conduse de persoane în vârstă, de femei sau de 
persoane cu probleme de sănătate şi în cele cum mai mulţi copii sau nu nivel de educaţie scăzut.
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Tablul 12 Factorii determinanţi de diversificare a venitului conform straturilor socio-economice şi 
geografice (2013): regresia Poisson 

Variabila explicativă Toate gospodăriile Gospodăriile sărace Gospodăriile periferice 
Dimensiunea gospodăriei 0.056*** 

(0.005)
0.038*** 
(0.012)

0.054*** 
(0.006)

Administrată de femeie 0.023** 
(0.009)

0.015 
(0.020)

0.032*** 
(0.010)

Vârsta capului gospodăriei -0.004*** 
(0.0004)

-0.004*** 
(0.001)

-0.004*** 
(0.0004)

Nr de copii (<16 ani) -0.018** 
(0.008)

0.006 
(0.018)

-0.019** 
(0.009)

Sănătatea slabă a cap. gosp.  0.005 
(0.011)

0.003 
(0.023)

0.009 
(0.012)

Nivel. scăzute de educaţie -0.062*** 
(0.014)

-0.054* 
(0.031)

-0.068*** 
(0.015)

Studii superioare 0.041*** 
(0.010)

-0.013 
(0.029)

0.044*** 
(0.011)

Suprafaţa cotei mari -1.02E-06*** 
(3.65E-07)

-3.89E-07 
(1.11E-06)

-1.13E-06*** 
(3.80E-07)

Gospodărie săracă -0.042*** 
(0.012)

-0.033** 
(0.013)

Locaţie în centru 0.007 
(0.011)

-0.013 
(0.029)

Constant 1.010*** 
(0.030)

0.9998*** 
(0.076)

1.008*** 
(0.033)

F (Prob>F) 94.99 (0.000) 13.00 (0.000) 90.84 (0.000)
N 4165 615 3187

Notă:  Erori standard în paranteze; din cauza problemelor de convergenţă a estimatorului Poisson de eşantion, rezultatele sunt prezen-
tate doar pentru 2013. Diversificarea este măsurată ca numărul de surse de venit. Semnificaţiile pentru diferenţele de grup sunt 
indicate la nivel de 1% (***), 5% (**) şi 10% (*).
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Tabelul 13. Factori determinanţi ai veniturilor non-agricole ale gospodăriei agricole:
regresia probit pe baza eşantionului CBGC pentru perioada 2007-2013
Variabila explicativă Act-ţi independente Act-ţi salariate Venit necâştigat
Dimensiunea gospodăriei 0.486*** 

(0.030)
0.760*** 
(0.023)

-0.096*** 
(0.018)

Administrată de femeie -0.453*** 
(0.061)

-0.168*** 
(0.039)

0.666*** 
(0.044)

Vârsta capului gospodăriei -0.034*** 
(0.003)

-0.046*** 
(0.002)

0.041*** 
(0.002)

Nr de copii (<16 ani) -0.350*** 
(0.040)

-0.833*** 
(0.033)

0.387*** 
(0.030)

Sănătatea slabă a cap. gosp.  -0.263*** 
(0.073)

-0.454*** 
(0.045)

0.649*** 
(0.054)

Nivel. scăzute de educaţie -1.034*** 
(0.266)

-2.376*** 
(0.167)

1.721** 
(0.283)

Studii superioare 0.223*** 
(0.055)

1.085*** 
(0.044)

-0.189** 
(0.036)

Suprafaţa cotei mari -2.18*E-05*** 
(2.28*E-06)

-8.26*E-06*** 
(1.27*E-06)

-3.00*E-06*** 
(1.16*E-06)

Centru 0.639*** 
(0.062)

0.424*** 
(0.045)

-0.251*** 
(0.040)

Constant -2.373*** 
(0.151)

0.458*** 
(0.093)

-0.336*** 
(0.094)

Wald χ2 (Prob> χ2) 525.37 (0.000) 1896.66 (0.000) 849.17 (0.000)
N 31.275 31.275 31.275

Notă: analiza face referinţă la observaţiile eşantionului CGBC (2007-2013) utilizând un estimator xtprobit. Erorile standard în parante-
ze; variabilele dependente tind spre 1 dacă gospodăria indică o sursă de venit specifică. Semnificaţiile pentru diferenţele de grup sunt 
indicate la nivel de 1% (***), 5% (**) şi 10% (*).

4.4 Implicările sărăciei determinate de statutul de exploataţie 
agricolă mică şi urmarea unor anumite strategii de trai
În Moldova, statutul de exploataţie agricolă mică 
este clar legat de rezultatele sărăciei. În pofida re-
ducerii substanţiale a sărăciei în perioada 2007-
2013, nivelul sărăciei în rândul  gospodăriilor agri-
cole rămâne cu 4%-7% puncte procentuale mai 
înalt comparativ cu cel aferent întregii populaţie, 
dacă este măsurat vis-a-vis pragul sărăciei absolute 
(tabelul 14). În această analiză utilizăm indicatorii 
pe bază de cheltuieli, ale căror valori absolute sunt 
cu mult mai mici (între 9 şi 12 puncte procentuale) 
comparativ cu cele pe bază de venit, dar a căror 
tendinţă este, în mod similar, descendentă. Situaţia 
este ilustrată în imaginea 6. Sărăcia relativă, în mă-
surarea căreia nivelul de referinţă îl constituie ju-
mătatea din valoarea venitului median naţional, denotă rate ale sărăciei mai mici, dar, totuşi, substanţiale, cu un 
decalaj de 1-2 puncte procentuale între gospodăriilor agricole şi întreaga populaţie. Valorile privind profunzi-

Imaginea 6. Indicatorii pe bază de venit versus 
indicatorii pe bază de cheltuieli
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agricole: profunzimea sărăciei, definită ca distanţierea medie a celor săraci de la pragul 

sărăciei, constituie 2% în raport cu valoarea pragului sărăciei absolute în 2013. Indicatorul 

severităţii sărăciei, care acordă atenţie specifică gospodăriilor care se află la o distanţă 

mare de pragul de sărăcie, indică 0,5% comparativ cu acelaşi nivel în 2013. 

Tabelul 14 Indicatorii de sărăcie (în %) şi indicele Gini în Moldova (2007-2013) 

 Group 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Sărăcia 

absolută 

prag (MDL) 839 946 946 1,016 1,093 1,143 1,196 

agricultori 29.89 31.79 33.05 27.26 22.08 20.88 16.63 

toţi  25.83 26.39 26.31 21.93 17.50 16.59 12.70 

Sărăcia 

relativă 

prag (MDL) 589 637 648 712 795 834 932 

agricultori 9.49 9.96 9.17 7.04 5.70 4.82 4.67 

toţi  7.90 7.84 7.09 5.45 4.41 3.66 3.44 

Indicele Gini  
agricultori 0.272 0.262 0.255 0.240 0.225 0.219 0.218 

toţi  0.285 0.280 0.279 0.259 0.246 0.238 0.231 

Surse: Calcule proprii. CBGC 2007-2013.  

Notă:  Măsurile de sărăcie se referă la indicatorii bazaţi pe cheltuieli. Sărăcia relativă este măsurată în 

raport cu 50% din venitul mediu pentru toate persoanele din eşantion.   

 

Diferite strategii privind mijloacele de existenţă generează impact diferit asupra 

rezultatelor sărăciei. În tabelul 15 prezentăm un şir de scenarii ipotetice, derivate din 
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mea sărăciei şi severitatea sărăciei sunt, de asemenea, uşor mai mari în cazul gospodăriilor agricole: profunzimea 
sărăciei, definită ca distanţierea medie a celor săraci de la pragul sărăciei, constituie 2% în raport cu valoarea 
pragului sărăciei absolute în 2013. Indicatorul severităţii sărăciei, care acordă atenţie specifică gospodăriilor care 
se află la o distanţă mare de pragul de sărăcie, indică 0,5% comparativ cu acelaşi nivel în 2013.

Tabelul 14 Indicatorii de sărăcie (în %) şi indicele Gini în Moldova (2007-2013)
Group 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Sărăcia absolută
prag (MDL) 839 946 946 1,016 1,093 1,143 1,196
agricultori 29.89 31.79 33.05 27.26 22.08 20.88 16.63
toţi 25.83 26.39 26.31 21.93 17.50 16.59 12.70

Sărăcia relativă
prag (MDL) 589 637 648 712 795 834 932
agricultori 9.49 9.96 9.17 7.04 5.70 4.82 4.67
toţi 7.90 7.84 7.09 5.45 4.41 3.66 3.44

Indicele Gini 
agricultori 0.272 0.262 0.255 0.240 0.225 0.219 0.218

0.285 0.280 0.279 0.259 0.246 0.238 0.231
Surse: Calcule proprii. CBGC 2007-2013.  

Notă:  Măsurile de sărăcie se referă la indicatorii bazaţi pe cheltuieli. Sărăcia relativă este măsurată în raport cu 50% din venitul 
mediu pentru toate persoanele din eşantion.  

Diferite strategii privind mijloacele de existenţă generează impact diferit asupra rezultatelor sărăciei. 
În tabelul 15 prezentăm un şir de scenarii ipotetice, derivate din analiza Propensity Score Matching pentru anul 
2013 pentru un şir de strategii privind mijloacele de existenţă. Comparăm indicatorii de sărăcie în diferite sce-
narii. În acest raport, ratele sărăciei se calculează pe baza veniturilor, nu a cheltuielilor, deoarece venitul este 
direct asociat cu structura analizată a mijloacelor de existenţă. Scopul acestui exerciţiu este de obţine o imagine 
mai clară a efectelor sărăciei. Scenariul ipotetic implică definirea situaţiei de sărăcie în care s-a afla o gospodărie 
casnică atunci când ar urma o anumită strategie privind câştigurile. Astfel, vom putea compara, de exemplu, 
situaţia unei gospodării casnice în care există factorii de migraţie şi remitenţe cu situaţia unei gospodării casnice 
care nu are acces la remitenţe. În cazul în care rata ipotetică a sărăciei este mai mare (mică) decât rata pe eşanti-
on, putem stabili că, strategia privind mijloacele de existenţă respectivă poate fi asociată cu un efect pozitiv 
(negativ) asupra sărăciei.  Tabelul 15 prezintă patru strategii privind mijloacele de existenţă şi starea de sărăcie 
asociată: strategii privind mijloacele de trai axat pe agricultură, orientată spre piaţă, orientată spre non-agricul-
tură şi bazată pe migraţie şi remitenţe; definiţiile sunt prezentate în tabelul 15.

Remitenţele migranţilor scot din sărăcie cel mai mare număr de gospodării casnice; al doilea, după 
mărime, impact pozitiv asupra sărăciei îl are diversificarea spre sectorul non-agricol.  Remitenţele indi-
că cel mai puternic efect asupra sărăciei (tabelul 15). Or, pentru însăşi gospodăria casnică, migraţia ar putea fi 
soluţia optimă care asigură mijloace de trai mai bune, însă efectele asupra zonelor rurale din Moldova ar putea 
fi mai puţin benefice. Impacte pozitive pe termen mai îndelungat pot fi aşteptate doar dacă se materializează 
efectele ulterioare. De aceea, din perspectiva dezvoltării rurale, oportunităţile de angajare în sectoarele non-agri-
cole constituie o variantă mai bună. Atunci când mijloacele de subzistenţă sunt axate pe activităţi agricole, ceea 
ce înseamnă că agricultura reprezintă sursa principală de venit a gospodăriei, nivelul de sărăcie al gospodăriei va 
fi mai mare. Acest efect este observat, de asemenea, şi în cazul exploataţiilor comercial orientate cu normă de-
plină, dar, la un nivel mai redus. Diversificarea în sectorul non-agricol, totuşi, are un impact redus, dar pozitiv 
asupra nivelurilor de sărăcie.

În general, distribuţia veniturilor nu este extrem de inegală, dar strategiile privind mijloacele de trai axate pe 
agricultură şi non-agricultură generează impact diferit. Indicatorul Gini pentru întreaga perioadă este prezentat 
în tabelul 14. Inegalitatea venitului este uşor mai mică în rândul gospodăriilor agricole comparativ cu întreg 
eşantionul CBGC. Cu referire la anul 2013, observăm că, diferite strategii privind mijloacele de trai (în modul 
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descris în nota la tabelul 15) generează diferite impacte asupra distribuţiei venitului. Din nou, folosim scenarii 
de venit ipotetice. Rezultatele sunt prezentate în tabelul 16. Constatăm că, strategia privind mijloacele de trai 
bazată pe migraţie tinde să sporească inegalitatea. Astfel, efectul pozitiv al remitenţelor asupra rezultatelor sărăciei 
este distribuit inegal. Mai mult, mijloacele de trai bazate pe agricultură (atunci când agricultura reprezintă principa-
la sursă de venit) au un efect de dezechilibrare. Examinarea coeficienţilor parţiali în partea de jos a tabelului 16 
permite cuantificarea elasticităţilor. Aici observăm tendinţa generală a veniturilor de a reduce inegalitatea, în timp 
ce veniturile non-agricole, inclusiv remitenţele, o sporesc. În special în cazul remitenţelor, acest efect este destul de 
înalt: o creştere cu 1% a acestor venituri va determina creşterea indicatorului Gini cu 19%. Alte venituri, care in-
clud, în special, pensiile şi transferurile sociale, denotă un efect puternic de egalizare preconizat.  

Tabelul 15. Strategiile de venit şi efectele asupra sărăciei (2013)

Indicatorii de sărăcie pe baza veniturilor ipotetice pentru gospodăriile care urmează diferite 
strategii privind mijloacele de existenţă

Indicatorul pe bază de 
venit (%) Axată pe agricultură Comercial orientată Orientată spre non-

agricultură Beneficiar de remitenţe

Sărăcie absolută 
(1,196 MDL) 31.28 25.27 30.16 32.42 37.27

Sărăcie relativă 
(886 MDL) 13.30 8.40 12.42 14.19 17.94

Sursa: Calcule proprii
Notă: N=4,165 gospodării agricole (CBGC 2013). Ratele de sărăcie din tabelul 15 sunt calculate pe baza veniturilor, utilizând 

acelaşi prag de sărăcie utilizat în tabelul 14. Ratele sărăciei sunt, astfel, mai înalte (imaginea 6). Veniturile ipotetice sunt 
derivate din analiza Propensity Score Matching.

Mijloace de trai bazate pe agricultură: indicatorii sunt calculaţi pe baza venitului ipotetic pentru gospodăriile în care venitul agri-
col constituie principala sursă de venit.  
Gospodărie comercial orientată: indicatorii sunt calculaţi pe baza venitului ipotetic pentru gospodăriile în care venitul agricol consti-
tuie 50% sau mai mult din venitul total, iar integrarea minimă pe piaţă determinată de cota de subzistenţă este mai mică de 90%.
Mijloace de trai obţinute din activităţi non-agricole: indicatorii sunt calculaţi pe baza venitului ipotetic pentru gospodăriile în 
care venitul obţinut din activităţile non-agricole constituie 90% sau mai mult.
Mijloace de trai bazate pe factorii de migraţie şi remitenţe: indicatorii sunt calculaţi pe baza venitului ipotetic pentru gospodă-
riile care beneficiază de remitenţe.

Tabelul 16 Distribuţia veniturilor şi remitenţele (2013)
Coeficientul Gini 

 pe baza veniturilor egalizate per capita 0.325
 folosind venituri ipotetice privind mijloace de trai bazate pe agricultură 0.294
 folosind venituri ipotetice privind gospodăriile comercial orientate 0.320
 folosind venituri ipotetice privind mijloace de trai obţinute din activităţi non-agricole 0.322
 folosind venituri ipotetice privind mijloace de trai bazate pe factorii de migraţie şi remitenţe 0.304
Coeficienţii Gini descompuşi (elasticitatea în paranteze)
 pe baza veniturilor agricole 0.560 (-0.1086)
 pe baza veniturilor din activităţi salariate 0.689 (0.0729)
 pe baza veniturilor din activităţi individuale 0.939 (0.0429)
 pe baza remitenţelor 0.858 (0.1936)
 pe baza altor veniturilor 0.594 (-0.2008)

Sursa: Calcule proprii
Notă: N=4,165 gospodării casnice în CBGC 2013. Coeficienţii Gini sunt calculaţi pe baza veniturilor per capita ale gospodăriilor 

agricole. Veniturile ipotetice derivă din analiza Propensity Score Matching. Pentru descrierea strategiilor privind mijloacele 
de existenţă, vezi tabelul 15. 
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Caseta 6.  Oferă oare migraţia o soluţie pentru o dezvoltare 
rurală de succes?
Emigraţia rurale pot avea efecte atât negative, cât şi pozitive. În Moldova, migraţia este determinată de lipsa 
oportunităţilor de venit locale şi de percepţia negativă a agriculturii de către generaţia tânăra, care preferă să 
nu lucreze în acest sector, chiar dacă alte locuri de muncă la nivel local nu sunt disponibile. Emigraţia este le-
gată de o populaţie agricolă în proces de îmbătrânire şi de sate depopulate atunci când serviciile publice nu 
mai sunt întotdeauna oferite. Pe de altă parte, remitenţele migranţilor (internaţionali) reprezintă o sursă 
importantă de venit. Remitenţele către agricultorii moldoveni sunt considerate, în mod general, drept un in-
strument mai important de reducere a sărăciei şi a nesiguranţei alimentare comparativ cu transferurile publice 
(Banca Mondială & Progarmul Alimentar Mondial, 2015)

Or, impactul remitenţelor depinde mult de utilizarea acestora. Fiind cunoscut faptul că, remitenţele sunt utilizate, 
în special, în scopuri de consum (Molodikova, 2008), investiţiile direcţionate ar spori durabilitatea efectului. Am 
observat dovezi empirice ale direcţionării remitenţelor în sectorul agricol, dar, mai mult pentru cheltuieli agricole 
curente – cumpărarea seminţelor, a hranei pentru animale, sau plata serviciilor de mecanizare. Situaţia dată a fost 
raportată de mai multe familii intervievate, în special, acele în cadrul cărora există  care un copil plecat peste ho-
tare şi părinţii bătrâni locuiesc în mediul rural. Atunci când remitenţele sunt investite, banii vor fi direcţionaţi 
foarte rar în agricultură, fiind orientaţi pentru procurarea unor proprietăţi imobiliare în oraş, în sectorul trans-
porturilor (de exemplu, microbuze), sau sectorul comerţului cu amănuntul. Astfel, pe lângă o uşurare pe termen 
scurt a situaţiei gospodăriilor beneficiare, un efect mai larg al migraţiei şi remitenţelor este destul de teoretic la 
etapa curentă. Or, puţinele exemple de investire a remitenţelor în agricultură demonstrează posibilitatea dezvoltă-
rii agriculturii pe bază de remitenţe. În două cazuri, agricultorii intervievaţi au procurat câteva hectare de pământ 
pentru plantarea copacilor de nuc. În trei cazuri, agricultorii au construit sere mici şi au procurat echipament de 
irigare prin picurare pentru a cultiva pomuşoare şi legume. Aceste investiţii mici în dezvoltarea gospodăriei agri-
cole familiale sunt greu de finanţat pentru majoritatea gospodăriilor şi agricultori au confirmat faptul că n-ar fi 
realizat nicio investiţie dacă s-ar fi bazat doar pe creditele bancare.

[parţial pe baza interviurilor calitative realizate de Piras şi Botnarenco (2015)]
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5. Implicaţii 
şi recomandări 
de politici 
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Acest capitol include o prezentare sumară a principalelor rezultate ale lucrării şi implicaţiile acestora. În continuare, 
este prezentată experienţa de dezvoltare a două state UE: România, care este vecina Moldovei şi denotă multe simi-
larităţi cu Republica Moldova şi Polonia, care a trecut printr-un proces de tranziţie de succes particular. În final sunt 
oferite un şir de recomandări  de politici orientate spre dezvoltarea exploataţiilor agricole mici în Moldova. Recoman-
dările propuse sunt ghidate din perspectiva sărăciei. Ne axăm pe necesităţile micilor agricultori care denotă dorinţă 
şi potenţial de dezvoltare a propriilor activităţi agricole şi solicităm o schimbare structurală echilibrată, însoţită de 
măsuri care să protejeze şi să sprijine categoria cea mai vulnerabilă a populaţiei agricole.

5.1 Sumarul principalelor constatări şi concluzii

Privatizarea pământului în Moldova a determinat o structură nefavorabilă a agriculturii, cu prezenţa mul-
tiplă a exploataţii agricole de subzistenţă. Considerând condiţiile iniţiale, distribuirea pe larg a terenurilor a asi-
gurat un minim de siguranţă socială pentru multe gospodării din mediul rural. Deşi, iniţial, privatizarea pământului 
era preconizată să rezulte în apariţia rapidă a unui sector agricol emergent dominat de exploataţii agricole familiale, 
în realitate s-a ajuns la o structură neviabilă destul de fragmentată a terenurilor. Mai mult, privatizarea abuzivă a dus 
la transferuri de părţi semnificative ale fostelor gospodării colective din sectorul public către un număr restrâns de 
persoane puternice, deseori foşti şefi de colective, care, în prezent, gestionează exploataţii agricole comerciale mari. 
Pe lângă faptul că, aceste persoane au păstrat cea mai mare parte a echipamentului mecanic, ele au procurat, de ase-
menea, terenuri de pământ de la persoane în necesitate de bani rapizi în primii ani grei de independenţă. Pana în 
prezent, mulţi agricultori mici îşi dau în arendă proprietatea deţinută (de obicei, cotele mari) în condiţii mai mult 
netransparente acestor exploataţii agricole mari şi prelucrează micile parcele de pământ în special pentru producţia 
de subzistenţă.

Schimbările structurale şi consolidarea pământului sunt extrem de încete: exploataţiile agricole mici ates-
tă chiar o tendinţă de reducere a mărimii exploataţiei şi retragere din activităţile comerciale. Speranţa ca 
exploataţiile agricole mici să se dezvolte într-o clasă de succes de exploataţii agricole familiale mijlocii nu s-a realizat. 
In schimb, observăm o tendinţă generală de retragere din activităţile agricole (în special comerciale), dar fără careva 
efect vizibil de creştere în cadrul sectorului agricole familial. Mărimea exploataţiilor agricole ale gospodăriilor agri-
cole familiale din Moldova a scăzut, în mediu de la 1,60 ha în 2007 la 1,35 ha în 2013. Doar aproximativ 50% din 
acest terenuri sunt, de fapt, utilizate pentru agricultură de către proprietarii acestora, alte 30% fiind date în arendă şi 
până la 20% - abandonate. Astfel, se pare că, în câţiva ani, se va reveni la situaţia din ultima perioadă a URSS, când 
familiile prelucrau parcele mici de teren (aşa-numitele cote pe lângă casă) pentru propriile necesităţi de familie, doar 
că cu o diferenţă – în Moldova nu mai există ferme colective care să oferă locuri de muncă şi servicii rurale. Explo-
ataţiile agricole mari angajează, în majoritate, forţă de muncă sezonieră puţin plătită, care nu poate constitui o sursă 
de venit semnificativ pentru familiile din mediul rural.

Agricultura de semi-subzistenţă reprezintă o parte esenţială a strategiilor privind mijloacele de trai în Mol-
dova şi se pare că va persista în timp pe termen mediu şi lung. Or, agricultorii de semi-subzistenţă nu formea-
ză un grup omogen. Majoritatea agricultorilor recurg la agricultura de subzistenţă drept strategie de supravieţuire şi 
opţiune importantă de rezervă şi asigurare pentru timpurile grele şi vârsta înaintată. Agricultorii care au crescut în 
perioada sovietică tind să fie mai conservatori şi mai puţini înclinaţi spre asumarea riscurilor: ei preferă să nu-şi vân-
dă terenurile şi să nu investească în agricultură. Astfel, ei rareori răspund la semnalele de politici pe piaţă care urmă-
resc consolidarea capacităţii de integrare pe piaţă. Situaţia este similară şi pentru persoanele care au optat în mod 
deliberat pentru agricultura de subzistenţă şi care se bucură de aceasta ca stil de viaţă. Mulţi agricultori insistă asupra 
producerii propriilor produse alimentare sigure din motive culturale. Producţia de subzistenţă a produselor alimen-
tare este înalt apreciată de societate şi, astfel, prelucrarea pământului aduce beneficii adiţionale intangibile pentru 
micii agricultori. Doar un număr foarte mic de agricultori mici par a fi pregătiţi şi dornici de a ieşi din zona de sub-
zistenţă şi a se orienta spre creştere şi/sau comercializare a.

Deşi o pondere mai mare a producţiei comercializate este legată de venituri mai mari, interesul faţă de 
activităţi de comercializare pare a fi redus. Situaţia dată este reflectată prin faptul că, majoritatea agricultorilor 
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nu-şi utilizează potenţialul de producţie în mod deplin. În continuare, există foarte puţine observări de creştere agri-
colă efectivă sau extindere a activităţilor de comercializare. Consolidarea exploataţiilor este, la moment, împiedicată 
de mentalitatea de subzistenţă răspândită la scară largă, dar şi de poziţia puternică a exploataţiilor comerciale mari, 
care arendează, la moment, o parte semnificativă de terenuri care ar fi necesare pentru dezvoltarea segmentului de 
exploataţii agricole familiale, şi, în acelaşi timp, reprezintă principalii furnizorii de resurse financiare. Agricultorii care 
ar dori să dizolve contractele de arendă existente se confruntă, uneori, cu riscul de nesiguranţă a proprietăţii, deter-
minat de faptul că puterea, în general, este de partea arendaşilor mari, de care aceşti mici agricultor, de obicei, depind.  

În continuare, integrarea pe piaţă a exploataţiilor mici comercial orientate reprezintă o provocare. Pe de o parte, 
pieţele de export sunt deservite, în prezent, în mod exclusiv de către exploataţiile mari, iar exploataţiile agricole mici 
sunt excluse din comerţul internaţional. Pe de altă parte, pieţele interne confruntă agricultorii mici cu consumatorii 
locali, care, în mod tradiţional, preferă să procure produse alimentare de la vecinii pe care îi cunosc personal. Mai 
mult, pieţele orăşeneşti sunt saturate şi orăşenii au o putere de cumpărare mică. Lanţurile de piaţă de stil occidental, 
cum ar fi supermarket-urile, sunt, în general, greu de pătruns din cauza standardelor de calitate şi siguranţă alimen-
tară, care, la moment, nu pot fi satisfăcute de micii agricultori. În final, lipsa facilităţilor de depozitare reprezintă un 
factor limitativ al comercializării, micii agricultorii fiind obligaţi să-şi vândă produsele la preţ redus atunci când se 
atestă situaţii de supra-aprovizionare a pieţei.  

Nici agricultura de subzistenţă, nici orientarea mai mult comercială a activităţilor agricole nu protejează 
micii agricultori de riscul sărăciei. Deşi nivelurile de sărăcie în rândul gospodăriile agricole mici scad pe parcursul 
ultimilor şapte ani, sărăcia reprezintă, în continuare, o problemă majoră. Prevalenţa sărăciei este, în continuare, cu 
4-7 puncte procentuale mai înaltă în rândul gospodăriilor agricole comparativ cu populaţia generală. Deşi producţia 
de subzistenţă a produselor alimentare contribuie semnificativ la hrănirea populaţiei rurale, multe exploataţii agrico-
le mici nu sunt capabile să genereze venituri suficiente pentru a ieşi din sărăcie. În mod similar, deşi comercializarea 
produselor agricole generează venituri mai mari comparativ cu modul pur de subzistenţă, aceasta nu denotă efecte 
semnificative asupra sărăciei. Astfel, una din principalele probleme este determinată de lipsa oportunităţilor de an-
gajare alternative, în special în zonele cele mai periferice. Tinerii sunt cei mai afectaţi în acest context, fiind forţaţi să 
emigreze în oraş sau chiar peste hotare în căutarea unui loc de lucru, fapt ce determină, în continuare, îmbătrânirea 
populaţiei în spaţiul rural.  

Economia rurală non-agricolă şi remitenţele internaţionale par a fi cele mai promiţătoare puncte de pleca-
re pentru dezvoltarea rurală cu efecte vizibile asupra sărăciei. În special, remitenţele par a fi o sursă mult mai 
eficientă ca agricultura în contextul scoaterii din sărăcie a familiilor rurale. Or, există şi efecte negative, deoarece 
migraţia duce la îmbătrânirea şi reducerea  populaţiei rurale, iar remitenţele sporesc inegalitatea veniturilor şi ar putea 
alimenta inflaţia prin aprecierea cursului de schimb real în rezultatul creşterii preţurilor interne şi duce la modele de 
creştere nedurabilă.12 De aceea, o economie locală prosperă ar fi soluţia preferabilă, aceasta urmând să constituie 
baza politicilor de dezvoltare rurală.

5.2 Lecţii pentru exploataţiile agricole mici din Moldova pe baza 
experienţei României şi Poloniei privind aderarea la UE 
Recomandarea pentru Moldova este să aplice experienţa ţărilor din Europa Centrală şi de Este care au 
aderat recent la UE (Banca Mondială, 2015b). Modul în care calitatea de Stat Membru al UE şi asistenţa rezultată pri-
mită din fondurile PAC au ajutat aşa ţări ca România şi Polonia să-şi restructureze sectorul agricol ar putea fi o lecţie im-
portantă pentru Moldova (anexa tabelul 4). Situaţia exploataţiilor mici din România este, în multe privinţe, comparabilă 
cu cea a exploataţiilor mici din Moldova. Ambele ţări au intrat în procesul de tranziţie în calitate de economii axate puter-
nic pe agricultură. Ambele ţări denotă un nivel înalt, dar sub-utilizat, al potenţialului de producţie şi demonstrează acelaşi 
caracter dualist şi puternic segmentat al agriculturii, cu un sector de subzistenţă semnificativ.. Experienţa Polonia, o ţară 
cu un sector agricol de subzistenţă similar după mărime, oferă perspective adiţionale de adaptare cu succes. 

Atât România, cât şi Polonia au demonstrat schimbări structurale mai dinamice în domeniul agriculturii comparativ 

12  A se vedea Raportul privind sărăcia şi prosperitatea împărtăşită în Moldova: progrese şi perspective (2016). 
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cu Moldova. În Polonia, cota agriculturii în PIB a fost relativ scăzută deja în anii 90, reducându-se de la circa 5% la 
mijlocul anilor 90 la uşor mai mult de 3% în 2013. În România, de asemenea, unde cota agriculturii în PIB este des-
tul de înaltă în anii 90  (24% comparativ cu 36% în Moldova, conform datelor Băncii Mondiale WDI), ponderea 
agriculturii în PIB a scăzut mult mai rapid în primele doua decenii ale perioadei de tranziţie comparativ cu Moldova. 
România ţi-a redus în jumătate cota agriculturii în PIB timp de 10 ani (şi, din nou, pe parcursul deceniului următor). 
Or, ponderea populaţiei ocupate în agricultură a rămas înaltă. În România, în mod similar cu Republica Moldova, 
ocuparea forţei de muncă în sectorul agricol este, în continuare, semnificativă, cu cote în jur de 30%. În ambele ţări, 
procesul de tranziţie a determinat o creştere a populaţiei ocupate în agricultură în primul deceniu şi o reducere uşoa-
ră a acesteia în perioada imediat următoare. Astfel, productivitatea agricolă a rămas scăzută. Polonia, unde cota 
ocupării forţei de muncă în agricultură la intrarea ţării în tranziţie a constituit 25%, a arătat o scădere lentă, dar con-
tinuă, a indicatorului respectiv, existând posibilitatea înjumătăţirii valorii privind ocuparea în agricultură până în 2013.

Restructurarea agriculturii în România este lentă, pe când în Polonia sectorul agricol indică tendinţe bune 
de profesionalizare. După mai mult de cinci ani de la aderarea la UE, sectorul agricol din România continuă să 
denote o structură puternic dualistă, iar segmentul exploataţiilor agricole familiale mijlocii comercial orientate încă 
nu a evoluat. Există, în continuare, în jur de 3,6 milioane de exploataţii agricole, cu o dimensiune medie a exploata-
ţiei de circa 3,6 ha. În 2013, potrivit datelor Eurostat, aproximativ 73% din totalul exploataţiilor din România culti-
vau mai puţin de două hectare, sau, în jur de 13% din suprafaţa totală a terenurilor agricole utilizate (UAA). Pe de 
altă parte, doar 0,5% din exploataţii cultivau o suprafaţă mai mare de 50 ha, dar a constituit doar 53% din totalul 
UAA. Pe baza nivelurilor de referinţă naţionale13, circa 94% din totalul exploataţiilor pot fi clasificate drept exploa-
taţii de subzistenţă (adică cu mai puţin de două UDE), alte 5% sunt incluse în categoria de semi-subzistenţă (între 2 
şi 8 UDE) şi mai puţin de 1% - categoria de exploataţii comerciale.  În Polonia, în schimb, numărul exploataţiilor s-a 
redus cu mai mult de 20% în perioada 2000-2010. Declinul numărului de exploataţii mici este deosebit de semnifi-
cativ, atestând tendinţa de profesionalizare a sectorului (Potori, Chmieliński, & Karwat-Wózniak, 2014). Totuşi, chiar 
şi în Polonia, în jur de 1/6 din totalul exploataţiilor sunt exploataţii de subzistenţă (Wolz, Grau, Hockmann, & Lev-
kovych, 2015).

În Polonia, exploataţiile mici au capacităţi mai bune de adaptare datorită mai multor motive. În primul rând, exploa-
taţiile mici din Polonia reprezentau, în majoritate, agricultori mici familiali chiar şi în perioada comunistă. Deci, ei au 
fost mai bine pregătiţi pentru adaptarea propriilor exploataţii în comparaţie cu cei care au devenit agricultori privaţi 
doar în rezultatul privatizării pământului. De asemenea, ei au fost organizaţi în mod adecvat şi au obţinut o anumită 
influenţă politică. Cu toate acestea, la fel în Polonia, tranziţia a impus probleme şi dificultăţi pentru agricultori şi multe 
exploataţii mici s-au retras de pe piaţă, cel puţin în perioadele economice cele mai dificile. Un punct de cotitură a con-
stituit aderarea la UE în 2004. Sectorul agricol a beneficiat nu doar de suport semnificativ în contextul PAC, dar şi de 
o cerere mai mare în rezultatul creşterii generale a veniturilor. În special, exploataţiile de dimensiuni mijlocii au folosit 
această oportunitate pentru a investi în propriile afaceri şi a-şi extinde productivitatea terenurilor. În acelaşi timp, indus-
tria alimentară, cu ajutorul unor investiţii străine directe semnificative, a fost puternic modernizată şi a atins niveluri 
înalte de competitivitate, datorită, de asemenea funcţionării oportune a pieţelor din cadrul lanţului alimentar (Wolz, et 
al., 2015). 

Succesul adaptării depinde de o axare strategică pe termen lung pe consolidarea competitivităţii. Spre de-
osebire de Polonia, România denotă un progres redus în termeni de  modernizare a procesului de producţie, iar sectorul 
agricol nu se dezvoltă după cum era de aşteptat, luând în consideraţie condiţii naturale bune şi sprijinul larg acordat 
României în contextul PAC. Situaţia dată poate fi rezultatul axării prea mari pe suportul de piaţă şi preţ şi prea puţin pe 
consolidarea competitivităţii pe termen lung. În Polonia, problemele privind adaptarea la reglementările UE au fost, de 
asemenea, pronunţate. Dar, ţara a reuşit să devină un exemplu bun care demonstrează că, axarea pe consolidarea com-
petitivităţii, adaptarea la standardele UE şi modernizarea sectorului agricol determină evoluţia pozitivă a agriculturii în 
perioada post-aderare (Banca Mondială. 2015b)

Fondurile UE  acordă suport financiar masiv sectorului agricol. Însă, anume măsurile de sprijinire a veni-
turilor ar putea avea rezultat contraproductiv, deoarece acestea tind să încetinească procesul de consolida-
re agricolă. În perioada 2007-2013, România a beneficiat de un total de circa 13,5 miliarde euro finanţat din cadrul 
PAC, inclusiv atât prin aşa-numitele plăţi directe (Pilonul I), cât şi măsuri de dezvoltare rurală (Pilonul II). Cota 

13  Romania adopted a 2 ESU threshold to define subsistence farms, instead of the Eurostat one (1 ESU).
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majoră a măsurilor de sprijinire sunt măsurile de sprijinire directă şi indirectă a veniturilor agricultorilor (Banca Mon-
dială, 2010). Acest fapt implică reducerea stimulentelor de ieşire din activitatea agricolă pentru beneficiarii de subsi-
dii. Plăţile directe s-au dovedit a fi, la fel, unul din principalele bariere în vânzarea pământului în Polonia, deoarece 
implică creşterea preţului terenului (Biró, Wasilewski, & Tóth, 2014). 

În România, fondurile sunt distribuite în mod puternic inegal, exploataţiile mici fiind deseori excluse din domeniul 
de suport.  Pentru a fi eligibile pentru plăţile directe, exploataţiile din România trebuie să îndeplinească un şir de crite-
rii, inclusiv pragul minim de 1 hectar, conform unei decizii la nivel naţional. Astfel, doar circa 1,2 milioane de exploa-
taţii sunt eligibile pentru suport, iar distribuirea fondurilor este extrem de inegală. În condiţiile în care aproximativ ju-
mătate din sprijinul veniturilor în cadrul  Pilonului I a fost direcţionat spre circa 11.000 exploataţii mari, un milion de 
exploataţii mici (care prelucrează 1-5 ha) au beneficiat doar de ¼ din fondurile disponibile. Cu toate acestea, majorita-
tea agricultorilor mici nu au beneficiat deloc de acest sistem din cauza pragului de 1 ha. Multiple măsuri din cadrul 
Pilonului II vizează creşterea competitivităţii prin intermediul promovării unei schimbări structurale de bază în sectorul 
agricol. Acestea includ  măsuri privind sprijinirea exploataţiilor de subzistenţă, pensionarea anticipată, crearea unor 
agricultori tineri şi instituirea grupurilor de producători agricoli. Or, agricultorii trebuie să îndeplinească aceleaşi cerin-
ţe şi criterii de aplicare ca şi pentru măsurile din Pilonul I. Astfel, cazul României arată că, problemele specifice ale 
micilor exploataţii nu sunt abordate în mod automat în contextul suportului PAC, necesitând politici orientate (Wege-
ner, et al., 2011). 

Nu toate exploataţiile mici devin competitive şi, după cum arată experienţa României, ele rămân, în con-
tinuare, centre de sărăcie. Sărăcia absolută a scăzut dramatic în România pe parcursul ultimului deceniu – de la 
35,9% în 2000 la 4,4% în 2009. Totuşi, în 2009, rata sărăciei în rândul agricultorilor a constituit 8,7% comparativ cu 
3,4% în cazul populaţiei non-agricole. Exploataţiile agricole mici din România sunt, în continuare, orientate puternic 
spre subzistenţă şi  au o structură de vârstă nefavorabilă – peste 40% fiind după 65 ani. Aceste caracteristici socio-de-
mografice ale administratorilor de exploataţii influenţează structura şi organizarea activităţii lor de producţie şi perfor-
manţa economică a exploataţiei. În schimb, administratorii de exploataţii cu vârstă mai tânără şi niveluri de educaţie şi 
pregătire adecvate  au o influenţă pozitivă şi semnificativă asupra nivelului producţiei agricole (Tudor, 2014).

Principalele concluzii pentru Moldova formulate pe baza experienţei României şi Poloniei sunt prezentate în caseta 
7.

Caseta 7: Lecţiile de perspectivă de bază pentru Moldova 
1. Structura dualistă a agriculturii, cu o prezenţă majoră a exploataţiilor de (semi) subzistenţă,  este extrem de per-
sistentă şi implică riscul excluderii exploataţiilor mici din contextul de suport financiar şi integrarea pe 
piaţă. În România, aşteptările privind crearea rapidă a unui segment de exploataţii agricole familiale viabi-
le comercial orientate nu s-au realizat. Măsurile de politici nu au reuşit să ajungă la nivelul agricultorilor de 
subzistenţă, care nu au avut capacitatea sau dorinţa de a beneficia de suportul acordat. Astfel, politicile ar trebui 
să se axeze în special pe exploataţiile mici şi problemele de piaţă care împiedică dezvoltarea lor. Este necesară o 
diferenţiere clară între  măsurile cu orientare mai mult socială de cele care vizează modernizarea sectorului agricol.

2. Creşterea exploataţiilor şi formarea unei clase de exploataţii agricole familiale mijlocii este puternic afectată de 
lipsa spiritului antreprenorial şi/sau „mentalitatea de subzistenţă”, dar şi de multiplele eşecuri de piaţă. Spre deose-
bire de Polonia, Moldova nu are o tradiţie de pre-tranziţie a exploataţiilor familiale antreprenoriale. La fel, din 
acelaşi motiv, micii agricultori tind să-şi păstreze terenurile în special în calitate de asigurare socială în 
contextul unui mediu economic dur. Similar cu situaţia din România, sectorul agricol din Moldova se confruntă 
cu disfuncţionalităţi majore de piaţă pe pieţele funciară şi creditară şi bariere pe piaţa produselor pentru pro-
ducătorii mici. Este necesară abordarea acestor probleme, deoarece ele afectează puternic aspiraţiile (puţinilor) 
agricultori care ar dori să se lanseze în activităţi comerciale şi să-şi extindă propriile exploataţii.

3. Pentru a spori eficacitatea măsurilor de politici agricole, acestea urmează a fi axate pe aspecte de competitivitate 
pe termen mai îndelungat şi nu pe sprijinirea directă a veniturilor. În aparenţă, fondurile PAC cu dus la o înceti-
nire a procesului de restructurare a exploataţiilor agricole şi, după cum denotă experienţa României, nu au ajutat în 
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depăşirea deficienţelor predominante de gestionare a securităţii şi siguranţei alimentare. Motivele implicate ar putea 
fi determinate de alocarea nefavorabilă a fondurilor, care a fost realizată în lipsa unei viziuni strategice de competi-
tivitate esenţială, dar şi obstacolele la nivel de administrare agricolă (Banca Mondială, 2010). Polonia oferă un şir de 
exemple de reuşită de sprijinire a modernizării.

4. Ratele sărăciei sunt în descreştere, dar veniturile exploataţiilor rămân, în continuare, mici, iar agricultura nu poate fi solu-
ţia (principală) pentru reducerea sărăciei. Pentru majoritatea gospodăriilor agricole mici, agricultura reprezintă o sursă im-
portantă de subzistenţă şi ultima instanţă în caz de probleme economice. Astfel, agricultura serveşte drept o asigurare so-
cială, dar nu în mod necesar drept principala sursă de trai în mediul rural. Situaţia dată ajută la explicarea şi clarificarea 
evoluţiei lente a proceselor de modernizare şi comercializare  într-un mediu economic general nefavorabil. Pentru majori-
tatea locuitorilor din spaţiul rural, îmbunătăţirea semnificativă a bunăstării lor depinde într-o măsură mai mare de existenţa 
unei economii dinamice non-agricole, care să fie orientată spre servicii socio-economice şi investiţii de infrastructură şi în-
tr-o măsură mai mică, de agricultură. În cazul în care se reuşeşte, totuşi, o creştere a economiei rurale non-agricole, ca în 
Polonia, aceasta va contribui în mod clar la transformarea cu succes şi a sectorului agricol. 

5.3 Recomandări de politici

Recomandările din continuare vizează reducerea sărăciei rurale şi dezvoltarea sectorului agricol cu axa-
re, în particular, pe exploataţiile agricole mici. Rezultatele lucrării implică, totuşi, limitări semnificative pentru 
formularea unor concluzii generale. Limitările respective sunt determinate de lipsa, în setul de date CGBC analizat, 
a datelor privind exploataţiile agricole medii şi mari. La fel, un şir de caracteristici macroeconomice importante, 
cum ar fi evoluţia pieţei muncii sau politicile de preţ şi fiscale, depăşesc sfera de aplicare a analizei disponibile. 
Totuşi, recomandăm factorilor de decizie să dezvolte o viziune privind segmentul exploataţiilor agricole familiale 
mici orientate spre afaceri şi să identifice numărul de domenii în care politicile ar putea adresa aceste aspecte de 
dezvoltare a micilor agricultori. Unele din sugestiile noastre vizează constrângerile de dezvoltare a exploataţiei 
identificate pe baza analizei noastre; alte sugestii implică un caracter mai general şi se referă la condiţiile cadru care 
necesită a fi îmbunătăţite în vederea facilitării procesului de dezvoltare a unui sector viabil al exploataţiilor agrico-
le familiale. Recomandările 1-8 abordează în mod direct problema dezvoltării unui sector agricol familial comerci-
al. Explicăm de ce integrarea pe piaţă şi intensificarea producţiei reprezintă elementele cheie în acest domeniu şi 
definim domeniile în care urmează a fi direcţionate politicile. Este important de subliniat faptul că, nu toţi agricul-
torii mici existenţi vor putea să-şi dezvolte exploataţiile agricole. Recomandările 9-11 vizează politicile pentru 
majoritatea exploataţiilor mici care vor beneficia mai mult de măsuri sociale şi ocuparea alternativă în sectoarele 
rurale non-agricole, precum şi necesitatea îmbunătăţirii condiţiilor-cadru generale de importanţă vitală atât pentru 
sectorul agricol, cât şi pentru dezvoltarea rurală în continuare.

I. Spre o viziune a sectorului exploataţiilor agricole familiale comerciale 

Moldova trebuie să utilizeze mai bine potenţialul său agricol prin crearea unor condiţii adecvate care să 
permită generaţiei noi de agricultori familiali orientaţi spre afaceri să realizeze activităţi de comerciali-
zare şi să-şi  intensifice activităţile agricole în mod durabil. Exploataţiile agricole mici deja astăzi generează 
o productivitate mai înaltă per unitate de suprafaţă şi, în acelaşi timp, denotă practici agricole care par a fi, în gene-
ral, bine adaptate la idealul de conservare a agriculturii. Integrarea pe piaţă şi creşterea productivităţii reprezintă 
direcţiile principalele către această viziune. Aceste determinante se află în interdependenţă reciprocă, deoarece 
creşterea productivităţii creează surplusul disponibil pentru comercializare, iar volumul sporit de producţie comer-
cializată oferă stimulente pentru investiţii şi formează surplusurile monetare, generând, astfel, efecte semnificative 
de multiplicare (FAO 2013). 
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Exemplul României arată că, consolidarea exploataţiei reprezintă un proces lent şi dificil atunci când este împiedi-
cat de o fragmentare înaltă a terenurilor, de lipsa unui cadastru, sar şi de modelele mentale nefavorabile şi o eco-
nomie rurală non-agricolă slabă, care nu reuşeşte să absoarbă forţa de muncă rurală. În acest context, recomandăm 
iniţierea procesului general de dezvoltare a agriculturii, care să includă şi exploataţiile agricole mici, de la intensi-
ficarea durabilă a  producţiei. În Moldova, sectorul demonstrează necesităţi clare de modernizare, de exemplu, 
cu scopul introducerii unor noi soiuri de seminţe, tehnici şi practici agricole care să stimuleze productivitatea şi 
producţia (Banca Mondială & Programul Alimentar Mondial, 2015). O intensificare durabilă, dar şi readucerea în 
circuitul de producere a terenurilor abandonate ar putea constitui modalităţile cele mai bune de realizare a succe-
sului pe termen scurt. Pe termen mediu şi lung, este necesară consolidarea şi dezvoltarea exploataţilor şi dezvolta-
rea şi integrarea în lanţuri moderne de aprovizionare alimentară. Este cunoscut faptul că, succesul integrării pe 
piaţă este afectat de mai multe constrângeri, care urmează, în primul rând, a fi identificate în contextul lor local şi, 
apoi, adresate în mod proactiv. Prin urmare, integrarea pe piaţă necesită sprijin politic specific şi oportun, dar şi 
răbdare, deoarece e nevoie de timp pentru a institui unui nivel adecvat de încredere atât pentru cumpărător, cât şi 
pentru producător. După cum arată experienţa, prezenţa unui broker onest al relaţiilor şi gardian al confidenţiali-
tăţii afacerilor, cum ar fi o ONG, poate facilita integrarea pe piaţă, iar sprijinul adecvat din partea sectorului public 
este esenţial (FAO 2013). Intervenţiile proactive ale statului urmează să asigure, în primul rând, cadrul necesar de 
condiţii care să permită şi să susţină dezvoltarea segmentului exploataţiilor agricole mici. Intervenţiile directe au, 
deseori, efecte colaterale nedorite şi, astfel, urmează a fi aplicate cu atenţie. În continuare, vom discuta domeniile 
care ar putea avea o importanţă specifică pentru dezvoltarea exploataţiilor agricole mici din Moldova.

1. Direcţionarea exploataţiilor agricole mici  

Deoarece politicile anterioare şi curente au favorizat în special exploataţiile corporative de dimensiuni mari, care 
formează, de asemenea, un grup de interese cu influenţă în Moldova (Banca Mondială, 2015b), recomandăm o 
concentrare mai mare pe dezvoltarea exploataţiilor agricole mici şi mijlocii de tip familial orientate spre afaceri. Or, 
implementarea viziunii de creştere a terenurilor şi a productivităţii muncii bazată pe intensificarea durabilă implică 
necesitatea unor cunoştinţe intensive. Prin urmare, este necesară o generaţie nouă de agricultori profesionişti ori-
entaţi spre afaceri, care să formeze baza unei clase rurale puternice de mijloc.  Politica publică urmează să asigure 
un mediu adecvat, în care micii agricultori orientaţi spre afaceri, dar şi nou-veniţii să aibă posibilităţi egale de cre-
are a unor exploataţii viabile. În contextul condiţiilor-cadru, este important de asigurat accesul echitabil pe piaţă 
pentru micii agricultori interesaţi de activităţi agricole comerciale (inclusiv pe piaţa funciară şi piaţa producţiei), 
dar, şi accesul la aşa servicii importante ca serviciile financiare, serviciile publice de consultanţă, subsidii şi progra-
me privind siguranţa şi calitatea alimentară. Pentru a permite micilor agricultori să beneficieze de acest acces echi-
tabil, este necesar un suport (temporar) direct care să permită iniţierea procesului. Măsura PAC pentru „Crearea 
tinerilor agricultori” a fost aplicată cu succes în România şi ar putea fi considerată în contextul identificării modu-
lui de atingere a grupului ţintă  (ENRD, 2014; Tudor, 2014).

2. Puncte de reper pentru o intensificare durabilă a producţiei 

Pentru a motiva agricultorii mici să adopte măsuri de intensificare durabile este necesară, în primul rând, asigurarea 
prin politici a profitabilităţii agriculturii comerciale. În acelaşi timp, stimulentele propuse trebuie să promoveze 
utilizarea corectă şi judicioasă a resurselor naturale – de exemplu, prin intermediul plăţilor pentru serviciile de 
mediu, similar practicilor PAC din UE. În final, micii agricultori trebuie să fie protejaţi de dezechilibrele semnifi-
cative la nivelul relaţiilor cu comercianţii sau corporativele agricole mari competitive. Politicile orientate spre inten-
sificare urmează să formeze capacităţi şi să stabilească stimulente pentru introducerea unor practici agricole dura-
bile bazate pe culturi profitabile adaptate local, gestionarea integrată a dăunătorilor, gestionarea eficientă a 
resurselor de sol şi apă şi integrarea culturilor, păşunilor şi animalelor (a se vedeam de exemplu, 2011). Conform 
rezultatelor analizei noastre, exploataţiile agricole mici folosesc irigarea în mod foarte redus. Modernizarea insta-
laţiilor de irigare şi asigurarea unui acces echitabil şi pentru exploataţiile agricole comerciale de tip familial vor 
contribui în mod cert la  creşterea productivităţi. După cum este demonstrat de Rolfes (2008), exploataţiile agrico-
le mici manifestă şi interes, şi dorinţă de a plăti pentru serviciile de irigare. Or, experienţa practică a majorităţii 



Transformarea structurală a exploataţiilor agricole mici din Republica Moldova: implicaţii pentru reducerea sărăciei şi prosperitatea împărtăşită 

47

economiilor în tranziţie arată că, gestionarea unei infrastructuri de irigaţii concepută pentru producţia agricolă la 
scară largă nu poate fi uşor transferată într-un sector dominat de exploataţii de dimensiuni mici. Deseori, proble-
mele de acţiuni colective împiedică apariţia unei structuri noi de gestiune eficientă (Ostrom, 2000). De asemenea, 
am constatat că, serviciile de mecanizare sunt utilizate doar la necesitate (de exemplu, pentru arat), majoritatea 
agricultorilor mici utilizând munca manuală pentru plivit şi recoltat.. În acelaşi timp, totuşi, este necesară revitali-
zarea interesului faţă de tipuri noi de cooperare şi depăşirea comportamentului reticent faţă de asumarea riscurilor, 
dar şi a restricţiilor financiare şi altor limitări (a se vedea mai jos).

Luând în consideraţie suprafaţa considerabilă a terenurilor care, la moment, nu sunt utilizate de către exploataţiile 
mici, o altă opţiune pentru creşterea producţiei ar fi readucerea în procesul de producţie a terenurilor agricole cu-
rent abandonate. Abandonarea terenurilor reprezintă, în majoritate, rezultatul nivelului redus de atractivitate a 
producţiei agricole pentru proprietarii de terenuri respectivi, al îmbătrânirii populaţiei rurale şi al emigrării tinere-
tului (Dudwick, et al., 2007; Rolfes, 2008). Terenurile abandonate sunt, deseori, mici, greu accesibile şi /sau de o 
calitate proastă a solului. Astfel, este necesară o mai bună şi justă utilizare a terenurilor agricole cu potenţial adec-
vat. Recomandările noastre privind piaţa funciară vin să sprijine această idee. 

3. Eliminarea obstacolelor pe piaţa funciară care periclitează consolidarea exploataţiilor (şi 
ieşirea exploataţiilor) 

Piaţa funciară poate fi considerată drept un element cheie pentru consolidarea exploataţiilor agricole mici şi dez-
voltarea exploataţiilor. Deşi piaţa funciară din Moldova denotă o dinamică pozitivă începând din 2000 şi poate fi 
descrisă ca fiind general funcţională, (Rolfes, 2008), rezultatele noastre indică o dinamică destul de înceată a pieţe-
lor funciare din perspectiva micilor agricultori, în special în termeni de tranzacţii de vânzare şi cumpărare a pămân-
tului. Costurile de tranzacţii înalte aferente transferului funciar şi rolul de siguranţă socială acordat pământului 
deţinut ar putea fi două motive de bază care determină această evoluţie stagnantă.   

În termeni de vânzare a terenurilor, începând din 2008 se observă o tendinţă general descendenţă a numărului de 
tranzacţii. O explicaţie a situaţiei ar fi faptul că, primul val de proprietari de pământ interesaţi de vânzarea terenu-
rilor deţinute deja şi-au realizat intenţiile către timpul respectiv (Rolfes, 2008). Or, în unele cazuri, se pare că există 
situaţii de lipsă de transparenţă şi relaţii de interes asimetric care determină o careva nesiguranţă privind proprie-
tatea funciară. Situaţia dată este, în special, relevantă în acele locaţii unde nu a existat o demarcare şi transfer fizic 
a cotelor mari către proprietar. În aşa situaţii, dorinţa proprietarilor de terenuri agricole de a înceta contractele de 
arendă existente va depinde de bunăvoinţa şi sprijinul utilizatorului actual al terenurilor (de obicei, corporativa 
mare locală) şi administraţia locală. Mai mult, drepturile de proprietate asupra cotelor mici trebuie să fie clarificate 
la nivel de întreaga ţară. Acest lucru este important, deoarece un drept de proprietate sigur asupra cotei mici va 
asigura o producţie de subzistenţă suficientă şi, astfel, micii agricultori vor fi mai mult înclinaţi spre arendarea co-
telor mari pe un termen mai îndelungat sau chiar vânzarea acestora.   

Piaţa de arendă funciară nu pare a fi foarte activă nici pe segmentul schimbării utilizatorului arendaş al terenului 
(Rolfes, 2008). Mai mult, tranzacţia oficială de arenda este, de obicei, limitată la nivelul contractelor de arendă pe 
termen scurt (până la trei ani), care sunt, adesea, extinse din cauza lipsei de alternative. Motivul principal ar putea 
fi costul mai înalt al tranzacţiei pentru contractele de arendă pe termen mai îndelungat, care, deseori, sunt încheia-
te doar atunci când utilizatorul de teren decide să investească în vii sau livezi (Rolfes 2008). Din perspectiva micilor 
agricultori, există plângeri că, acordurile de arendă sunt, uneori, extinse fără consimţământul proprietarului de te-
ren sau că, plăţile (în natură) au fost reduse fără consimţământul proprietarului.

Pentru abordarea problemelor pe piaţa funciară recomandăm următoarele: (1) Pentru sporirea în continuare a 
transparenţei tranzacţiilor pieţei funciare, este necesară o organizaţie independentă învestită cu dreptul de a colec-
ta şi publica toate ratele de arendă funciară şi preţurile de vânzare a pământului. Studiul calitativ a arătat că, plata 
pentru arenda pământului este destul de constantă la nivel de ţară, însumând în jur de 400 kilograme de grâu sau 
porumb şi circa 100 kilograme de seminţe de floarea soarelui per cotă de teren, indiferent de suprafaţa acesteia; în 
plus, arendaşul plăteşte impozitul funciar. O documentare publică a preţurilor ar  putea reduce stimulentele în fa-
voarea încercărilor de revizuire ex-post a preţurilor şi ar demonstra costurile de oportunitate în cazul deciziei de a 
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păstra pământul pentru folosinţă proprie vis-a-vis de cea privind arenda unor terenuri suplimentare. Pentru a pre-
veni relaţii de interes asimetric, această organizaţie trebuie să fie independentă de administraţia satului (adică, la 
nivel de raion, unde se află şi oficiile cadastrale). (2) În mod similar, contractele de arendă urmează a fi încheiate 
într-un mod mai transparent. Solicitările de revizuire a termenilor contractuali trebuie să fie motivate şi aduse la 
cunoştinţa tuturor părţilor. (3) Investiţiile în calitatea solului şi alte măsuri de îmbunătăţire a solului necesită timp 
suficient pentru a genera efecte pozitive. Este necesară simplificarea modalităţii existente, care este destul de difi-
cilă şi costisitoare, de încheiere a unor contracte oficiale de arendă pe termen lung; procedura respectivă ar putea 
fi mai atractivă în cazul în care ar fi oferite servicii notariale în sat. Astfel, multiplele deplasări în centrul raional ar 
fi evitate prin realizarea, de exemplu, a unor vizite ale funcţionarilor raionali la oficiile locale (Rolfes, 2008).

Sunt necesare măsuri stimulative suplimentare în vederea scoaterii terenurilor de pământ din posesia generaţiei în 
îmbătrânire a agricultorilor de subzistenţă, care acordă pământului o valoare ridicată de securitate socială. Fără 
astfel de măsuri, nu va fi posibilă realizarea rapidă şi cu succes a consolidării şi creşterii exploataţiilor la nivelul 
micilor agricultori. În plus, există şi anumiţi factori culturali care împiedică ieşirea exploataţiilor (de subzistenţă), 
inclusiv percepţia dezaprobatoare în rândul populaţiei rurale faţă de persoanele angajate în activităţi agricole sala-
riate în condiţiile curente şi respectul înalt faţă de alimentele produse individual. În România,   „Sistemul de Anu-
itate pe Viaţă” a permis recepţionarea, de către aproximativ 90.000 persoane în vârstă, a unei sume garantate de 
bani până la sfârşitul vieţii lor, pentru vânzarea sau darea în arendă a propriilor terenuri agricole. Un efect colateral 
pozitiv al programului respectiv a vizat actualizarea datelor cadastrale şi oficializarea contractelor de arendă (Ale-
xandri, 2013).14 În Moldova, ar fi oportună acordarea unui acces preferenţial la terenurile de pământ eliberate ex-
ploataţiilor familiale cu aspiraţii de creştere; în caz contrar,  aceste exploataţii nu vor putea face faţă competiţiei cu 
exploataţiile corporative mari (conform Rolfes (2008), există problema că, programele de consolidare a terenurilor 
ar putea fi aplicate în mod abuziv pentru a promova agricultura corporativă la scară largă). În contextul viziunii de 
instituire a unui sector al exploataţiilor comerciale de tip familial, fluxurile funciare de la întreprinderile agricole 
mari către exploataţiile individuale constituie o opţiune preferabilă comparativ cu direcţia opusă.  

4. Abordarea eşecurilor de piaţă pe pieţele de capital  

Contextul unor servicii financiare viabile reprezintă un blocaj în intensificarea, dar şi creşterea exploataţiilor (Ban-
ca Mondială, 2015b). Accesul la credite şi costul creditelor implică limitări semnificative pentru sectorul agricol; în 
mod specific, micii agricultori sunt, la moment, absolut în afara sectorului financiar. Micii agricultori raportează o 
dependenţă neplăcută de creditele neoficiale acordate de fermierii mari din saltul lor. În acelaşi timp, dobânzile 
ridicate şi lipsa încrederii în sistemul bancar afectat de criză au determinat reducerea cererii de credite bancare. Or, 
împrumuturile subvenţionate urmează a fi considerate doar în cazul în care sunt anticipate efecte externe pozitive. 
În mod evident, preţurile de piaţă denaturante la resursele creditare implică anumite costuri pentru societate şi nu 
reprezintă un prim-optim instrument. Pentru a realiza măsuri bine-adaptate, este necesară analizarea motivelor 
care determină nivelul înalt al dobânzilor. Prezenţa unor instrumente inovative de reducere a riscului pentru credi-
torii care prestează servicii pentru micii agricultori ar putea îmbunătăţi direcţionarea măsurilor. Drept opţiune, 
guvernul ar putea oferi cadrul politic şi de sprijin pentru instituirea unor iniţiative de autoajutorare pentru asocia-
ţiile de economii şi împrumut, precum şi de reasigurare a micro-creditelor oferite întreprinderilor mici. Este nece-
sar de stabilit măsura în care pot fi asistate părţile terţe care acordă investiţii şi servicii exploataţiilor agricole mici. 
Drept exemple por servi instituirea serviciilor de maşini sau a cooperativelor de marketing. 

5. Este necesară îmbunătăţirea calităţii alimentare şi a siguranţei alimentare şi realizarea, cel 
puţin pe termen mediu, a competitivităţii internaţionale  

Este necesar de creat posibilităţi de integrare pe piaţă pentru micii agricultori care manifestă interes şi potenţial de 
dezvoltare şi de asigurat posibilitatea vânzării profitabile pe piaţă a surplusului de produse obţinut în rezultatul 
intensificării activităţilor agricole. A fost atestat progres semnificativ în mai multe domenii de siguranţă alimentară 
şi control al calităţii (Banca Mondială, 2015b), dar mai sunt necesare investiţii şi îmbunătăţiri structurale (Banca 
Mondială & Programul Alimentar Mondial, 2015). Integrarea micilor agricultori în programele de calitate alimen-

14  Scheme similar ‘pământ pentru pensii’ au fost realizate în Ungaria şi Polonia (Cartwright et al., 2010)
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tară şi siguranţă alimentară este, fără îndoială, o provocare, iar soluţii simple în acest domenii nu există. Chiar şi în 
UE, funcţionarea lanţurilor valorice agricole şi formarea preţurilor este contestată în contextul creşterii vânzărilor 
cu amănuntul şi concentrării sectorului de prelucrare. Exploataţiile agricole unice vor constitui, întotdeauna, cea 
mai slabă verigă a lanţului valoric agricol. Un proces de marketing organizat în mod colectiv, de exemplu, prin in-
termediul certificării de grup, ar putea constitui o opţiune inovatoare (a se vedea mai jos), dar, investiţiile în resur-
sele umane reprezintă baza unui management adecvat al controlului siguranţei şi calităţii alimentare.

Autorităţile guvernamentale urmează să înceapă implementarea unor programe de siguranţă şi calitate alimentară 
cu acei agricultori care comercializează majoritatea produselor lor şi sunt dispuşi să-şi dezvolte exploataţia agrico-
lă. În contextul realizării competitivităţii internaţionale, este necesar de subliniat faptul că, comerţul internaţional 
în Moldova este, în prezent, dominat de o structură oligopolistă: câteva companii deţin licenţe de export şi, într-o 
măsură mai mare sau mai mică, dictează preţurile pentru producătorii agricoli. Sunt necesare cercetări suplimenta-
re privind funcţionarea lanţului de aprovizionare şi motivele care determină ratele negative de protecţie. Autorită-
ţile antitrust ar trebui să poată realiza o analiză a nivelului de concentrare a agro-economiei şi întreprinde măsurile 
necesare pentru o protejare mai bună a agricultorilor împotriva practicilor de concurenţă neloiale. 

6. Exploatarea pieţelor de produse ecologice şi cu valoare înaltă 

Fiind atestat un declin al pieţelor de produse proaspete şi procesate de calitate redusă şi preţ redus, agricultorii din 
Moldova urmează să se adapteze realităţilor curente prin modernizarea tehnologiilor de producere, recoltare, 
post-recoltare, procesare, etc. (Banca Mondială & Programul Alimentar Mondial, 2015). Una din opţiuni, în acest 
sens, ar putea fi piaţa produselor ecologice certificate. Acest tip de agricultură este considerat a fi deosebit de adec-
vat pentru exploataţiile mici (Barrett, Browne, Harris, & Cadoret, 2001; EC, 2012), dar, pieţele vor creşte în conti-
nuare, şi, după cum arată experienţa României, vor spori şi potenţialul de export către UE.  Investiţiile în produc-
ţia ecologică nu doar că vor completa eforturile de consolidare a capacităţilor de rezistenţă la riscurile climaterice 
şi de piaţă, ci şi vor contribui la creşterea siguranţei alimentare. Astfel, considerăm această piaţă drept o nişă cu un 
anumit potenţial pentru Republica Moldova în cazul în care micii agricultori vor beneficia de sprijinul necesar 
pentru certificarea şi comercializarea producţiei. În cadrul UE,  agricultorii care tranzitează în producţia agricolă 
ecologică certificată în conformitate cu directiva UE şi menţinerea producţiei ecologice au dreptul de a beneficia 
de plăţi directe în cadrul zonei sub umbrela măsurilor de agro-mediu (Schwarz, Nieberg, & Sanders, 2010). Româ-
nia, pe lângă plăţile de compensare per suprafaţă de teren, oferă suport adiţional pentru perioada de conversie. 
Schemele de compensare participative sau de grup, care se discută în prezent în România (Munteanu, 2014), ar 
putea fi o opţiune oportună de deschidere pentru micii agricultori. Pentru un marketing de succes, aceste grupuri 
de producători necesită, în continuare, relaţii de parteneriat stabile şi sigure cu exportatori şi importatori de încre-
dere din UE (Barrett, et al., 2001). Evoluţia pe termen mediu şi creşterea preconizată a veniturilor vor spori cererea 
pentru produse de valoare înaltă şi/sau mai mult procesate şi în interiorul ţării. Mai mult, crearea unor grupuri de 
consumatori înstăriţi  va genera dezvoltarea unui consumator ecologic. Chiar dacă acest consumator reprezintă o 
pondere mică din populaţia ţării, aşa o dezvoltare poate deschide oportunităţi şi nişe de piaţă noi pentru exploata-
ţiile agricole familiale din Moldova. Producţia de animale, inclusiv producţia lactatelor sau a culturilor cu valoare 
înaltă, poate oferi posibilităţi ulterioare de generare a veniturilor pentru micii agricultori. Pe baza cunoştinţelor 
acumulate existente (cum ar fi Gorton et al., 2006), sunt necesare cercetări ulterioare privind potenţialul respectiv.  

Cu privire la pieţele internaţionale, se recomandă sporirea vizibilităţii produselor agricole din Moldova. Acest re-
zultat poate fi realizat atunci când autorităţile naţionale vor promova, în colaborare cu organizaţiile internaţionale, 
o strategie de branding pentru produsele moldoveneşti, în special pentru cele produse într-un mod tradiţional şi /
sau conform standardelor de producţie ecologică. UE a elaborat un sistem detaliat de indicaţii geografice şi speci-
alităţi tradiţionale, care este intensiv utilizat de regiunile din cadrul Statelor Membre ale UE. O provocare posibilă, 
în acest context, ar putea fi frauda, care, într-un mediu instituţional slab, reprezintă o problemă ce nu poate fi ne-
gată. (EurActiv, 2016) raportează că, pentru a controla acest risc, România planifică intensificarea controalelor şi 
investiţii în laboratoare. Aceste eforturi vor spori credibilitatea sectorului şi consolida încrederea consumatorilor, 
contribuind, în acelaşi timp, şi la creşterea eficienţei organismelor de certificare.   
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7. Organizarea agricultorilor mici nu este o sarcină uşoară , dar reuşita ei va facilita accesul la 
finanţare şi integrarea pe piaţă 

Presupunând că structura agriculturii Moldovei nu se va schimba rapid, pentru mulţi agricultori mici cooperarea 
ar fi o opţiune logică pentru depăşirea multiplelor probleme şi eşecuri de piaţă existente. Similar, cerinţele impuse 
de lanţurile de aprovizionare moderne impun agricultorii să coopereze – în modul definit de exemplul sus-menţi-
onat al certificării de grup.15 Or, recunoaştem faptul că, cooperarea formală nu este percepută pozitiv de agricultori 
mici din Moldova din cauza lipsei de încredere moştenite istorice. În mod general, micii agricultori nu dispun de 
putere de grup (Banca Mondială & Programul Aliementar Mondial, 2015). Totuşi, agricultori ar putea fi încurajaţi 
să formeze propriile canale (cooperative) de procesare şi comercializare a produselor în scopul consolidării poziţi-
ei lor de negociere şi obţinere a unui acces mai bun la pieţele factorilor de producţie şi fondurile de finanţare. Re-
comandăm guvernului să implementeze stimulente de cooperare formală voluntară prin instituirea unui cadru legal 
adecvat şi promovarea ideii de cooperare, dar, în acelaşi timp, şi să asigure o înţelegere clară a eşecurilor pieţei 
centrale care împiedică agricultorii să creeze cooperative formale (Stewart, 2014). După cum arată experienţa, o 
gestionare transparentă şi de încredere implică o importanţă primordială (Koester, 2012). Pentru a iniţia relaţii de 
cooperare, ar fi important şi sprijinul unei terţe părţi, cum ar fi ONG-urile. O astfel de parte terţă altruistă at putea 
contribui la iniţierea procesului de formare a grupurilor prin acordarea unor servicii de instruire şi ghidare în primii 
ani de operare a acestor grupuri (Müller, 1994). prima experienţă a României arată că, grupurile de producători 
agricoli asistaţi în contextul Pilonului II erau obligaţi să satisfacă aceste condiţii provizorii (Calinescu, 2012). Punc-
te oportune de promovare a ideii de cooperare în Moldova ar putea fi grupurile sus-menţionate de producători 
pentru certificarea şi comercializarea ecologică sau schemele simple de colectare a laptelui, care au fost create cu 
succes în unele sate. Adiţional, unul din obstacolele majore identificate de agricultori în contextul comercializării 
implică facilităţile de depozitare; astfel, acest domeniu ar putea fi unul oportun pentru instituirea relaţiilor de coo-
perare pentru micii agricultori.

8. Promovarea educării profesionale şi a serviciilor de consultanţă 

În cazul în care se realizează viziunea privind sectorul exploataţiilor agricole familiale orientate spre afaceri, gene-
raţia nouă de antreprenori agricoli urmează a fi educaţi în modul respectiv. În prezent, sistemul de învăţământ în 
domeniul agricol în Moldova este destul de slab la toate nivelurile – de la cel profesional la colegial şi universitar. 
Curricul-ul nu a fost modificat esenţial din timpurile sovietice, fapt ce a determinat ruptura dintre sistemul educa-
ţional şi realităţile curente ale pieţei. Agricultura reprezintă un mediu de afaceri cu aplicarea intensivă a cunoaşterii 
şi, fără educare agricolă adecvată, sectorul agricol nu va reuşi să realizeze o modernizare şi creştere durabilă adec-
vată. Adresarea aspectelor privind sistemul educaţional reprezintă o sarcină generală de importanţă primordială. 
Locul relativ redus (84) atribuit Moldovei în Raportul privind Competitivitatea Globală: pilonul privind învăţămân-
tul superior şi instruirea al Forumului Economic Mondial indică la o calitatea nesatisfăcătoare a nivelului de edu-
care şi identifică acest nivel redus drept o vulnerabilitate prioritară pentru performanţa competitivităţii ţării. Româ-
nia, care este clasificată pe poziţia 58, încă luptă cu sistemul actual de învăţământ superior. Spre deosebire de 
majoritatea celorlalte domenii politice importante, domeniul educaţiei, al ştiinţei şi al cercetărilor nu fac parte din 
acquis-ului comunitar al UE.16 De aceea, o modalitate prescrisă aferentă nu există, astfel, şi presiunea de reformă 
fiind mai mică. Georgia ar putea fi un exemplu relevant de reformă curajoasă la nivelul sistemului de învăţământ 
superior şi general (Sarychev & Livny, 2013). Sistemul a fost curăţit în timp restrâns şi cu succes de factorul ende-
mic de corupţie17, astfel fiind îmbunătăţit accesul la învăţământul superior. Îmbunătăţirea calităţii constituie, totuşi, 
o provocare şi implică, în mod cert, un proces de lungă durată.

O strategie de intensificare durabilă a producţiei agricole care să includă toate exploataţiile agricole de mici dimen-
siuni necesită un serviciu de consultanţă agricolă puternic. În prezent, serviciul de consultanţă agricolă pare a fi 
periclitat de canale descendente, o structură birocratică şi deficienţe de calificare. Or, aceste serviciu par a fi mult 
15  Industria în aval a cumpărătorilor nu a stabilit, încă, relaţii pe termen lung cu agricultorii, iar aranjamentele de contract agricol în acest 
domeniu sunt destul de slabe (Banca Mondială & Programul Alimentar Mondial, 2015)
16 Acquis-ul în domeniul ştiinţei şi cercetării nu impune necesitatea transpunerii regulilor UE la nivel legal naţional. Domeniile învăţământului, in-
struirii, tineretului şi culturii rămân la latitudinea primară a Statelor Membre. A se vedea http://ec.europa.eu/enlargement/policy/conditions-mem-
bership/chapters-of-the-acquis/index_en.htm
17 Nivelul înalt de mită pentru examenele de absolvire sau note este menţionat, de exemplu, într-o publicaţie a Băncii Mondiale (Sondergrad et al., 2012) 
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mai accesibile pentru agricultorii familiali comparativ cu subsidiile agricole. De aceea, sunt necesare eforturi sem-
nificative pentru a spori forţa de muncă şi calitatea profesională a serviciilor de consultanţă. Adiţional, se atestă o 
lipsă a relaţiilor de coordonare şi cooperare în domeniul inovării şi transferului acesteia către agricultori între co-
munitatea ştiinţifică, instituţiile de învăţământ şi serviciile de consultanţă. Legătura cu agricultorii pare a fi, în ge-
neral, destul de slabă, fapt ce previne realizarea ciclurilor benefice de învăţare reciprocă şi transfer de inovaţie. În 
continuare, agricultorii par să nu aibă încredere în personalul de extensie şi tind să urmeze practica tradiţională. 

II. Extinderea viziunii către economia rurală, guvernanţă şi aspecte sociale  

Dezvoltarea rurală depinde de deblocarea capacităţii depline a economiei rurale. Agricultura continuă să 
deţină, în mod cert, o influenţă semnificativă asupra economiei rurale. Or, este recunoscut faptul că, dezvoltarea 
rurală necesită eforturi concertate care depăşesc domeniul politicilor de sector. Astfel, în locul unor strategii sec-
toriale înguste, diversele necesităţi de dezvoltare ale regiunilor rurale urmează a fi abordate din perspectiva coeren-
ţei politicilor de sector şi aplicarea în comun a cunoştinţelor deţinute de multiplii actori publici şi privaţi (OECD, 
2006). În conformitate cu principiile de bază ale acestei "paradigme rurale noi”, subliniem faptul că, dezvoltarea 
micilor exploataţii agricole în Moldova trebuie să integreze aspectul locaţiei (şi al diverselor mijloace de trai deter-
minate de locaţie), depăşind axarea pe politicile de sector. La fel, paradigma nouă trebuie să fie critică faţă de efi-
cacitatea politicii agricole şi, în special, subsidiile agricole ca principala componentă a politicii publice pentru regi-
unile rurale. În contrapunere, este necesară o axare mai mare pe investiţii (OECD, 2006). Instituirea unor 
condiţii-cadru, care să reducă costurile de tranzacţie şi să consolideze guvernanţa şi regula legii, este mai greu de 
cuantificat în termeni monetari, dar va asigura efecte durabile pe termen mai îndelungat. 

9. Promovarea unui sector rural non-agricol viabil care să ofere locuri de muncă locale alternative 

Subsidiile agricole aduc resurse considerabile în regiunile rurale, dar scopul acestora nu este de a declanşa direct dezvol-
tarea rurală, situaţia dată fiind demonstrată, în majoritate, de experienţa altor state din Europa (OECD, 2006). Chiar şi 
în Moldova, agricultura nu  mai reprezintă sursa majoră de venit pentru majoritatea familiilor de agricultori. Deşi agri-
cultorii în vârstă, în special, continuă să depindă de agricultura de subzistenţă, majoritatea tinerilor nu mai sunt interesaţi 
de munca agricolă. Îmbătrânirea şi depopularea în rezultatul emigrării ar putea fi o consecinţă a acestei situaţii.

Există numeroase dovezi care demonstrează că, economia rurală non-agricolă are un impact puternic asupra nive-
lului de trai în spaţiul rural datorită rezultatului de diversificare a veniturilor şi reducere a sărăciei, în acelaşi timp, 
fiind şi un facilitator în favoarea deciziei de a părăsi sectorul agricol (Möllers, Buchenrieder, & Csaki, 2011). Deşi 
un sector eficient al exploataţiilor familiale necesită persoane tinere instruite şi cu spirit de antreprenori, majorita-
tea tinerilor vor decide, în mod inevitabil, să părăsească sectorul şi, eventual, şi spaţiul rural al ţării.  În acest con-
text, existenţa unor locuri de muncă locale alternative implică o importanţă crucială pentru evitarea abandonării 
terenurilor, depopulării rapide a zonelor rurale şi emigrării în masă, ceea ce, în mod cert, nu este de dorit pentru 
Moldova. Pentru a atribui spaţiului rural un caracter economic viabil şi atractiv, legăturile rural-urbane, dar şi edu-
carea drept principala oportunitate de deschidere pentru ocuparea forţei de muncă non-agricole calificate urmează 
a fi incluse în agendă măsurilor prioritare a dezvoltare rurală. Un factor bine-cunoscut de urgentare a dezvoltării 
rurale sunt investiţiile în infrastructura adecvată, care stabileşte legătura cu zonele urbane şi alte sectoare, atrage 
investiţii în zonele rurale şi conectează agricultorii cu pieţele de desfacere. 

10. Protecţia socială pentru agricultorii în vârstă 

În timp ce generaţia tânăra este în căutare de locuri de muncă plătite, agricultorii mici de vârstă înaintată se con-
fruntă cu sărăcia şi dependenţa sporită de producţia de subzistenţă a propriilor gospodării. Problemele determina-
te de o populaţie în curs de îmbătrânire, persistenţa unor mijloace de trai bazate pe subzistenţă şi sărăcie nu pot fi 
rezolvată doar în contextul politicilor agricole şi de dezvoltare rurală. Este necesară o orientare mai bună a politi-
cilor şi o coordonare şi exploatare a sinergiei acestora cu politicile sociale. Atunci când procesul de consolidare 
progresează şi sectorul de subzistenţă se reduce, sunt necesare sisteme suficiente şi adecvate de asigurare pentru 
persoanele în vârstă. Până în prezent se atestă un număr mare de persoane în sectorul rural al ţării care depind de 
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resursele funciare proprii, chiar dacă nu au tangenţă directă cu agricultura. Eliberarea terenurilor agricole şi pro-
gresarea consolidării funciare va fi posibilă doar atunci când aceşti agricultori şi membrii familiilor lor vor avea un 
trai decent fără a depinde de terenurile deţinute. O opţiune de astfel de politică de securitate socială ar fi un sistem 
de pensii minime similar celui introdus în România în 2009. Astfel de sistem face parte din strategia generală de 
reducere a sărăciei. Unul din avantajele acestui sistem ar fi posibilitatea de a direcţiona astfel de suport strict către 
persoanele nevoiaşe şi de a transfera resursele limitate către cei care au cea mai mare nevoie de ajutor, indiferent 
de istoria de muncă anterioară. Mecanismul dat ar fi în conformitate deplină cu programul deja existent şi pozitiv 
evaluat orientat spre sărăcie Ajutor Social (Banca Mondială & Programul Alimentar Mondial, 2015). Or, dovezile 
empirice denotă necesitatea îmbunătăţirii procesului de administrare a fondurilor şi sensibilizării publice (Piras & 
Botnarenco, 2015).

11. Buna guvernanţă  

Deşi nu există un model unic recomandat pentru gestionarea procesului de dezvoltare rurală şi nici factori determinanţi 
ai traiectoriei economice a unei regiuni, este cert stabilit că, politicile rurale trebuie să vizeze consolidarea capacităţilor 
locale şi participarea tuturor actorilor aferenţi (Wolz, Hubbard, Möllers, Gorton, & Buchenrieder, 2012). Această sarci-
nă devine provocatoare atunci când micii agricultori nu au voce, iar banii public rareori ajung la păturile cele mai sărace, 
cum este cazul Moldovei. 

Statutul de drept, buna guvernanţă şi funcţionarea instituţiilor sunt indispensabile pentru o dezvoltare rurală soli-
dă. În acest sens, se merită subliniat faptul că, orice intervenţie necesită o monitorizare atentă la nivel de implemen-
tare. Modul de utilizare a fondurilor disponibile18 trebuie condiţionat de folosinţa focusată şi transparentă a fondu-
rilor, cu prezenţa unor elemente participative. După cum arată experienţa Germaniei de Est, exploataţiile agricole 
au reuşit să depăşească problemele determinate de fragmentarea proprietăţii funciare în rezultatul schimbului vo-
luntar sau încheierii unor acorduri de gestionare informale. Astfel de scheme necesită un nivel înalt de încredere în 
rândul actorilor implicaţi. Pentru a ajunge la aşa nivel de încredere, Moldova trebuie să rezolve problema instituţi-
ilor ineficiente şi slabei guvernanţe la toate nivelurile. Indicatorii de calitate instituţională, cum ar fi Indicatorii de 
Guvernanţă Mondiali (WGI) publicaţi de Banca Mondială sau Indicele de Percepţie a Corupţiei (IPC) al Transpa-
rency International  denotă că, Moldova se confruntă cu probleme semnificative la acest capitol.  Moldova face 
parte din grupul celor 20% de ţări cu cea mai proastă performanţă a dimensiunea indicatorului WGI privind 
Controlul Corupţiei în 2014, fiind clasată pe poziţia 103 (din 168) conform IPC 2015. Comisia Europeană a atestat 
situaţia dată drept o provocare majoră cu impact puternic asupra tuturor nivelurilor administraţiei publice şi siste-
mului judiciar (Secrieru & Sobjak, 2014).

Experienţa Georgiei în domeniul reformelor administrative şi anticorupţie este deseori citată ca fiind cel mai  bun 
exemplu din regiunea Eurasia (Banca Mondială, 2012). Reformele majore includ reorganizarea sistemului de finan-
ţe municipale, reducerea numărului de licenţe şi inspecţii şi separarea mai strictă a administraţiei locale şi a sferei 
partidelor politice. Or, efectele acestor reforme apar, deseori, peste o perioadă substanţială de timp şi sunt greu de 
atribuit unor sectoare individuale. 

18   Aceasta include, de exemplu, Politica de Vecinătate a UE, care atribuie o prioritate înaltă administraţiei publice şi agriculturii. Comisia 
Europeană sprijină dezvoltarea şi reformele în aceste două sectoare în perioada 2014-17, fiind alocat un buget 101 milioane euro anual (inclusiv 
37 milioane euro pentru Reforma finanţelor publice şi 64 milioane euro pentru Programul European de Vecinătate pentru Agricultură şi Dezvoltare 
Rurală ( ENPARD)) (Comisia Europeană, 2014a, 2014b). 
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7. Anexe
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Anexa tabelul 1 Gospodăriile agricole după clasa de dimensiune (total supr., ha), 2011

Suprafaţa Gospodării agricole
Hectare Pondere (%) Numărul Pondere (%)

TOTAL 2,243,540.02 100.00 902,214 100.00
0-<0,5 ha 122,287.12 5.45 459,909 50.98
0.5-<1 ha 123,326.86 5.50 180,529 20.01
1-<3 ha 355,773,94 15.86 203,644 22.57
3-<10 ha 224,951.66 10.03 52,023 5.77
10-<50 ha 63,434.04 2.83 3,080 0.34
50-<100 ha 44,425.41 1.98 617 0.07
100-<200 ha 89,859.58 4.01 621 0.07
200-<500 ha 314,416.18 14.01 963 0.11
500-<1000 ha 378,418.83 16.87 550 0.06
1000-<2500 ha 338,692.99 15.10 229 0.03
≥2500 ha 187,953.41 8.38 49 0.01

Sursa: Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova (2013)

Anexa tabelul 2 Gospodăriile agricole după clasa de dimensiune (Total Land, ha)

Dimensiunea 
exploataţiei 

(ha)

2007 2010 2013

Period. % Period % Period %

Total 4,782 100.0 4,337 100.0 4,165 100.0
0-<0,5 2,906 60.8 2,707 62.4 2,660 63.9
0.5-<1 707 14.8 679 15.7 703 16.9
1-<3 940 19.7 776 17.9 668 16.0
3-<10 222 4.6 170 3.9 131 3.2
10-50 7 0.2 5 0.1 3 0.1
≥50 0 0.0 0 0.0 0 0.0

Sursa: Calcule proprii CBGC 2007-2013.
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Anexa tabelul 3 Bunăstarea şi caracteristicile exploataţiei la nivel urban şi rural
2007 2010 2013

Total urban rural p-val. Total urban rural p-val. Total urban rural p-val.

Numărul gospodăriilor agricole(%) 4,782 20.31 79.69 NA 4,337 22.04 77.96 NA 4,165 23.59 76.41 NA

Dimensiunea medie a gospodăriei 2.76 2.79 2.75 2.66 2.53 2.70 *** 2.46 2.27 2.52 ***

Vârsta medie a capului gospodăriei 54.69 53.52 54.99 ** 55.66 56.07 55.54 56.55 58.16 56.05 ***

Capuri de gospodărie de gen 
feminin  (%)

36.91 38.18 36.59 36.96 40.00 36.11 * 39.16 44.71 37.44 ***

Capuri de gospodărie în condiţii de 
sănătate precoce (%)

24.41 21.82 25.07 * 22.79 20.08 23.56 ** 21.57 22.62 21.25

Nivelul de educaţie al capului 
gospodăriei este redus (%)

14.64 8.91 16.10 *** 12.23 7.24 13.64 *** 8.89 6.49 9.63 ***

Nivelul de educaţie al capului 
gospodăriei este înalt (%)

20.10 35.20 16.26 *** 19.95 33.32 16.17 *** 19.58 33.76 15.20 ***

Nivelul maxim de educaţie în 
gospodărie este redus (%)

10.63 5.64 11.90 *** 8.59 4.78 9.67 *** 6.30 4.85 6.75 **

Nivelul maxim de educaţie în 
gospodărie este înalt (%)

30.28 47.27 25.95 *** 29.48 44.06 25.36 *** 30.06 43.46 25.92 ***

Gospodării cu membri în căutare de 
lucru  (%)

11.67 11.78 11.64 13.21 11.42 13.72 * 10.22 9.17 10.55

Gospodării cu membri în condiţie de 
sub-angajare (%)

27.01 20.27 28.54 *** 28.99 19.28 31.30 *** 22.14 13.88 24.35 ***

Venitul mediu al gospodăriei (MDL) 35,910 38,958 35,133 *** 35,522 40,563 34,096 *** 36,605 38,619 35,983 **
Venitul mediu per capita (equ.) 
(MDL)

17,084 18,448 16,737 ** 17,484 20,408 16,658 *** 18,911 21,011 18,263 ***

Venitul gospodăriei (% din venitul 
total)

29.04 8.92 34.16 *** 19.10 5.82 22.85 *** 18.17 5.23 22.17 ***

Venitul câştigat non-agricol (%) 27.7 45.93 23.12 *** 30.18 43.67 26.38 *** 28.58 36.90 26.01 ***

Venitul din remitenţe (%) 12.98 12.01 13.22 14.03 11.80 14.66 *** 13.75 11.73 14.37 *

Dificultăţi de plată pentru produse 
alimentare (%)

37.55 43.08 36.14 *** 40.37 39.42 40.64 35.23 34.62 35.42

Gospodării agricole sărace (%) 28.50 24.80 29.45 *** 25.45 15.74 28.19 *** 14.94 8.67 16.87 ***
Media totalului suprafeţei de teren (ha) 1.606 0.30 1.93 *** 1.48 0.33 1.80 *** 1.35 0.27 1.69 ***

- din care în proprietate (%) 99.39 99.31 99.41 99.26 99.54 99.19 99.34 99.61 99.26

- din care dat în arendă (%) 30.84 5.44 37.32 *** 29.64 7.83 35.81 *** 27.80 7.81 33.97 ***
- din care disponibil (%) 69.16 94.56 62.68 *** 70.36 92.17 64.19 *** 72.20 92.19 66.02 ***
- din care abandonat (%) 17.11 43.16 10.47 *** 19.59 42.77 13.03 *** 19.43 43.89 11.88 ***

- din care utilizat (%) 52.05 51.40 52.21 50.77 49.40 51.16 52.76 48.30 54.14 ***

Mecanizarea (tractor propriu) (%) 2.06 0.47 2.46 *** 2.65 0.74 3.19 *** 2.31 0.27 2.94 ***
Cota venitului agricol în natură  86.58 77.49 88.63 *** 87.42 79.92 89.41 *** 85.34 80.54 86.70 ***
Productivitatea pământului (MDL/
ha prelucrat /an)

28,479 43,298 25,154 *** 20,209 27,446 18,385 *** 19,554 25,357 17,964 ***

Note: Gospodării agricole sunt definite aici ca toate gospodăriile din mediul urban şi rural care deţin terenuri individuale de pământ 
(pe lângă casă sau cote mici) şi/sau cote mari. Veniturile sunt ajustate în funcţie de Indicele Preţurilor de Consum cu 2010 = 100 
(Indicatorii de Dezvoltare ai Băncii Mondiale, accesat iunie 2015). Semnificările pentru diferenţele de grup sunt indicate la nivel de 
1% (***), 5% (**) şi 10% (*).
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Anexa tabelul 4 Agricultura în UE, Polonia România şi Moldova: compararea indicatorilor principali

EU27 Polonia România Moldova

Numărul de exploataţii [mii]
2003 15021 2172 4484 1125
2007 13627 2391 3931 987
2010 12015 1507 3859 902
2013 10684 1429 3630

Modificarea 2013-2003 [%] -28.9 -34.2 -19.1 -19.8a

Numărul de exploataţii <5 ha [mii]
2003 10854 1445 4205 746
2007 9526 1637 3531 229
2010 8298 831 3594 885b

2013 7063 778 3347

Modificarea 2013-2003 [%] -34.9 -46.2 -20.4

Suprafaţa medie a exploataţiei [ha]
2003 11.8 6.7 3.2 1.9
2007 12.9 6.5 3.6 2.5
2010 14.4 9.6 3.8 2.6
2012 14.7 10.4 4.1 2.9

Forţa de muncă angajată în agricultură [%]
2003 6.7 18 36 43
2007 5.6 15 29 33
2010 5.1 13 30 28

Notă: a – Modificarea 2010-2003; b – Date din Recensământul Agricol  2011, non-comparabil cu anii precedenţi 

Sursa: EUROSTAT (2016); (ILO, 2016); Timofti, et al. (2015), p. 349


