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EVALUAREA DOTĂRII GOSPODĂRIILOR CASNICE
CU BUNURI DE FOLOSINŢĂ ÎNDELUNGATĂ

Svetlana IVANOV1, cercetător ştiinţific,
Institutul Naţional de Cercetări Economice

Actualitatea temei constă în examinarea situaţiei curente a dotării gospodăriilor casnice sărace/non-
sărace cu bunuri de folosinţă îndelungată pentru anul 2014 în Republica Moldova. Scopul este de a analiza
gospodăriile casnice sărace/non-sărace din aspectul dotării acestora cu bunuri de folosinţă îndelungată. Au
fost utilizate următoarele metode de cercetare: statistică, comparativă, analitică. Rezultatul cercetării este
analiza dotării cu bunuri de folosinţă îndelungată a gospodăriilor casnice în general, sărace/non-sărace,
sărace/non-sărace după medii de reşedinţă şi în funcţie de durata de exploatare a bunurilor de folosinţă
îndelungată.

Cuvinte-cheie: bunuri de folosinţă îndelungată, gospodărie casnică, dotarea, mediul rural,durata de
exploatare, sărac/non-sărac.

The actuality of the theme is to examine the current situation of the equipping poor/non-poor
households with durables goods for 2014 in Republic of Moldova. The aim is to analyze poor/non-poor
households under the aspect of their equipment with durable goods. There were used the following research
methods: statistical, comparative, analytical. The result of research is the analysis of equipping households
with durable goods, poor/non-poor households, poor/non-poor households by residence and according to
the life span of the durable goods.
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Introducere. În lumea contemporană este dificil de imaginat viața fără cele mai necesare bunuri de
folosinţă îndelungată (BFÎ), cum sunt: televizorul, frigiderul, maşina de spălat rufe, aspiratorul de praf,
computer ş.a. Dar nivelul dotării gospodăriilor casnice (GC) cu aceste bunuri este dependent în mare parte de
nivelul bunăstării al acestora [1]. Cercetarea ştiinţifică a fost efectuată în baza datelor Cercetării Bugetelor
Gospodăriilor Casnice (CBGC) pentru anul 2014 [2].

Evaluarea dotării gospodăriilor casnice cu bunuri de folosinţă îndelungată. În general, în anul
2014 a crescut nivelul de dotare a GC cu bunuri de folosință îndelungată. Dotarea cu televizoare la 100
gospodării casnice s-a majorat de la 103 până la 105 bucăţi (buc.) (cu 2 buc.), frigidere – de la 88 până la 94
buc. (cu 6 buc.), maşini de spălat rufe – de la 72 până la 77 buc. (cu 5 buc.) (figura 1). Însă, nivelul dotării cu
unele BFÎ este insuficient pentru a acoperi nevoia populaţiei în acestea. Doar 44 GC din 100 dispun de
computere, 56 GC din 10 sunt înzestrate cu aspiratoare, 77 GC din 100 dispun de maşini de spălat rufe.
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Fig. 1. Dinamica dotării GC cu BFÎ, bucăți la 100 GC
Sursa: Calculat şi efectuat în baza datelor CBGC ale Republicii Moldova.
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În pofida creșterii nivelului de dotare a GC cu BFÎ, în anul 2014 se menţine un „decalaj” considerabil
între GC sărace și non-sărace. Dotarea GC sărace cu computere constituie 14 buc. la 100 GC, ceea ce este de
3,4 ori mai puţin, decât dotarea GC non-sărace (48 buc.), Figura 2.
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Fig. 2. Dotarea GC cu BFÎ în profiluri sărac/non-sărac, bucăți la 100 GC
Sursa: Calculat şi efectuat în baza datelor CBGC ale Republicii Moldova.

GC sărace dispun de 20 aspiratoare, ce este de 3 ori mai puţin, decât a în GC non-sărace (60 buc.).
GC sărace dispun doar de 49 maşini de spălat rufe, fiind de 1,6 ori mai puţin, decât în GC non-sărace
(80 buc.). Cel mai mic „decalaj” în dotarea cu BFÎ între săraci şi non-săraci are loc la televizoare şi frigidere.
Astfel, dotarea GC sărace cu televizoare constituie 90 buc., ceea ce de 1,2 ori mai puţin decât la GC
non-sărace (107 buc.). Din 100 GC sărace 74 dispun de frigidere, ceea ce este de 1,3 ori mai puţin, decât la
GC non-sărace (97 buc.).

În cea mai gravă situație se află persoanele sărace din mediul rural. Dotarea sătenilor săraci cu BFÎ
este mult mai rea decât a sătenilor non-săraci. Doar 5 din 100 GC sărace din sate dispun de autoturism, în
timp ce la 100 GC non-sărace le revin 23 buc. (tabelul 1). 7 din 100 GC sărace din sate sunt înzestrate cu
maşini de spălat automat, iar cele non-sărace – cu 29 buc. Dotarea sătenilor săraci cu aspiratoare constituie
15 buc. la 100 GC, cele non-sărace – 45 buc.

GC sărace din sate sunt mai rău dotate comparativ cu GC sărace din alte localităţi. Doar 15 din 100
GC sărace de la sate dispun de aspirator, atunci când în oraşe mari acestea constituie 50 buc. Dotarea GC
sărace din sate cu maşini de spălat rufe automat constituie 7 buc., iar a GC sărace din oraşe mari – 52 buc. 13
GC sărace de la sate sunt dotate cu computere, în oraşe mari acestea constituie 22 GC sărace din 100 GC. Un
impact deosebit asupra dotării cu BFÎ în sate îl are factorul preţ. Veniturile relativ mai mici a sătenilor sunt
cauza unei înzestrări mai rele cu BFÎ.

Tabelul 1
Dotarea GC cu BFÎ, bucăți la 100 GC
Total Oraşe mari Oraşe mici Sate

sărac non-
sărac sărac non-

sărac sărac non-
sărac sărac non-

sărac
Televizor 90 107 100 113 98 108 89 103
Frigider, congelator 74 97 100 100 89 99 69 94
Maşină de spălat rufe automat 12 50 52 86 24 60 7 29
Maşină de spălat rufe mecanică 37 30 21 7 37 25 38 44
Aspirator 20 60 50 83 32 69 15 45
Computer, notebook, planşetă 14 48 22 75 14 44 13 36
Cuptor cu microunde 8 26 36 37 2 25 8 21
Autoturism, microbuz personal 4 22 - 20 1 21 5 23
Sursa: Calculat conform datelor CBGC Republicii Moldova în anul 2014.
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GC sărace au un nivel mai scăzut de dotare cu BFÎ moderne. În anul 2014 ponderea GC sărace, care
dispun de televizoare cu durata de exploatare până la 5 ani a constituit 24,6%, şi la GC non-sărace – 27,5%
(Figura 3). În timp ce ponderea GC sărace, care dispun de televizoare cu durata de exploatare peste 10 ani a
fost de 27,5%, la GC non-sărace – 25,7%. Ponderea GC sărace, care sunt dotate cu frigidere cu durata de
exploatare până la 5 ani a constituit 20,6%, la cei non-săraci – 28,3%. Un rol important în limitarea
accesibilităţii populaţiei sărace la principalele BFÎ de asemenea îl joacă preţul. El creează dificultăţi la
schimbarea televizoarelor, frigiderelor, a maşinilor de spălat rufe, a altor aparate învechite moral şi fizic, care
deja se află în folosinţa acestor GC. Cea mai înaltă pondere a GC din toate BFÎ cu durata de exploatare peste
10 ani le au frigidere: 35,3% – GC sărace şi 31,6% – GC non-sărace. O tendinţă asemănătoare are loc şi la
alte BFÎ.

Fig. 3. Repartizarea GC după durata de exploatare a BFÎ în profiluri sărac/non-sărac, %
Sursa: Calculat şi efectuat în baza datelor CBGC ale Republicii Moldova.

Concluzii. În anul 2014 în Republica Moldova a crescut nivelul de dotare a GC cu BFÎ şi totuşi este
insuficient pentru a acoperi nevoia populaţiei în acestea. De asemenea se menţine un „decalaj” considerabil
între GC sărace și non-sărace. În cea mai gravă situație se află persoanele sărace din mediul rural, unde este
mult mai scăzut nivelul dotării GC cu BFÎ. GC sărace din sate sunt mai rău dotate şi comparativ cu GC
sărace din alte localităţi. Toate acestea sunt rezultatul veniturilor relativ mai mici a populaţiei sărace şi
anume populaţiei sărace din mediul rural. GC sărace au un nivel mai scăzut de dotare cu BFÎ moderne, cauza
fiind veniturile mici ale persoanelor sărace şi factorul preţ la BFÎ.
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