Ponderea populației care trăiește în locuințe fără baie sau duș
•

Deși în scădere față de anii anteriori, România are, de
departe, cea mai ridicată pondere a populației care
trăiește în gospodării fără baie sau duș: (26% în 2018,
comparativ cu 36.8% în 2011).

•

Valoarea acestui indicator pentru România este de
aproape 3 ori mai mare decât cea înregistrată în
Bulgaria (9.4% în 2018).
Pe ansamblul Uniunii Europene, ponderea populației
care trăiește în gospodării fără baie sau duș este de
doar 1.9% (Eurostat, 2018).

•
•

Conform INS*, în România doar 49.9% din gospodăriile
din mediul rural aveau baie sau duș în interior, procent
în creștere pe parcursul ultimilor 10 ani (spre deosebire
de doar 20.3% în 2008).

* Ancheta asupra calității vieții, 2018, TEMPO on-line, CAV1020
Sursa: Total population having neither a bath, nor a showerin their dwelling – EU-SILC survey,
[ILC_MDHO02]

Evoluția ponderii populației care trăiește în locuințe fără baie sau duș
•

•

•

•

În rândul populației sărace (sub 60% din venitul
median), la nivelul Uniunii Europene doar 5% din
populație trăiește în gospodării fără baie, dus și toaletă
interioară în locuință.
Valorile acestui indicator înregistrează scăderi
importante în Vest și creșteri către Est: spre exemplu, în
Belgia sau Olanda 0.1% din populația mai puțin înstărită
trăiește în astfel de locuințe. Datele Eurostat (2019)
indică valori de: 0.5% în Franța, 0.6% în Cehia, 0.8% în
Danemarca, 3.4% în Croația, 10.2% în Ungaria, 23% în
Lituania.
Dintre românii mai înstăriți (peste 60% din venitul
median), 11.4% trăiesc în astfel de locuințe. În rândul
românilor săraci, cifra urcă la 57.7%.
Cu alte cuvinte, europenii săraci din statele vestice au
locuințe mai bune decât românii.

Ponderea populației fără baie, duș și toaletă interioară în locuință
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Sursa: Eurostat, pe baza EU-SILC, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_MDES01/

CALITATEA LOCUIRII. Ponderea populației care nu își permite o încălzire a locuinței
adecvate anotimpului

2019

Este vorba deopotrivă de a face cald iarna și răcoare vara.

Nu există serii de timp pentru acest indicator, iar datele pentru 2020 sunt
disponibile doar pentru câteva țări
9% dintre români aveau probleme de temperatură a locuințelor în 2019.
Procentul estimat pentru 2020 este de 10%.

Ținând cont de erorile de eșantionare, nu sunt diferențe între cele două măsurători disponibile.

Media europeană este de 7%.

Cele mai mari probleme:
Bulgaria (28-30%), Lituania (27%), Cipru (21%), Portugalia (19%), Greicia (1718%), Italia (11%), România (9-10%), Letonia (8%)
Țările cu problemele cele mai mici:
Elveția (0.3%), Norvegia (1%), Austria și Finlanda (ambele 2%), Suedia, Estonia,
Cehia, Olanda și Slovenia (2-3%), Germania și Danemarca (3%)

CALITATEA LOCUIRII: Accesul la apă potabilă.
Ponderea populației cu acces la apă potabilă*: 2020
•

Una dintre ideile persistente la nivelul românilor mai în vârstă
este că nivelul de modernizare al locuințelor din România este
redus și că este nevoie să aflăm câte locuințe se află în condiții
premoderne de trai.

•

Realitatea relevă însă o situație diferită.

•

Din punct de vedere al accesului la apă potabilă, cifrele relevă o
Românie care se plasează în rândul țărilor dezvoltate

•

Cifra analizată s-a plasat constant începând din 2000 și până azi
la același nivel: 100%.

•

Este prin urmare prea puțin relevant accesul la apă potabilă.
Există numeroși alți indicatori unde România suferă din punct
de vedere al locuirii, iar societatea românească se poate
concentra pe ei.

•

Acest indicator măsoară accesul la apă potabilă, nu ponderea
gospodăriilor conectate la rețeaua de apă potabilă

(*localizată în gospodărie, disponibilă oricând e nevoie, necontaminată)

Sursa:
WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP) for Water Supply and Sanitation.
Harta este preluată de la https://ourworldindata.org/explorers/water-and-sanitation

STANDARD DE VIAȚĂ:

Accesul la telefon

Accesul la telefon este o condiție standard a
unui trai decent în zilele noastre. Azi practic
toată populația UE are acces la telefon

Trendul comun european este unul de eliminare
a acestui tip de deprivare

În 2021, România
performa mai bine decât Bulgaria și Ungaria
și egala nivelul Serbiei din 2019

în 2019 cu 1,4% din populație nepermițându-și
un telefon, România continua să se afle printre
cele mai deprivate țări europene

Față de 2011, când cifra României era 6.9%, în
2020, ponderea celor ce nu își permit un telefon
a scăzut la 0,6%

Pe ansamblu, accesul la telefon nu mai constituie
totuși o problemă în România contemporană,
decalajul față de media UE fiind minimal

Ponderea
celor ce nu
își permit
un telefon:
2018

Sursa: Eurostat, pe baza EU-SILC, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_mddu01/default/map?lang=en
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CALITATEA LOCUIRII: Rata supraocupării
Ponderea populației din
locuințe supraocupate la
nivel UE, 2009-2019

Indicatorul reprezintă ponderea populației trăind
într-o gospodărie supraaglomerată.

Harta arată discrepanțele Vest-Est și Nord-Sud, iar
cele trei țări alese drept element de comparație se
plasează la mare distanță de țările vestice

Dinamica ultimului deceniu prezintă comparativ
România și alte cinci țări europene. Suedia,
Germania și Portugalia - pentru modelul socialdemocrat al bunăstării, respectiv modelele
conservatoare și mediteraneene.

Cazul României: deși supraaglomerarea a scăzut în
ansamblul populației, cu o relativă stagnare în
2015, România se menține în topul țărilor
supraaglomerate

Se observă că România urmează un pattern similar
cu Polonia și Slovacia, ca țări foste comuniste, toate
fiind tributare modelului sovietic de locuire

Supraaglomerarea României este acută în raport
cu standardele de locuire europene, fiind de 2 ori
mai mare față de media UE27

Dinamica supraocupării locuințelor, 2009-2018, în câteva țări UE

Sursa: Sursa: Overcrowding rate by sex, Eurostat, EU-SILC survey (TESSI170)

CALITATEA LOCUIRII. Numărul mediu de camere pe persoană
România se plasează la nivelul cel mai scăzut
dintre țările UE din punct de vedere al spațiului
locuibil disponibil
Datele pentru 2019 situau România la 1.1
camere pe persoană, medie similară celei din
Polonia și Croația
În alte țări est europene indicatorul ia valori ușor
mai mari: Bulgaria – 1.3, Slovacia – 1.2, Cehia –
1.5, Ungaria – 1.5
Discrepanța mare este față de Europa de Nord:
Suedia – 1.8, Danemarca și Finlanda – 1.9,
Norvegia – 2.0
În Benelux cifrele sunt de asemenea mari: 2.0 în
Olanda și Luxembourg, respectiv 2.1 în Belgia.
România a ajuns la acest nivel după 30 de ani
de avânt imobiliar. Aceasta spune multe despre
un stoc de locuințe îmbătrânit, departe de
standardul contemporan.

Sursa: Eurostat, pe baza EU-SILC, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_LVHO03__custom_135108/

Sursa: Eurostat, pe baza EU-SILC, https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ILC_MDDD04A/

Calitatea mediului construit
Fiecare gospodărie este evaluată prin prisma prezenței unuia dintre următoarele 4 elemente:
(1) Probleme structurale: acoperiș prin care plouă / pereți, fundații sau podele cu crăpături sau găuri în ferestre;
(2) Locuință prea întunecoasă;
(3) Nu are baie/duș
(4) Nu are WC (toaletă cu apă) folosită DOAR de gospodărie.
Cele mai recente date complete
(pentru toate țările) sunt din 2018.
Fiecare astfel de deficit aduce un punct de deprivare.

2018
Pondere
locuințe
fără
probleme

Media UE în 2019 era de 83%. România avea în
2019 o situație mai bună decât Turcia (55%),
Cipru și Albania (68%), și la fel ca Portugalia
(71%) și Kosovo (71% - în 2018).

Alte cifre pentru
2019:

2010-2020:
Pondere locuințe fără probleme

Ungaria: 75%
Bulgaria: 78%
Serbia: 79%
Danemarca: 82%
Macedonia: 83%
Grecia: 85%
Germania: 85%
Polonia: 86%
Cehia: 91%
Finlanda: 93%

Calitatea stocului de locuințe din România s-a îmbunătățit substanțial în ultimul deceniu, în principal datorită
construirii de noi locuințe. România a ajuns astfel mai aproape de celelalte țări europene. În 2020, 72% dintre
locuințele din România nu aveau niciuna dintre problemele luate în considerare. Cu toate acestea, distanța față
de restul Europei se menține mare.

Populație care locuiește în locuințe cu probleme de izolare*
(*acoperișuri prin care trece apa, pereți, ferestre sau podele cu fisuri)

Ponderea populației care locuiește în locuințelor
cu probleme de izolare a scăzut în România între
2010 și 2020, de la 18% la 10%.

Cifra situează România deasupra mediei UE, mai
bine decât majoritatea societăților europene

Nu este neapărat vorba despre o îmbunătățire a
locuințelor vechi, cât despre schimbarea stocului
imobiliar prin noi construcții

Trendul descrescător al celor ce locuiesc în
locuințe cu probleme a fost stabil, dar poate fi
inversat prin ocuparea locuințelor cu probleme
de chiriași proveniți din imigranți veniți în
România la lucru

Este util ca
politicile de
îmbunătățire a
calității locuirii
să se
concentreze
pe locuințele
vechi

Cele mai recente
date complete: 2018

Sursa: Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_mdho01/

% populație în locuințe
cu probleme de izolare

STANDARD DE VIAȚĂ: Pondere populație care nu își permite mașină de spălat
• Accesul la mașina de spălat constituie un element de identificare a gospodăriilor sărace. Cei ce nu îți permit o mașină de spălat sunt în afara standardului de locuire contemporan.
Și din acest punct de vedere, Europa de Est constituie zona deprivată a Europei. Vestea bună este însă că și țările din regiune, incluzând România au cunoscut o scădere
substanțială a ponderii celor care nu au mașină de spălat.
• România a atins în 2020 o cotă de doar 6% dintre locuitori ce nu își permit o mașină de spălat, față de 14% în 2011. Tot în 2020, cifra corespunzătoare pentru Bulgaria era de 6%, în
timp ce pentru majoritatea țărilor europene, procentul respectiv era de sub 1% în 2018. În țările vestice, cel mai mare procent se înregistra în Danemarca (2%).

Sursa: Eurostat
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_mddu04/
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Computerele sunt parte obligatorie a
standardului de viață contemporan

Sursa: Eurostat, pe baza EU-SILC,
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_mddu03/

În 2019, la nivel UE, 3,5% nu își permiteau un
computer. Cifra pentru România era de 12%
(similară Bulgariei, departe de Ungaria și
Spania – 6%, adică ultimele în acest
clasament al deprivării). Cifra este 1% în
Norvegia și Luxembourg, dar 46% în
Albania16% în Muntenegru și Turcia, 14% în
Macedonia și 13% în Serbia.
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În 10 ani, România a recuperat decalajul față de
Bulgaria, a depășit Macedonia și a înjumătățit
distanța față de media europeană.
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