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EVOLUȚIA ECONOMICĂ A REGIUNII DE SUD A REPUBLICII MOLDOVA ȘI
REVENIREA LA PROPRIETATEA PRIVATĂ A TERENURILOR AGRICOLE
Adelina REVENCO
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
În pofida parcurgerii unei perioade de independență de 29 de ani, Regiunea de Sud, la fel ca și întreaga republică, se
confruntă cu numeroase provocări atât la nivel regional, cât și național. Nivelul redus de dezvoltare economică și de trai
al populației, exodul masiv de forță aptă de muncă, îmbătrânirea și, într-o anumită măsură, degradarea națiunii sunt unele
dintre problemele cu care se confruntă populația regiunii. În acest context este important să cunoaștem istoricul dezvoltării
regiunii pentru a stabili factorii care au stimulat sau au stopat evoluția economiei, dar și pentru a identifica unele soluții
de redresare a situației economice.
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THE ECONOMIC EVOLUTION OF THE SOUTH REGION OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND
THE RETURN TO THE PRIVATE PROPERTY OF THE AGRICULTURAL LANDS
Despite the 29-year independence period, the Southern Region as well as the entire Republic is facing many challenges
both regionally and nationally. The low level of economic development and that of the population living, the massive
exodus of work force, aging and to a certain extent the degradation of the nation are some of the problems the population
of the region is facing. In this context, it is important to know the history of the development of the region in order to
identify the factors that have stimulated or stopped the evolution of the economy, but also to identify some solutions to
recover the economic situation.
Keywords: geographical position, invasions, ethnic structure, state planning, industry, agriculture, colhosis, sovhosis.

Prezentat la 07.04.2020
Publicat: iulie 2020

