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Succesul și efi cienţa politicii se stabilește prin gradul de satisfacere al necesită-
ţilor sociale de către acele decizii pe care le adoptă elita politică. Dacă guvernarea nu 
reacţionează la schimbările sociale, ea își pierde suportul din partea populaţiei, se 
concentrează exclusiv pe lupta internă și nu poate transpune în viaţă acele reforme 
care ar schimba situaţia din ţară și ar încadra cercuri mult mai mari ale populaţiei în 
viaţa politică, în soluţionarea problemelor statului. Elita politică actuală este divizată 
în mai multe grupări, care nu pot ajunge la un consens, la stabilirea unei strategii uni-
ce de dezvoltare a ţării și a aplicării acesteia. Partidele se interesează de atitudinile și 
opiniile populaţiei doar pentru a-și cizela mesajele populiste, și nu pentru a le utiliza 
în implementarea unor politici concrete de dezvoltare a economiei și sferei sociale. 
Practicile realizării politicii sunt diferite de programele pe care partidele le prezintă 
alegătorilor în campaniile electorale. Ca rezultat al aplicării unei astfel de politici 
crește inegalitatea dintre cei bogaţi și cei săraci, grupurile și instituţiile sociale se 
dezintegrează, iar administraţia publică centrală nu este concludentă în reformele 
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care le efectuează. Nici anul 2019 nu a fost o excepție la aceste reguli de joc ale vieții 
politice moldovenești. Prin urmare, Asociația Sociologilor și Demografi lor și-a propus 
efectuarea în perioada 2-13 ianuarie 2020 a unui sondaj pe eșantion național de 1189 
respondenţi, din 83 de localităţi, reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii 
Moldova, exclusiv regiunea transnistreană, cu o eroare maximală de + 3,0%, pentru a 
stabili atitudinea respondenților față de efi ciența reformelor implementate și pentru a 
afl a care sunt, în viziunea lor, principalele evenimente politicce ale anului 2019.

Calitatea vieții. Respondenților li s-a propus să evalueze cum a fost pentru ei 
anul 2019 comparativ cu anul 2018. Astfel, ¼ dintre respondenți au menționat că 
anul 2019 a fost mai greu pentru ei decât 2018, majoritatea din cei chestionați (52%) 
n-a sesizat nici un fel de schimbări și doar fi ecare al cincilea intervievat a specifi cat 
că anul 2019 a fost mai ușor decât cel precedent. Majoritatea respondenților (67%) 
consideră că evenimentele din interiorul țării se desfășoară într-o direcție incorectă,  
21 la sută – într-o direcție corectă, alte  11% – nu știu. Distribuirea răspunsurilor la 
această întrebare exprimă o atitudine negativă privind direcția de dezvoltare pen-
tru care pledează autoritățile Republicii Moldova. Turbulențele politice infl uențează 
sfera economică și nivelul de trai al cetățenilor.  Numărul respondenţilor care a 
semnalat modifi cări negative în economia ţării din ultimii 5 ani este cu mult mai 
mare decât a celor care le apreciază pozitiv. Astfel, 63% din cei chestionaţi consideră 
că situaţia economică a diminuat și doar 6% dintre ei sunt de părere că ea a devenit 
mai bună. Totodată, 30 la sută dintre persoanele intervievate cred că situaţia eco-
nomică a rămas aceeași. Presupunerea că majoritatea populaţiei nu percepe schim-
bările spre bine s-a dovedit a fi  veridică pe parcursul cercetării. În focus–grupuri 
s-a menționat că, indiferent de faptul că cetățenii sunt de acord să lucreze pentru 
salarii de 3000-4000 lei, acești bani nu sunt sufi cienți pentru a satisface necesitățile 
unei familii. Situaţia economică gravă, la rândul ei, infl uenţează negativ asupra sferei 
sociale. În cadrul structurii sociale s-a intensifi cat diferenţierea, divizarea în bogaţi 
și săraci, a devenit caracteristică mobilitatea descendentă masivă a muncitorilor in-
struiţi și califi caţi. Pe tot parcursul perioadei de independenţă, salariul mediu lunar a 
constituit mai puţin de jumătate din bugetul de consum al populaţiei. Datele ofi ciale 
indică faptul că în 2019 salariul mediu pe economie a fost de 6975 lei, iar pentru anul 
2020 Guvernul a stabilit suma de 7953 lei. În același timp, ne propunem să stabilim 
câte persoane afl ate în țară benefi ciază de un venit care le-ar asigura un trai decent. 
24% din cei intervievaţi nu au venituri disponibile sufi ciente nici pentru a acoperi 
strictul necesar, 39% dintre ei reușesc să se descurce. Circa ¼ (24,5%) consideră că 
veniturile le ajung pentru un trai decent, dar nu le permit cumpărarea unor bunuri 
mai scumpe. 9% din respondenţi reușesc să procure și unele bunuri costisitoare, dar 
cu anumite sacrifi cii pe alte poziţii. Doar 1,2% își permit să cumpere tot ce le trebuie, 
fără să se limiteze în ceva. În aceeași ordine de idei, doar 1,5% din cei chestionaţi 
s-au autoidentifi cat cu grupul/stratul social înalt (oameni bogați care au de toate, 
fără restricţii de consum), 11,9% – cu grupul social mediu (oameni înstăriţi, dar care 
nu-și permit achiziţionarea obiectelor de lux), 26,0% – cu grupul social mai aproape 
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de mediu (oameni nu prea înstăriţi, nevoiţi să facă economii), 38,4% – cu grupul 
social care are un nivel de trai scăzut și se afl ă la limita supravieţuirii), 22,2% – cu 
grupul social de oameni foarte săraci, care o duce de azi pe mâine. Aceste rezultate 
ne confi rmă încă o dată faptul că în lipsa unei clase de mijloc înstărite societatea 
moldovenească rămâne a fi  una vulnerabilă și instabilă.

Problemele care alarmează cel mai mult populația sunt următoarele: sărăcia, lipsa 
banilor, prețurile înalte la produse alimentare și servicii comunale  – 26%, șomajul, 
lipsa locurilor de muncă - 23%, migrația excesivă a populației, situația demografi că a 
țării – 21%. Aceste subiecte s-au plasat pe primele trei poziții, conform răspunsurilor 
intervievaților noștri. Pe poziția a patra, potrivit clasifi cării problemelor populației, 
se afl ă infrastructura socială precară – 20%. La acest capitol respondenții au indicat 
că drumurile sunt rele,  apa potabilă este de proastă calitate, este complicată apro-
vizionarea cu gaz, evacuarea gunoiului nu se efectuează la timp, blocurile de locuit 
sunt într-o stare deplorabilă etc. Toate celelalte subiecte au fost menționate mai rar; 
19% din respondenți sunt îngrijorați  de corupție, situația criminogenă, activitatea 
justiției, nepotism, cumetrism; 17% – de viitorul copiilor; 13% – de  situația econo-
mică precară și imposibilitatea de a realiza producția agricolă la prețuri rezonabile; 
11% – de situația politică din țară; 7% – de starea sanitară a localităților, situația eco-
logică, problemele legate de râul Nistru; 6% – de probleme de sănătate și situația din 
medicină. Alte 2% sunt îngrijorați de relațiile interetnice, funcționarea limbilor pe 
teritoriul republicii, sistemul de pensionare inechitabil, situația din învățământ ș.a.

Tabelul 1. Problemele de care este îngrijorată populația Republicii Moldova

Sursa: Vox Populi ianuarie 2019, desfășurat între 2-13  ianuarie 2019, n=1189.
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Dacă lucrurile sunt atât de rău dirijate, atunci cum putem să ne așteptăm ca 
cetățenii să se intereseze de politică și să se implice activ în viața politică a țării? 
Unul dintre cercetătorii acestei probleme, S. Lipset, scrie: „Grupa socială va participa 
la alegeri: 1) dacă politica statului corespunde intereselor ei și se răsfrânge asupra 
modului ei de viaţă; 2) dacă reprezentanţii grupei respective au acces la informaţia 
privind modul în care deciziile politice vor infl uenţa nivelul lor de trai; 3) dacă aces-
te persoane sunt supuse presiunilor sociale, fi ind astfel determinate să participe la 
alegeri; 4) dacă reprezentanţii acestei grupe nu sunt siliţi să voteze cu unul sau altul 
dintre candidaţi sau cu un partid anume [3, p. 191]. Aceste afi rmaţii sunt valabile 
și în situaţia din Republica Moldova. Rezultatele studiului ne demonstrează și de 
această dată interesul față de viața politică în rândul locuitorilor din țară continuă să 
fi e destul de scăzut. Doar 26% dintre cei chestionați au menționat că sunt interesați 
de politică, 8% sunt foarte interesați, o jumătate – puțin se interesează, iar alte 13% – 
nu se interesează deloc. Prin urmare, numărul persoanelor care nu se interesează de 
politică este mult  mai mare decât al celor interesați. 

Evenimentele anului 2019. Fiecare respondent a fost rugat să numească câte
3 evenimente semnifi cative ale anului 2019. Astfel, drept cel mai important eveniment 
politic al anului 2019 a fost menționată desfășurarea alegerilor parlamentare din
24 februarie 2019 – 24,9%. Respondenții au apreciat efortul diplomaților străini 
de a soluționa criza politică din Moldova și contribuția lor la formarea coaliției
PSRM – ACUM. Indiferent de evoluțiile politice ulterioare, evenimentul dat poa-
te fi  considerat crucial, deoarece a pus capăt regimului dictatorial al lui Vlad Pla-
hotniuc. Considerăm pozitiv faptul că Republica Moldova a depășit această etapă 
a scurtei sale istorii și ne exprimăm speranța că astfel de scenarii nu se vor mai 
repeta, deși premise pentru instaurarea unor regimuri similare continuă să exis-
te. După cum menționează cercetătorul Gh.Fulga, ţările afl ate în tranziţie de la 
totalitarism/autoritarism la democraţie sunt infl uenţate de vechiul lor stoc cul-
tural. Acest capital cultural, uman și simbolic, în diversitatea registrelor sale in-
tervine modelator în activitatea socială și orientează comportamentul politic al 
grupurilor și al indivizilor în experienţa lor cu noile provocări ale tranziţiei.[1] 

 Pe locul al doilea s-a situat alegerea Procurorului General al Republicii Moldova – 
21,3%. Acest eveniment a durat o perioadă îndelungată, însoțită de multiple scanda-
luri mediatice. Însă episodul în cauză a obținut o poziție înaltă nu doar din cauza cer-
telor dintre diverse forțe politice, dar și datorită mizei sporite. Experții au menționat 
că un procuror onest și independent politic ar avea un impact major în reformarea 
sistemului judecătoresc. Dar Guvernul Maia Sandu a considerat oportun să anuleze 
rezultatele concursului, care, potrivit ministrei de atunci a justiției nu ar fi  fost obiec-
tiv și ar fi  avut rezultatele distorsionate [4], și au riscat cu propriul mandat pentru a-și 
aroga numirea procurorului.

Prin urmare, a avut loc ruperea acordului PSRM-ACUM și demiterea Guvernului 
Maia Sandu, succedat de instaurarea guvernului tehnocrat Ion Chicu. Evenimentul 
dat s-a plasat pe locul al treilea, fi ind menționat de 20,1% din respondenți. 
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Locul al patrulea a fost ocupat de activitatea Președintelui Republicii Moldova – 
19,2%. Intervievații au menționat o serie de evenimente: vizitele în Federația Rusă, 
SUA, Japonia, Turcia etc.; Discursul susținut în cadrul Adunării ONU; Întâlnirile cu 
omologul rus  Vladimir Putin, cu viceprim-ministrul Federației Ruse Dmitrii Kozak 
etc; Organizarea forumului economic moldo-rus; Declararea anului 2019 drept anul 
familiei; Activitatea de binefacere în cadrul Fundației „Din sufl et”; Ajutorul acordat 
păturilor vulnerabile, persoanelor nevoiașe etc. 

Poziția a cincea a ocupat-o desfășurarea alegerilor generale locale și investirea 
lui Ion Ceban în funcția de primar general al municipiului Chișinău – 17,6%. Atât 
respondenții, cât și experții au apreciat scăderea calității campaniei electorale, fapt 
care trebuie să ne îngrijoreze. După cum menționează experții de la ENEMO, în po-
fi da campaniei care s-a desfășurat într-un mediu liber, ar trebui să ne preocupe mai 
multe cazuri de „PR negru” și campanie negativă îndreptată spre contracandidați, 
în special pe rețelele sociale, sub formă de discursuri de ură, discreditare și atacuri 
verbale ad hominem, care a crescut brusc în turul doi.[2]

Plecarea de la putere a Partidului Democrat a fost succedată de evadarea din țară 
a unui șir de persoane suspectate în dosarul dezvoltării a unor bănci. Prin urmare, 
pe locul al șaselea s-a plasat părăsirea grabnică de către Vlad Plahotniuc, Ilan Șor și 
Constantin Țuțu a teritoriului Repubicii Moldova - 16,9%.

Locul șapte a fost ocupat de activitatea Partidului Democrat - 15,9%. Respondeenții 
au menționat următoarelele evenimente: Împlementarea Programului „Drumuri 
bune”și „Prima casă”; Intenția de a ceda Stadionul Central; Imitarea luptei cu corupția 
și pasivitatea în restituirea miliardului furat; Atitudinea nefasta față de comunitatea 
științifi că, dezmembrarea Academiei de Științe etc. 

La două săptămâni după substituirea Guvernului Maia Sandu cu Guvernul Ion 
Chicu a avut loc un eveniment important prin impactul pe care l-a avut în sursele 
de informare în masă. Este vorba despre eliberarea  din detenție a lui Vlad Filat, 
care a fost menționată de 15,4% din respondenți și care s-a plasat pe locul opt. Dacă 
cetățenii cu viziuni de stânga considerau că eliberarea a avut loc cu implicarea Maiei 
Sandu, atunci susținătorii partidelor de dreapta înaintau supoziții că în acest caz s-au 
implicat reprezentanții PSRM și/sau PDM.

Locul nouă a fost ocupat de lupta cu corupția – 11,7%. Aici au fost nominalizate 
o serie de activități: Arestările efectuate în dosarul devalizării unor bănci; Controa-
lele efectuate la Procuratura Anticorupție și destituirea lui Viorel Morari; Arestarea 
Procurorului – șef de la  Procuratura pentru Combaterea Criminalităţii Organizate 
și Cauze Speciale (PCCOCS)  Nicolae Chitoroagă; Arestarea a 6 medici de la Centrul 
de Medicină Legală.

Scurtul mandat al  Guvernului Maia Sandu s-a plasat pe locul zece, fi ind menționat 
de 8,8% din respondenți. Printre activitățile importante au fost menționate: Deblo-
carea asistenței externe; Colaborarea economică internațională; Discuțiile ascunse 
privind soarta aeroportului etc.
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Printre alte evenimente au fost menționate: Situația din domeniul justiției – 8,8%; 
Soluționarea problemei asigurării cu gaze a Republicii Moldova – 7,1%; Revenirea în 
politică a lui Renato Usatîi și cucerirea primăriei municipiului Bălți – 5,4%; Intercep-
tările unor  jurnaliști, lideri ai opoziției, activiști ONG – 4,3%.

 Mai rar au fost menționate evenimente precum: Reformele desfășurate în di-
verse domenii (sistemul electoral, justiție, educație etc.); Lansarea Programului de 
Stat în domeniul cercetării și inovării; Activitatea ONG-urilor „Platforma Civică”,  
„Ocuppy Guguță”, „Femei solidare” etc.; Greva transportatorilor și acțiunile de pro-
test ale automobiliștilor; Ajutoarele de 700 de lei acordate de sărbătorile de Paști 
și Crăciun; Reparația grădinițelor și a școlilor cu suportul Guvernului României; 
Concerte organizate la Chișinău, Orhei și Bălți - 3,1%.

Tabelul 2. Cele mai importante evenimente ale anului 2019 
în viziunea populației Republicii Moldova

Sursa: Vox Populi ianuarie 2019, desfășurat între 2-13 ianuarie 2019, n=1189.

Doar 17 la sută dintre respondenți apreciază pozitiv faptul desfășurării în 2019 
a unor eventuale alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova. Majorita-
tea absolută (70%) apreciază evenimentul respectiv negativ, iar un grup considera-
bil de cetățeni (13%)  nu și-a format o opinie în acest sens. Cu toate că în rândul 
respondenților există nemulțumiri față de modul cum funcționează organul legis-
lativ, majoritatea consideră că un eventual scrutin nu ar schimba balanța forțelor în 
Parlament, astfel, utilizarea surselor bugetare considerabile pentru organizarea unui 
exercițiu atât de amplu ar fi  inefi cientă.  
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Respondenților li s-a propus să estimeze nivelul de încredere față de politicienii 
incluși în lista din fața lor. Analiza indicatorului respectiv, în raport cu liderii politici 
de cel mai înalt rang, a demonstrat că și aici se bucură de cea mai mare simpatie a 
alegătorilor Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în care au încredere 53% 
din respondenți (respectiv 20% au încredere totală și 33% – într-o anumită măsură). 
Urmează președintele Partidului Socialiștilor, Zinaida Greceanii, în care au încrede-
re 27% (respectiv 9% și 18% din respondenți). În președintele Partidului „Acțiune 
și Solidaritate”, Maia Sandu, au încredere 26% din cei intervievați (7% – totală și 
19% – într-o anumită măsură). În primarul general al mun. Chișinău, Ion Ceban, au 
încredere 20% din cei intervievați (5% – totală și 15% – într-o anumită măsură). În 
președintele Partidului Democrat, Pavel Filip, au încredere 19% din cei intervievați 
(4% – totală și 15% – într-o anumită măsură). În prim-ministrul Republicii Moldova, 
Ion Chicu, au încredere 14% din cei intervievați (3% – totală și 11% – într-o anu-
mită măsură). În președintele Partidului Platforma „Demnitate și Adevăr”, Andrei 
Năstase, au încredere 11% din cei intervievați (2% – totală și 9% – într-o anumită   
măsură). În președintele Partidului „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, au încredere 9% 
(respectiv 1% – totală și 8%). În Bașcanul Unităţii Teritoriale Autonome Găgăuzia, 
Irina Vlah, au încredere 8% din cei intervievați (1% – totală și 7% – într-o anumită   
măsură).  În președintele Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, au încredere 
6% (respectiv 1% și 5%) din cei intervievați. În președintele Partidului ”Șor” Ilan 
Șor, au încredere 6% (respectiv 1% și 5% din respondenți).  Alţi lideri politici au fost 
nominalizați de mai puţin de 6% din respondenţi.

Sondajul a demonstrat că, în cazul în care alegerile pentru Parlamentul Republicii 
Moldova s-ar desfășura în prima duminică (care urmează după sondaj), atunci s-ar 
prezenta cu siguranță la votare 59% din respondenți; probabil, se vor prezenta 22%; 
probabil, nu se vor prezenta 11%; sunt siguri că nu vor merge la scrutin 6%; nu s-au 
determinat alte 2% din cei chestionați.

O altă problemă care ar trebui să ne facă atenți: dacă duminica ce urmează după 
sondaj vor avea loc alegerile parlamentare, 19% nu știu cu cine să voteze, alte 8% nu 
vor participa la vot. Prin urmare, aproximativ fi ecare al patrulea  cetățean al țării 
nu va fi  în stare să facă o alegere întemeiată. Acest lucru se poate explica nu numai 
prin lipsa de interes pentru politică din partea populației, ci și prin activitatea par-
tidelor politice. Vorbind despre partidele politice din Europa de Est, V. Lebediuk 
menționează că acestea au o structură arhaică. Politicienii își unesc eforturile în cam-
pania electorală și după aceea sunt pasivi pe durata întregului mandat. Partidele nu 
au atins un nivel profesional înalt, cu toate că benefi ciază de serviciile specialiștilor 
în consultanță politică. În opinia sa, „numărul membrilor de partid este o fi cțiune, 
iar susținerea electorală se bazează numai pe popularitatea, resursele administrati-
ve și utilizarea tehnicilor negre de manipulare a straturilor sociale vulnerabile” [5]. 
Acestea sunt caracteristice și pentru partidele din Republica Moldova.

Fiind întrebați despre opțiunea politică în cazul unor eventuale alegeri parla-
mentare, pentru Partidul Socialiștilor din Republica Moldova sunt gata să vote-

Revista  NR 1_2020.indd   172Revista  NR 1_2020.indd   172 13.08.2020   10:34:5113.08.2020   10:34:51



173

Atitudinea populației Republicii Moldova față de evenimentele politice ale anului 2019 

ze 32,1% dintre persoanele intervievate, pentru Partidul Acțiune și Solidaritate – 
15,6%, pentru Partidul Democrat din Moldova – 7,3%, pentru Partidul „Platforma 
„DA” – 4,6%, pentru Partidul Comuniștilor din Republica Moldova – 4,2%, pentru 
Partidul Șor – 3,5%,  pentru„Partidul Nostru” – 2,2%, pentru Partidul Liberal – 
1,3%,  pentru un alt partid – 2,1%.

 Dintre respondenții care împărtășesc anumite convingeri politice, cei mai mulți 
au pledat în favoarea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova – 44,0%. Ur-
mează, conform numărului de voturi acumulate, Partidul Acțiune și Solidaritate – 
21,4%, Partidul Democrat din Moldova – 10,0%, Partidul „Platforma „DA” – 6,3%, 
Partidul Comuniștilor din Republica Moldova – 5,8%, „Partidul Șor” – 4,8%,  „Par-
tidul Nostru” – 3,0%,  Partidul Liberal – 1,8%, alt partid – 2,9%.

 Opțiunile respondenților privind integrarea în Uniunea Europeană și în Uniunea 
Economică Eurasiatică s-au divizat în felul următor: 39% dintre respondenți votează 
pentru Uniunea Europeană, 40% – pentru Uniunea Economică Eurasiatică, 6% nu 
ar participa la vot, iar 15% dintre cetățeni n-au fost în stare să se exprime limpede 
pentru ce ar opta în cadrul unui eventual referendum.

Concluzii 
Cercetările cantitative și calitative care stau la baza studiului efectuat ne permit 

să dezvoltăm câteva concluzii bazate pe date empirice obținute din analiza opiniilor 
cetățenilor, prezentate în interviuri individuale și în focus-grupuri. Avem speranța că 
studiile vor contribui la conștientizarea proceselor dinamice ale reformelor socioeco-
nomice și a rezultatelor acestora. Acest rezultat va servi la raționalizarea activităților 
de transmitere a deciziilor prin reforma societății din Republica Moldova în contex-
tul lumii globalizate și al manifestărilor locale ale intereselor geopolitice.   

În acest context, cele mai importante evenimente din 2019 menționate de 
respondenți sunt: desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019, alege-
rea Procurorului General al Republicii Moldova, ruperea acordului PSRM-ACUM și 
activitatea Președintelui Republicii Moldova. 

Analizând evenimentele pe care respondenții le menționează ca fi ind cele mai 
importante, concluzionăm că inefi ciența reformelor din țara noastră poate fi  mă-
surată prin atitudinea populației privind rezultatele reformelor, sărăcia, șomajul, 
migrația excesivă a populației, infrastructura socială precară. Problemele stabilite de 
respondenți generează un nivel sporit de disperare și apatie în societate.

În Republica Moldova, factorii economici au dus la o diviziune extremă a 
societății, au suprimat dezvoltarea agriculturii, industriei și producției de bunuri. 
Factorii economici nu au creat condiții pentru dezvoltarea afacerilor și creșterea ni-
velului de trai al populației. Factorii sociali dovedesc locuri de muncă insufi ciente, 
nivelul înalt al corupției și impotența justiției. În aceste condiții, generațiile tinere 
caută oportunități în afara țării, în timp ce bătrânii sunt ostatici ai crizei în sectoarele 
fi nanciare și economice, întrucât organele de conducere vor promova în continuare 
politici austere. Predispoziţiile protestatare nu se exprimă în tentativa de a-și spune 
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cuvântul, de a pleda pentru propriile interese, de a cere soluţionarea problemelor 
proprii. De cele mai multe ori ele se manifestă sub forme pasive – prin refuzul de 
a participa la vot. Neîncrederea populaţiei faţă de instituţiile puterii a condiţionat 
pasivitatea politică și, într-o anumită măsură, pasivitatea electorală. Pasivitatea locu-
itorilor ţării, refuzul de a-și folosi drepturile democratice pot fi  explicate prin sărăcia 
cumplită, prin situaţia tensionată pe piaţa locurilor de muncă. Cercetarea noastră a 
demonstrat că sărăcia populaţiei afectează toate laturile vieţii sociale. În condiţiile 
sărăciei mari a majorităţii, multe dintre procesele sociale nu decurg în felul în care, 
potrivit opiniei organizaţiilor sociale de prestigiu, ar trebui să decurgă. Situaţia ma-
terială a respondenţilor determină, în cea mai mare măsură, modul lor de viaţă. În 
ţările democratice dezvoltate, situaţia patrimonială determină doar consumul per-
soanei, accesul la  obiectele de lux, dar nu exercită o infl uenţă decisivă asupra tuturor 
laturilor vieţii, după cum se întâmplă astăzi în Republica Moldova. 

Cetăţenii săraci din Republica Moldova (iar aceștia constituie majoritatea; con-
form datelor statisticii de stat, 70% din populaţie au venituri mai mici decât mi-
nimumul de consum) nu numai că consumă mai puţin, ci nu-și pot organiza nici 
alimentarea echilibrată; acești cetăţeni se caracterizează și printr-o serie de alte par-
ticularităţi care refl ectă situaţia economică precară a acestora. Pentru schimbarea 
situaţiei este necesară formarea unei structuri sociale durabile, reducerea inegalităţii 
sociale existente la momentul actual și, în baza acestora, crearea unei clase mijlocii 
reale, capabile să devină contrabalanţa monopolului puterii. Acest proces este unul 
difi cil și îndelungat, care depinde, în general, de situaţia economică din ţară. 
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