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În mai multe țări ale lumii agricultura este o componentă fundamentală a economiei rurale, având un rol 

important în asigurarea veniturilor și reducerea sărăciei. Cei mai mare parte din populația mediului rural al Republicii 

Moldova este ocupată în activitățile agricole, care rămân o sursă semnificativă de venit ajungând până la 50%.  Scopul 

cercetării constă în analiza contribuției sectorului agricol la dezvoltarea spațiului rural din Republica Moldova. Studiul 

a fost efectuat în baza datelor Biroului National de Statistică, Recensământului General Agricol și Raportului Băncii 

Mondiale cu privire la reducerea sărăciei în Republica Moldova. Actualmente agricultura rămâne a fi un sector 

important în economia Republicii Moldova, deși aflat în declin. In anul 2015 agricultura a generat 12% din PIB-ul țării, 

comparativ cu peste 30% cu un deceniu în urmă, când, în anul 2000 a oferit jumătate din locurile de muncă, iar în anul 

2011 – doar 28%, astfel indicând un rol important, dar în scădere, a ocupării forței de muncă în agricultură. Creșterea 

investițiilor în agricultura națională ar permite reducerea sărăciei populației din mediul rural, precum și creșterea 

nivelului de trai al acesteia. Dar problema atragerii acestora mai constă și în faptul că de rând cu entitățile mari mai 

coexistă și fermele mici, aflate la limita subzistenței, care gestionează respectiv 60 și 40% din suprafața agricolă utilizată. 

Cuvinte-cheie: agricultură, gospodării, sărăcie, zone rurale, Moldova. 

 

Agriculture is considered a main part of the rural economy and has an important role in ensuring incomes for 

rural population and poverty reduction. In Moldova the largest share of the rural population is employed in agriculture, 

which contributes to about 50% of their total incomes. The aim of this research was to analyze the importance of the 

agricultural sector of Moldova and its contribution to the development of rural areas as a main source of income for 

rural population. The paper estimated the time series from 2001-2015 provided by the National Bureau of Statistics 

(NBS). Also, the data of the General Agricultural Census and the World Bank Report on poverty reduction (2016) were 

used. Nowadays, agricultural sector, despite the registered decline has an important role in the economic development 

of Moldova. The agricultural sector registered a decline of its share in GDP from 30% in 2005 to 12% in 2015. Also the 

employment in the agricultural sector diminished from 50% in 2001 to 28% in 2015. A boost in investments in the 

agricultural sector would allow an alleviation in rural poverty and an increase in the population standards of living. But 

the problem in attracting investments is related to the fact that the large corporate farms prevail other small subsistence 

households which manage 60% and 40% from the useable agricultural area.   
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Introducere. Agricultura în secolul XXI se evidențiază, mai mult ca oricând, prin dimensiunea şi impactul 

potențial deosebit de semnificativ la etapa actuală. Caracterul ei multifuncțional confirmă faptul că agricultura nu 

înseamnă doar producția de alimente. Putem afirma cu certitudine că aceasta are tangențe cu mediul înconjurător, aflându-

se într-o directă și evidentă coeziune cu zonele rurale, ceea ce îi atribuie, pe lângă rolul important economic, un rol social 

și de mediu. Însăși funcția sa primară de producere a suportat modificări esențiale, în prezent accentuându-se tot mai 

distinct pe siguranța și diversitatea produselor alimentare. Mai mult decât atât, secolul XXI a generat noi și diverse 

provocări, precum volatilitatea prețurilor, creșterea variabilității climatice sau sărăcia rurală, cărora agricultura trebuie să 

le facă față. Principalele sarcini ale agriculturii contemporane sunt de a asigura societatea cu produse competitive, 

sănătoase, la prețuri acceptabile, în vederea satisfacerii nevoilor mereu crescânde cantitativ și calitativ ale populației, dar 

și valorificarea cerințelor de export. (Sălăşan, 2010). 

Dezvoltarea rapidă a piețelor naționale și internaționale, revoluțiile în domeniul biotehnologiilor și tehnologiilor 

informaționale – toate acestea deschid astăzi posibilități uimitoare de folosire a agriculturii în vederea asigurării dezvoltării. 

Însă pentru a beneficia de aceste posibilități sunt necesare reforme îndreptate spre perfecționarea gestiunii agriculturii. 

Mijloacele de existență și veniturile familiilor sărace din mediul rural al Republicii Moldova într-o măsură mare 

depind de resursele naturale și mediul ambiant. Familiile sărace sunt vulnerabile la așa cataclisme naturale cum ar fi 

seceta, inundațiile și schimbările climatice. Agricultura, ca sector de activitate, joacă un rol important în formarea 

venitului național și a bunăstării țărilor slab dezvoltate. În acest mod, bunăstarea populației și dezvoltarea în interesele 

săracilor în mare măsură depinde de calitatea și productivitatea mediului ambiant. (Salasan, 2009). 

Agricultura este unul dintre cele mai vulnerabile sectoare de activitate ale economiei Republicii Moldova, ocupând 

o pondere de 12% din PIB-ul țării (anul 2015) și 60% din suprafața total a țării. Starea agriculturii este determinată de un 

șir de schimbări macroeconomice și structurale. Printre acești factori principalii sunt: creșterea cotei agriculturii de 

subzistență față de agricultura comercială, un sistem ineficient de subvenționare agricolă, lipsa de mijloace investiționale, 
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fragmentarea excesivă a terenurilor agricole, un sistem de irigare distrus. Toate acestea au condus la reducerea producției 

agricole, care s-a soldat cu migrația populației din zonele rurale în cele urbane sau peste hotare.  

Investigația a vizat analiza contribuției sectorului agricol la reducerea sărăciei populației mediului rural din 

Republica Moldova, precum și studiul poziției agriculturii în economia țării prisma următoarelor criterii economice: 

ponderea populației ocupate în agricultură; ponderea terenurilor agricole în fondul funciar; ponderea agriculturii în 

Produsul Intern Brut (PIB); ponderea agriculturii în Valoarea Adăugată Brută, populația activă ocupată la 100 ha teren 

agricol; productivitatea muncii pe o persoană ocupată în agricultură (ca raport între producția globală agricolă și populația 

ocupată în agricultură); PIB creat de o persoană ocupată în agricultură (ca raport între PIB în agricultură și numărul de 

persoane ocupate în agricultură). Pentru determinarea și analiza indicatorilor enumerați s-au utilizat datele Biroului 

National de Statistică (BNS) al Republicii Moldova care relevă evoluția resurselor umane utilizate în agricultură, 

terenurilor agricole, precum și a producției agricole globale și produsului intern brut obținut în agricultură (BNS, 2016). 

Sectorul agricol al Republicii Moldova: tendințe și aspecte 

Economia rurală a Republicii Moldova este într-o măsură mare dominată de agricultură, datorită acestui fapt ea 

este foarte slab integrată în economia de piață. Agricultura este o ramură prioritară, ce trebuie să se integreze armonios în 

economia națională și sa-și sporească rolul de factor de antrenare și structurare a acesteia pe principiile pieței libere 

(Stratan, 2007). Progresul economic și social, în condițiile contemporane, se află în strânsă legătură cu nivelul de 

dezvoltare a agriculturii și cu capacitatea acesteia de a satisface cerințele vitale ale populației, precum și celor de materii 

prime ale industriei. 

Agricultura rămâne și în prezent a fi sectorul-cheie al economiei Republicii Moldova. Caracterul dominant al agriculturii 

în economia Moldovei se datorează climei moderate, solurilor fertile și resurselor bogate de munca. Importanța acestui sector 

mai reiese și din faptul că aici se produce circa 12% din PIB, 54% din populația țârii locuiește și activează în mediul rural, 27% 

din forța de muncă este ocupată în agricultură. Totodată, o persoană în vârstă aptă de muncă din agricultură hrănește în medie 

2,5 persoane din mediul urban. În Europa la un agricultor revine în medie 15 persoane non agricole pe când în Republica 

Moldova acest indice constituie 1,5 persoane. Printre produsele cele mai importante se număra: fructele, legumele, tutunul, 

strugurii, grâul de toamna, porumbul, floarea-soarelui și produsele animaliere. 

Agricultura joacă un rol important în economia Republicii Moldova, deși se află într-un declin (Tabelul 1). 

Aproximativ 30,5% din angajații țării lucrează în agricultură, în timp ce contribuția la PIB a sectorului a fost de circa 13% 

în 2014. După recesiunea din anul 2012 economia Moldovei în anul 2013 a intrat într-o perioadă de relansare. Produsul 

intern brut în anul 2013 a însumat 7,687 miliarde dolari SUA și 7,9 miliarde dolari SUA în 2014, majorându-se față de 

anul 2012 cu 8,9% respectiv 7,9%. Ponderea agriculturii în PIB Republicii Moldova este mult mai mare decât ponderea 

la nivel global a agriculturii în economie, care se situează aproximativ la 3 - 3,5% din PIB-ul mondial și de 6-7 ori mai 

mult decât media europeană, în condițiile în care agricultura are valoarea adăugată relativă cea mai scăzută. 

 

Tabelul 1. Locul agriculturii în economia Republicii Moldova 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

PIB pe cap de locuitor, 

dolari SUA 
951 1231 1696 1525 1632 1971 2046 2243 2244 

Ponderea agriculturii in 

PIB (%) 
14,3 10,9 11,7 10,6 13,4 13,6 11,6 12,3 12,5 

Populația ocupată in 

agricultura (% din total) 
33,5 32,7 31,1 28,2 27,5 27,5 26,4 28,8 30,4 

Agricultura, valoarea 

adăugată (% din PIB) 
17,3 12 10,7 10,1 14,4 14,7 13,4 14,7 15,4 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor BNS, 2014-2016. 

 

Comparativ cu țările Europei Centrale și de Est, la capitolul ponderea agriculturii în PIB, Republica Moldova se 

poate compara cu Olanda unde agricultura deține 11 % din PIB, însă acest procent este obținut de doar 4% din populația 

ocupată, pe când în Republica Moldova în agricultură activează peste 30% din populația ocupată. Această diferență se 

datorează gradului înalt de industrializare a sectorului agrar din această țară și bineînțeles investițiilor stabile care 

contribuie la îmbunătățirea situației sectorului și creșterea nivelului de trai a agricultorilor. În pofida ponderii 

considerabile a agriculturii în PIB, agricultura Republicii Moldovei demonstrează tendințe de creștere instabilă și mult 

mai lentă, comparativ cu alte sectoare ale economiei. 

Agricultura Republicii Moldova are cea mai mare pondere în valoarea adăugată brută (VAB) națională comparativ 

cu țările Europei Centrale și de Est, în pofida nivelului încă scăzut de productivitate din domeniu (The World Bank, 2016) 

Aceasta se datorează ponderii mari pe care o are sectorul agrar în PIB-ul național și ponderii înalte a populației ocupate 

în acest sector. Sectorul agricol continuă să aibă un potențial de creștere substanțial, încă insuficient exploatat, 

restructurarea agriculturii și revitalizarea economiei rurale reprezentând pârghii importante de dezvoltare economică a 

Republicii Moldova. 

Conform datelor analizate contribuția sectorului agricol la formarea VAB pe economie a constituit 15,5 procente în 

2013, înregistrând o creștere de 2,32 ori față de 2008 sau cu 232,6 procente. Această contribuție se datorează creșterii stabile a 

valorii producției agricole, excepție făcând anul 2012 care a fost extrem de nefavorabil pentru agricultură (Tabelul 1).  

Ponderea înaltă a agriculturii în PIB, precum și în VAB ne indică la rolul considerabila al acestui sector în 

reducerea sărăciei din mediul rural al republicii Moldova. 

Unele particularități ale agriculturii fac această ramura un instrument unic al promovării dezvoltării. Agricultura, 
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împreună cu alte ramuri, poate stimula accelerarea ritmurilor creșterii economice, reducerea sărăciei și asigura stabilitatea 

ecologică. 

Aportul agriculturii la dezvoltare și reducerea sărăciei este multiplu. Ea contribuie la dezvoltare ca formă a 

activității economice, ca sursă a veniturilor și ca producător al serviciilor ecologice, iar toate împreună transformă 

această ramură în instrument unical al dezvoltării. 

Ca formă a activității economice, agricultura poate fi o sursă de creștere a venitului național, direcție de investiții 

pentru sectorul privat, mijloc de asigurare a securității alimentare a țării și motor al dezvoltării activităților conexe 

agriculturii și a celor neagricole din localitățile rurale.  

Capacitatea Republicii Moldova de a reduce sărăcia în mediul rural poate fi analizată prin studiul indicatorilor 

expuși în următorul tabel: 

 

Tabelul 2. Contribuția agriculturii Republicii Moldova la reducerea sărăciei 
Indicatorii 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Suprafața terenului 

agricol/locuitor, ha 

0,54 0,55 0,55 0,57 0,56 0,56 0,56 0,57 0,57 0,57 

Populația ocupată în 

economie la 1000 de 

locuitori, pers 

350 348 350 332 319 329 322 330 333 339 

Populația ocupată în 

economie la 100 ha teren 
agricol, pers 

64 63 63 60 57 58 57 58 59 59 

Ponderea populației ocupate 

în agricultură în totalul 
populației ocupate, % 

33,6 32,8 31,1 28,2 27,5 27,5 26,4 28,8 30,5 31,7 

Ponderea terenurilor agricole 

în fondul funciar, % 

57,7 58,5 58,5 58,6 59,3 59,4 59,4 59,5 59,8 59,9 

Productivitatea muncii a unei 
persoane ocupată în 

agricultură, $ US 

2522 2770 4078 3237 5191 5974 5450 5243 4835 3621 

Productivitatea unui ha de 

teren agricol, $ US 

545 583 802 545 814 962 822 905 862 683 

PIB creat de o persoană 

ocupată în agricultură, $ US 

1189 1148 1365 1226 2255 2661 2614 2795 2584 2578 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor BNS, 2014-2016. 
 

Suprafața terenului agricol/locuitor în perioada analizată practic rămâne neschimbată constituind în medie 0,57 

hectare (Tabelul 2). Populația ocupată în economie la 1000 de locuitori are tendința de reducere de la 350 persoane în 

anul 2006 la 239 în anul 2015 sau cu 3 procente. De asemenea și populația ocupată în economie la 100 ha teren agricol 

descrește cu 7 procente în anul 2015 față de 2006. Acest fapt este rezultatul recucerii ponderii populației ocupate în 

agricultură în totalul populației ocupate de la 33,6 procente în anul 2006 la 31,7 procente în anul 2015. Ponderea 

terenurilor agricole în fondul funciar în perioada anilor 2006-2015 atestă schimbări neesențiale manifestând o tendință 

ușoară de creștere. 

Reducerea în dinamică a productivității muncii a unei persoane ocupată în agricultură, a productivității unui ha de 

teren agricol datorea în special condițiilor climaterice nefavorabile din ultima perioadă. Creșterea PIB creat de o persoană 

ocupată în agricultură de la 1189 dolari SUA în anul 2006 la 2578 dolari SUA în anul 2016 ne atestă capacitatea 

agriculturii de a contribui la reducerea sărăciei în mediul rural. (Prisăcaru, 2011). 

Ocuparea forței de muncă în spațiul rural și modul de utilizare a terenurilor agricole 

În ultima perioadă s-a conturat o schimbare mare în ocuparea forței de muncă în direcția opusă agriculturii, care 

nu se reflectă în creșterea în alte sectoare; mai curând, agricultura de subzistență se extinde. 
 

 
Figura 1. Evoluția populației ocupate pe activități economice în mediul rural al RM, % 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor BNS, 2014-2016. 
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După cum arată calculele, începând cu anul 2006, ponderea lucrătorilor în agricultură a scăzut de la 58 la 55 la 

sută, parțial din cauza emigrării în rândul persoanelor apte de muncă din mediul rural (Figura 1). Ocuparea forței de 

muncă în alte sectoare a fost în scădere, cu excepția comerțului și transporturilor, care s-a extins ușor. În schimb, ponderea 

persoanelor care lucrează în agricultură cu intensitate redusă (mai puțin de 20 de ore săptămânal) a crescut constant, de 

la 13 la sută până la 24 la sută. Această muncă agricolă este deseori realizat de proprietarii parcelelor și, prin urmare, nu 

este considerată în mod oficial drept ocupare a forței de muncă. Fără ocuparea formală a forței de muncă, există riscul că 

acești lucrători agricoli cu fracțiune de normă nu vor fi eligibili pentru pensii și prestațiile aferente. În aceste condiții, 

diversificarea ocupării după activitățile economice pot da un impuls economiei de la sate, ceea ce poate determina în 

continuare o creștere a efectivelor populației ocupate în acest mediu. 

Asupra potențialului agriculturii în direcția reducerii sărăciei influențează structura și modul de utilizare a 

pământului. În baza gospodăriilor mici de fermieri, care au o pondere mare a muncii manuale, sporirea productivității 

terenurilor și a muncii poate contribui la reducerea sărăciei. 

 

Tabelul 3. Structura terenurilor agricole după categoriile deținătorilor de teren, % 
 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Întreprinderi și organizații 37,4 38,3 38,7 39 38,8 38,9 39,2 39,4 39,5 39,7 

Gospodării țărănești (de fermier) cu 
suprafață medie a terenului mai mică 

de 50 ha 

27 26,9 26,8 26,4 26,4 25,6 25,3 25,4 24,8 28,5 

Gospodării țărănești (de fermier) cu 
suprafață medie a terenului mai mică 

de 10 ha 

26,3 26,1 25,9 25,3 25 24 23,4 23,4 22,7 21,5 

Gospodării anexe auxiliare (loturi pe 

lângă casă și grădini) 

13,7 13,7 13,6 14 14,2 14,6 14,6 14,1 14,5 14,7 

Alți deținători de terenuri 18,7 18,2 17,7 17,4 17,3 17,2 17,2 17,2 17,1 17,1 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor BNS, 2014-2016. 

 

Practic, jumătate din terenurile agricole se află în folosința gospodăriilor țărănești (Tabelul 3), cu o suprafață medie 

a terenurilor de cel mult 10 ha, și a gospodăriilor casnice ale populației. În ultimii ani, acestea asigură producerea a mai 

bine de 40 procente din cereale și leguminoase, circa 30 procente de floarea soarelui, mai bine de 80 procente de cartofi 

și legume, mai bine de 95 procente de culturi bostănoase, aproximativ 50 procente fructe și legume, mai bine de 75 

procente de struguri.  

S-a redus substanțial productivitatea majorității absolute a culturilor. A degradat structura culturilor agricole 

cultivate – s-a redus semnificativ ponderea producției vegetale cu valoare adăugată înaltă, a scăzut producerea 

materialului semincer, săditor și de alt tip cu caracter reproductiv.  

Conform rezultatelor finale ale Recensământului Agricol General (RGA) 2011, în Republica Moldova există 902214 

exploatații agricole, din care 99,6 procente sunt exploatații agricole fără personalitate juridică și 0,4 procente sunt exploatații 

agricole cu personalitate juridică. Din numărul total de exploatații, 848637 sunt exploatații active (utilizează terenuri agricole 

și/sau cresc animale și/sau păsări), iar 53577 au fost înregistrate ca fiind exploatații temporar neactive (dețin terenuri dar nu le 

utilizează și nu cresc animale și/sau păsări). Exploatațiile agricole dețin în total 2243540,02 hectare, din care suprafața agricolă 

utilizată (SAU) este de 1940135,56 hectare, distribuită unui număr de 846981 exploatații. Media SAU/ exploatație este de 2,29 

hectare, similară cu cea înregistrată la circa 49 procente din totalul exploatațiilor agricole din UE–27, care, în runda 2010 a 

recensământului, au avut o SAU medie/exploatație mai mică de 2 hectare. De asemenea, conform rezultatelor recensământului, 

SAU/locuitor este de 0,54 hectare, cifră care plasează Moldova peste SAU medie/ locuitor înregistrată la nivel de UE–27 (0,34 

hectare SAU/locuitor). Aproximativ 57 procente din suprafața totală este utilizată în regim de proprietate integrală asupra 

terenului de 97,2 procente din exploatații, aproximativ 25 procente din suprafața totală este integral luată în arendă și este 

exploatată de 0,3 procente din exploatații, iar 15 procente din suprafață este exploatată de 1,4 procente din total exploatații în 

regim mixt de deținere a terenului (teren în proprietate și în arendă). Restul de aproximativ 3 procente din suprafața totală este 

exploatată de 1,1 procente din exploatații în cadrul altor tipuri de deținere a terenului. Distribuția SAU nu a fost omogenă în 

cadrul claselor de mărime a terenului. Rezultatele recensământului indică faptul că cel mai mare procent din numărul 

exploatațiilor agricole sunt grupate sub cele mai mici clase de mărime a terenului. Astfel, aproximativ 71 procente din 

exploatațiile agricole au mai puțin de 1 hectar, iar suprafața exploatată de acestea reprezintă 10,1 procente din total SAU. 

Exploatațiile din categoria 1–5 hectare (27 procente din total exploatații) au utilizat 19,3 procente din total SAU. La celălalt pol 

se situează 0,3 procente din exploatațiile agricole, cu dimensiuni mari (cel puțin 100 hectare), care utilizează 63,4 procente din 

total SAU Aproximativ 73 procente din total SAU este utilizată ca teren arabil, ceea ce plasează Moldova peste media UE–27 

în ceea ce privește ponderea acestei categorii în total SAU (60 procente). Terenul arabil reprezintă suprafața lucrată (arată) în 

mod regulat, în general în sistem de rotație a culturilor. Pășunile și finețele naturale acoperă aproape 17 procente din SAU, 

reprezentând aproape jumătate din ponderea înregistrată de această categorie la nivel de UE–27 (30 procente) ( BNS, 2011). 

Veniturile în spațiul rural 

După cum ne arată studiul, preponderența gospodăriilor țărănești mici, unde persistă munca manuală există 

posibilități de sporire a productivității culturilor agricole, a muncii utilizate ce va contribui la creșterea veniturilor și  

reducerea sărăciei. Consolidarea mijloacelor de existență ale micilor agricultori este extrem de importantă, deoarece 

sectorul agricol asigură în continuare 30 la sută din ocuparea forței de muncă, iar alți 24 la sută fiind angajați în activități 
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agricole de mică intensitate. Deoarece majoritatea micilor fermieri nu sunt antrenați în activități comerciale, atunci 

urbanizarea, conectivitatea și angajarea în muncă în afara gospodăriilor agricole reprezintă cele mai bune opțiuni de ieșire 

din sărăcie. 

Ca sursă a veniturilor, agricultura în Republica Moldova reprezintă o sursă principală de venituri pentru 60 

procente din populația țării, unde sunt angajați peste 30 procente din toți cei care activează în economia națională. 

Veniturile disponibile ale populației care reprezintă totalitatea mijloacelor bănești și în natură provenite din 

activitatea salariată și pe cont propriu, de la realizarea producției agricole din gospodăria auxiliară, venit din proprietate, 

pensii și alte prestații sociale, și alte transferuri curente (inclusiv mărfuri și sume bănești primite din afara gospodăriei).  

 

Tabelul 4. Evoluția veniturilor disponibile ale populației Republicii Moldova  

pe tipuri de activități în mediul rural 
Surse ale veniturilor 

disponibile 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Venituri disponibile – 

total $ US 
56,1 77,6 94,9 76,3 86,8 101,3 103,0 107,7 96,4 84,3 

 56,1 77,6 94,9 76,3 86,8 101,3 103,0 107,7 96,4 84,3 

inclusiv în % pe surse           

-activitatea salariata 26,1 26,6 28,0 30,6 28,9 30,6 28,6 28,3 28,4 27,8 

-activitatea individuala 

agricola 
34,5 28,4 20,7 18,0 19,1 19,6 18,8 17,8 18,1 17,5 

-venit din activitatea 

individuala non-agricola 
5,2 4,4 6,1 5,7 5,0 5,6 5,8 6,1 5,9 6,3 

-venit din proprietate 0,0 0,1 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 

-prestații sociale 14,8 15,3 16,3 20,6 21,2 21,3 22,5 21,3 21,2 22,0 

-alte venituri 19,4 25,3 28,7 25,1 25,7 22,8 24,2 26,3 26,4 26,3 

din care remitențe 15,8 22,2 25,9 22,0 22,8 19,7 20,8 22,9 23,4 23,4 

Ponderea veniturilor în 

natură în veniturile 
disponibile, % 

33,7 27,7 20,9 19,4 19,8 19,9 19,4 17,7 17,2 17,0 

Sursa: Elaborat de autori în baza datelor Aspecte ale standardelor de viață ale populației în 2007-2016, BNS. 

 

Veniturile disponibile ale populației din mediul rural au înregistrat o tendință continuă descreștere (Tabelul 4). 

Cale mai mari venituri sunt obținute din activitatea salarială (28%). Veniturile din activitatea individuala agricola a fost 

în scădere de-a lungul anilor, de la 34,5 procente în 2006 până la 17,5 procente în 2015. În același timp, în anul 2015, 

veniturile din remitențe au reprezentat 23,4 procente din veniturile populației. În mod încurajator, un studiu recent arată 

că mai mult de 10 procente din remitențe sunt canalizate în investiții în exploatațiile agricole, pentru achiziționarea de noi 

terenuri, clădiri sau utilaje pentru exploatațiile agricole. Din cauza lipsei locurilor de muncă și creșterii ratelor de 

inactivitate, contribuția veniturilor din muncă a fost determinată de sectorul neagricol preponderent prin creșterea 

salariilor. Creșterea mai rapidă a câștigurilor neagricole în raport cu veniturile agricole a plasat mulți lucrători agricoli în 

rândul celor mai sărace 40 la sută din populație. Veniturile agricole au fost supuse unor fluctuații pe parcursul perioadei, 

fapt ce a subminat contribuția lor la îmbunătățirea condițiilor de trai. Toate acestea impun necesitatea diversificării 

veniturilor în mediul rural ca sursă de reducere a sărăciei. 

Ca producător al serviciilor ecologice, agricultura poate fi o sursă a consecințelor pozitive și negative asupra 

mediului ambiant. Caracterul  multifuncțional al agriculturii confirmă faptul că ea nu înseamnă doar producția de 

alimente. Putem afirma cu certitudine că aceasta are tangențe cu mediul înconjurător, aflându-se într-o directă și evidentă 

coeziune cu zonele rurale, ceea ce îi atribuie, pe lingă rolul important economic, un rol social și de mediu. La moment, 

ea este principalul consumator al resurselor de apă, fiind cauza epuizării apelor subterane, poluării agrochimice, degradării 

solului și schimbărilor climatice globale. Totodată însă, agricultura este un producător mare și, de multe ori nerecunoscut 

și neremunerat, al serviciilor ecologice. Pe măsura epuizării resurselor, schimbărilor climatice și estimării costurilor 

ecologice metodele tradiționale de utilizare a resurselor naturale de către agricultură devin tot mai inacceptabile. Este 

necesar de redus vulnerabilitatea sistemei de gospodărire a populației sărace a mediului urban în fața schimbărilor 

climatice. Acordarea atenției sporite interacțiunii dintre agricultură, protejarea resurselor naturale și mediului ambiant 

trebuie să devină a parte componentă a folosirii agriculturii în scopul dezvoltării. În pofida faptului că condițiile 

climaterice din Moldova sunt favorabile pentru dezvoltarea industriei agrare multiramurale și extrem de eficiente, în 

perioada ultimilor 25 de ani s-a înregistrat o degradare a sectorului agrar, provocată de politica promovată și de lipsa 

asistenței necesare din partea statului. Volumul producției agricole, în anul 2015, a constituit doar 50 la sută din nivelul 

anului 1989.  

Moldova este o zonă agricolă cu risc înalt. Schimbările anuale și de sezon ale condițiilor climaterice atribuie 

vulnerabilitate sectorului de producere a culturilor agricole, mai cu seamă în regiunile centrale și sudice ale țării. Măsurile 

întreprinse de stat pentru reducerea acestor riscuri în agricultură sânt destul de modeste și deocamdată nu asigură 

rezultatele scontate. Drept urmare, bilanțul anual de activitate a sectorului agrar este foarte instabil. Astfel, în urma secetei 

din anul 2012, volumul producției agricole a scăzut cu 22 procente,  iar în 2013 acestea au crescut cu 39 procente. 

Agricultura se confruntă cu problema deficitului de apă, în timp ce irigarea reprezintă cheia pentru obținerea unor 

recolte stabile și bune, mai ales de legume și fructe. Aceasta  s-a dezvoltat intens în anii 1960-1990, când suprafața totală 

a terenurilor irigate a crescut de la 75 mii de hectare până la 310 mii (aproximativ 110 mii de hectare se aflau în regiunea 
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Transnistria). Potrivit datelor recensământului general în agricultură, în anul 2011 suprafața terenurilor irigate a constituit 

doar 16,3 mii ha. Majoritatea sistemelor de irigare sunt defecte și deja de mai mulți ani de zile sânt nefuncționale. (NBS, 

2011) Acest lucru condiționează în mare parte instabilitatea industriei agricole şi a industriei de prelucrare – dependentă 

de industria agricolă. 

Dezvoltarea agriculturii mai este negativ influențată de reducerea fertilității solurilor (cu aproximativ 0,5 procente 

anual), degradarea pădurilor, poluarea apelor subterane, o mare parte din care nu corespund standardelor actuale. 

Cuantumul subvențiilor de stat pentru agricultură este foarte modest – în ultimii ani, mijloacele Fondului de 

subvenții au constituit doar 2 procente din valoarea producției agricole brute. Într-o anumită măsură, deficitul de mijloace 

bugetare pentru susținerea sectorului agrar este compensat prin finanțări externe din cadrul diferitor proiecte. Totuși, 

această finanțare nu soluționează problema formării resurselor suficiente care să asigure nivelul necesar de asistentă din 

partea statului și dezvoltarea durabilă a sectorului agrar. 

Redresarea situații în direcțiile sus menționate vor contribui la revigorarea agriculturii și sporirea rolului ei în 

reducerea sărăciei din mediul rural al Republicii Moldova. 

Concluzii 

În rezultatul studierii contribuției agriculturii la reducerea sărăciei în spațiului rural al Republicii Moldova, s-au 

constatat următoarele: agricultura poate servi la reducerea sărăciei doar în conlucrare strânsă cu toate structurile 

cointeresate în acest aspect; odată cu creșterea PIB pe cap de locuitor, agricultura își pierde însemnătatea sa atât la nivel 

de economie națională, cât și pentru păturile sărace ale populației, iar dezvoltarea activitățile neagricole contribui esențial 

la reducerea sărăciei.  

În vederea sporirii contribuției agriculturii la reducerea sărăciei în spațiului rural al Republicii Moldova propunem 

următoarele: îmbunătățirea situației patrimoniale a populației sărace le la sate, sporirea competitivității și productivității 

gospodăriilor mici de fermieri, perfecționarea stimulentelor prin preț, sporirea investițiilor publice, diversificarea surselor 

de venituri prin dezvoltarea activităților non-agricole, accesului la resursele financiare și reducerea influenței riscurilor 

neasigurate, introducerea inovațiilor, creșterea durabilității agriculturii și transformarea acesteia în prestator de servicii 

ecologice. 
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