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INTRODUCERE

Accesul la alimentare reprezintă un aspect important al dezvoltării social-economice. Asigurarea

accesului la alimentare are efecte pozitive asupra nivelului de sănătate a populaţiei şi al

productivităţii muncii, în acest sens contribuindu-se la creşterea economică. În multe state din

lume în vederea facilitării accesului la alimentare al populaţiei se utilizează sistemul tichetelor de

masă. Experienţa internaţională denotă beneficiile acestui mecanism, care, pe lângă oferirea

alimentarei calitative populaţiei, generează efecte socio-economice pozitive.

Tichetele de masă servesc drept sursă suplimentară de venituri pentru angajaţi şi constituie un

instrument care permite atingerea obiectivelor ce ţin de dezvoltarea social-economică. Firmele au

câştiguri din sporirea productivităţii muncii, iar la nivel macroeconomic se atestă o intensificare a

activităţii economice, ca rezultat al efectului multiplicator asociat majorării consumului din

contul circulaţiei tichetelor. Statul are de câştigat de pe urma îmbunătăţirii stării sănătăţii

populaţiei. Deosebit de importante sunt efectele sociale, ce constau în generarea unor venituri

adiţionale, pe lângă salariu, pentru angajaţi. Anume avantajele sociale fac foarte atractiv

implimentarea tichetelor de masă, în special, pentru statele, în care populaţia are un nivel redus al

veniturilor.

Pentru firme beneficiile prevalează asupra costurilor asociate implimentarea acestui sistem. În

acelaşi timp, deşi Guvernele, de obiciei, aplică regimuri fiscale preferenţiale pentru tichete,

însănu are cheltuieli pentru implimentarea sistemului şi, per ansamblu, bugetul statului fie nu are

pierderi, eventualele costuri fiind sub nivelul veniturilor provenite din sporirea impozitelor

indirecte, fie costurile sunt nesemnificative.

În condiţiile largii şi beneficii aplicări a tichetelor de masă la nivel internaţional, precum şi a

bunei experienţii a altor state în acest domeniu devină opurtună analizarea posibilităţilor de

implimentare a acestei practici şi în Republica Moldova. În acest contex, studiul îşi propune

examinarea  avantajelor şi costurilor asociate implimentării sistemului tichetelor de masă în

Republica Moldova. Analiza a fost dezvoltată pe 2 direcţii:

 examinarea experienţii internaţionale;

 estimarea impactului unei eventuale implimentări a sistemului tichetelor de masă în

Republica Moldova.
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Sub aspect structural studiul este divizat în 3 capitole:

 în capitolul I este descrisă experienţa internaţională ce ţine de funcţionarea  sistemului

tichetelor de masă;

 în capitolul II este analizat mecanismul de  emitere şi circulaţie a tichetelor de masă;

 capitolul III se axează pe estimarea efectelor sociale şi economice asociate implimentării

sistemului tichetelor de masă în Republica Moldova.
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CAPITOLUL 1. EXPERIENŢA ÎNTERNAŢIONALĂ ÎN UTILIZAREA

TICHETELOR DE MASĂ

Tichetele de masă contribuie la îmbunătăţirii bunăstării, stării de sănătate şi a capacităţii de

muncă a populaţiei, precum şi laeficientizării relaţiei angajat-angajator. Tichetele de masă, alături

de alte instrumente, precum tichetele cadou sau cele de vacanţă, subvenţionarea transportului

salariaţilorreprezintă componente ale pachetului salarial care permit flexibilizarea sistemului de

remunerare al salariaţilor [9, p. 5].

Experienţa utilizării tichetelor de masă are o vechime de şase decenii. Acest sistem este larg

răspândit şi este prezent într-un număr de peste 40 de ţări pe toate continentele, 14 fiind state

membre ale Uniunii Europene. În marea majoritate a statelor nu sunt impuse limitări sau cote în

ceea ce priveşte numărul angajaţilor care primesc tichete de masă, încurajând pieţele şi libertatea

economică în acest domeniu [9, p. 5]. Pentru prima dată tichetele de masă au fost utilizate în 1954

de businessmanul John Hack în Regatul Unit, fiind cunoscute sub denumirea de Luncheon

Voucher ca o soluţie în depăşirea crizei postbelice [11]. Ulterior, mai multe companii de catering

au preluat practica utilizării cecurilor de masă nu doar în Marea Britanie, dar şi în alte ţări

europene. Tichetele de  masă se utilizează drept metodă de stimulare a angajaţilor, garantându-le,

totodată, condiţii mai favorabile de muncă. Valoarea tichetelor de masă poate fi acoperită de

angajatori în totalitate( România, Mexic, Brazilia, Venezuela) sau parţial (50-60% în majoritatea

ţărilor din Europa de Est şi 80% în Belgia) [10, p. 8].

Belgia

Pentru prima dată, tichetele de masă au început a fi utilizate în 1964 [10, p. 33]. Iniţial, această

măsură nu a fost prea populară din cauza politicii fiscale imperfecte, însă în anii 1980, odată cu

liberalizarea impozitării, sistemul tichetelor de masă a evoluat rapid. În prezent aproximativ 1,3

milioane de angajaţi utilizează aproximativ 250 mil. tichete de masă pe an [13]. Un tichet de

masă valorează cel mult 7€, din care angajatorul achită maximum 5,91€, iar angajatul contribuie

cu cel puţin 1,09€. Din valoarea tichetului nu se achită impozitul pe venit sau contribuţiile sociale

individuale. Angajatul primeşte câte un tichet de masă pentru o zi lucrătoare. Începând cu anul

2011, sunt puse în circulaţie tichete de masă electronice.
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Brazilia

Programul de alimentare al angajaţilor a fost implementat în 1976 cu scopul asigurării unui statut

nutriţional benefic, mai ales pentru forţa de muncă ieftină [1]. Condiţiile şi modul de

implementare al tichetelor de masă s-a realizat prin intermediul unei legi, care prevedea atât

modalitatea de reglementare a activităţii emitenţilor, a angajatorilor, cât şi eliberarea angajaţilor şi

angajatorilor de plata impozitelor şi contribuţii sociale. În Brazilia există tichete de masă şi

tichete de masă pentru carne [8, p. 171]. Atât angajatorul cât şi salariatul participă cu contribuţii

la procurarea tichetelor. Contribuţia salariatului nu trebuie să depăşească 20% din valoarea

tichetului. Iniţial au fost introduse tichete de hârtie, dar odată cu dezvoltarea tehnologiilor

informaţionale au început a fi utilizate, din ce în ce mai mult, cardurile electronice. La moment,

sistemul este deservit de şapte operatori.

După 30 de ani de funcţionare a programului dat, s-a constatat că efectele introducerii tichetelor

au depăşit aşteptările Guvernului [10, p.17]. Din 1977 până în 2000 numărul angajaţilor, care

participau în program, a crescut de la 760 mii la 7 milioane de oameni. În anul 2010, aproximativ

30 milioane de oameni utilizau tichetele de masă, în primul rând, persoanele cu venituri mici.

Numărul companiilor care participau în programul de alimentare al angajaţilor a crescut în 25 de

ani de la 1,3 mii la 85 mii de unităţi. Datorită introducerii tichetelor de masă au fost obţinute mai

multe rezultate:

 între 1991 şi 1998, productivitatea muncii a crescut în mediu cu 2,5%;

 în perioada anilor 1980-1997, numărul punctelor de alimentare publică a crescut de 2,5

ori;

 au fost create 236 mii noi locuri de muncă, totodată a crescut producţia agricolă datorită

creşterii cererii pentru produse agro-alimentare (în 25 de ani cu 23%).

Franţa

Tichetele de masă au fost introduse în 1987, pentru a creşte productivitatea muncii, a diminua

absenţele de la locul de muncă pe motiv de boală şi de a contribui la îmbunătăţirea sănătăţii

populaţiei [10, p.22]. Guvernul francez a format Comisia Naţională pentru Tichete de Masă, care

reglementează sistemului tichetelor de masă. Consiliul coordonator al Comisiei este format din

reprezentanţi ai asociaţiilor patronale, sindicale, de alimentare publică, şi a companiilor emitente

ai tichetelor de masă şi a celor din industria alimentară–. Contribuţia angajatorului la valoarea

tichetului reprezintă aproximativ 55%. Totodată, contribuţia angajatului până la valoarea de 4,60
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EURO este scutită de impozite. Orice sumă deasupra acestei limite se consideră venit salarial şi

este impozitată. Scutirea fiscală este periodic revăzută [8, p. 179].

În 2007, au fost emise 616 mil. tichete de masă, iar anual numărul tichetelor utilizate creşte în

mediu cu 6%. În prezent, circa 118 mii companii eliberează tichete de masă pentru 3,3 mil. de

angajaţi ai săi. Beneficiile obţinute de stat depăşesc cu 47 mil EURO costurile generate de

aplicarea sistemului fiscal preferenţial pentru tichetele de masă.

România

Sistemul tichetelor de masă funcţionează în România din 1998 în baza legii nr. 142/1998, care

garantează:

 pentru companii: exceptarea de la plata taxelor sociale a sumelor sub forma de tichete de

masă oferite angajaţilor;

 pentru angajaţi: exceptarea de la plata taxelor sociale pentru sumele primite sub formă de

tichete de masă [4].

Pentru fiecare zi lucrată, un angajat cu contract de muncă este eligibil să primească 1 tichet de

masă, a cărui valoare maximă, în prezent, este de 9 RON.

Pentru anul 2010 ponderea valorii tichetelor de masă în salariul minim pe economie, care în

conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului 1193/2010 era de 670 RON lunar [5], a fost de

aproximativ 30%. Această constatare relevă importnaţa tichetelor în calitate de instrument

esenţial în stimulare şi compensarea angajaţilor cu venituri reduse.

Piaţii tichetelor de masă atinge aproximativ 964 mil. EURO. Numărul beneficiarilor de tichete de

masă din sectorul privat depăşete 1,9 mil. persoane, ceea ce reprezintă peste 43% din numărul

angajaţilor în economie.

Tichetele pot fi utilizate în peste 60 mii de puncte de vânzare (magazine tradiţionale, mini -

marketuri, super - marketuri, restaurante etc.). Rata de penetrare a tichetelor depăşeşte 80%

printre companiile mari, fiind, totodată, mai redusă, aproximativ 35% , în sectorul IMM-urilor.

Printre cele mai importante efecte estimate pentru 2011 se numără:

 creşterea în în domeniul producţiei agricole şi comerţului cu produse alimentare,  datorită

sporirii consumului cu 783 mil. EURO;
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 o mai bună colectare a impozitelor, datorat obligării magazinelor alimentare să-şi

înregistreze contabil toate tranzacţiile, transpusă în în venituri bugetare adiţionale de 257

mil. EURO, reprezentând taxa pe valoare adăugată (în continuare TVA) colectat de la

comercianţi, impozitul pe profit şi contribuţiile sociale plătite pentru locurile de muncă

susţinute de sistem şi 150 mil. EURO, provenite din impozitul pe venit plătit de

beneficiari, aferent sumelor primite sub formă de tichete de masă [9].

Ungaria

În Ungaria  tichetele de masă au fost introduse în 1993, iar în 1996 au fost introduse tichetele de

masă pentru carne. Datorită regimului fiscal favorabil folosirea tichetelor  a cunoscut o evoluţie

ascendentă. Contribuţia salariatului nu este impozabilă până la o anumită limită: de 21,25 USD

pentru tichetele de masă pentru carne şi de 18,60 USD pentru tichetele de masă şi nu este

obligatorie. În Ungaria ponderea salariaţilor ce recepţionează tichete de masă este cea mai mare

din lume şi constituie circa 80%, ceea ce reprezintă circa 2,75 mil. oameni [10, p. 171]. Nu sunt

calcule ce estimează efectele circulaţiei tichetelor de masă, totuşi se consideră că datorită

scutirilor fiscale, acest sistem a impulsionat creşterea economică, fapt ce a generat o creştere a

veniturilor bugetare [8, p. 174].

Republica Moldova.

În Republica Moldova sistemul tichetelor de masă nu a fost implimentat. Confederaţia Naţională

a Sindicatelor din Moldova (2007) a elaborat un studiu în care a analizat posibilele efecte ale

introducerii tichetelor de masă. Concluzia generală a lucrării este că pentru Republica Moldova ar

fi benefică implimentarea tichetelor de masă [3].
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CAPITOLUL 2. PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE FUNCŢIONĂRII

SISTEMUL TICHETELOR DE MASĂ

În baza experienţei internaţionale pot fi elucidate principalele aspecte ce ţin de funcţionarea

sistemul tichetelor de masă:

 tichetele oferite de angajator salariaţilor sau uneori familiilor acestora oferă dreptul de a

cumpăra alimente sau a lua masa la anumite unităţi comerciale selectate şi restaurante;

 tichetele de masă reprezintă o indemnizaţie reglementată prin legi naţionale cu scopul

declarat de a hrăni muncitorii. În mod obişnuit, angajatorii contribuie cu 50-100% la

valoarea tichetelor;

 necătând la faptul că legislaţiile naţionale ce reglementează circulaţia tichetelor de masă

diferă de la o ţară la alta, sunt aspecte comune ce se referă la: regimurile fiscale asociate,

tipurile de unităţi de alimentare publică şi magazinele alimentare, care pot accepta tichete,

tipurile de produse ce se pot cumpăra (cu excepţia alcoolului şi tutunului), numărul de

tichete utilizat zilnic;

 un sistem modern al tichetelor de masă presupune scutirea de taxe şi impozite, precum şi o

relaţie armonioasă dintre angajator, angajat, restaurante/magazine, guverne şi emitenţi de

tichete;

 un sistem al tichetelor de masă este un factor ce permite micilor companii, care nu pot

avea o cantină să ofere salariaţilor condiţii pentru o alimentare satisfăcătoare;

 sistemul tichetelor de masă este o formă de manifestare a responsabilităţii sociale legate

de refacerea capacităţii de muncă şi protecţia/creşterea stării de sănătate a

beneficiarilor/salariaţilor;

 tichetele de masă sprijină colectarea impozitelor, forţând unităţile de alimentare să

înregistreze oficial toate tranzacţiile. Veniturile din impozite generate de activitatea

crescută din sectorul alimentar, ca regulă, depăşesc scutirile fiscale asociate tichetelor de

masă;

 spre deosebire de folosirea banilor cash, tichetele de masă pot fi utilizate numai în

anumite scopuri şi reprezentă, în acest sens, un mecanism ce permite

menţinerea/creşterea potenţialului de muncă al salariaţilor;

 utilizarea tichetelor de masă poate revigora centrele urbane, contribuind la crearea noilor

unităţi de alimnetaţie publică şi/sau a magazinelor alimentare şi a locurilor de muncă,

precum şi prin sporirea traficul de călători;
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 tichetele de masă destinate cumpărării de produse din magazinele alimentare pot fi extinse

ca indemnizaţii sociale pentru familiile social vulnerabile;

 sistemul generează o valoare adăugată mult mai mare decât dacă nu ar exista [8, p. 153].

În general, sistemul tichetelor de masă presupune dreptul angajatorilor de a acorda salariaţilor o

alocaţie individuală de hrană, sub formă de tichete de masă, pentru fiecare zi lucrătoare. Tichetele

sunt acordate adiţional la salariu şi la alte remuneraţii, urmând a fi utilizat exclusiv pentru

procurarea produselor alimentare.

Sitemul tichetelor de masă presupune participarea a 4 părţi:

 emitentul tichetelor de masă;

 angajatorul, care procură tichetele de la emitent şi le oferă angajaţilor;

 angajaţii care utilizează tichetele de masă, pentru procuarea produselor alimentare;

 unităţile de alimentare publică sau cele comerciale recepţionează tichetele de la

salariaţi şi oferă produse alimentare.

Figura 2.1. Circuitul tichetelor de masă

Sursa: adaptat în baza figurii preluate de la Zaman, G., Vasile, V., Impactul economic şi financiar al tichetelor de
masă în România, în perioada 1999-2011, 2011,  p. 13
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Iniţial emitenţii încheie contracte cu unităţile comerciale ce livrează produse alimentare. După ce

selectează emitentul cu care va conlucra, Angajatorul remite acestuia suma de bani ce reprezintă

contravaloarea tichetelor şi recepţionează tichetele de masă emise. Salariatul recepţionează

tichetele de masă de la angajator şi le prezintă la unitatea comercială, în schimb li se oferă

produsele alimentare. Decontarea tichetelor de masă între unităţile de alimentare publică şi

unităţile emitente ale tichetelor de masă se face prin intermediul unităţilor bancare. Acelaşi regim

de decontare se  aplică şi în cazul relaţiei dintre angajator şi unitatea emitentă.

Salariaţii din cadrul firmelor, angajaţi prin încheierea unui contract individual de muncă, pot

primi o alocaţie individuală de hrană, acordată sub forma tichetelor de masă, ce este suportată

integral sau parţial pe costul angajatorilor. Angajatorul achiziţionează direct de la o unitate

emitentă necesarul de tichete de masă şi achită contravaloarea lor, cât şi alte costuri legate de

emitere a tichetelor (imprimarea, comisionul plătit unităţilor emitente). Angajatorul distribuie,

lunar, salariaţilor tichetele de masă. Angajatorul distribuie, pe salariat, un număr de tichete de

masă corespunzător numărului de zile lucrătoare din luna pentru care se face distribuirea.

Tichetele de masă pot fi utilizate numai pentru achitarea mesei sau pentru achiziţionarea de

produse alimentare. De obicei, în practica internaţională, salariatul poate utiliza într-o zi

maximum două tichete de masă. Salariatul are obligaţia să restituie angajatorului, la finele

fiecărei luni, precum şi la încetarea contractului individual de muncă, tichetele de masă

neutilizate.

Tichetele de masă se emit de către unităţile cu activitate specializată în domeniu. Unităţile care

emit tichete de masă iau măsurile necesare pentru asigurarea circulaţiei acestora în condiţii de

siguranţă. Unităţile emitente desfăşoară această activitate numai în baza autorizaţiei de

funcţionare, acordată de o instituţie publică. Venitul unităţii emitente îl reprezintă comisionul

aferent emiterii tichetelor de masă.

De obicei, selectarea unităţii emitent se realizezază în comun de angajator şi reprezentanţii

salariaţilor (de obicei, în această calitate apar sindicatele). Unităţile emitente au obligaţia de a

transmite angajaţilor lista unităţilor de alimentare publică, la care salariaţii pot folosi tichete de

masă. Fiecare tichet de masă trebuie să posede anumite caracteristici, cum ar fi:

 numele şi adresa emitentului;

 valoarea nominală a tichetului de masă;

 date referitoare la perioada de valabilitate.
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Limitele în care se include valoarea tichetelor de masă, este stabilită de Guvern. Valoarea

tichetelor de masă, se indexează, în dependenţă de un anumit indice al preţurilor (de obicei,

indicile preţurilor la produsele alimentare). Tichetele de masă pot fi utilizate în unităţi de

alimentare publică (cantine ori restaurante) şi în magazine ce vînd produse alimentare cu care

emitenţii au contractat de prestare a serviciilor. În cazurile în care costul produselor alimentare

solicitate de salariat este mai mică decât valoarea nominală a tichetelor de masă, utilizarea

acestora este considerată integrală. Nu se practică, acordarea restului de bani la tichetul de masă.
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CAPITOLUL 3. ASPECTE SOCIALE ŞI EFECTELE ECONOMICE ALE

INTRODUCERII TICHETELOR DE MASĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA

3.1 ASPECTUL SOCIAL PRIVIND INTRODUCEREA A TICHETELOR DE MASĂ

Necesitatea utilizării în Republica Moldova a instrumentelor contemporane, care garantează

lucrătorilor un prânz bine meritat prin intermediul sistemului tichetelor de masă, este dictată de o

serie factori, printre care se numără: diferenţierea semnificativă a alimentarei populaţiei,

reducerea accesului la unităţile de alimentare publică, creşterea îmbolnăvirilor aparatului digestiv

şi a deceselor din această cauză, menţinerea nivelului înalt al sărăciei în ţară.

În Republica Moldova în ultimul timp se atestă o înrăutăţire semnificativă a alimentarei

populaţiei. Aceasta a fost o confirmare a scăderii semnificative a consumului de produse

alimentare de bază. În perioada anilor 1991-2009, consumul de pâine şi produse de panificaţie per

capita s-a redus de la 174,1 kg până la 119 kg, de carne şi produse din carne – de la 56 kg până la

30 kg, de lapte şi produse din lapte – de la 258,6 kg până la 169 kg, de ouă – de la 164,3 buc,

până la 162 buc, de cartofi – de la 68 kg până la 59 kg, de legume şi bostănoase – de la 112,8 kg

până la 106 kg, de fructe, pomuşoare şi struguri – de la 78,9 kg până la 35 kg  (Tabelul 3.1.1).

Pentru populaţia Republicii Moldova consumul unor produse alimentare (carne şi produse din

carne, lapte şi produse din lapte) este similar cu nivelul înregistrat  la sfârşitul anilor 1950

începutul anilor 1960.

Tabelul 3.1.1 Consumul produselor alimentare per capita, kg în an
1991 1994 1997 2000 2003 2006 2009

Pâine şi produse de panificaţie 174,1 139 134,9 133,9 132,8 136 119
Carne şi produse de carne 56 30,1 25 23,6 26,5 38 30
Lapte şi produse din lapte, litri 258,6 163 151,5 152,8 164,4 177 169
Ouă, bucăţi 194,3 100 121,1 132,7 158,3 168 162
Cartofi 68 84 68,8 53,4 69,2 88 59
Legume şi bostănoase 112,8 78 69 83,1 106,6 132 106
Fructe, pomuşoare şi struguri 78,9 68 77,5 31,8 43,0 39 35

Sursa: Agricultura Republicii Moldova 2004, pp. 28-39;
Anuarul statistic în Republica Moldova 2010, pp. 546-547

Pe fondul unei reduceri semnificative a nivelului mediu al consumului produselor alimentare de

bază este alarmantă şi creşterea inegalităţii consumului între grupurile populaţiei cu venituri

înalte şi cu venituri mici. Cea mai semnificativă diferenţiere este în consumul produselor
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alimentare cu cea mai înaltă valoare nutritivă. Cei mai puţin asiguraţi membri ai gospodăriilor

casnice (GC)  din I-a grupă quintilică comparativ cu cei mai bine asiguraţi membri ai GC din a V-

a grupă quintilică consumă mai puţin: carne şi produse din carne de 2,6 ori, fructe şi pomuşoare

de 2,3 ori, lapte şi produse din lapte de 2,1 ori, legume şi bostănoase de 1,8 ori, ouă  de 1,7 ori

(vezi Tabelul 3.1.2).

Printre cei mai puţin asiguraţi membri ai gospodăriilor casnice în situaţie mai dificilă sunt

persoanele care  locuiesc în oraşele mari. Consumul produselor alimentare de bază al acestora

este semnificativ mai redus comparativ cu nivelul mediu pe ţară, iar diferenţierea în consum cu

mult mai înaltă faţă de nivelul mediu pe ţară. În oraşele mari, consumul mediu de carne şi

produse din carne per capita a populaţiei mai puţin asigurate constituie 22,7 kg în an, ceea ce este

de 2,4 ori mai puţin comparativ cu populaţia cea mai bine asigurată, legume şi bostănoase – 68,1

kg (de 1,6 ori mai puţin), iar de fructe şi pomuşoare – 21,7 kg (de 2,8 ori mai puţin) (vezi Anexa

1). În oraşele mici şi sate diferenţa în nivelul consumului de produse alimentare nu este atât de

mare, ceea ce se explică prin potenţialul mare a gospodăriilor cu venituri mici de a-şi asigura

consumul cu produse alimentare obţinute pe terenurile proprii.

Tabelul 3.1.2 Consumul produselor alimentare per capita pe quintile, anul 2011
GRUPE QUINTILICE

I II III IV V
Pâine şi produse de panificaţie, kg 109,4 112,8 113,5 110,1 104
Carne şi produse de carne, kg 22,9 30,2 36,4 41,8 52
Lapte şi produse din lapte, litri 135,3 178,8 214,8 249,9 288,7
Ulei vegetal, litri 11,7 12,4 13,4 13,7 13,3
Ouă, bucăţi 133,6 166,6 184,5 199,9 228,4
Zahăr şi produse de cofetărie, kg 13,6 16,1 17,1 18,5 19,4
Peşte şi produse de peşte, kg 8,5 12,7 14,7 15,6 18,2
Cartofi, kg 45,5 49,8 54,2 54,6 51,9
Legume şi bostănoase, kg 68,4 83,9 97,7 110 124
Fructe şi pomuşoare, kg 22,8 28,7 33,8 42,8 56,7

Sursa: elaborat în baza Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice în Republica Moldova

Înrăutăţirea alimentarei lucrătorilor a fost condiţionată de reducerea numărului unităţilor de

alimentare publică.Această evoluţie a fost cracteristică pentru anii 1990. Numărul unităţilor de

alimentare publică s-a micşorat de la 5,4 mii în anul 1990 până la 1,8 mii în anul 2001, adică de 3

ori (vezi Tabelul 3.1.3). Şi mai mult s-a micşorat numărul locurilor în cadrul unităţilor de

alimentare publică: de la 381,9 mii în anul 1990 până la 95,3 mii – în 2001, adică de 4 ori.

Involuţia din acest domeni este redat de următoarea statistică: în anul 1990 la 10 mii locuitori
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reveneau 12 unităţi de alimentare publică şi 875 locuri în acestea, atunci în anul 2001 –

corespunzător, 5 unităţi şi 263 locuri în acestea.

Micşorarea numărului unităţilor de alimentare publică şi a numărului de locuri în acestea s-a

produs pe seama reducerii, în primul rând, a numărului de cantine, inclusiv a numărului de

cantine care efectiv lucrau. În perioada sovietică, practic în fiecare întreprindere mare şi la un

număr semnificativ de organizaţii mari funcţionau cantine, care asigurau, în pauza de prânz,

alimentarea lucrătorilor la preţuri accesibile. Preţurile relativ scăzute în cazul acestor cantine era

asigurat atât de politica de preţuri a statului, cât şi de practica de subvenţionare a costului

prânzului din contul profitului obţinut de întreprinderile cu autogestiune. Însă, criza economică

din anii 1990 a impus întreprinderile industriale mari să reducă drastic, sau chiar să sisteze

finanţarea infrastructurii socialele – instituţii medico-sanitare, case de cultură, bazele de odihnă.

Aceeaşi soartă au avut-o şi cantinele pentru lucrători.

Tabelul 3.1.3 Evoluţia numărului unităţilor de alimentare publică şi a locurilor de muncă,

1990-2001 (la sfârşitul anului)
1990 1991 1992 1993 1994 1995 2000 2001

Numărul unităţilor de alimentare
publică, mii

5,4 5,3 3,5 2,8 2,5 2,9 1,8 1,8

Numărul locurilor la unităţilor de
alimentare publică, mii

381,9 381,2 250,7 203,8 171,4 202,8 98,5 95,3

LA 10 MII LOCUITORI:
Unităţi de alimentare publică 12 12 10 8 7 8 5 5
Locuri la unităţile de alimentare publică 875 875 695 565 475 563 271 263

Sursa: Anuarul statistic al Republicii Moldova, 2002, p. 459;
Anuarul statistic al Republicii Moldova, 1994, pp. 348-349

În anii 2000 reţeaua unităţilor de alimentare publică s-a lărgit, dataorită  este constituită creşterii

numărului de restaurante, cafenele şi baruri. Accesibilitatea serviciilor acestor unităţi din punct de

vedere a preţului, pentru majoritatea populaţiei este redusă, comparativ cu cantinele. Dar anume

cantinele au cea mai mică pondere în structura unităţilor de alimentare publică. În anul 2010

printre unităţile mari de alimentare publică, care aveau lucrători angajaţi, cantinele alcătuiau doar

9,6% din numărul acestora (vezi Tabelul 3.1.4). Mai mult decât atât, în rândul unităţilor, cu forma

mixtă de proprietate, cantine în general nu existau, cu forma de proprietate străină ele constituiau

4,4%, proprietate privată  8,3% şi doar printre unităţile de alimentare cu forma publică de

proprietate ele alcătuiau 85,7%. Repartizarea numărului cantinelor după forma de proprietate are

aceleaşi caracteristici ca şi distribuirea numărului unităţilor de alimentare publică în total. Forma

dominantă de proprietate este cea privată – 80,2% din numărul total de cantine.
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Tabelul 3.1.4 Structura unităţilor de alimentare publică şi repartizarea lor după forma de

proprietate în anul 2010, %

TOTAL
FORME DE PROPRIETATE

Publică Privată Străină Mixtă
Total,

inclusiv: 100 100 100 100 100

- restaurante 18,5 4,8 16,1 65,2 66,7
- baruri 71,9 9,5 75,6 60,4 33,3
- cantine 9,6 85,7 8,3 4,4 –

Total,
inclusiv: 100 2,1 92,5 2,3 3,1

- restaurante 100 0,6 80,5 80,1 10,8
- baruri 100 0,3 97,2 1 1,4
- cantine 100 18,8 80,2 1 –

Sursa: date operative ale Biroului Naţional de Statistică

Cantinele, fiind anterior cele mai răspăndite tipuri de unităţi de alimentare publică, în prezent, nu

mai au acelaşi rol de important - doar fiecare a zecea unitate mare de alimentare publică, este

cantină. Cea mai mare parte de unităţi de alimentare publică o constituie micile restaurante,

cafenele, baruri. Cele mai multe unităţi de alimentare publică sunt destinate pentru agrement şi,

aceasta la rândul său, este o limitare a accesului la alimentare de zi cu zi.

În Republica Moldova pe parcursul tranziţiei s-a realizat o reorientare a activităţii unităţilor de

alimentare publică de la deservirea masei largi a populaţiei la deservirea grupurilor sociale cu

venituri înalte. Orientarea instituţiilor de alimentare publice către păturile asigurate ale

populaţiei a permis „umflarea” preţurile la serviciile de alimentare publică. Alimentaţia a

devenit mai scumpă şi, din acest motiv, mai puţin accesibilă. Problema accesibilităţii alimentarei

publice în mare parte poate fi soluţionată prin introducerea sistemului tichetelor de masă.

Accesibilitatea redusă a serviciilor oferite de unităţile de alimentare publică a impus majoritatea

lucrătorilor să practice o alimentare „uscată” în loc de masa completă servită, de obicei, în timpul

pauzei de prânz. Acesta a fost unul dintre principalele motive de creştere a îmbolnăvirilor

oamenilor de boli ale aparatului digestiv.

Numărul bolnavilor ce suferă de boli ale aparatului digestiv calculat la 100 mii locuitori s-a

majorat de la 75,1 pers. în anul 2001 până la 97,4 pers. în anul 2011, sau cu 29,7% (vezi Figura

3.1.1). Totodată, numărul bolnavilor, care au fost diagnosticaţi pentru prima dată cu boli din

această categorie, calculat la 100 mii locuitori, s-a majorat de la 20,9 pers. în anul 2001 până la

26,2 pers. în anul 2011, sau cu 25,4%. Bolile aparatului digestiv ocupă poziţia a treia în printre
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bolile ce afectează populaţia. În anul 2011, ponderea oamenilor cu boli ale aparatului digestiv a

constituit 12,8% din numărul total de persoane bolnave. O pondere mai mare în numărul total de

îmbolnăviri ale populaţiei este numai în cazul bolilor aparatului respirator şi a bolilor aparatului

circulator.

Figura 3.1.1 Incidenţa bolilor apartatului digestiv şi mortalitatea din această cauză

75,1 77,3 76,3 76,7 80,9 78,3 80,8 82,3
88

93,2

20,9 19,4 20,6 19,9 22,1 19,3 19,6 18,5 19,7 23,7

109,3 109,8 113,9 116,2
128,4 122,4 119,2

112,2 115,5
121,9

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Prevalenţa bolilor (la 100 mii locuitori) Incidenţa bolilor (la 100 mii locuitori)

Rata mortalităţii (la 100 mii de locuitori)

Sursa: elaborat în baza datelor preluate de pe: http://statbank,statistica,md/pxweb/Dialog/Saveshow,asp

Numărul mare de persoane cu afecţiuni ale aparatului digestiv determină mortalitatea ridicată din

cauza acestor boli. Rata mortalităţii (numărul decedaţilor calculat la 100 mii locuitori) din cauza

bolilor aparatului digestiv s-a majorat de la 109,3 pers. în anul 2001 până la 121,9 pers. în anul

2010, sau cu 11,5%. In anul 2011, rata mortalităţii din cauza bolii aparatului digestiv a constituit

100,2 pers. la 100 mii locuitori.

Îmbunătăţirea accesului populaţiei la instituţiile de alimentare publică şi asigurarea lucrătorilor

cu o alimentare adecvată, în special la prânz, ar contribui la reducerea incidenţei unor boli ale

aparatului digestiv. Introducerea tichetelor de masă pentru sporirea acceslui la alimentare ar

avea un impact imens şi ar servi drept un factor important în creşterea speranţei de viaţă a

lucrătorilor.

În Republica Moldova, alimentarea populaţiei în afara casei (la cantine, cafenele, restaurante)

nu este larg răspândită. Conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice pentru anul

2011, în afara casei s-au alimentat doar 16,9% membri ai gospodăriilor casnice, în timp ce

http://statbank
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membrii ai 83,1% din gospodării nu au frecventat unităţi de alimentare publică (vezi Tabelul

3.1.5).

Cea mai mare parte dintre persoanele care s-au alimentat în afara casei locuiesc în oraşele mari.

În 2011, în oraşele mari în unităţile de alimentare publică se alimentau membrii ai 38,2%

gospodării casnice, în timp ce în oraşele mici – 16,1%, iar în sate – doar 7,9%. Corespunzător, nu

frecventau unităţile de alimentare publică membrii ai 61,8% gospodării casnice, situate în oraşele

mari, în timp ce în oraşele mici aceştia au constituit 83,9%, iar în sate – 92,1%.

Tabelul 3.1.5. Repartizarea gospodăriilor, membrii cărora se alimentează/nu se alimentează

în afara casei, %
GC,  MEMBRII CĂRORA ÎN AFARA

CASEI CCASEI CASEI TOTALse alimentează nu se alimentează
2010 2011 2010 2011 2010 2011

Locul de reşedinţă
Total, inclusiv: 18,1 16,9 81,9 83,1 100 100
- urban 29,3 28,2 70,7 71,8 100 100
- rural 9,3 7,9 90,7 92,1 100 100

Strate/profil teritorial:
- oraşe mari 38,5 38,2 61,5 61,8 100 100
- oraşe mici 18,8 16,1 81,2 83,9 100 100
- sate 9,3 7,9 90,7 92,1 100 100

Grupe quintilice:
I 6,1 4,2 93,9 95,8 100 100
II 5,8 7,3 94,2 92,7 100 100
III 11,2 9,5 88,8 90,5 100 100
IV 18,6 17,7 81,4 82,3 100 100
V 40,7 37,7 59,3 62,3 100 100

Sursa: elaborat în baza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice în
Republica Moldova

Posibilitatea de a mânca în afara casei este strâns dependentă de nivelul de bunăstare a membrilor

gospodăriei. Cu cât mai înalt este acest nivel, cu atât mai mare este ponderea membrilor

gospodăriilor casnice care frecventează unităţile de alimentare publică. Dacă, în 2011 în cea mai

puţin asigurată grupă quintilică în afara casei s-au alimentat doar membrii a 4,2% gospodării,

atunci în cea mai asigurată grupă quintilică – ei constituie 37,7%.

Printre gospodăriile, membrii cărora se alimentează în afara casei, 74% sunt situate în oraşe şi

doar 26% în sate (vezi Tabelul 3.1.6). Totodată, 61,7% din gospodării ai căror membri nu

frecventează unităţile de alimentare publică sunt situate în sate şi doar 38,3% în oraşe.
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Tabel 3.1.6. Structura numărului gospodăriilor, membrii cărora se alimentează/nu se
alimentează în afara casei, %

GC,  MEMBRII CĂRORA ÎN AFARA
CASEI CCASEI CASEI TOTALse alimentează nu se alimentează

2010 2011 2010 2011 2010 2011
Locul de reşedinţă

- urban 71,2 74 38 38,3 44 44,4
- rural 28,8 26 62 61,7 56 55,6

TOTAL 100 100 100 100 100 100
Strate/profil teritorial:

- oraşe mari 50 54,9 17,7 18,1 23,6 24,4
- oraşe mici 21,2 19,1 20,3 20,2 20,5 20
- sate 28,8 26 62 61,7 56 55,6

TOTAL 100 100 100 100 100 100
Grupe quintilice:

I 5,1 3,7 17,2 17,3 15 15
II 5,9 8 21,3 20,5 18,5 18,4
III 12,8 11,7 22,5 22,5 20,7 20,6
IV 22,3 22,8 21,7 21,6 21,8 21,8
V 53,9 53,9 17,4 18,1 24,0 24,2
TOTAL 100 100 100 100 100 100

Sursa: elaborat în baza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice în
Republica Moldova

Printre gospodăriile ai căror membri se alimenteză în afara casei predomină gospodăriile din

oraşele mari – 54,9%, urmate de gospodăriile din oraşele mici – 19,1%, iar din sate – doar 26%.

Şi, invers, printre gospodăriile, membrii cărora nu au cheltuieli pentru alimentare în afara casei,

sunt mai multe gospodării din sate (61,7%), după care urmează gospodăriile din oraşele mici

(20,2%), iar gospodăriilor din oraşele mari reprezintă 18,1 %.

Se atestă concentrarea gospodăriilor, membrii cărora se alimentează în afara casei în grupele

quintilice cele mai asigurate. In a V-a grupă quintilică sunt concentrate 53,9% din

toategospodăriile, membrii cărora se alimentează în afara casei, în timp ce în I-a grupă quntilică –

doar 3,7%.

Accesul redus al populaţiei la alimentare în afara casei se reflectă prin frecventarea destul de

redusă a unităţilor de alimentare publică. În mediul urban, doar membri ai 13,3% din gospodării

se alimentează în afara casei şi frecventează unităţile de alimentare publică mai mult de 21 de ori

pe lună, în timp ce persoanele din 38,1% de gospodării frecventează unităţile de alimentare

publică mai puţin de 3 ori pe lună (vezi Tabelul 3.1.7). În cazul membriilor gospodăriilor din

mediul rural ce frecventează unităţile de alimentare publică, este o situaţie şi mai rea. Doar

membrii ai 6,9% gospodării din mediul rural frecventează unităţile de alimentare publică mai



21

mult de 21 ori pe lună, în timp ce membrii a mai mult de 1/2 din gospodării se duc la unităţile de

alimentare publică mai puţin de 3 ori pe lună.

Tabelul 3.1.7 Repartizarea gospodăriilor, membrii cărora se alimentează în afara casei,
după numărul de frecventări a unităţilor de alimentare publică în 2011, %

NUMĂRUL DE FRECVENTĂRI, ORI TOTAL≤ 3 4-10 11-15 16-20 ≥ 21
Locul de reşedinţă:

Total, inclusiv: 43,1 22,4 9,8 13 11,7 100
- urban 38,1 23,2 10,5 14,9 13,3 100
- rural
63,3

57,6 20 7,9 7,6 6,9 100
Strate/profil teritorial:

- oraşe mari 35,3 22,6 10,8 16,9 14,5 100
- oraşe mici 46,2 25 9,8 9,1 9,9 100
- sate 57,6 20 7,9 7,6 6,9 100

Grupe quintilice:
I 71,4 19,5 4,7 4,4 - 100
II 66 18,4 7,4 6,5 1,7 100
III 47,2 21,4 8 15,8 7,6 100
IV 43,8 19,8 11,6 16 8,8 100
V 36,7 24,5 10,2 12,7 16 100

Sursa: elaborat conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice în Republica Moldova

Membrii gospodăriilor situate în oraşele mari, frecventează unităţile de alimentare publică mai

des în comparaţie cu cei din gospodăriile din alte localităţi. În oraşele mari membrii fiecării a

şaptea gospodării frecventează unităţile de alimentare publică mai mult de 21 ori pe lună, în

oraşele mici - membrii din fiecare a zecea gospodărie, iar în sate - membrii fiecărei a

paisprezecea gospodării.

Pe măsura creşterii bunăstării gospodăriilor, se majorează frecvenţa alimentării în afara casei de

către membrii acestora. Din numărul total de frecventări ale localurilor de alimentare publică,

s-au alimentat în afara casei mai mult de 21 ori pe lună membrii ai 16% gospodării din a V-a

grupă quintilică, în timp ce în I-a grupă quintilică nu era nici o gospodărie ai cărei membri au

frecventat localurilor unităţilor de alimentare publică mai mult de 21 ori.

Una dintre caracteristicile alimentării calitative este includerea în raţia alimentară a produselor

bogate din punct de vedere nutritiv, precum sunt carne şi peştele. Conform standardelor

internaţionale, imposibilitatea includerii în raţia alimentară a cărnii şi a peştelui în fiecare a doua

zi, la dorinţă, este un criteriu de deprivare. Din acest punct de vedere alimentarea în afara casei

are o influenţă pozitivă asupra reducerii riscului deprivării. Conform datelor cercetării bugetelor

gospodăriilor casnice, doar 37% din gospodării pot să-şi permită includerea în raţia alimentară a
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cărnii şi peştelui fiecare a doua zi (vezi Tabelul 3.1.8). Este o situaţie caracteristică pentru 52,1%

din gospodării, membrii cărora se alimentează în afara casei şi pentru 34,3% din gospodării,

membrii cărora nu se alimentează în afara casei. Deosebit de semnificativ este acest decalaj în

oraşele mici şi în sate. Ponderea gospodăriilor, membrii cărora pot să-şi permite să includă în

raţia alimentară carne şi peşte în fiecare a doua zi, printre gospodăriile a căror membri se

alimentează în afara casei este mai mare decât pentru gospodăriile a căror persoane nu se

alimentează în afara casei de 1,8 ori în oraşele micişi de 1,7 ori în sate.

Mai mare este diferenţierea posibilităţilor de a include în raţia alimentară a cărnii şi peştelui în

fiecare a doua zi în cazul gospodăriilor mai puţin asigurate, membrii cărora se alimentează sau nu

se alimentează în afara casei. În I-a quintilă membrii ai 44,6% din gospodăriile ai căror membri

se alimentează în afara casei, îşi pot permite să includă în raţia alimentară carne şi peşte în fiecare

a doua zi, în timp ce doar persoanele ai 11,1% din gospodăriile, a căror membri nu se alimentează

în afara casei îşi pot permite aceaşi alimentare.

Tabelul 3.1.8. Ponderea gospodăriilor, membrii cărora îşi pot permite includerea în raţia
alimentară a cărnii sau peştelui în fiecare a doua zi, %

GC, membrii cărora în afara casei Total
se alimentează nu se alimentează

Locul de reşedinţă
Total 52,1 34,3 37

- urban 52,2 40 43
- rural 51,7 30,7 32,6

Strate/ profil teritorial
- oraşe mari 48 45,9 46,5
- oraşe mici 60,7 33,3 38,4

- sate 51,7 30,7 32,6
Grupe quintilice

I 44,6 11,1 12,6
II 41,3 22,7 24
III 47,9 37,2 38,7
IV 55,6 43,4 45,6
V 54,5 59,5 57,8

Sursa: elaborat conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice în Republica Moldova

Gospodăriile, membrii cărora se alimentează în afara casei au cheltuieli de consum mai mari

pentru produse alimentare. În anul 2011, calculat în mediu pe ţară, cheltuielile băneşti per capita

au constituit 662,77 MDL pe lună, ce reprezintă cu 207,95 MDL mai mult comparativ cu

gospodăriile, membrii cărora nu se alimentează în afara casei (vezi Figura 3.1.2). Cel mai înalt

nivel al cheltuielilor băneşti pentru produse alimentare este în cazul gospodăriilor din oraşele

mari, cel mai scăzut nivel – în sate. Totodată, ponderea cheltuielilor baneşti în totalul cheltuielilor

de consum pentru produse alimentare are o tendinţă de micşorare pe măsură ce scade valoarea

consumului de produse alimentare. Dacă în oraşele mari, ponderea cheltuielilor baneşti a
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gospodăriilor, membrii cărora se alimentează în afara casei, a constituit 93,4 %, atunci în oraşele

mici – 88,1%, iar în sate – 70,9% (vezi Anexa 2). O tendinţă analogică este caracteristică şi

pentru cheltuielile băneşti pentru produsele alimentare în cazul gospodăriilor, membrii cărora nu

se alimentează în afara casei.  Aceeaşi situaţie se observă şi pe grupe de quintile.

Ponderea cheltuielilor baneşti în totalul cheltuielilor de consum pentru produse alimentare este un

indice ce caracterizează calitatea alimentării. Gospodăriile, cu o pondere înaltă a cheltuielilor

băneşti pentru produse alimentare, au mai multe oportunităţi de a achiziţiona în numerar diverse

produse alimentare, asigurându-şi astfel o varietate mai mare de alimente consumate. În schimb,

consumul de produse alimentare în natură, estimat în formă bănească, limitează oportunitate de

alegere a membrilor gospodăriilor şi ei sunt constrânşi să se alimenteze cu produse cultivate pe

terenuri proprii. În această situaţie sunt favorizate gospodăriile situate în oraşele mari. Ponderea

consumului de produse alimentare în natură variază de la 5,9% în  gospodăriile, membrii cărora

nu se alimentează în afara casei, până la 6,6% – în gospodăriile, membrii cărora se alimentează în

afara casei. Cea mai dificilă situaţie este în gospodăriile rurale, în care ponderea consumului

produselor alimentare este de 39,4% şi ,corespunzător, de 29,1% (vezi Anexa 2).

Figura 3.1.2. Cheltuielile băneşti pentru produse alimentare în mediu pe o pers.
a gospodăriilor, membrii cărora se alimentează/nu se alimentează

în afara casei, MDL pe lună (anul 2011)

662,77

798,96

619,4

454,18454,82

726,13

573,28

348,62

250

800

Total Oraşe mari Oraşe mici Sate
Cheltuieli pentru prod.alim. a celor care se alimenteaza inafara casei
Cheltuieli pentru prod.alim. a celor care nu se alimenteaza inafara casei

Sursa: datele Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice în Republica Moldova

Datele privind mărimea cheltuielilor de consum pentru produse alimentare per capita permit de a

estima efectul scontat al implimentării tichetelor de masă. Valoarea unui tichet de masă trebuie

să constituie cel puţin 25 MDL pe zi şi, respectiv, 550 MDL pe lună. Aceasta în sumă va constitui

83% din valoarea cheltuielilor băneşti medii lunare per capita pentru produse alimentare în

gospodăriile, membrii cărora se alimentează în afara casei. Pentru gospodăriile, membrii cărora

nu se alimentează în afara casei, obţinerea unui tichet de masă va îmbunătăţi esenţial posibilităţile
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financiare şi va lărgi considerabil accesul la alimentare. În aceste gospodării, valoarea tichetelor

de masă va depăşi valoarea cheltuielilor băneşti medii lunare per capita pentru produse alimentare

cu 95,18 MDL sau cu 20,9%. În dependenţă de locul de reşedinţă al gospodăriilor, cea mai mare

influenţă asupra cheltuielilor băneşti per capita pentru produse alimentare în urma obţinerii

tichetelor de masă va fi în gospodăriile rurale. În gospodăriile rurale, membrii cărora se

alimentează în afara casei, valoarea tichetelor de masă va depăşi valoarea cheltuielilor băneşti

medii lunare pentru produse alimentare cu 95,82 MDL (21,1%), iar în gospodăriile, membrii

cărora nu se alimentează înafara casei cu 201,38 MDL (57,8%).

Tichetele de masă ar fi un instrument extrem de important pentru asigurarea accesului la o

alimentare adecvată pentru membrii gospodăriilor cu venituri scăzute. Pentru membrii, care se

alimentează în afara casei din gospodăriile, din I grupă quintilică valoarea lunară a tichetelor de

masă va depăşi mărimea cheltuielilor băneşti medii lunare per capita pentru produse alimentare

cu 313,06 MDL (de 2,3 ori), iar în gospodăriile, membrii cărora nu se alimentează în afara casei

cu 322, 09 MDL (de 2,4 ori).

Introducerea tichetelor de masă va îmbunătăţi în mod semnificativ posibilităţile financiare ale

gospodăriilor şi va asigura accesibilitatea la o alimentare adecvată. Acest lucru va afecta în

primul rând gospodăriile ale căror membri nu se alimentează în afara casei, din cauza lipsei

mijloacelor băneşti.

Gospodăriile, membrii cărora se alimentează în afara casei, au un risc mai redus de a se afla în

sărăcie. Nivelul sărăciei extreme (alimentare) a acestor gospodării constituie 0,4%, ceea ce este

de 4 ori mai puţin comparativ cu gospodările ai căror membri nu se alimentează în afara casei

(vezi Tabelul 3.1.9). În oraşe persoanele din gospodăriile membrii cărora se alimentează în afara

casei, nu sunt extrem de sărace, iar în sate ponderea celor extrem de săraci din totalul

gospodăriilor membrii cărora se alimentează în afara casei reprezintă doar 1,4%.
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Tabelul 3.1.9. Nivelul ratei sărăciei gospodăriilor casnice, membrii cărora se alimentează/nu
se alimentează  în afara casei, %

GC MEMBRII CĂRORA ÎN AFARA CASEI
TOTAL

se alimentează nu se alimentează

Total
Pragul sărăciei extreme: - sărăci 0,4 1,6 1,4
Pragul sărăciei extreme: - nesărăci 99,6 98,4 98,6
Pragul sărăciei absolute: - sărăci 6,1 26,0 21,9
Pragul sărăciei absolute: - nesărăci 93,9 74,0 78,1

Oraş
Pragul sărăciei extreme: - sărăci – 0,5 0,4
Pragul sărăciei extreme: - nesărăci 100 99,5 99,6
Pragul sărăciei absolute: - sărăci 2,5 14,3 10,4
Pragul sărăciei absolute: - nesărăci 97,5 85,7 89,6

Sat
Pragul sărăciei extreme: - sărăci 1,4 2,2 2,1
Pragul sărăciei extreme: - nesărăci 98,6 97,8 97,9
Pragul sărăciei absolute: - sărăci 13,7 32,4 30,3
Pragul sărăciei absolute: - nesărăci 89,6 67,6 69,7
Sursa: elaborat în baza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice în Republica Moldova

Caracteristic pentru gospodăriilor a căror membri se alimentează în afara casei este o rată a

sărăciei absolute de 6,1%, ceea ce este de 4,3 ori mai puţin comparativ cu gospodăriilor a căror

membri nu se alimentează în afara casei. Cea mai mare diferenţă în nivelul ratei sărăciei între

aceste gospodării este în localităţile urbane (5,7 ori).

În cazul gospodăriilor a căror membri se alimentează în afara casei riscul de a se afla în sărăcie

absolută este semnificati, mai redus comparativ cu gospodăriile a căror membri nu se

alimentează în afara casei. Sărăcia extremă (alimentară), este la un nivel extrem de scăzut

pentru gospodăriile ai căror membri nu se alimentează în afara casei, şi, practic, nu există

printre gospodăriile ai căror membri se alimentează în afara casei.

Pentru a evalua efectul introducerii tichetelor de masă asupra reducerii sărăciei a fost aplicat un

model de simulare. A fost imitată situaţia în care fiecare gospodărie în care există salariaţi,

beneficiază de tichete de masă. Datele demonstrează că introducerea tichetelor de masă, în

rezultatul căreia va avea loc creşterea cu 550 MDL a mărimii medii lunare a cheltuielilor de

consum ale gospodăriilor, în componenţa cărora sunt salariaţi, va conduce la reducerea nivelului

sărăciei absolute de la 21,9% pînă la 17,8%(vezi Tabelul 3.1.10). În localităţile urbane rata

sărăciei absolute se va reduce de la 10,4% până la 7,7. În mediul rural reducerea nivelului ratei

sărăciei absolute va constitui 5 p.p..
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Tabelul 3.1.10. Nivelul sărăciei membrilor gospodăriilor casnice
(situaţia reală şi imitată), %

TOTAL MEDIU URBAN MEDIU RURAL
Situaţia actuală

- saraci 21,9 10,4 30,3
- nesaraci 78,1 89,6 69,7

Situatia imitata (+550 MDL)
- saraci 17,9 7,7 25,3
- nesaraci 82,1 92,3 74,7

Sursa: elaborat în baza datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor
Casnice în Republica Moldova

Introducerea tichetelor de masă, va contribui la soluţionarea unei sarcini concrete privind

asigurarea accesului lucrătorilor la o alimentare decentă, iar pe final va determina reducerea

sărăciei în Republica Moldova.
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3.2. EFECTELE ECONOMICE ALE INTRODUCERII TICHETELOR DE MASĂ

Pentru estimarea efectelor economice ai eventualei introduceri a ticehtelor de masă a fost realizat

un model, ce reflectă interdependenţele dintre diferiţi indicatori economici: consumul total,

produsul intern brut - PIB, veniturile bugetului public naţional – Venituri bugetare, profitul până

la impozitare al agenţilor economici – Profit (vezi Anexa 3). Pentru estimările coeficienţilor

regresiilor din model, au fost utilizate valorile anuale ale indicatorilor, ce reflectă evoluţiile

acestora pentru perioada anilor 1995-2012. Totuşi pentru unii indicatori, s-a recurs la observaţii

statistice, ce reflectă evoluţiile variabilelor, cuprinse în perioade mai mici de timp:

 veniturile bugetului public naţional – 2000-2012;

 profitul până la impozitare al agenţilor economici – 2002-2011.

Datele au fost preluate de la Biroul Naţional de Statistică şi Ministerul Finanţelor, iar valorile

indicatorilor pentru anul 2012 au fost estimate în bază extrapolării trendului. Datele au fost

exprimate în preţurile anului 2000,  folosindu-se deflatori separaţi:

 deflatorul consumului total pentru consumul final;

 deflatorul PIB pentru PIB, venituri bugetare şi profitul până la impozitare.

În urma calculelor a fost obţinut următorul model:

(3.2.1)

unde:

 ln – logaritm natural, dln – diferenţa de logartitm naturali. Diferenţa de logaritmi naturali

este aproximativ egală cu ritmul de creştere: ;

 D – dummy este inclusă pentru a elimina oscilaţiile deviante ale variabilei dependente,

atestate în anumite perioade, ce nu pot fi descrise de factorii explicativi incluşi în regresie.

În cazul acestui model, variabilelor dummy li s-a atribuit valorile 0, pentru perioadele

când s-au produs fluctuaţiile neordinare, şi 1 pentru restul intervalelor de timp (în

practică poate fi utilizată orepartizarea inversă a valorilor pentru variabila dummy). În

cazul nostru am utilizat variabile dummy pentru a exclude variaţiile produse în evoluţia

indicatorilor pentru anii: 2004 - D04 şi 2009 - D09.

Pentru estimarea efectelor introducerii tichetelor de masă au fost elaborate 2 scenarii:



28

 Scenariul de bază realizat în baza extrapolării evoluţiilor anterioare ale variabilelor şi care

reflectă dinamica viitoare a indicatorilor economici fără implimentarea sistemului

tichetelor de masă. Ipotezele pentru evoluţiile economiei pe termen mediu (anii 2013 -

2016) conform scenariului de bază, se axează pe prezumţia că ritmul de creştere al

consumului total va avea o evoluţie crescătoare – majorându-se de la 2 la 6%, iar inflaţia

se va stabiliza în jurul nivelului de 5%;

 Scenariul alternativ conform căruia în Republica Moldova începând cu 2014 va fi

implimentat sistemul tichetelor de masă. S-apresupus că în primul an numărul

utilizatorilor tichetelor de masă va fi de 15000 de salariaţi şi către 2016 acesta va creşte la

45000 de angajaţi. Efectele macroeconomice ale implimentării tichetelor de masă se vor

propaga datorită creşterii consumului final. Tichetele de masă reprezintă o parte a

veniturilor menajelor, care este direct consumat şi nu poate fi economisit – în acest sens

utilizarea tichetelor de masă se atribuie consumului total. Estimările s-au realizat pe baza

prezumţiei că valoarea tichetelor va fi indexată în fiecare an cu 5% (nivelul prognozat al

inflaţiei pe termen mediu), astfel în 2014 valoarea acestora va fi de 25 MDL, în 2015 de

26,25 MDL, iar în 2016 de 27,6 MDL. În 2014 din contul circulaţiei tichetelor de masă,

consumul total se va majora cu 95,6 mil. MDL, iar în 2016 cu 316,7 mil. MDL (vezi

Tabel 3.2.1.)

O parte din prognozele rezultate din model au fost ajustate cu erorile standard ale regresiilor. O

asemenea abordare a fost utilizată pentru a reduce din „optimismul” previziunilor generate de

model.

Tabel 3.2.1. Evoluţia numărului utilizatorilor tichetelor de masă, a valorii totale a tichetelor

de masă şi a consumului final, mil. MDL

ANII NUMĂRUL
UTILIZATORILOR

VALOAREA
TOTALĂ A

TICHETELOR DE
MASĂ PUSE ÎN
CIRCULAŢIE,

mil. MDL

CONSUMUL TOTAL,
mil. MDL

Scenariu alternativ Scenariu
de bază

Scenariu
alternativ

2013 114159,7
2014 15000 95,6 1276001,2 1276957,4
2015 30000 200,8 1449777 1451785,1
2016 45000 316,7 1643142,8 1646309,9

Sursa: estimări în baza datelor preluate de pe http://www.statistica.md/
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Datorită creşterii consumului va fi impulsionată activitatea economică, iar ca rezultat ritmurile

creşterii se vor majora. Pe de altă parte accelerarea creşterii va contribui la reducerea şomajului şi

crearea noilor locuri de muncă. Odată cu extinderea utilizării tichetelor de masă, efectele sale

macroeconomice se vor intensifica, contribuind mai intens la dezvoltarea economică (vezi Tabel

3.2.2.).

Tabel 3.2.2. Efectele macroeconomice ale implimentării tichetelor de masă

ANII
Ritmul de creştere al PIB,

%

MODIFICAREA RITMULUI
DE CREŞTERE al PIB,

puncte procentuale

LOCURI DE
MUNCĂ NOI

CREATE

Scenariu
de bază

Scenariu
alternativ

Scenariu
alternativ

Scenariu
alternativ

2013 2,33
2014 5,42 5,45 0,03 76
2015 5,31 5,35 0,05 166
2016 5,2 5,25 0,05 249

Sursa: estimări în baza datelor preluate de pe http://www.statistica.md/

Efectul multiplicator propagat de creşterea consumului, va avea o influenţă pozitivă şi asupra

veniturilor bugetare, determinată, în mare parte, de majorarea încasărilor din impozite

indirecte. În cazul implimentării tichetelor de masă veniturile adiţionale la bugetul public

naţional vor creşte de la 30,8 mil. MDL în 2014 la 93,1 mil. MDL în 2016.

Tabel 3.2.3. Efectul implimentării tichetelor de masă asupra veniturilor bugetare

ANII

VENITURI BUGETARE,
mil. MDL

VENITURI ADIŢIONALE,
mil. MDL

Scenariu
de bază

Scenariu
alternatuv Scenariu alternativ

2013 36944323,1
2014 39648654,7 39678713,6 30,1
2015 42793809 42853773,8 60
2016 46078962,4 46168811,9 89,8

Sursa: estimări în baza datelor preluate de http://www.mf.gov.md/

Un alt efect al introducerii sitemului tichetelor de masă care va contribui la sporirea încasărilor

bugetare va fi reducerea economiei tenebre. Agenţii economici vor opera într-un mod mai

transparent, făcând vizibile fluxurilor băneşti asociate circulaţiei tichetelor de masă. Un argument

relevant în susţinerea acestei ipoteze ţine de experienţa României. Odată cu implimentare

tichetelor de masă nivelul economiei nedeclarate din sectorul agro-alimentar, cu toate că a rămas

http://www.statistica.md/
http://www.statistica.md/
http://www.mf.gov.md/
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la un nivel înalt,  a avut o tendinţă de scădere – micşorându-se de la 62,5% în anul 2000 la 57,5%

în anul 2007 [6].

Figura 3.2.1. Nivelul economiei nedeclarte din industria agro-alimentară a României

50%
52%
54%
56%
58%
60%
62%
64%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Nivelul  economiei nedeclarate în industria agroalimentară

Tendinţă

Sursa: elaborat de autori în baza datelor preluate de la Mantescu, D.,
Analiza impactului acordarii tichetelor de masa in Romania

Per ansamblu, mediul de afaceri, are de câştigat dublu datorită implimentării tichetelor de masă:

 creşterea consumului va determina creşterea vânzărilor şi implicit va duce la creşterea

profitului total pe economie (vezi Tabel 3.2.4);

 creşte productivitatăţii muncii - mărirea productivităţii cu un procent determină sporirea

volumului producţiei cu 1,19% (vezi Anexa 5). Creştere consumului de kcal cu 2,27%

contribuie la creşterea productivităţii cu un procent [9].

Tabel 3.2.4. Impactul circulaţiei tichetelor de masă asupra rezultatului din activitatea

economico-financiară a agenţilor economici (agregat la nivel naţional)

ANII
PROFIT PÂNĂ LA IMPOZITARE,

mil. MDL
MODIFICAREA PROFITULUI,

mil. MDL

Scenariu de bază Scenariu alternativ Scenariu alternativ
2013 15854,8
2014 18260,8 18303,7 42,9
2015 21886,8 22005,4 118,5
2016 24720,6 24931,3 210,7

Sursa: estimări în baza datelor preluate de http://www.statistica.md/

Estimările realizate arată că introducerea tichetelor de masă ar putea avea efecte pozitive

asupra tutor actorilor implicaţi. În fond, această concluzie corespunde cu tendinţele atestate în

experienţa internaţională de utilizare a tichetelor de masă.

http://www.statistica.md/
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CONCLUZII

Tichetele de  masă se utilizează drept o metodă de stimulare a salariaţilor, garantându-le,

totodată, condiţii mai favorabile de muncă. Tichetele de masă, alături de alte instrumente

similare, precum tichetele cadou sau subvenţionarea a transportului salariaţilorreprezintă

componente ale pachetului salarial care permit flexibilizarea sistemului de remunerare a muncii

salariaţilor.

Experienţa internaţională denotă beneficiile sistemului tichetelor de masă - pe lângă principala

sa sarcină de oferire a alimentării calitative a angajaţilor, sunt generate efecte pozitive pe

demensiunea economică şi socială. Firmele au câştiguri din sporirea productivităţii muncii, iar

la nivel macroeconomic se atestă o intensificare a activităţii economice, ca rezultat al efectului

multiplicator asociat majorării consumului din contul circulaţiei tichetelor. Deosebit de

importante sunt efectele sociale, ce constau în generarea unor venituri adiţionale, pe lângă

salariu, pentru angajaţi. Per ansamblu, bugetul statului fie nu are pierderi, eventualele „costuri”

fiind sub nivelul veniturilor provenite din sporirea impozitelor indirecte, fie acestea sunt

nesemnificative.

Experienţa utilizării tichetelor de masă are o vechime de şase decenii, într-un număr de peste 40

de ţări pe toate continentele. În Uniunea Europeană 14 state membre aplică acest sistem, marea

majoritate neimpunând limitări sau cote în ceea ce priveşte numărul angajaţilor care primesc

tichete de masă, încurajând pieţele şi libertatea economică în acest domeniu. În mai multe state

utilizarea tichetelor de masă este aplicată şi pentru instituţiile finanţate din banii publici.

Necesitatea utilizării în Republica Moldova a instrumentelor contemporane, care garantează

accesul la alimentare, inclusiv prin intemediul sistemului de tichete de masă, este dictată de o

serie de factori, cum ar fi: diferenţierea semnificativă a alimentării populaţiei, reducerea

accesului la unităţile de alimentare publică, creşterea îmbolnăvirilor aparatului digestiv şi a

deceselor din această cauză, menţinerea nivelului înalt al sărăciei în ţară.

În Republica Moldova pe parcursul tranziţiei  s-a produs reorientarea activităţii unităţilor de

alimentare publică de la deservirea masei largi a populaţiei spre deservirea grupurilor sociale

cu venituri înalte. Orientarea instituţiilor de alimentare publică către păturile asigurate ale
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populaţiei a determinat majorarea preţurile la serviciile de alimentare publică. Alimentaţia a

devenit mai scumpă şi, din acest motiv, mai puţin accesibilă.

Îmbunătăţirea accesului populaţiei la instituţiile de alimentare publică şi asigurarea lucrătorilor

cu alimentare adecvată, în special la prânz, ar contribui la reducerea incidenţei unor boli ale

aparatului digestiv. Introducerea tichetelor de masă pentru sporirea acceslui la alimentare ar

avea un impact imens şi ar servi drept un factor creşterea speranţei de viaţă a lucrătorilor.

Introducerea tichetelor de masă va îmbunătăţi în mod semnificativ posibilităţile financiare ale

gospodăriilor şi va spori accesul la o alimentare adecvată. Acest lucru va afecta în primul rând

gospodăriile ale căror membri nu se alimentează în prezent în afara casei, din cauza lipsei

mijloacelor băneşti. La fel, utilizarea tichetelor de masă va avea o influentă pozitivă asupra

reducerii riscului deprivării.

Introducerea tichetelor de masă, va contribui la soluţionarea unei sarcini concrete privind

asigurarea accesului lucrătorilor la o alimentare decentă, iar pe final va determina reducerea

sărăciei în Republica Moldova.

Pentru evaluarea efectelor economice ale implimentării tichetelor de masă în Republica Moldova

a fost elaborat un model econometric, în baza acestuia fiind dezvoltate 2 scenarii:

 Scenariul de bază realizat în baza extrapolării evoluţiilor anterioare ale variabilelor şi

care reflectă dinamica viitoare a indicatorilor economici fără implimentarea sistemului

tichetelor de masă. Ipotezele pentru evoluţiile pentru anii 2013 – 2016 se axează pe

prezumţia că ritmul de creştere al consumului total va avea o evoluţie crescătoare,

majorându-se de la 2 la 6%, iar inflaţia se va stabiliza în jurul nivelului de 5%;

 Scenariul alternativ  conform căruia în Republica Moldova începând cu 2014 va fi

implimentat sistemul tichetelor de masă. Conform scenariului în primul an numărul

utilizatorilor tichetelor de masă va fi de 15000 de salariaţi şi către 2016 acesta va creşte

la 45000 de angajaţi.  Efectele macroeconomice ale implimentării tichetelor de masă se

vor propaga datorită creşterii consumului final. Tichetele de masă reprezintă o parte a

veniturilor menajelor, care este direct consumat şi nu poate fi economisit – în acest sens

utilizarea tichetelor de masă se atribuie consumului final. Estimările s-au realizat pe baza

prezumţiei că valoarea tichetelor va fi indexată în fiecare an cu 5%, astfel în 2014

valoarea acestora va fi de 25 MDL, în 2015 de 26,25 MDL, iar în 2016 de 27,6 MDL. În
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2014 din contul circulaţiei tichetelor de masă, consumul total se va majora cu 95,6 mil.

MDL, iar în 2016 cu 316,7 mil. MDL.

Efectele macroeconomice ale implimentării tichetelor de masă se vor propaga datorită creşterii

consumului final. Creşterea consumului  va fi impulsiona activitatea economică, iar ca rezultat

ritmurile creşterii se vor majora. Ritmul de creştere economică va spori cu valori cuprinse între

0,03 şi 0,05 p.p.. Pe de altă parte accelerarea creşterii va contribui la crearea noilor locuri de

muncă, care va creşte de la 76 în 2014 la 249 în 2016.

Efectul multiplicator propagat de creşterea consumului, va avea o influenţă pozitivă şi asupra

încasărilor bugetare - sporirea veniturilor va fi determinată, în special, de majorarea încasărilor

din impozite indirecte. Veniturile adiţionale la bugetul public naţional generate de circulaţia

tichetelor de masă vor creşte de la 30,1 mil. MDL în 2014 la 89,8 mil. MDL în 2016. Un alt

benificiu pe care îl va aduce implimentarea tichetelor de masă şi care, la fel, va contribui la

sporirea încasărilor bugetare constă în reducerea economiei tenebre.  Agenţii economici vor

opera într-un mod mai transparent, făcând vizibile fluxurile băneşti asociate circulaţiei tichetelor

de masă. De altfel, tichetele de masă pot fi distribuite şi angajaţilorinstituţiilor bugetare.

Mediul de afaceri, are de câştigat dublu datorită implimentării tichetelor de masă:

 creşterea consumului va determina creşterea vânzărilor şi implicit va duce la creşterea

profitului până la impozitare al agenţilor economici. Adaosul la profit va creşte de la

42,9 mil. MDL în 2014 la 210,7 mil MDL în 2016;

 creşte productivitatăţii muncii - mărirea productivităţii cu un procent determină sporirea

volumului producţiei cu 1,19%.

Estimările realizate sugerează că introducerea tichetelor de masă va avea efecte pozitive pentru

dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova. În acest sens, este opurtună, crearea

premizelor pentru implimentarea tichetelor de masă.
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ANEXA 1

Consumul produselor alimentare pe grupe quintilice (anual per capita), 2011

Grupe quintilice
I II III IV V

Oraşe mari
Pâine şi produse de panificaţie, kg 89,6 86,3 89,2 87,8 88,2
Carne, kg 22,7 30,6 33,7 41,4 54
Lapte şi produse din, litri 124,1 177,2 204,4 230,4 306,6
Ulei vegetal, litri 10,6 10,7 10,7 13,1 12,7
Ouă, bucăţi 144,0 194,2 174,1 198,5 237,1
Zahăr şi produse de cofetărie, kg 12,2 13,8 16 17,1 19,7
Peşte şi produse de peşte, kg 4,5 8,9 9,2 10,3 15,4
Cartofi, kg 46,3 44,8 50,5 52,6 49,3
Legume şi bostănoase, kg 68,1 70,9 77,9 92 112,4
Fructe şi pomuşoare, kg 21,7 22,9 29,3 46 61,2

Oraşe mici
Pâine şi produse de panificaţie, kg 102,7 104,1 105,8 109,4 108,4
Carne şi produse de carne, kg 23,5 27,4 35,3 41,9 53,4
Lapte şi produse din lapte, litri 118,6 159,6 214,1 273,4 286,9
Ulei vegetal, litri 11,8 12,1 14,2 13,8 14
Ouă, bucăţi 134,8 159,6 192,1 210,1 216,1
Zahăr şi produse de cofetărie, kg 12,5 16,2 17,1 19,3 20,2
Peşte şi produse de peşte, kg 8,6 11,6 14,3 17,3 21,2
Cartofi, kg 43,9 46,9 51,9 55,5 53,6
Legume şi bostănoase, kg 58,3 84,1 92,2 117,8 127,5
Fructe şi pomuşoare, kg 19,5 28,6 33,5 40,1 55,6

Sate
Pâine şi produse de panificaţie, kg 111,4 119,3 124 127,5 126,92
Carne şi produse de carne, kg 22,9 30,9 37,7 42,2 48,1
Lapte şi produse din lapte, litri 138,3 184,8 218,3 252,3 260,8
Ulei vegetal, litri 11,7 12,8 14 14,2 13,9
Ouă, bucăţi 132,9 164,8 184,9 195,7 221,2
Zahăr şi produse de cofetărie, kg 13,8 16,4 17,5 19,3 18,5
Peşte şi produse de peşte, kg 8,8 13,7 16,7 18,7 20,9
Cartofi, kg 45,7 51,4 56,2 55,6 55
Legume şi bostănoase, kg 69,9 85,7 105,9 119,7 140,8
Fructe şi pomuşoare, kg 23,3 29,6 35,3 41,8 49,9

Sursa: datele Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice în Republica Moldova
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ANEXA 2

Cheltuielile de consum medii lunare pe o pers. (băneşti şi în natură), 2011

GC membrii cărora în afara casei GC membrii cărora în afara casei

se alimentează nu se
alimentează se alimentează nu se

alimentează
MDL Structura, %

Locul de reşedinţă:
Total, inclusiv: 762,65 624,36 100 100
- băneşti 662,77 545,82 86,9 72,8
- în natură 99,88 169,54 13,1 27,2
Oraşe – total, inclusiv: 814,30 712,32 100 100
- băneşti 750,83 644,47 92,2 90,5
- în natură 63,47 67,65 7,8 9,5
Sate – total, inclusiv: 640,31 575,11 100 100
- băneşti 454,18 348,62 70,9 60,6
- în natură 186,13 226,48 29,1 39,4

Strate
Oraşe mari – total, inclusiv: 854,96 772,01 100 100
- băneşti 798,96 726,13 93,4 94,1
- în natură 56,00 45,88 6,6 5,9
Oraşe mici – total, inclusiv: 703,27 660,29 100 100
- băneşti 619,4 573,28 88,1 86,8
- în natură 83,86 87 11,9 13,2
Sate – total, inclusiv: 640,31 575,11 100 100
- băneşti 454,18 348,62 70,9 60,6
- în natură 186,13 226,48 29,1 39,4

Grupe quintilică
I – total, inclusiv: 411,52 399,42 100 100
- băneşti 236,94 227,91 57,6 57,1
- în natură 174,58 171,50 42,4 42,9
II – total, inclusiv: 463,01 514,25 100 100
- bănesc 342,82 335,15 74,0 65,2
- în natură 120,19 179,1 26,0 34,8
III – total, inclusiv: 553,21 623,74 100 100
- băneşti 447,17 439,57 80,8 70,5
- în natură 106,04 184,17 19,2 29,5
IV – total, inclusiv: 692,46 759,08 100 100
- băneşti 604,42 596,30 87,3 78,6
- în natură 88,04 162,78 12,7 21,4
V – total, inclusiv: 986,30 996,28 100 100
- băneşti 894,27 857,97 90,7 86,1
- în natură 92,03 138,31 9,3 13,9

Sursa: datele Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice în Republica Moldova
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ANEXA 3

Evoluţia variabilelor economice, pe baza cărora s-a realizat modelul

Anii

Consum
total

exprimat
în preţuri
curente,

mil. MDL

Consum
total

exprimat
în

preţurile
anului

precedent,
mil. MDL

Deflatorul
consumului

final, %

PIB
exprimat
în preţuri
curente
trecut,

mil. MDL

Produsul
intern
brut

exprimat
în

preţurile
anului

precedent,
mil. MDL

Deflatorul
produsului
intern brut,

%

Veniturile
bugetului

public
naţional,
mil. MDL

Rezultat din
activitatea
economico-

finaciară
pănă la

impozitare,
mil. MDL

Volumul
producţiei
exprimat
în preţuri
curente,

mil. MDL

1995 5370,9 3910,2 137,4 6479,7 4671,6 138,7 15269,7
1996 7355,9 5929,1 124,1 7797,6 6098,9 127,9 17719,4
1997 8680,4 8223,5 105,6 8917 7926 112,5 19847,1
1998 9203,4 8506,7 108,2 9122,1 8333,6 109,5 20632,8
1999 11090,3 7752,5 143,1 12321,6 8814,9 139,8 27981,2
2000 16502,7 12993,2 127 16019,6 12581,3 127,3 5424,9 33136,6
2001 19262,7 17220,8 111,9 19051,5 17003,4 112 6118,3 40304,2
2002 23289,3 21125,5 110,2 22555,9 20539,4 109,8 7339,7 138,4 49107,4
2003 30450,6 26864,9 113,3 27618,9 24049,8 114,8 9417 1932,5 60226,6
2004 33297,7 31057,1 107,2 32031,8 29652,6 108 11323,6 2373,5 70811,8
2005 41368,4 37883,4 109,2 37651,9 34434,6 109,3 14527,6 3799,5 82670,7
2006 50972,5 44687,6 114,1 44754,4 39453,4 113,4 17847,8 4965,6 97395,3
2007 60618,1 52955,3 114,5 53429,6 46096,3 115,9 22292 10836,3 119502,2
2008 71451,4 64069,8 111,5 62921,5 57617,2 109,2 25516,9 15549,4 143002,5
2009 68574 66494,7 103,1 60429,8 59152,8 102,2 23517,7 3666,9 127666,4
2010 82611,3 73411,1 112,5 71849,2 64627,7 111,2 27550,9 13169,8 149283,2
2011 96090,5 89338,7 107,6 82348,7 76784,9 107,2 30139,7 14427,5

Sursa: datele Birouui Naţional de Statistică şi Ministeruui Finanţelor
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ANEXA 4

Rezultatele estimării pentru regresia PIB-ului

Dependent Variable: LOG(Y)
Method: Least Squares
Date: 01/15/13   Time: 18:14
Sample (adjusted): 1996 2012
Included observations: 17 after adjustments
LOG(PIB)=C(1)+C(2)*LOG(Consum total)+C(3)*LOG(PIB(-1))+C(4)*D09

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 1.687026 0.692292 2.436871 0.0299
C(2) 0.440849 0.064593 6.825040 0.0000
C(3) 0.455210 0.095986 4.742437 0.0004
C(4) 0.051643 0.026980 1.914154 0.0779

R-squared 0.990100 Mean dependent var 16.85431
Adjusted R-squared 0.987815 S.D. dependent var 0.210851
S.E. of regression 0.023275 Akaike info criterion -4.480554
Sum squared resid 0.007042 Schwarz criterion -4.284503
Log likelihood 42.08471 Hannan-Quinn criter. -4.461066
F-statistic 433.3615 Durbin-Watson stat 2.487374
Prob(F-statistic) 0.000000

Sursa: realizat de autori utilizând pachetul informatic Eviews

Rezultatele estimării pentru regresia veniturilor bugetare

Dependent Variable: DLOG(VB)
Method: Least Squares
Date: 01/15/13   Time: 18:43
Sample (adjusted): 2001 2012
Included observations: 12 after adjustments
DLOG(Venituri bugetare)=C(1)+C(2)*DLOG(Consum total)+C(3)*D04

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) 0.087242 0.033768 2.583568 0.0295
C(2) 1.011632 0.182172 5.553171 0.0004
C(3) -0.092682 0.035783 -2.590101 0.0292

R-squared 0.786420 Mean dependent var 0.058428
Adjusted R-squared 0.738958 S.D. dependent var 0.065717
S.E. of regression 0.033576 Akaike info criterion -3.737663
Sum squared resid 0.010146 Schwarz criterion -3.616436
Log likelihood 25.42598 Hannan-Quinn criter. -3.782545
F-statistic 16.56942 Durbin-Watson stat 1.766367
Prob(F-statistic) 0.000962

Sursa: realizat de autori utilizând pachetul informatic Eviews
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ANEXA 5

Rezultatele estimării pentru regresia profitul până la impozitare
Dependent Variable: LOG(PB)
Method: Least Squares
Date: 01/21/13   Time: 13:46
Sample (adjusted): 2002 2011
Included observations: 10 after adjustments
LOG(Profit)=C(1)+C(2)*LOG(PIB)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -105.9190 28.12694 -3.765750 0.0055
C(2) 7.102130 1.658017 4.283509 0.0027

R-squared 0.696377 Mean dependent var 14.55939
Adjusted R-squared 0.658424 S.D. dependent var 1.174889
S.E. of regression 0.686658 Akaike info criterion 2.262897
Sum squared resid 3.771998 Schwarz criterion 2.323414
Log likelihood -9.314484 Hannan-Quinn criter. 2.196510
F-statistic 18.34845 Durbin-Watson stat 1.695861
Prob(F-statistic) 0.002675

Sursa: realizat de autori utilizând pachetul informatic Eviews

Rezultatele estimării pentru regresia volumului producţiei
Dependent Variable: DLOG(VP)*100
Method: Least Squares
Date: 09/08/11   Time: 18:17
Sample (adjusted): 2001 2010
Included observations: 10 after adjustments
DLOG(VP)*100=C(1)+C(2)*DLOG(PM)*100+C(3)*D03

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

C(1) -13.70705 3.038967 -4.510429 0.0028
C(2) 1.195182 0.128864 9.274741 0.0000
C(3) 10.40371 2.579413 4.033362 0.0050

R-squared 0.925220 Mean dependent var 5.038958
Adjusted R-squared 0.903854 S.D. dependent var 6.806366
S.E. of regression 2.110475 Akaike info criterion 4.575028
Sum squared resid 31.17873 Schwarz criterion 4.665804
Log likelihood -19.87514 Hannan-Quinn criter. 4.475448
F-statistic 43.30398 Durbin-Watson stat 2.667497
Prob(F-statistic) 0.000114

Sursa: realizat de autori utilizând pachetul informatic Eviews
Notă: VP – volumul producţiei;

PM – productivitatea muncii;
D03 – variabilă dummy pentru anul 2003.


