Elena NIREAN1
1

Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chșinău
Autor corespondent – email: ni-lena@mail.ru

ANALIZA SECTORULUI INFORMAL CA PARTE COMPONENTĂ A PIEȚEI
MUNCII ÎN MEDIUL RURAL AL REPUBLICII MOLDOVA
Lucrarea include o analiză aprofundată a dinamicii ocupării informale în Republica Moldova și a
impactului ei asupra dezvoltării pieței muncii. Această analiză derivă din faptul că actual, în mediu
persoanele ocupate informal în Republica Moldova constituie aproape 30% din numărul total al
persoanelor ocupate. Din aceștia aproximativ 20% sunt implicați în activități ale domeniului agricol, cei
din zona rurală fiind de trei ori mai mulți decât cei din zona urbană. Salariile celor ocupați informal sunt
în mediu mai mici decât salariile celor ocupați formal. Aceste constatări indică o strânsă corelație între
ocupația informală și nivelul de sărăcie în Republica Moldova. De obicei, persoanele mai sărace acceptă
sau sunt nevoite să accepte ocuparea informală.
Ocuparea informală generează anumite costuri economice. Chiar dacă unele forme de ocupare
informală duc la reducerea șomajului și costurilor sociale adiționale pe termen scurt, pe termen lung, însă,
fenomenul ocupării informale va genera probleme acute, dat fiind faptul că persoanele ocupate informal
nu vor beneficia de pensii, sau nivelul acesteia nu va satisface nici necesitățile de bază ale acestui grup al
populației. Pe de altă parte, ocuparea informală este urmată de evaziunea fiscală, care prejudiciază
bugetul de stat.
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ANALYSIS OF THE INFORMAL SECTOR AS PART OF THE LABOR
MARKET IN THE RURAL AREAS OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
The article includes an in-depth analysis of the dynamics of informal employment in the Republic
of Moldova and of its impact on the development of the labour market. This analysis derives from the fact
that today, on the average, informally employed persons in the Republic of Moldova account for almost
30% of the total number of employed persons. Out of these, about 20% are involved in agricultural
activities, with people in rural area three times more than those in the urban area. The salaries of
informally employed people are on the average lower than the wages of those who are formally
employed. These findings indicate a close correlation between the informal employment and the level of
poverty in the Republic of Moldova. Typically, poorer people accept or have to accept informal
employment.
Informal employment generates certain economic costs. Even though certain informal
employment forms lead to lower unemployment and lower additional social costs in the short term, in the
long run, however, the informal employment phenomenon will generate acute problems, given that
informally employed people will not benefit from pensions, or their pensions’ level will not meet the
basic needs of this population group. On the other hand, informal employment is followed by tax evasion,
with damaging effects on the state budget.
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Republic of Moldova.
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