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ANALIZA INEGALITĂŢII ÎN UTILIZAREA ACTIVELOR ECONOMICE
ALE GOSPODĂRIILOR CASNICE DIN MOLDOVA
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cercetător ştiinţific, INCE

The main economic assets as land and livestock are analyzed in the article. However, the majority of
rural households do not have the necessary financial resources for the effective use of economic assets.
Therefore, the availability of economic assets does not solve the problem of inequality in the households.
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Principalele active economice ca teren şi efectivele de animale sunt analizate în articol. Cu toate
acestea, majoritatea gospodăriilor din mediul rural nu dispun de resursele financiare necesare pentru
utilizarea eficientă a activelor economice. Prin urmare, disponibilitatea de active economice nu rezolvă
problema inegalităţii în gospodării.
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Introducere. Una dintre caracteristicile importante ale bunăstării materiale a gospodăriilor casnice
(GC) este prezenţa activelor economice.  În localităţile rurale, lotul de pământ  este un activ important al
gospodăriilor casnice dependente de agricultură ca sursă a mijloacelor de existenţă. O parte însemnată a
gospodăriilor casnice, iar în localităţile rurale, unde este concentrată cea mai mare parte  a  populaţiei slab
asigurate, are în proprietate  loturi de pământ, pe care  se cultivă produse agricole. Reformarea  relaţiilor
funciare, deetatizarea  terenurilor cu destinaţie agricolă a contribuit la faptul, că majoritatea terenurilor se
află în proprietate privată.  Peste 91,0 % din gospodăriile casnice puţin asigurate au terenuri de pământ de
diferite tipuri, ceea ce de 1,9 ori mai mult, comparativ cu cele mai asigurate gospodării casnice – tabelul 1.
Prezenţa lotului de pământ şi practicile utilizării lui depind de locul de reşedinţă, precum şi de necesităţile şi
caracteristicile  gospodăriei casnice.  În timpul de faţă aproape toate gospodăriile casnice rurale au loturi de
pământ, indiferent de nivelul lor de bunăstare. În localităţile urbane ponderea gospodăriilor casnice, care au
loturi de pământ, se deosebeşte, atât în dependenţă de mărimea localităţii   cu parcele de teren variază, în
funcţie de dimensiunea de mărimea localităţii, precum şi  după nivelul de bunăstare. Astfel în oraşele mari,
în I grupă quintilică 30,3% din gospodăriile casnice  au loturi de  pământ, în timp ce în a V-a grupă quintilică
– 11,9% de gospodării casnice, sau de 2,5 ori mai puţine.

Conţinutul de bază. În structura loturilor de pământ 91,5% din gospodăriile casnice în I grupă
quintilică  deţine loturi pe lângă casă şi numai 47,2% din gospodăriile casnice în a V-a grupă quintilică.
Terenul de pe lângă casă  asigură gospodăriile casnice cu produse pentru consumul zilnic şi  posibilitatea de
a  avea un venit suplimentar. Un rol deosebit de important îl are lotul de pe lângă casă în gospodăriile casnice
rurale. Indiferent de bunăstarea gospodăriile casnice rurale  pe lângă casă  deţin mai multe loturi de pământ,
decât gospodăriile casnice urbane.  Aproape 100,0% din gospodăriile casnice rurale în I grupă quintilică şi
în a V-a grupă quintilică au loturi de pământ pe lângă casă, pe care   cultivă producţie agricolă atât  pentru
consumul propriu, cât şi pentru realizare. Trebuie de menţionat, că există diferenţe în deţinerea acestui activ
al gospodăriilor casnice urbane cu diferit nivel de bunăstare.  În I grupă quintilică printre  gospodăriile
casnice  din oraşele mari ponderea  celor care deţin loturi de pământ pe lângă casă este de 2,8 ori mai  mare,
decât în a V-a grupă quintilică.  Aceeaşi tendinţă există şi  în oraşele mici.

Ca urmare a reformei funciare,  pe lângă  loturile de  lângă casă  gospodăriile casnice au terenuri de
fermier.  Ponderea gospodăriilor casnice, care au terenuri de pământ  de fermier este mai mică, decât cele
care au loturi pe lângă casă.  Peste jumătate din gospodăriile casnice puţin asigurate au terenuri de fermier,
ceea ce de 2,5 ori este mai mult, comparativ cu cele mai asigurate  gospodării casnice.  Printre gospodăriile
casnice rurale, ponderea gospodăriilor casnice care dispun de terenuri  agricole de fermier  constituie două
treimi din gospodăriile casnice atât puţin asigurate, cât şi din cele mai asigurate.

Ponderea gospodăriilor casnice, care au vile  este neînsemnată.  În oraşele mari, proprietari de vile
sunt cele mai asigurate gospodării casnice. În oraşele mici, în I grupă quintilică 2,4% de gospodăriile casnice
au  vile,   în timp ce în a V-a grupă quintilică – 3,3%  de gospodării casnice, sau de 1,4 ori mai multe.
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Tabelul 1. Structura GC care au loturi de pământ, %
Total Oraşe mari Oraşe mici Sate

I V I V I V I V
Deţin:
- loturi de pământ 91,6 48,5 30,3 11,9 73,0 65,4 99,5 98,8
- lot de pământ pe lângă casă 91,5 47,2 30,3 10,8 70,6 61,7 99,5 98,8
- terenuri agricole de fermier 53,4 21,1 - - 5,6 6,7 66,3 65,3
- loturi de la vilă 0,4 1,2 - 1,1 2,4 3,3 - -
Sursa: Calculată conform datelor Cercetării Bugetelor Gospodăriilor Casnice (CBGC) RM în a. 2012.

Şi aşa, majoritatea gospodăriilor casnice puţin asigurate au în proprietate loturi de pământ, ceea ce
asigură supravieţuirea membrilor  gospodăriilor casnice. În acelaşi timp, prezenţa  loturilor de pământ nu
întotdeauna poate proteja gospodăria casnică de căderea în categoria  gospodăriilor casnice puţin asigurate.
Totuşi, proprietatea  asupra loturilor de pământ este o sursă sigură de aprovizionare a gospodăriilor casnice
cu produse alimentare şi de asigurare  a ocupării muncii  membrilor gospodăriei casnice.

Cu toate acestea, dacă examinăm prezenţa lotului de pământ ca activ principal al gospodăriilor
casnice rurale, se observă  importanţa mare  a mărimii lotului de pământ aflat în folosinţă.  Analiza
repartizării loturilor de pământ evidenţiază deosebirile din deţinerea  acestui activ  de către gospodăriile
casnice  cu diferit nivel de bunăstare. Suprafaţa terenurilor  agricole nu este mare. Cele mai mari  loturi de
pământ sunt terenurile agricole de fermier. Suprafaţa medie a  terenurilor agricole de fermier, pe care le deţin
gospodăriile casnice puţin asigurate  este mai mare comparativ cu cele mai bogate gospodării casnice. În I
grupă quintilică suprafaţa medie a terenului  agricol de fermier constituie  2,11 ha, ceea ce cu 0,30 ha sau cu
14,2% mai mult comparativ cu gospodăriile casnice din V grupă quintilică (tabelul 2). Prezenţa în
gospodăriile casnice  rurale puţin asigurate a terenurilor agricole de fermier cu o  suprafaţă mai mure
comparativ cu  cele mai bogate gospodării casnice atestă faptul, că în republică, populaţia rurală a avut acces
la teren agricol indiferent de bunăstarea lor.

Din cauza lipsei tehnicii agricole şi  a inventarului, seminţelor, posibilităţilor financiare şi fizice nu
se prelucrează într-o măsură deplină terenurile agricole de fermier ale gospodăriilor casnice  rurale.  Aceste
cauze obligă  proprietarii terenurilor agricole de fermier de a le da în arendă. Printre gospodăriile casnice 2/3
din gospodăriile casnice în I grupă quintilică şi mai mult de jumătate din gospodăriile casnice în a V-a grupă
quintilică  dau terenurile agricole în arendă. Peste 40,0% din terenurile  agricole de fermier gospodăriile
casnice  rurale din în a V-a  grupă quintilică le prelucrează de sine stătător, ceea ce de 1,2 ori este mai mult,
decât în I grupă quintilică.   Pentru prelucrarea terenurilor agricole de fermier  este necesară tehnica agricolă
şi mijloacele de transport. Dar din cauza greutăţilor financiare,  gospodăria casnică nu poate procura  tehnica
necesară. De aceea, prelucrarea terenurilor agricole de fermier se bazează în principal pe munca manuală a
membrilor gospodăriei casnice, a  rudelor, şi aşa mai departe.  În legătură cu aceasta, fiecare a patra parte din
terenurile  agricole de fermier ale  gospodăriilor casnice puţin asigurate şi fiecare a şasea parte din loturile
cele mai asigurate ale gospodării casnice nu se  prelucrează.

Suprafaţa terenurilor agricole de fermier este puţin mai mică în oraşele mici, decât în gospodăriile
casnice rurale.  În I-a grupă quintilică suprafaţa terenurilor agricole de fermier este de  2,04 ha, ceea ce este
cu  0,51 ha mai mult  comparativ cu a V-a grupă quintilică. În oraşele mici fiecare a doua gospodărie casnică
în I-a grupă quintilică şi fiecare a treia gospodărie casnică în a V-a grupă quintilică prelucrează terenuri
agricole de fermier.  Este răspândită practica de arendare a terenurilor agricole de fermier. Totodată, 70,3%
din cele mai asigurate gospodării casnice dau  terenurile agricole de fermier în arendă. Ceea ce este de 1,5 ori
mai des decât în  gospodăriile casnice puţin asigurate. În oraşele mici fiecare a cincea gospodărie casnică din
I şi V grupele quintilice nu prelucrează  terenuri agricole de fermier.

În ceea ce priveşte loturile de pământ pe lângă casă în oraşele mari şi mici, adesea de acestea dispun
gospodăriile casnice, care locuiesc în case individuale.  În oraşe mari, suprafaţa loturilor de pământ pe lângă
casă a  gospodăriilor casnice din  I-a grupă quintilică este de  6,0 ari, sau cu un ar mai mult comparativ cu
gospodăriile casnice în a V-a grupă quintilică. Majoritatea gospodăriilor casnice (70,7%) în I grupă quintilică
prelucrează loturile de pământ pe lângă casă, ceea ce este  de 1,2 ori mai mult comparativ cu cele mai
asigurate gospodării casnice.  În oraşe mici loturile de pământ pe lângă casă după mărime este oarecum mai
mare, decât în oraşe mari.  Peste 91,0% din gospodăriile casnice  prelucrează loturile de pământ de lângă
casă  atât în I grupă quintilică, cât şi în a V-a grupă quintilică.
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Tabelul 2. Prezenţa loturilor de pământ şi structura utilizării lor
Total Oraşe mari Oraşe mici Sate

I V I V I V I V
Lot de pământ pe lângă casă

Suprafaţa totală, ha 0,31 0,27 0,06 0,05 0,11 0,11 0,34 0,37
- prelucrată, % 97,5 92,5 70,7 60,6 91,8 91,6 98,9 98,7
- acordată în arenda, % 0,6 1,2 - - - 0,8 0,7 1,5
- neprelucrată, % 99,8 99,7 100,0 100,0 100,0 100,0 99,8 99,5
Teren agricol de fermier

Suprafaţa totală, ha 2,11 1,81 - - 2,04 1,53 2,11 1,83
- prelucrată, % 37,1 42,5 - - 52,7 33,8 36,9 43,0
- acordată în arenda, % 65,0 59,8 - - 47,3 70,3 65,3 59,1
- neprelucrată, % 26,1 19,5 - - 18,1 20,4 26,2 16,1
Lot de la vilă

Suprafaţa totală, ha 0,04 0,07 0,06 0,10 0,04 0,05 - -
- prelucrată, % 100,0 100,0 - 100,0 100,0 100,0 - -
- neprelucrată, % 25,8 58,0 - 100,0 25,8 22,2 - -

Sursa: Calculată conform datelor CBGC Republicii Moldova în a. 2012.

Tradiţional un rol important în localităţile rurale îl au loturile de pământ  pe lângă casă; el asigură gospodăriile
casnice cu producte pentru consumul zilnic. Totodată, suprafaţa lotului de pământ deţinută de gospodăriile casnice puţin
asigurate constituie 0,34 ha, ceea ce este de  1,1 ori mai puţin, decât în cele  mai asigurate gospodării casnice. Este
necesar de a menţiona, că peste 98,0% din gospodăriile casnice  rurale atât din I grupă quintilică, cât şi gospodăriile
casnice din a V-a grupă quintilică prelucrează loturile de pământ pe lângă casă.

Gospodăriile casnice puţin asigurate şi cele mai asigurate în oraşe mari  şi mici  dispun  de loturi de la vila.
Dimensiunea medie a  pământului de vilă variază în intervalele de la  0,04 ha până la 0,07 ha. În general aceste terenuri
se prelucrează.  Producţia cultivată  pe lotul de la vilă  al gospodăriilor casnice puţin asigurate, de regulă, se consumă de
însuşi gospodăriile casnice şi mai rar se vinde.  În oraşele mari, cele mai asigurate gospodării casnice  mai des utilizează
lotul de la vilă pentru odihnă.

Astfel, folosirea lotului de pământ nu rezolvă problema inegalităţii, nu exercită o influenţă  serioasă  asupra
riscului de sărăcie. Mărimea loturilor de pământ pe lângă casă  şi a terenurilor agricole de fermier nu este mare şi nu este
suficientă o ocupare eficientă în agricultură.  De regulă, utilizarea loturilor de pământ pe lângă casă pentru gospodăriile
casnice în I grupă quintilică este o strategie auxiliară  de susţinere a nivelului de trai „normal”, şi nu de ridicare a
nivelului de  bunăstare materială.

Gospodăriile casnice rurale mai des deţin loturi de pământ (terenuri agricole de fermier, loturi de pământ pe
lângă casă) şi într-o măsură mai mare activ utilizează aceste active  economice  (dau în arendă sau utilizează pentru
gestionarea gospodăriei).  Darea în arendă a terenurilor agricole de fermier este una din sursele principale de venit
pentru gospodăriile casnice rurale atât puţin asigurate, cât şi a  celor mai asigurate.

O influenţă semnificativă asupra bunăstării gospodăriilor casnice o are existenţa gospodăriei auxiliare pe lângă
casă. Animalele  domestice – încă  un tip important  de active, în special, în localităţile rurale.  În multe ţări animalele
domestice reprezintă  unul din cele mai preţioase tipuri ale proprietăţii agricole şi sursă de venituri şi acumulare a
bogăţiei, precum şi  un factor important de protejare de la şocuri. Prezenţa  animalelor şi a păsărilor  este un sprijin
important în  supravieţuirea  gospodăriilor casnice, în special în oraşele mici şi localităţile rurale.  Întreţinerea animalelor
domestice şi a păsărilor este caracteristică pentru toate gospodăriile casnice  rurale din republică.  Păsările şi vitele
cornute mari   există  într-un număr însemnat de gospodării casnice rurale în I grupă quintilică şi  se pare că au un
caracter de marfă. Fiecare a treia  gospodărie casnică din I grupă quintilică şi doar fiecare a opta în a V-a grupă
quintilică  are vite cornute mari (tabelul 3).   În acelaşi timp fiecare a patra gospodărie casnică din I grupă quintilă  şi
fiecare a cincea gospodărie casnică din a V-a grupă quintilică  creşte porci.  Marea majoritate a gospodăriilor casnice
rurale cresc păsări.  Peste  87,0% din gospodăriile casnice  săteşti  în I grupă quintilică şi aproape 86,0 % din a V-a
grupă quintilică au păsări de curte. Alte specii  de animale (ovine, caprine) sunt puţin răspândite în gospodăriile casnice.
În 11,3% din gospodăriile casnice puţin asigurate sunt oi şi numai în 6,6% din cele mai asigurate gospodării casnice.
Cresc  capre 7,7%  din gospodăriile casnice  rurale în I grupă quintilică şi 5,0% în a V-a grupă  quintilică.
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Tabelul 3. Ponderea GC, care au animale domestice şi păsări, %
Total Oraşe mari Oraşe mici Sate

I V I V I V I V
Vite cornute mari 23,7 4,0 1,6 - 3,4 0,8 29,2 12,6
Ovine 9,1 2,0 - - 0,9 - 11,3 6,6
Caprine 6,7 1,8 - - 4,0 1,7 7,7 5,0
Porcine 20,8 6,8 - - 2,4 1,8 25,8 21,2
Păsări 75,7 33,0 2,7 1,6 39,4 32,2 87,7 85,8
Sursa: Calculată conform datelor CBGC Republicii Moldova în a. 2012.

În oraşe mici gospodăriile casnice  într-o anumită măsură depind de deţinerea animalelor  domestice şi a
păsărilor, dar gospodăriile casnice puţin asigurate depind într-o măsură mai mare, decât cele asigurate. De aceea cea mai
răspândită este creşterea  animalelor domestice şi a păsărilor  în gospodăriile casnice în I grupă quintilică.

Pentru gospodăriile casnice din oraşe mari deţinerea animalelor domestice si a păsărilor nu este specifică.  În
oraşe mari  animale domestice şi păsări deţin un număr semnificativ mai mic de gospodării casnice, decât în oraşe mici
şi sate. Totodată 1,6% din  gospodăriile casnice  în  I grupă quintilică  cresc vite cornute mari şi 2,7% – păsări de curte.

Astfel, prezenţa vitelor domestice şi a păsărilor este un ajutor însemnat pentru gospodăriile casnice puţin
asigurate. Produsele  de origine zootehnică în general se folosesc pentru hrana membrilor gospodăriei casnice, precum
şi ca sursă  de venituri băneşti ale gospodăriilor casnice, mai ales a celor săteşti.

Concluzii
1. Prin urmare, prezenţa loturilor de pământ, a animalelor domestice şi a păsărilor în calitate de active

economice pentru gospodăriile casnice rurale puţin asigurate se consideră, ca sursă principală de consum şi venit.
Pentru gospodăriile casnice urbane aceste active economice sunt o sursă suplimentară de consum.  Totuşi  trebuie de
menţionat, că cele puţin asigurate, de exemplu grupurile sociale vulnerabile (pensionari singuratici, familiile cu mulţi
copii etc.) sunt mai puţin predispuşi să folosească loturile de pământ în calitate de sursă de alimentare sau mijloace
băneşti.  Motivele pentru aceasta pot fi imposibilitatea cheltuielilor pentru aceste gospodării casnice în vederea
prelucrării pământului, lipsa de timp.

2. Producţia crescută pe loturile de pământ atât a gospodăriilor casnice rurale puţin asigurate, cât şi a celor mai
asigurate în mare măsură are un caracter de consum. În acelaşi timp  inegalitatea în bunăstarea gospodăriilor casnice
este mult mai mare, decât în localităţile urbane. La motivele, care determină  inegalitatea din bunăstarea  localităţilor
rurale, poate fi adăugată înrăutăţirea activităţii sectorului agrar în general pe republică. Acest lucru se manifestă printr-o
înrăutăţire a condiţiilor agro-tehnologice (lipsa îngrăşămintelor, întrebuinţarea limitată a tehnicii agricole, lipsa
specialiştilor etc.), precum şi în productivitatea scăzută, caracterul sezonier al lucrărilor, lipsa  pieţelor de desfacere a
producţiei etc.

3. Gospodăriile casnice, care au  terenuri agricole de fermier nu le folosesc după destinaţia lor, nu tuturor
gospodăriilor casnice le este accesibilă prelucrarea  acestor loturi. Astfel, proprietatea asupra pământului a avut un
impact neînsemnat asupra părţii de venituri a bugetului majorităţii gospodăriilor casnice rurale.  În veniturile bugetelor
familiale numai a patra parte revine veniturilor din activitatea agricolă individuală a gospodăriilor casnice puţin
asigurate  şi aproape a zecea parte a gospodăriilor casnice cele mai asigurate [1].

4. Menţionăm, că majoritatea gospodăriilor casnice rurale nu au avut resurse tehnico-materiale şi financiare,
pentru prelucrarea pământului. Totodată, multe gospodării casnice nu au putut  mai eficient de a utiliza terenurile
agricole. Din această cauză s-au redus volumele  producţiei şi a realizării producţiei, s-a înrăutăţit bunăstarea
gospodăriilor casnice rurale.
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