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        Argument 

 

         Criza economică mondială este o realitate tangibilă. Republica Moldova este afectată de criză, 

caracterizată prin creştere a şomajului şi creştere a inflaţiei. Vorbind de criza mondială  am în vedere două 

tipuri de crize: financiară şi economică. Criza financiară este funcţionarea băncilor, accesul la credite, re-

creditări. iar criza economică ţine de stagnarea sau scăderea producţiei industriale, a serviciilor, 

exporturilor. În lipsa accesului la credite şi investiţii străine, criza financiară s-a transformat în criza 

economică, industria, serviciile, exporturile, importurile au început să scadă în majoritatea statelor  

europene. În acest context,  Republica Moldova, a fost afectată direct, mai întâi de criza  financiară, după 

aceasta de criza economică mondială. Odată cu investiţiile străine, în Republica Molodova s-au schimbat 

lucrurile. 

Pentru a putea descrie şi explica maniera în care Republica Moldova este afectată de criza 

economică mondială,  mi-am propus sa analizez nivelul profitului şi a cheltuielilor cetăţenilor. 

 

Construcţia teoretică a  cercetării:  

 1. Obiectivele cercetării 

La  nivel teoretico-normativ  al analizei,  acestă cercetare îşi propune să investigheze: 

O1.  Efectele crizei economice la nivel national şi relaţia cu criza economică mondială 

O2.  Nivelul de  interes al  Uniunii Europene pentru acordarea de ajutor financiar  în sume mari de bani 

pentru Republica Moldova. 

O3.  relaţie dintre venit şi cheltuielile  unei persoane  într-o perioadă de criză economică. 

 

         2. Întrebările cercetării. 

 Din punct de  vedere teoretic, întrebările cercetării vor fi sub  aspect  normativ cat şi sub aspect 

empiric. 

 Î1. În ce măsură criza economică mondială afectează economia naţională a Republicii Moldova? 

 Î2.  Care este relaţia  dintre veniturile pe o persoană şi cheluielile pe timp de criză? 

 Î3. Care este tendinţa ţărilor UE de a ajuta financiar Republica Moldova pe timp de criză economică 

mondială?  

 

    3. Ipotezele  ştiinţifice. 

A. Relaţia criză economică mondială- criză economică naţională (internă) 

H0 Nu există nici o corelaţie între criza ecomică la nivel mondial şi criza economică la nivel naţional.  



H1  Cu cât mai mult la nivel internaţional  este prezentă criza economică, cu atât mai mult se  va simţi 

la nivel  naţional efectele crizei economice.  

H2  Cu cât mai puţin se va simţi efectul crizei la nivel mondial, cu atât mai puţin se va simţi efectele 

crizei la nivel naţional. 

B. Relaţia venit – cheltuieli pe timp de criză 

H0 nu  există nici o corelaţie  privind venitul unei persooane şi cheltuielile de consum. 

H1. Cu cât veniturile sunt mai mari, cu atât cresc şi cheltuielile. 

H2. Cu cât veniturile sunt mai mici, cu atât sunt mai mici şi cheltuielile. 

C. Ţarile Ue- Republica Moldova (ţară non UE),  relaţia privind tendinţa de ajutor financiar pe timp de 

criza economică mondială. 

H0. nu există nici o corelaţie privind ţările UE în  ajutarea financiară  pentru Republica Moldova.  

H1. Cu cât o ţară non UE ca Republica Moldova prezintă un interes mare pentru UE, cu atât mai mult 

ea va acorda ajutor financiar chiar şi pe timp de criză economica mondială. 

H2. Cu cât o ţara non UE va prezenta un interes mai mic pentru UE, cu atât mai puţin va acorda ajutor 

financiar.. 

 

       4. Perspective descriptive şi explicative asupra temei . 

 

Criza economică şi-a atins apogeul în 1999 . De atunci Republica Moldova, a avut o perioadă lentă 

de refacere economică. Deşi  această ţară a fost şi continuă să fie ţara cu cel mai  mic PIB din Europa. 

Efectele crizei  economice sunt vizibile, pentru că mulţi din cetăteni pleacă  spre vest la muncă. 

Actualmente, Republica Moldova tinde spre alinierea cu practicile UE, în frunte cu noul partid la 

guvernare, de dreapta, pro-european. Acesta este un factor important pentru Republica Moldova şi este 

susţinută moral şi financiar de Uniunea Europeană.. Odată cu intrarea României în Uniunea Europeană, 

Republica Moldova a devenit vecinul Uniunii Europene şi desigur  beneficiază de politica de  vecinătate cu 

Uniunea Europeană. Aceste susţineri  din partea UE pentru Republica Moldova, are ca iniţiativă 

introducerea  ca să pregătească Republica Moldova în practică a cerinţelor UE, şi desigur integrarea 

acesteia în spaţiul Uniunii Europene. În acest context, este de apreciat  faptul că investiţiile în bugetul de 

stat pentru dezvoltarea economică a ţării ajung, şi UE este interesată de practicile politice şi economice ale 

Republicii Moldova. La nivelul teoretico- normativ putem observa faptul că deşi investiţiile  din partea 

ţărilor europene sunt prezente, totuşi mulţi cetăteni pleacă spre occident, pentru ocuparea unui loc de 

muncă mai favorabil, şi mai bine plătit. 

 

 

 

 



 

 

5. Concepte şi operaţionalizarea conceptelor. 

Concepte Cheie:  Venitul, Cheltuielile , Pib per cap de locuitor. 

Concept                                                              Venitul 

Definiţia reală Totalitatea sumelor de bani din salariu primit 

Variabile Tipul de venit,  numarul de persoane care au un venit 

Definiţia 

operaţională 

Suma primită de bani, bugetul monetar al unei persoane pentru condiţii de subzistenţă 

Măsuri/ intrumente Date statistice, anchete, sondaje de opinie 

 

Concept                              Cheltuielile 

Definiţia reală Include pierderile, şi acele cheltuieli care apar când 

desfăsurăm o activitate 

Variabile Producţia de consum, servicii imobiliare,mobiliare, 

cheltuieli medicale, cheltuieli deductibile 

Definiţia operaţională Suma de cheltuieli 

Măsuri/ instrumente Date statistice, anchete 

 

 

 

 

 

 

Concept                      Produsul Intern Brut 

Definiţia reală Valoarea adaugată brută a bunurilor şi serviciilor 

produse de agenţii autohtoni şi străini, în interiorul 

unei ţări, într-o perioadă de un an. 

Variabile Venitul, tipul de agenţi economici, TVA, taxe 

vamale 

Definiţia operaţională Suma valorilor adăugate in sectoarele  rezidente pe 

timp de un an + TVA + taxe vamale 

Măsuri/ instrumente Date statistice, Biroul naţional de statistică. 



 

 

C. Culegerea, prezentarea şi reprezentarea datelor cercetări. 

 

1. Tehnici de culegere a datelor şi de informare ştiinţifică: 

- date statistice privind efectele crizei economice  asupra economiei interne a ţării. 

- Analize de conţinut  privind nivelul de venit şi consum 

- Sondaje  de opinie privind refacerea economiei naţionale. 

 

2. Tipologia datelor culese 

Resurse numerice. 

- Veniturile disponibile pe o persoană (lei) 1 leu  MD= 4 RON 

- Cheluielile de consum pe o persoană (lei) 

 Resurse nonnumerice 

- analiza privid veniturile Băncii Naţionale 

- analiza privind veniturile per cap de locuitor. 

 

3. Modele de reprezentare a datelor. 

 

Anul  Veniturile disponibile pe o 

persoană (lei MD) 

Cheltuilile de Consum pe o 

persoană (lei MD) 

2006 973 953,3 

2007 1018,7 1119,1 

2008 1188,6 1227,5 

2009 1204,3 1283,2 



Veniturile şi cheltuielile pe o persoană (lei), din 

anul 2006-2009
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D. Analiza datelor cercetării. 

  1. Variabilele cercetării:  Veniturile disponibile  – variabilă independentă, cheltuielile de consum– 

variabilă dependentă 

2. Măsurarea datelor  cercetării. 

 Nivelul veniturilor şi cheltuililor 

S1. Absentă 

S2. scăzută 

S3. foarte scăzută 

S4. Medie 

S5. Ridicată 

S6.  Foarte ridicată 

S1< S2< S3….S6  , nivel ordinal 

 

3. Corelaţia şi analiza variabilelor  

                              Graficul corelaţiei 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                          Matricea de corelaţie. 

  

 

 

 

 

 

Coeficientul  Pearson: r = 0,66 

 4. Interpretarea calitativă şi corelarea rezultatelor cu ipotezele cercetării. 

În cazul acestor variabile s-a confirmat o corelaţie nulă.  

Dar totuşi pe numerele statistice putem observa că cetăţenii Republicii Moldova cheltuie mai mult decât 

câstigă chiar şi în perioada de criză economică. 

 

E. Lanţuri cauzale. 

 

 

,

 

F. Metoda optimă de cercetare 

 - observaţie directă; 

- studiu de caz; 

G. Instrumente de cercetare  

- analize privind date statistice 

- Chestionar standartizat 
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H. Surse de documentare 

 

Web: 

www.statistica.md 

www.businessexpert.md 

 

Concluziile studiului: 

În urma demersului analitic, am observat faptul că deşi criza economică este vizibilă în Republica 

Moldova, cetăţenii cheltuie sume de bani mai mari decât venitul propriu. Aceasta se datoreaza faptului 

că fie există şi alte surse de venit, decăt cel din serviciul său, fie se face prin bază de împrumut. Pentru 

amortizarea efectelor economice, Republica Moldova este susţinuta financiar de ţarile UE ca Romania, 

Polonia, Marea Britanie, chiar de SUA. În concluzie, este de apreciat faptul că criza economică a fost 

prezentă mereu în Republica Moldova, fapt vizibil prin veniturile pe cap de locuitor. 

 

http://www.statistica.md/
http://www.businessexpert.md/

