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Raport

   Bătrâneţea este o şansă la fel de mare ca şi tinereţea”.
 – Henry Wadsworth Longfellow (1807-82)

Introducere

Ţările din Europa de Est şi fosta Uniune Sovietică trec printr-o a treia 
tranziţie, o tranziţie ce se suprapune peste recentele lor tranziţii poli-
tice şi economice. În 2025 peste o cincime din populaţia Bulgariei va 
avea peste 65 de ani – de la numai 13% în 1990. Populaţia Ucrainei se 
va împuţina cu o cincime din 2000 până în 2025. Iar în 2025 media de 
vârstă în Slovenia va fi de 47,4 ani  – adică una dintre cele mai bătrîne 
populaţii din lume.
 Această a treia tranziţie – de la roşu la gri – este fără precendent. 
Populaţiile multor ţări îmbătrânesc rapid; în 2010, populaţiile unor 
ţări industriale precum Franţa, Italia şi Japonia vor începe să scadă. 
Însă conjunctura unică de îmbătrânire rapidă a unor populaţii rela-
tiv sărace există numai în această regiune. Într-adevăr, între 2000 şi 
2005, singurele ţări din lume cu un declin al populaţiei de peste 5000 
de oameni erau 16 ţări din Europa de Est şi din fosta Uniune Sovietică 
– în frunte cu Federaţia Rusă, Uncraina, România, Belarus şi Bulga-
ria. Nu există ţară cu îmbătrânire demografică la fel de săracă precum 
Georgia – care va pierde în următoarele două decenii 800.000 de oa-
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meni şi care în 2004 avea un venit naţional brut pe cap de locuitor de 
numai 1.060 de dolari. Şi în nici o altă regiune nu există ţări care să 
se confrunte cu o îmbătrânire rapidă a populaţiei dublată de tranziţia 
incompletă înspre instituţiile mature de piaţă cu ajutorul cărora să 
poată face faţă consecinţelor negative ale îmbătrânirii. 
 Acest raport încearcă să determine posibilul impact al acestei a 
treia tranziţii. El analizează proiecţii şi perspective de politici pentru 
o serie întreagă de factori, de la piaţa muncii la politicile de pensii, de 
la sănătate la economii şi pieţe de capital. El ajunge la concluzia că deşi 
îmbătrânirea din regiune are loc în contextul unei slabe dezvoltări instituţi-
onale, fără precedent, aceste ţări pot evita consecinţele economice dramatice 
dacă îşi accelerează tranziţiile economice şi adoptă politici pe termen mai lung 
de contrabalansare a procesului de îmbătrânire. 
 Raportul transmite două mesaje centrale, care sunt analizate prin 
suprapunere peste diversele tiparuri de îmbătrânire din regiune:

De la roşu la verde: Îmbătrânire nu înseamnă neapărat şi înceti-• 
nire. Îmbătrânirea nu e un semn de stopare a dezvoltării – dacă 
ţările pun în aplicare politici care să stimuleze productivitatea şi 
participarea la forţa de muncă.
De la deficit financiar la echilibru: Implementarea unor politici în-• 
ţelepte poate diminua impactul cheltuielilor legate de îmbătrânire. 
Se cunosc foarte bine politicile de care este nevoie pentru a face 
faţă saltului preconizat în cheltuielile publice – în special impac-
tului asupra sistemului de pensii şi de sănătate. Ele doar trebuie 
adoptate şi implementate. 

De la roşu la verde: Îmbătrânirea nu înseamnă neapărat  
încetinire.

Dovezile empirice bazate pe date istorice culese din întreaga lume 
indică o relaţie cu puternice consecinţe negative între îmbătrânire şi 
rata economiilor familiale. Însă aceste dovezi nu se aplică cu uşurin-
ţă ţărilor est-europene aflate în proces de îmbătrânire demografică. 
Pentru aproape toate noile membre UE din Europa Centrală, scăderile 
în economii provocate de factori demografici vor fi contracarate de 
veniturile mai mari din primii ani de dezvoltare rapidă – precum şi de 
capacitatea companiilor de a folosi pieţele financiare internaţionale 
pentru nevoile lor investiţionale.  
 Nici riscul de scădere a forţei de muncă odată cu îmbătrânirea popu-
laţiei nu e un fapt cert. Politicile directe pot stimula participarea la forţa 
de muncă, relativ scăzută în aproape toată regiunea. Există însă alţi doi 
factori esenţiali. Cel mai important este acela că deficitele cantitative 
pot fi mai mult decât acoperite prin creşterea productivităţii muncii – 
în special dacă sistemele educaţionale adoptă modele de instruire mai 
flexibile şi pe întreaga durată a vieţii, cu condiţia ca investiţiile în noile 
tehnologii precum şi în alţi factori complementari ai producţiei să nu 
fie împiedicate de un nivel scăzut al economiilor locale sau străine, şi ca 
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restructurarea întreprinderilor să permită forţei de muncă şi capitalului 
să continue să migreze spre noi forme şi sectoare mai productive. Apoi, 
dacă politicile o permit, cantitatea de forţă de muncă tânără poate fi 
uşor suplimentată prin migraţia în interiorul regiunii – majoritatea mi-
granţilor de azi din statele UE Central-Europene au calificările şi calită-
ţile cerute în statele Europei Occidentale.

De la deficit financiar la echilibru: Implementarea unor politici 
înţelepte poate diminua impactul îmbătrânirii asupra cheltuielilor.

E foarte probabil, într-adevăr, ca multe ţări din regiune să se con-
frunte pe viitor cu creşteri semnificative ale cheltuielilor pentru să-
nătate, cu îngrijirea bătrânilor şi cu pensiile de stat. Însă acest raport 
aduce argumente în favoarea a trei factori care pot ameliora impactul 
îmbătrânirii. În primul rând, impactul direct al îmbătrânirii asupra 
cheltuielilor totale din sănătate este mic, mulţi dintre generatorii de 
costuri din acest domeniu fiind factori tehnologici independenţi de 
îmbătrânire. În al doilea rând, îmbătrânirea reduce totodată cheltu-
ielile cu educaţia, dat fiind că generaţiile de elevi se micşorează iar 
ponderea mare a cheltuielilor cu educaţia în majoritatea bugetelor 
naţionale creează potenţialul compensării prin economii fiscale. În al 
treilea rând, majoritatea ţărilor au timp, peste două decenii, pentru a 
institui reforme proactive care să raţionalizeze structura şi cererea de 
îngrijire medicală, politici flexibile îndreptate spre îngirijrea medicală 
pe termen lung pentru vârsta infirmă şi reforme ale sistemelor de 
pensii care să furnizeze venituri suficiente la pensionare asigurând, în 
acelaşi timp, sustenabilitatea sistemelor de pensii.
  Pericolul constă în complacere. Lovitura dată de îmbătrânire va fi 
nemiloasă dacă creatorii de politici nu vor avea o atitudine proactivă 
şi nu vor privi lucrurile pe un termen suficient de lung pentru a im-
plementa reforme ale cheltuielilor care se cunosc deja.
 Regiunea are tiparuri de îmbătrânire extrem de diferite, dar şi rit-
muri extrem de diferite de adaptare la „a doua” tranziţie (economică). 
Marile spitale publice consumatoare de resurse şi sistemele greoaie de 
pensii în care o acoperire generoasă are la bază contribuţii mici, îngre-
unează cheltuielile publice. Întreprinderile subvenţionate parazitate 
de angajaţi în exces, neproductivi, şi sistemele educaţionale incapabi-
le de un învăţământ care să ofere o pregătire flexibilă, orientată spre 
nevoile pieţei, nu au agilitatea necesară să stimuleze productivitatea 
muncii. Şi, în ciuda deschiderii politice prilejuite de „prima” tranziţie 
(politică), în multe dintre ţări instituţiile nu sunt încă suficient de ma-
ture pentru a putea lua decizile grele care se impun pe termen lung. 
 Viteza îmbătrânirii, amploarea şi profunzimea transformărilor in-
stituţionale vor determina uşurinţa cu care fiecare economie va pu-
tea face faţă fenomenului. Acest raport pune în evidenţă schimbările 
complexe care au loc în trei grupuri de ţări. 

Reformatoarele târzii cu populaţie tânără. • Printre reformatoarele târ-
zii cu populaţie tânără se află ţările Asiei Centrale – Republica Kirghiză, 
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Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan. În aceste ţări populaţia va 
continua să crească în următoarele decenii. Ele se confruntă cu 
schimbări politice majore, dar tranziţia lor la instituţii de piaţă ma-
ture a început mai târziu.
Reformatoarele timpurii în curs de îmbătrânire. • Reformatoarele tim-
purii în curs de îmbătrânire sunt cele 10 state în tranziţie care au intrat 
recent în UE, împreună cu Albania şi Croaţia. Suferind un proces de 
îmbătrânire rapidă, ele au avansat mult în reforma instituţiilor lor 
economice. Dacă vor menţine ritmul reformelor, vor putea să pre-
întâmpine cu bine schimbările care vor apărea.
Reformatoarele târzii în curs de îmbătrânire. • Reformatoarele târzii în 
curs de îmbătrânire sunt restul statelor foste sovietice, precum şi multe state 
din Balkani. Ele sunt expuse unei îmbătrâniri rapide – nu doar din 
cauza mutaţiilor demografice, ci şi din cauza faptului că reformele 
lor nu se desfăşoară într-un ritm capabil să amelioreze efectele 
acesteia.

De la roşu la gri: O tranziţie demografică unică

Populaţiile din toate ţările est-europene şi din fostele ţări sovietice au 
crescut în ultimii 50 de ani, însă majoritatea vor scădea între 2000 
şi 2025 (Tabelul O.1). Această tranziţie demografică face parte din 

FIGURA O.1
Diferitele combinaţii de tranziţie economică şi demografică din regiune

Indexul de tranziţie al BERD pe 2006
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Reformatoarele târzii în curs de îmbătrânire: Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, Gruzia, Kazakhstan, 
FRY Macedonia, Moldova, Muntenegru, Federaţia Rusă, 
Serbia şi Ucraina.

Reformatoarele târzii cu populaţie tânără: 
Republica Kirghiză, Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan.

Reformatoarele timpurii în curs 
de îmbătrânire: Albania, Croaţia 
şi noile state membre ale UE

Surse: Calculaţiile Băncii Mondiale, bazate pe ONU 2005 şi BERD 2006.

Notă: Turcia, deşi face parte din regiune, este exclusă din cauza lipsei de date asupra indexului tranziţiei. BERD = Banca Europeană 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare. Noile state mebre ale UE sunt Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria. Lituania, Polonia, 
România, Republica Slovacă şi Slovenia. 
În momentul publicării acestui raport, nu existau în cele mai multe cazuri date distincte pentru Serbia şi Muntenegru. În aceste 
cazuri sunt folosite datele comune.
BERD = Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare.
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tendinţa demografică globală înspre o speranţă de viaţă mai mare şi 
o fertilitate mai scăzută – cu mutaţia corespunzătoare înspre structuri 
demografice dominate de oameni în vârstă şi nu de tineri.
 Ritmul îmbătrânirii variază, desigur, de la o ţară la alta şi de la o 
regiune la alta. Cel mai dramatic proces de îmbătrânire la nivel global 
s-a produs deja, însă se aşteaptă ca îmbătrânirea să continue în ţările 
care au de zeci de ani rate ale fertilităţii sub nivelele de înlocuire, pre-
cum Japonia şi ţările din Europa Occidentală. Vârsta medie a popula-
ţiilor din Europa va creşte de la 38 cât este astăzi la 49 în 2050, ceea 
ce va însemna mai mult de 20 de ani peste vârsta medie din Africa. 
Spania – unde jumătate din populaţie va avea peste 55 de ani în 2050 
– va fi cea mai bătrână ţară din lume, urmată îndeaproape de Italia şi 
Austria, unde vârsta medie proiectată va fi de 54 de ani (figura O.1).
 Însă ţările cu cea mai rapidă îmbătrânire în următoarele două de-
cenii vor fi cele din Europa de Est şi fosta Uniune Sovietică, ca rezultat 
al declinului fără precedent al fertilităţii şi al creşterii speranţei de 
viaţă. În această regiune (excluzând Turcia) este proiectată o scădere 
a populaţiei cu aproximativ 23.5 milioane de oameni. Cele mai mari 
declinuri vor avea loc în Rusia, urmată de Ucraina şi de România. 
Republica Kirghiză, Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan, precum 
şi Albania şi Turcia vor continua să aibă creşteri demografice. Pentru 
majoritatea celorlalte ţări schimbările proiectate în numărul total al 
populaţiei vor fi mai puţin pronunţate. 

TABELUL O.1
În 2025, multe alte ţări din regiune vor înregistra scăderi ale populaţiei  
şi nu creşteri

Creşteri ale populaţiei (în milioane) Scăderi ale populaţiei (în milioane)

Turcia 22.3
Uzbekistan 9.3
Tadjikistan 2.6
Turkmenistan 1.6
Azerbaidjan 1.5
Republica Kirghiză 1.3
Albania 0.4
FRY Macedonia 0.1

Federaţia Rusă 17.3
Ucraina 11.8
România 2.3
Polonia 1.6
Bulgaria 1.5
Belarus 1.4
Gruzia 0.8
Ungaria 0.8
Republica Cehă 0.5
Lituania 0.4
Letonia 0.3
Moldova 0.3
Serbia şi Muntenegru 0.3
Kazakhstan 0.3
Croaţia 0.2
Armenia 0.2
Estonia 0.1
Republica Slovacă 0.1
Bosnia şi Herţegovina 0.1
Slovenia 0.1

Sursă: Calculaţiile Băncii Mondiale, bazate pe ONU 2005. 
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 Impactul declinului demografic va fi mult mai mare în unele din-
tre ţările mai mici, care vor pierde în următoarele două decenii o pro-
porţie semnificativă din populaţiile lor (figura O.2). Letonia (2,3 mili-
oane) şi Lituania (3,4 milioane) vor pierde mai mult de o zecime din 
populaţie. Polonia va pierde 1,6 milioane, adica aproximativ 4% din 
populaţia sa de 38 de milioane. 
 Impactul economic al acestor schimbări va fi resimţit în special 
prin creşterea ponderii bătrânilor – cu vârste de 65 de ani şi peste. 
Majoritatea ţărilor aveau o pondere de populaţie în vârstă (definită 
aici ca având 65 sau peste 65 de ani) mai mică de 15% în 2000 – cu 
excepţia Bulgariei, Croaţiei şi Estoniei. Această valoare însă va fi de-
păşită în 2025 în toate ţările, mai puţin în şapte state cu economie de 
tranziţie şi în Turcia (figura 0.3). Cele mai mari creşteri (cu 8% sau 
mai mult) sunt aşteptate în ţările care au deja o populaţie îmbătrânită, 
precum Republica Cehă, Polonia şi Slovenia. Bosnia şi Herţegovina va 
cunoaşte cea mai rapidă creştere, aici raportul de dependenţă a vârst-
nicilor aproape urmând să se dubleze. În nouă dintre ţări, în 2025, 
între o cincime şi un sfert din populaţie va avea 65 de ani şi peste – 
situaţie comparabilă cu cea din Italia, unde proporţia proiectată este 
de aproximativ 26%. 
 Pe măsură ce populaţia va începe să fie dominată de oameni în 
vârstă, mediile de vârstă se aşteaptă să continue să crească, chiar şi 
în ţările (în special din Asia Centrală şi Turcia) care au încă o rată a 
fertilităţii peste nivelul de înlocuire. Între 2000 şi 2025, în ţările care 
au deja vârste medii peste 35 de ani (jumătate din ţările din regiune) 
sunt proiectate creşteri şi mai mari, până la 47 de ani în Republica 

CASETA 0.1

Proiecţii demografice

Proiecţiile populaţiei folosite în acest studiu sunt luate din World Population Prospects: The 
2004 Revision, realizat de către Divizia pentru Populaţie a Departamentului ONU pentru Afaceri 
Economice şi Sociale. Revizuirile din 2004 erau cele mai recente proiecţii disponibile la data 
întocmirii acestui raport. În martie 2007, ONU a publicat o versiune nouă, revizuită în 2006. 

Toate proiecţiile demografice pornesc de la structura demografică existentă la care aplică ra-
tele de fertilitate şi de supravieţuire determinate în funcţie de tendinţele previzionate ale ratei 
fertilităţii şi mortalităţii. Astfel, în acest sens, proiecţiile demografice sunt expresii condiţionale 
ale viitorului, care pleacă de la un set de presupuneri cu privire la evoluţia variabilelor cheie ale 
populaţiei (fertilitate, mortalitate, şi, într-un grad mai mic, migraţie). Proiecţiile realizate de ONU 
contracarează gradul de nesiguranţă specific oricăror proiecţii demografice prin producerea a 
patru proiecţii (variante) bazate pe scenarii diferite de fertilitate scăzută, ridicată, medie sau 
constantă. Pentru acest raport s-au folosit variantele de proiecţie de fertilitate medie.
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FIGURA O.2
Majoritatea ţărilor din regiune vor înregistra scăderi semnificative ale populaţiei din 2000 până în 2025.

FIGURA O.3
Proporţia de populaţie cu vârste de 65 şi peste 65 de ani va fi mult mai mare în 2025.

Sursă: Calculaţiile Băncii Mondiale bazate pe ONU 2005.

Sursă: Calculaţiile Băncii Mondiale bazate pe ONU 2005. 
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Cehă şi Slovenia, care se apropie astfel de Italia unde vârsta medie va 
fi de 50 de ani. 
 Chiar şi Tadjikistan – cu o vârstă medie scăzută, de 18 ani – va 
cunoaşte o creştere de până la 26 de ani din cauza declinului lent al 
ratei fertilităţii şi din cauza creşterii longevităţii.
  Multe dintre aceste ţări au un tipar de îmbătrânire similar cu cele 
din Europa de Vest şi Asia de Est. Ratele fertilităţii au scăzut sub nive-
lul de înlocuire încă de la jumătatea anilor ’70 în cea mai mare parte 
a lumii industriale, aceeaşi tendinţă fiind aşteptată la vecinii estici, 
inclusiv China (excluzând însă Afganistanul). Speranţa de viaţă din 
regiune este de asemenea în creştere – deşi ţările industrializate de 
astăzi au deja speranţe de viaţă mai mari. De exemplu, Japonia va 
avea o speranţă de viaţă la femei de aproximativ 82 de ani în 2025, 
cu aproximativ 6 ani mai mult decât cea mai mare valoarea proiectată 
pentru Europa de Est şi fostele ţări sovietice (Croaţia, Republica Cehă 
şi Slovenia). De asemenea ponderile populaţiei în vârstă sunt compa-
rabile în anumite ţări din regiune cu cele din vecinii lor mai bogaţi: de 
exemplu, Slovenia va cunoaşte o creştere a populaţiei peste 65 de ani 
de la 14% în 2000 la aproximativ 23% în 2025, situându-se undeva 
între proiecţia pentru Marea Britanie (20%) şi Italia (26%).
 La cealaltă extremă a spectrului, Kazakhstan, Republica Kirgiză, 
Tadjikistan, Turkmenistan şi Uzbekistan vor începe să semene cu In-
dia, unde populaţia în vârstă este proiectată să atingă aproximativ 8% 
în 2025. Vârstele medii proiectate pentru Bulgaria, Republica Cehă şi 
Slovenia se vor apropia cel mai mult de cele pentru Japonia şi Italia, 
care vor avea probabil cele mai bătrâne populaţii din lume. Pentru 
majoritatea regiunii, vârstele medii proiectate (între 40 şi 45 de ani) 
sunt comparabile cu cele din Irlanda şi Marea Britanie (42 de ani).  
Mai multe guverne din regiune au încercat să reducă amploarea pro-
cesului de îmbătrânire introducând diverse stimulente „pronataliste”. 
Câteva exemple sunt prezentate în caseta O.2, alături de o gamă mai 
largă de iniţiative care au fost implementate în ţările europene occi-
dentale. 
 Impactul economic al tranziţiei demografice va fi calitativ diferit – 
şi resimţit mai puternic – în ţările din Europa de Est şi în fostele state 
sovietice, faţă de ţările aflate în proces de îmbătrânire din alte părţi 
ale lumii. Procesul de îmbătrânire din regiune avansează într-un ritm 
fără precedent pentru un grup de ţări atât de diferite. Ponderea po-
pulaţiei peste 65 de ani aproape se va dubla în Bosnia şi Herzegovina 
între 2000 şi 2025 şi va creşte cu peste 60% în ţări foarte diferite pre-
cum Albania, Azerbaidjan, Republica Cehă, Kazakhstan, Fosta Repu-
blică Yugoslavă a Macedoniei, Moldova, Polonia, Slovacia şi Slovenia 
(vezi figura O.3). 



Raport 9

CASETA O.2

Politici pronataliste în Europa

În multe ţări cu fertilitate scăzută, guvernele au iniţiat politici pronataliste pentru a încuraja 
creşterea natalităţii. Succesul lor depinde, desigur, de măsura în care vor reuşi să contracare-
ze factorii care au contribuit la declinul semnificativ al fertilităţii de la bun început. Numărul 
de copii pe care o femeie sau o familie se hotărăşte să îl aibă este rezultatul unei combinaţii 
complexe de factori, printre care şi costurile de creştere a copiilor, oportunităţile femeilor de a 
avea parte de o educaţie superioară şi o poziţie profesională cât mai bună, statutul economic 
al familiei, statutul marital (inclusiv divorţul sau convieţuirea în afara căsătoriei) şi de gradul de 
compatibilitate al serviciului cu îngrijirea copiilor. 
Exemple de stimulente pronataliste în Europa sunt prezentate în tabelul de mai jos.

Exemple de stimulente care ar putea încuraja natalitatea

Ţara Stimulente ale natalităţii Rata totală a 
fertilităţii

Franţa Mamele primesc 16 săptămâni de concediu fără plată pentru primul şi al doilea copil şi 26 de săptămâni pentru 
al treilea. Familiile cu 3 sau mai mulţi copii primesc subvenţii.

1.90

Germania Mamele primesc 14 săptămâni de concediu, cu concediu de maternitate de până la 36 de luni. Există centre de 
îngrijire limitată a copilului.

1.37

Irlanda Mamele primesc un concediu de 26 de săptămâni iar taţii de 14 săptămâni. 1.99

Italia O plată unică de 1000 de euro se acordă pentru al doilea copil. 1.33

Norvegia Mamele primesc 12 luni de concediu cu 80% din salariu sau 10 luni cu 100% salariu plătit. Taţii trebuie să-şi ia 
4 saptămâni de concediu.

1.81

Polonia Legislaţia în curs de elaborare prevede ca femeile să fie plătite pentru fiecare copil (cu 258 Euro în timp ce 
femeile sărace vor primi dublu). Guvernul plănuieşte creşterea numărului de locuinţe.

1.78

Federaţia Rusă Serviciile oferite de maternităţi sunt gratis, iar femeile însărcinate primesc vitamine şi suplimenţi de fier pe 
gratis.

1.30

Suedia Guvernul oferă un concediu de maternitate plătit de 18 luni. De asemenea există creşe subvenţionate şi 
program de muncă flexibil pentru mame.

1.75

Marea Britanie Mamele primesc 6 luni de concediu plătit şi, opţional, alte şase luni de concediu neplătit ulterior. Există şi 
centre de educaţie preşcolară gratuite.

1.74

 Franţa este un caz de studiu interesant pentru evaluarea efectelor politicilor pronataliste, 
atât datorită istoriei ei îndelungate de intervenţii în acest domeniu cât şi din perspectiva re-
centei creşteri a ratei natalităţii de aici. Într-adevăr, Franţa încurajează de mult timp cuplurile 
să facă mai mulţi copii, în parte pentru că unele regiuni din Franţa au fost printre primele în 
care s-a făcut simţită tranziţia fertilităţii. Primul concediu de maternitate plătit a fost introdus 
în 1913, iar Codul Familiei a fost creat la sfârşitul anilor ’30. Intervenţiile pronataliste în Franţa 
includ concediu de maternitate, beneficii pentru copii, alocaţie acordată familiei, alocaţie acor-
dată părintelui care îşi creşte singur copilul, alocaţie de adopţie şi case mai mari pentru familiile 
mai mari. Cuplurile se bucură de unele dintre cele mai generoase concedii de maternitate din 
Europa: toate femeile care muncesc au dreptul la un concediu de maternitate plătit, cu păstra-
rea locului de muncă, de şase săptămâni înainte de naştere şi de zece săptămâni după naştere 
pentru primii doi copii. În plus, după expirarea concediului de maternitate, părinţii îşi pot lua 
concediu până ce copilul împlineşte trei ani cu dreptul de reluare a locului de muncă. Franţa 

(continuare)
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În mod uimitor, în Republica Cehă, Polonia, Republica Slovacă şi Slo-
venia, această creştere rapidă va fi de la ponderi deja mari ale popula-
ţiei în vârstă – peste 10% în 2000.
 Cealaltă diferenţă majoră faţă de ţările mai industrializate aflate 
în proces de îmbătrânire este interacţiunea fără precedent a tranziţiei 
demografice cu tranziţia economică totală şi cu cea politică (realizată 
într-o oarecare măsură) încă în desfăşurare în majoritatea regiunii. 
Tocmai interacţiunea acestor tranziţii conferă un aspect unic acestei 
regiuni. 
Majoritatea implicaţiilor economice şi sociale ale îmbătrânirii sunt 
universale, însă ţările est-europene şi foste sovietice abia au început 
să se acomodeze cu tranziţiile economice din ultimele două decenii. 
Iar acum se confruntă cu o nouă schimbare structurală dată de mo-
dificările demografice. Destrămarea Uniunii Sovietice în 1991 a fost 

are una dintre cele mai mari reţele de facilităţi de îngrijirea copilului, oferind îngrijire completă în 
timpul zilei pentru copii cu vârste începând de la 2 sau 3 ani. Pentru al treilea copil statul plăteşte 
mai mult decât pentru primii doi. Între 1995 şi 1998, Franţa a cheltuit aproximativ 2.3% din 
produsul intern brut pe beneficii familiale.
 Fără îndoială, proiecţiile sugerează faptul că fertilitatea pe generaţii în Franţa continuă să 
scadă şi că generaţia 1970 (care încă nu a ieşit din perioada de fertilitate) urmează să iasă din 
perioada fertilă la o rată de 1.98 copii la o femeie. Acest declin al fertilităţii pe generaţii nu e 
nici pe departe un fenomen unic în Europa. Deşi Franţa are o rată şi o durată a fertilităţii şi o 
fertilitate per generaţie mai mari decât alte ţări europene, nu există suficiente dovezi cu privire 
la efectul politicilor familiale; chiar dacă aceste politici au avut un efect asupra fertilităţii, n-au 
fost suficient de eficiente încât să crească rata fertilităţii peste nivelul de înlocuire al populaţiei 
de aproximativ 2.1 copii la o femeie.
 Concluzia în unanimitate a demografilor este că efectul politicilor pronataliste pe bază de 
transfer este neglijabil. Unii autori comentează că, pentru ca aceste politici să aibă efect, ţările 
vor trebui să adopte un meniu mai complet de politici sociale şi familiale, care ar putea implica 
costuri mari şi ar putea fi greu de implementat. Acest lucru este cauzat de faptul că transferele 
monetare obişnuite sau reducerile de taxe sunt prea scăzute pentru a acoperi cheltuielile totale 
cu naşterea şi creşterea unui copil până la maturitate şi sunt privite doar ca măsuri temporare 
de către părinţi sau de către potenţialii părinţi. Pentru ca astfel de politici să aibă un impact mai 
semnificativ asupra alegerilor cu privire la reproducere, ele trebuie să combine opţiuni financiare 
cu stimulente la locul de muncă şi în familie (McDonald 2000).
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punctată de tranziţia politică de la comunism la democraţie şi de tran-
ziţia economică de la o economie centralizată la piaţa liberă. Deşi în 
majoritatea acestor ţări tranziţia politică – realizată în diverse grade 
– s-a încheiat, încă mai rămân multe de făcut în câteva zone cheie ale 
tranziţiei economice.
 Chiar şi după ani de dezvoltare economică, începută în 2000, ţările 
din regiune au încă venituri scăzute şi o dezvoltare instituţională sla-
bă. În Ucraina, ţară proiectată să piardă în următoarele două decenii 
cea mai mare pondere de populaţie, veniturile abia depăşesc 6.000 de 
dolari pe cap de locuitor în termeni de paritate a puterii de cumpă-
rare (PPC), similar cu Algeria şi Venezuela. Georgia, o altă ţară lovită 
profund de tranziţia demografică, are un venit PPC pe cap de locuitor 
puţin peste 1.000 de dolari – la acelaşi nivel cu Mozambic şi Rwanda. 
Chiar şi cele mai bogate economii din Europa Centrală se află cu mult 
în urma vecinelor lor industrializate în curs de îmbătrânire, precum 
Austria şi Italia în termeni de venituri şi maturitate instituţională.
 Creşterea economică din primul deceniu al tranziţiei a fost în ge-
neral mai mare în ţările care au adoptat reforme economice ferme:

În urma colapsului iniţial care a afectat întreaga regiune, ţările din • 
Europa Centrală şi Ţările Baltice s-au recuperat rapid, adoptând 
reforme profunde la scară largă şi având drept scop ferm integrarea 
în Uniunea Europeană. Marea provocare cu care au de face acum 
este îmbunătăţirea climatului de afaceri, eradicarea corupţiei şi a 
slăbiciunilor guvernării, menţinerea disciplinei şi echilibrului fiscal 
şi găsirea unor soluţii pentru sistemele lor de sănătate, de pensii 
şi de siguranţă socială împovărătoare – lipsa unor soluţii coerente 
este accentuată de îmbătrânirea populaţiei.
Ţările din vestul Balcanilor au trecut printr-o dezintegrare mult • 
mai bruscă şi mai catastrofală decât oriunde altundeva, dar se află 
în curs de redresare şi încep să se integreze în restul Europei. Ele se 
află încă în proces de normalizare chiar şi acum când se pregătesc 
să intre în UE.
În fostele ţări sovietice reformele s-au desfăşurat în general lent. • 
Unele dintre ele, precum Belarus şi Turkmenistan, nu au imple-
mentat reforme economice coerente şi sunt mult în urmă faţă de 
celelalte. Nici ţările din Caucaz nu au avut o evoluţie bună, deşi 
recent au apărut semne pozitive. Rusia şi Kazakhstan şi-au revenit 
rapid din dezintegrarea iniţială şi încearcă să-şi consolideze poziţii-
le, prosperînd datorită dezvoltării exploatărilor lor miniere. 
Turcia, deşi nu e un stat post-comunist, parcurge propriul proces • 
de tranziţie declanşat de criza financiară din 2001, care a fost pre-
cedată de dezvoltarea economică inegală din anii ’90. Privatizarea, 
reformele din sistemul bancar şi din sectorul public, reformele din 
sistemul de asigurări sociale şi politicile fiscale şi monetare strânse 
s-au aflat în centrul reformelor ei economice îndrăzneţe. Aceste 
schimbări sunt însoţite de o mulţime de reforme politice şi sociale 
pe măsură ce ţara progresează spre integrarea în Uniunea Euro-
peană. 
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 Chiar şi în cele mai dezvoltate ţări din regiune există mari viariaţii 
în gradul de transformare structurală a economiei şi, în consecinţă, 
rămâne încă mult loc pentru reforme economice. De exemplu, Slo-
venia, considerată cea mai de succes economie de tranziţie, este încă 
blocată de un mediu de afaceri precar, marcat de o legislaţie slabă ca-
litativ în domeniul investiţiilor şi a tranzacţiilor (EBRD 2006). Opt ţări 
din regiune – inclusiv Republica Cehă, Kazakhstan, Macedonia şi Ru-
sia – menţin o formă sau alta de control asupra influxului de investiţii 
directe. Iar 15 ţări limitează posibilitatea de vindere a terenurilor. 
 Dezvoltarea la scară mai largă a instituţiilor progresează şi ea lent. 
Legislaţia cu privire la insolvabilitate este precară în ţări aflate în îmbă-
trânire demografică precum Georgia, Ungaria, Letonia, Lituania, Slo-
venia şi Ucraina. Restructurarea întreprinderilor este un punct major 
în programul de reforme rămas – pînă în 2006, numai opt membri 
ai UE din Europa Centrală (excluzând Bulgaria şi România) au făcut 
progrese seminficative pe acest front. Rămân programe de restructu-
rare la scară largă încă nepuse în aplicare în Bosnia şi Herţegovina, 
Georgia, Moldova, Kazakhstan, Rusia, Serbia şi Ucraina. 
 În 2025 majoritatea ţărilor, exceptând cele patru republici din 
Asia Centrală, vor avea ponderi mari de populaţie în vârstă (peste 
10%) (figura O.4). În Belarus, Bulgaria şi Estonia, această proporţie 
nu se va schimba semnificativ în următoarele două decenii – mare 
parte din procesul de îmbătrânire s-a produs deja. Cu toate acestea, 
în alte ţări, creşterea relativă a numărului populaţiei în vârstă va fi 
semnificativă.
 O provocare semnificativă la adresa politicilor în domeniu este 
aceea că doar 12 ţări – în cele 10 noi state membre UE, în Croaţia şi 
(doar tangenţial) în Albania, toate sunt ţări cu potenţiale mari ponderi 
ale populaţiei în vârstă – au realizat progrese semnificative în tranzi-
ţia economică (indicate în figura O.4 printr-un punctaj de 3 sau mai 
mare de 3 pe o scară de la 1 la 4+ după un index al Băncii Europene 
pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare). La celălalt pol se află cele patru 
republici central-asiatice – Republica Kirgiză, Tadjikistan, Turkmenis-
tan şi Uzbekistan. Deşi progresul către instituţii de piaţă nu este sem-
nificativ în cazul lor, presiunea demografică este mai mică datorită 
relativei tinereţi a populaţiilor lor, care se va menţine în următoarele 
două decenii. Ţările care se confruntă cu cea mai mare criză poten-
ţială sunt cele din cvadrantul superior stâng al figurii O.4, în special 
cele din fosta Uniune Sovietică şi din vestul Balcanilor. Acestea au 
populaţii în curs de îmbătrânire, o presiune demografică majoră, un 
număr în creştere al persoanelor în vârstă şi instituţii de piaţă insufi-
cient dezvoltate pe post de mecanisme care să amelioreze şocul.
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De la roşu la verde: îmbătrânirea nu înseamnă încetinire

Vor însemna oare schimbările demografice din regiune o stopare a 
creşterii economice, dată de faptul că populaţiile vârstnice reprezin-
tă o forţă de muncă redusă şi economisesc mai puţin, cu consecinţe 
negative asupra acumulării de capital şi de investiţii? Bunul simţ ar 
spune că da. Însă acest raport nu consideră convingătoare dovezile 
care susţin astfel de predicţii apocaliptice care nu iau în considerare 
caracteristicile economiilor de tranziţie de astăzi – schimbările demo-
grafice din aceste ţări influenţează creşterea economică cel puţin pe 
trei căi: forţa de muncă şi productivitatea, consumul şi economiile, 
pieţele financiare.

Piaţa muncii în schimbare şi rolul productivităţii

Aşa cum creşterea produsului intern brut depinde de oferta şi pro-
ductivitatea forţei de muncă, implicaţia macroeconomică primară a 
îmbătrânirii demografice este încetinirea creşterii economice cauzată 
de diminuarea populaţiei active, restul variabilelor rămânând egale. 
Pentru un stoc de capital dat, un declin al forţei de muncă implică o 
suplimentare a capitalului „nedorită” din perspectiva firmelor, care 

FIGURA O.4
Ţările trec prin diverse combinaţii de tranziţie demografică şi economică

Sursă: Calculaţiile Băncii Mondiale, bazate pe ONU 2005.

Notă: Mărimea sferelor indică schimbările ponderii populaţiei cu vârste de 65 şi peste între 2000 şi 2025. Noile state membre UE 
sunt Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, România, Republica Slovacă şi Slovenia. La momentul 
publicării acestui raport, nu existau date disponibile separate pentru Serbia şi Muntenegru. Astfel aici sunt prezentate datele lor 
comune.
BERD = Banca Europeană pentru Reconstrucţia şi Dezvoltare
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vor răspunde prin investiţii mai mici. Pe pieţele de muncă, realitatea 
e mult mai complexă şi mult mai puţin determinată demografic decât 
o sugerează bunul simţ. Deşi forţa totală de muncă a regiunii va slăbi 
în următorii 15 ani, declinul va fi în general modest. Cea mai mare 
criză o vor avea de înfruntat ţările care vor suferi declinuri majore ale 
populaţiei apte de muncă şi care au deja rate ridicate de participare la 
piaţa muncii.
 Însă schimbările de pe piaţa muncii nu sunt implacabil determina-
te de efectele demografice. În primul rând, îmbunătăţirea productivi-
tăţii este cel mai important factor care antrenează dezvoltarea, astfel 
că măsurile luate pentru stimularea productivităţii ar putea să mini-
malizeze orice efecte cantitative pe care le-ar putea avea micşorarea 
forţei de muncă. De fapt, exerciţiile de deconstrucţie a dezvoltării in-
dică faptul că în ultimii ani, în majoritatea ţărilor din regiune, sporirea 
productivităţii muncii a fost singurul factor major care a influenţat 
creşterea venitului pe cap de locuitor (figura O.5). În al doilea rând, 
impactul îmbătrânirii asupra rezervei de forţă de muncă poate fi cel 
puţin în parte contracarat de creşteri ale ratei de participare la piaţa 
muncii. În al treilea rând, dacă este înfrântă rezistenţa politică, migra-
ţia intraregională din ţări mai tinere poate mări rezerva de forţă de 
muncă din ţările îmbătrânite. 

FIGURA O.5
În regiune, productivitatea muncii a avut un impact mai puternic asupra dezvoltării  
decât îmbătrânirea (1998-2005)

Sursă: Banca Mondială, estimarea a.
Notă: PIB = produs intern brut. PIB/ număr de angajaţi măsoară productivitatea muncii, număr de angajaţi/ populaţie activă măsoară rata angajării, iar populaţie activă/ 
populaţie este un indice al îmbătrânirii. Toate datele sunt din 2005, cu excepţia datelor despre Albania şi Kazakhstan, care sunt din 2004.
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 În ciuda motivelor întemeiate de a crede că tendinţele demografice 
din regiune nu înseamnă inevitabil probleme pe piaţa forţei de mun-
că, creatorii de politici trebuie să monitorizeze cu atenţie şi să găsească 
soluţii pentru situaţia din următoarele două decenii, lansând politici 
care să contracareze efectele îmbătrânirii. Găsirea de soluţii înseamnă 
reforme pe piaţa muncii, în sistemul de pensii, de educaţie şi de sănă-
tate, precum şi un management mai bun al migraţiei. 
 Conform proiecţiilor demografice realizate de ONU în 2004 (va-
rianta medie), regiunea va pierde între 2005 şi 2020 numai 458.000 
de persoane cu vârste între 15 şi 64 de ani (limitele de vârstă con-
venţionale ale populaţiei active). E adevărat, această pierdere poate fi 
îngrijorătoare pentru cei care cred că rezerva de forţă de muncă este 
esenţială pentru o creştere economică generală. Însă aceste cifre totale 
maschează diferenţe majore între ţările din regiune. Ţările mai tinere 
(Republica Kirghiză, Turcia, Turkmenistan şi Uzbekistan, precum şi 
Albania şi Azerbaidjan, care în clasificarea noastră „îmbătrânesc”) vor 
avea creşteri ale populaţiei active. Alte ţări (precum Belarus, Georgia, 
Rusia şi Ucraina) vor avea pierderi care vor varia de la modeste la 
foarte mari. În mod cert această situaţie va stimula migraţia în regiu-
ne. 
 Pentru întreaga regiune, însă în special pentru ţările cu populaţie 
în scădere, creşterea productivităţii muncii va fi un factor esenţial în 
menţinerea şi îmbunătăţirea contribuţiei forţei de muncă la dezvolta-
re. Creşterea productivităţii se poate obţine pe o arie extinsă dacă sunt 
adoptate politici proactive înţelepte – în special în afara pieţei muncii 
(estimarea Băncii Mondiale b). Dată fiind productivitatea relativ scă-
zută a muncii din primii ani ai tranziţiei, această creştere poate surve-
ni atât printr-o mutaţie a resurselor de la ramuri industriale mai puţin 
productive la ramuri industriale mai productive cât şi prin creşteri ale 
productivităţii în interiorul ramurilor industriale. 
 Prăbuşirea productivităţii muncii, în special în fostele ţări sovie-
tice, a fost cauzată în mare parte de o mutaţie la nivelul economiei 
de la o industrie cu productivitate ridicată la o agricultură de subzis-
tenţă şi la servicii de comerţ cu produse de slabă calitate. România a 
cunoscut o explozie a ponderii angajărilor în agricultură de la 30% 
în 1990 la aproape 43% în 2000, în timp ce ponderea angajărilor din 
industrie s-a prăbuşit de la 40% la doar 25%. Cu toate acestea, odată 
cu avansarea tranziţiei economice, această tendinţă s-a inversat, iar 
productivitatea medie a muncii a crescut. În 2002 ponderea angajări-
lor în agricultură scăzuse iar în România la 37%, iar cea din industrie 
a revenit la aproximativ 30%. 
 În noile state membre UE, productivitatea muncii a crescut în ge-
neral datorită dezvoltării industriei – la fel ca în ţările din OCDE (Or-
ganizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică) – cu o creştere 
medie anuală a productivităţii muncii variind de la aproximativ 4% 
în Republica Cehă şi în Republica Slovacă între 1999 şi 2005, la peste 
5% în Ungaria între 2000 şi 2005 (conform bazei de date Eurostat). 
Însă trecerile la industrii cu productivitate mai ridicată nu au fost la 
fel de pronunţate ca cele din ţările OCDE în deceniile precedente, din 
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cauză că restructurarea este încă incompletă în multe ţări din regiune. 
Industriile cu o creştere peste medie a productivităţii muncii au fost 
tocmai acelea care au avut o forţă de muncă relativ mai mare în pri-
mii ani de tranziţie – astfel încât creşterea productivităţii a fost în pri-
ma fază provocată mai degrabă de o restructurare defensivă decât de 
una strategică care să aloce resursele în modurile cele mai productive. 
Vestea bună este că creşterile productivităţii preconizate prin restruc-
turare strategică sunt mari. Dacă întreprinderile sunt restructurate 
şi climatul investiţional îmbunătăţit, sunt aşteptate creşteri mari ale 
productivităţii.
 Alţi doi factori se pot adăuga la creşterea productivităţii. Primul, 
economiile din regiune sunt mai integrate pe plan internaţional din 
punct de vedere al comerţului şi al fluxului de capital – chiar dacă 
există indicii asupra existenţei a doi poli de integrare comercială, unul 
fiind Uniunea Europeană şi celălalt Rusia (Banca Mondială 2005b). 
Atât cererea de produse pentru pieţele externe competitive cât şi in-
fluxurile de investiţii directe în producţie şi în servicii de vârf (în spe-
cial în Uniunea Europeană şi în ţările vecine) vor atrage inovaţia şi 
schimbările tehnologice, cu potenţial de creştere a productivităţii. Al 
doilea, pe măsură ce regiunea se va îndrepta încet spre învăţământ 
pe întreaga durată a vieţii şi moduri de recalificare flexibile, aşa cum 
se sugerează ulterior în acest raport, productivitatea individuală va 
creşte. 
 Pe lângă îmbunătăţirea productivităţii, produsul intern brut din 
ţările în curs de îmbătrânire poate fi stimulat prin creşterea partici-
pării la piaţa de muncă, ceea ce poate fi un mecanism compensator 
major pentru împuţinarea populaţiei active. Deşi tiparele variază con-
siderabil în regiune, multe state din Europa de Est şi din fosta URSS 
au rate de participare destul de scăzute – în special ale grupurilor de 
vârste înaintate. Bărbaţii părăsesc forţa de muncă în medie cu patru 
ani mai repede, iar femeile cu cinci ani mai repede decât în ţările 
OCDE. Pensionările timpurii sunt cauzate în parte de restructurare, 
muncitorii disponibilizaţi adesea retrăgându-se din forţa de muncă 
din cauza unor perspective slabe de reangajare. Ratele de participare 
ale bărbaţilor mai în vârstă sunt în scădere în timp ce la femeile din 
acelaşi segment de vârstă sunt mai stabile.
 Ţări precum Ungaria, Macedonia, Polonia şi Slovenia se confruntă 
cu o creştere abruptă a ratelor deja mari de dependenţă a populaţiei 
vârstnice (tabelul O.2). Deşi acest fapt pune în mod evident proble-
me forţei de muncă, aceste ţări au rate de participare relativ scăzute 
la forţa de muncă ale grupurilor vârstnice, deci există loc de ajus-
tare prin creşterea acestor rate. Cu toate acestea, în Republica Cehă, 
deşi profilul demografic este similar, creşterea participării la forţa de 
muncă a indivizilor mai vârstnici va avea efecte limitate din cauză 
că ratele de participare sunt deja foarte ridicate. Proiecţiile realizate 
pentru acest raport demonstrează că politicile care cresc participarea 
tuturor grupurilor de vârstă la forţa de muncă vor avea efecte mai 
pronunţate asupra ameliorării efectelor îmbătrânirii decât focalizarea 
exclusivă asupra participării la forţa de muncă a vârstnicilor. 
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 Deficitele naţionale ale rezervelor de forţă de muncă ce se menţin 
după creşterea ratelor de participare pot fi, de asemenea, acoperite 
prin migraţie intraregională. Migraţia din regiune este, după stand-
arde internaţionale, amplă, fiind chiar unică prin faptul că regiunea 
este totodată un expeditor major şi un destinatar major de migranţi 
(Banca Mondială 2006). Migraţia, strict controlată înainte de tranziţie, 
a cunoscut o relaxare ulterioară. Ea a fost marcată de două feluri de 
fluxuri, create în mod esenţial prin diferenţele de oportunităţi eco-
nomice. Mai întâi au existat fluxuri din ţări în curs de îmbătrânire în 
alte ţări în curs de îmbătrânire – foarte recent, odată cu accesul în Un-
iunea Europeană, fluxuri din state în curs de îmbătrânire din Europa 
Centrală şi de Est înspre ţări în curs de îmbătrânire din Europa de 
Vest. În al doilea rând, în anii tranziţiei, s-au produs fluxuri continue 
de migrare din statele tinere mai sărace din Comunitatea Statelor In-
dependente (CSI) din Caucaz şi Asia Centrală înspre statele în curs de 
îmbătrânire mai bogate din CSI, în special înspre Kazkhstan şi Rusia.   
Ţările mai tinere cu populaţii active în creştere au deja migraţie netă 
negativă, în timp ce în majoritatea ţărilor în curs de îmbătrânire, cu 
câteva excepţii, lucrurile stau invers.

TABELUL O.2
Participarea la forţa de muncă a populaţiei de 50 – 64 de ani şi dependenţa populaţiei vârstnice, 
2005–2020

Participarea la forţa de muncă a 
populaţiei de 50-64 de ani

Schimbări ale ratei de dependenţă a vârstnicilor, 2005-2020

Moderată Mare Foarte mare

Ridicată

Medie

Scăzută

Armenia, Azerbaidjan, Georgia,  
Kazakhstan, Republica Kirghiză, Lituania, 
Turkmenistan, Uzbekistan

Belarus, Ucraina

Tadjikistan

Estonia

Letonia, Româniaa, Federaţia Rusă

Bulgaria, Croaţia, Serbia şi  
Muntenegru, Turcia

Republica Cehă

Albania, Bosnia şi Herţegovina, 
Moldova, Republica Slovacă

Ungaria, FRY Macedonia, Polonia, 
Slovenia

Sursă: van Ours 2006.
Notă: Participarea ridicată este mai mare sau egală cu 60%, medie înseamnă între 50 şi 60%, iar scăzută – 50% sau sub. Schimbarea moderată reprezintă mai puţin de 15%, 
mare este între 15 şi 30%, iar foarte mare înseamnă 30%. 
a. Rata de dependenţă a bătrânilor este de 25% sau mai mare.
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Economii şi pieţe financiare

Creşterea produsului intern brut din orice economie depinde şi de 
acumularea de capital – care necesită investiţii, care, la rândul lor, 
necesită un echivalent proporţional de economii şi de productivitatea 
investiţiilor. Din cauză că indivizii pot investi doar ceea ce au econo-
misit sau împrumutat de la alţii care au făcut economii, economiile 
sunt esenţiale, la fel ca investiţiile. Economisirea este astfel ingredien-
tul cheie în crearea capitalului şi un determinant cheie al dezvoltării. 
Îngrijorarea cu privire la nivelul economiilor făcute de populaţiile 
vârstnice este dată de ipoteza ciclurilor de viaţă care sugerează că 
nivelul total al economiilor e foarte probabil să scadă din cauză că 
oamenii economisesc tot mai puţin pe măsură ce îmbătrânesc. Totuşi 
există destule motive să credem că acest aspect poate fi ameliorat în 
ţările aflate în proces de îmbătrânire din Europa de Est şi fosta Uniune 
Sovietică.

 Datele existente vin oarecum în sprijinul argumentului că 
locuinţele şi firmele economisesc în prezent mai puţin decât şi-ar dori 
şi că la un moment dat vor dori să îşi sporească economiile dincolo de 
nivelul care ar putea fi în mod normal previzionat.

În primul rând, rata de economisire medie din mai multe ţări est-• 
europene şi foste sovietice a scăzut la sfârşitul anilor 1990 şi la 
începutul anilor 2000, ajungându-se la o medie de numai 15% 
pentru întreaga regiune – de la 18% înainte de 1990. A se com-
para această rată cu rata medie de economisire din aceeaşi peri-
oadă pentru ţările vest-europene, care a fost de 24%. Privind în 
perspectivă, convergenţa spre nivelele vest-europene ar trebui să 
însemne că viitoarele economisiri din Europa de Est şi din fostele 
ţări sovietice vor fi mai mari decât cele aşteptate.
În al doilea rând, în economiile realizate în ţările din Europa de • 
Est şi în fostele ţări sovietice, ponderea economiilor familiale şi a 
economiilor realizate de corporatii este neobisnuit de scăzută în 
comparaţie cu situaţia din ţările OCDE din afara regiunii (tabelul 
O.3). Deşi există diferenţe atât de la o ţară din regiune la alta cât 
şi de la o ţară industrializată la alta, se remarcă încă două tră-
sături distincte ale ţărilor din prima categorie. Prima, economiile 
străine sunt cruciale ca sursă de fonduri în majoritatea ţărilor din 
regiune, în timp ce acestea sunt realmente neimportate în ţările 
industriale. Fac excepţie ţările producătoare de petrol din regiune. 
A doua, economiile familiale joacă un rol mult mai important ca 
sursă de fonduri în majoritatea ţărilor industriale decât în ţările 
din regiune. Mai mult decât atât, în unele ţări din regiune – Bul-
garia fiind exemplul cel mai proeminent – economiile familiale 
au atins valori negative în ultimii doi ani, sugerând faptul că fa-
miliile trăiesc epuizându-şi rezervele de avere. Cel mai probabil, 
această compoziţie neobişnuită a economiilor din regiune reflectă 
o tranziţie economică incompletă. În final se aşteaptă ca familiile şi 
companiile să înceteze să-şi mai epuizeze veniturile şi să dorească 
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să îşi realimenteze economiile în vederea pensiei şi pentru crearea 
unor fonduri de criză.

 Sursa acestor rate scăzute de economisire trebuie căutată în istorie. 
În perioada socialistă din cauză că veniturile şi accesul la credit erau 
strict controlate, toate economiile existente finanţau consumul de bu-
nuri pe termen lung şi achiziţia de proprietăţi, acolo unde aceasta era 
permisă. Economiile adiţionale puteau fi accumulate în depozite ban-
care (tip CEC). Hiperinflaţia din primii ani ai tranziţiei a devalorizat 
economiile în bani, în timp ce la începutul anilor 1990 majoritatea 
ţărilor s-au confruntat cu scăderi dramatice de salarii, chiar dacă tem-
porare. După privatizare, restructurare corporativă şi influxul noilor 
tehnologii, a crescut rata şomajului, iar muncitorii peste 40 de ani au 
întâmpinat dificultăţi în a-şi găsi noi posturi. Ceea ce se traduce prin 
faptul că generaţiile care trecuseră în anii 1990 de 40 de ani şi care 
acum se apropie de pensie – inclusiv membrii generaţiei baby boom 
– n-au mai reuşit să facă economii semnificative. Chiar şi în ţările în 

TABELUL O.3
Moduri de întrebuinţare şi surse de fonduri: Ţări OCDE selectate şi ţări est-europene şi foste sovietice
procente

Franţa Germania Japonia

1980-1989 1990-1999 2000-2002 1980-1989 1991-1999 2000-2002 1980-1989 1990-1999 2000-2002

Întrebuinţare
Investiţii
Surplusul de cont curent
Deficite guvernamentale
Altele

Surse
Economii familiale
Economii nefinanciare
Surplus guvernamental
Economii străine
Altele

100
0
0
0

43
34
7
6
10

91
7
2
0

45
42
3
1
9

93
7
0
0

48
37
7
0
9

–
–
–
–

–
–
–
–
–

97
3
0
0

49
36
3
0
11

89
10
1
0

50
36
3
0

12

92
6
0
1

43
38
16
0
3

94
5
0
1

38
40
15
0
7

93
4
2
1

33
54
0
0

12

Republica Cehă Polonia Bulgaria Estonia Kazakhstan

1995-2001 1995-2001 1999-2002 1995-2002 1990-1999 2000-2002

Întrebuinţare
Investiţii
Surplusul de cont curent
Deficite guvernamentale
Altele

Surse
Economii familiale
Economii nefinanciare
Surplus guvernamental
Economii străine
Altele

100
0
0
0

18
45
15
11
12

96
1
0
3

40
26
8
-
9

59
0
0
41

0
60
18
20
3

97
0
0
3

13
28
22
24
-

73
2

15
10

3
60
4

17
16

86
9
0
4

0
57
23
1

18

Sursă: Sistemul de Conturi Naţionale al ONU
Notă:  –  = nu este disponibilă
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care reformele au introdus scheme de reinvestire a pensiilor, persoa-
nele cu vârste peste 40 de ani au fost excluse din acestea. 
 Astfel, economiile forţate cerute de schemele de pensii private 
obligatorii nu au vizat veniturile celor mai în vârstă. Cea mai impor-
tantă – şi de multe ori singura – formă de avuţie a acestor grupuri este 
proprietatea imobiliară în care locuiesc. Mobilitatea redusă a popula-
ţiei, pieţele imobiliare superficiale şi lipsa de instrumente financiare 
(precum ipotecile reversibile) care să-i ajute să transforme astfel de 
proprietăţi în bani se traduc prin faptul că economiile grupurilor în 
vârstă nu au cum să influenţeze pieţele financiare sau imobiliare în 
următorul deceniu.2
 Îmbătrânirea nu este, în mod evident, singurul factor care afec-
tează economiile familiale şi private. Mai mult decât atât, economiile 
private nu sunt singura sursă disponibilă pentru investiţii. Declinul 
economiilor private nu înseamnă neapărat un declin al investiţiilor. 
Economiile corporate şi economiile străine sunt şi ele surse de inves-
tiţii, surse ce nu ar trebui să fie afectate semnificativ de îmbătrânire. 
Şi deşi suma totală a economiilor şi suma totală a investiţiilor sunt 
egale, cauzalitatea dintre cele două nu este clară. Cu alte cuvinte, este 
foarte posibil ca investiţiile să rămână ridicate în următoarele decenii 
ca rezultat al unor rate ale rentabilităţii ce continuă să fie mai ridicate 
decât în Europa de Vest. Resursele pentru finanţarea unor astfel de 
investiţii pot veni fie din străinătate – dacă aşteptările investitorilor 
străini cu privire la potenţialul de dezvoltare din Europa de Est şi fosta 
URSS rămân favorabile – sau de la cei care economisesc pe plan local, 
care sunt atraşi de rate încă mari ale rentabilităţii.
 Intermediarii majori în multe din aceste fluxuri vor fi pieţele fi-
nanciare ale regiunii. Acestea canalizează resursele indivizilor, insti-
tuţiilor, ţărilor şi ale sectoarele economice, în timp ce instrumentele 
financiare acoperă nevoile diferitelor stadii ale ciclului vieţii şi creează 
profilurile de risc-venit potrivite cu momentul şi cu locul. În ţările re-
giunii, aceste pieţe financiare sunt în general nedezvoltate – evident, 
în comparaţie cu cele din ţările mai bogate din OCDE-ul non-euro-
pean. De fapt, chiar şi economiile mai dezvoltate din regiune nu se 
compară cu ţările din OCDE (figura O.6).
 Sistemele financiare din cea mai mare parte a regiunii sunt încă 
puternic dominate de bănci, prin faptul că majoritatea finanţărilor 
sunt încă dirijate prin ele, deşi în unele ţări pieţele de acţiuni sunt şi 
ele destul de dezvoltate. Depozitele bancare, instrumentele de eco-
nomisire dominante, însumează încă un procent mic din produsul 
intern brut (PIB) în multe dintre ţările din regiune. Excepţiile sunt 
Croaţia, Republica Cehă şi Republica Slovacă, unde depozitele banca-
re însumează peste 50%, dar continuă să fie departe de ratele de peste 
100% caracteristice ţărilor industrializate. Această situaţie este efectul 
combinat al economisirii scăzute şi al încrederii scăzute în intermedia-
rii financiari (şi în produsele financiare în general). Din cauza faptului 
că economiile sunt puţine şi investiţiile străine sunt limitate la câteva 
oferte de vârf, pieţele financiare nedezvoltate au o influenţă neglija-
bilă asupra pieţelor globale de capital. 
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 Ce înseamnă asta pentru productivitate şi dezvoltare, în termenii 
acumulării de economii? În primul rând, pe măsură ce pieţele finan-
ciare se dezvoltă şi numărul şi varietatea de instrumente financia-
re cresc, există probabilitatea unor ocazii mai bune de economisire 
instituţionalizată pe măsură ce indivizii şi corporaţiile vor putea să 
beneficieze de instrumentele potrivite pentru orizonturile lor tempo-
rale şi profilurile lor de risc. În al doilea rând, creşterea financiară şi 
flexibilitatea crescută e foarte probabil să aibă ca efect creşterea pro-
ductivităţii totale, dat fiind că pieţele financiare au capacitatea unei 
mai eficiente canalizări a capitalului în scopurile cele mai productive. 
Astfel, la limită, paradoxul este că nivelul scăzut de dezvoltare finan-
ciară din Europa de Est şi din fostele state sovietice creează oportu-
nitatea unor întrebuinţări mai diverse şi mai bune ale economiilor în 
scopul dezvoltării, şi că adevărata provocare a ţărilor din regiune este 
cât de rapid vor putea să realizeze această creştere financiară printr-o 
legislaţie mai bună. 

De la deficit financiar la echilibru: implementarea unor politici înţe-
lepte poate diminua impactul îmbătrânirii asupra cheltuielilor.

Există o îngrijorare generală că populaţiile aflate în îmbătrânire demo-
grafică din Europa de Est şi din fosta URSS vor exercita noi presiuni 
asupra cheltuielilor publice, în special asupra sistemului de pensii şi 

FIGURA O.6
Pieţele financiare din economiile cele mai dezvoltate din regiune sunt mai 
slabe decât cele din ţările OECD

Sursă: Banca Mondială, baza de date cu privire la structuri financiare
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de sănătate. Conform acestui punct de vedere, pe măsură ce numărul 
de persoane în vârstă creşte, atât în termeni absoluţi cât şi în compa-
raţie cu populaţia activă, plăţile mai mari pentru pensii vor apăsa tot 
mai greu asupra bugetelor de asigurări sociale, deja sub presiune. În 
plus, populaţiile în proces de îmbătrânire vor avea nevoi de sănătate 
semnificativ mai ridicate pentru simplul fapt că cea mai mare cerere 
de servicii medicale apare în ultimii ani de viaţă. 
 Un alt aspect critic îl reprezintă serviciile de îngrijire pe termen 
lung a persoanelor foarte în vârstă, servicii ce fie devin foarte costisi-
toare odată cu declinul îngrijirilor din cadrul familiei, fie impun noi 
costuri dacă persoanele mai tinere vor fi nevoite să îşi petreacă timpul 
cu îngrijirea bătrânilor, timp pe care altfel l-ar fi petrecut muncind. 
Ca urmare, costurile cu îngrijirea medicală şi cu sănătatea vor creşte 
pe măsură ce populaţia va îmbătrâni, însă mărimea costurilor viitoare 
cu sănătatea şi dizabilitatea depind în mod crucial de modul în care va 
avea loc revoluţia longevităţii – prin mai mulţi ani de viaţă sănătoşi, 
sau prin mai mulţi ani de boală şi dependenţă. 
 Îmbătrânirea va exercita presiune asupra educaţiei în cel puţin 
două moduri, cu consecinţe bugetare opuse. Împuţinarea populaţiei 
şcolare va face posibile unele economisiri de costuri. Cu toate acestea, 
pentru a menţine productivitatea şi pentru a spori capacitatea de an-
gajare a lucrătorilor mai vârstnici – esenţiali în contrabalansarea scă-
derii numărului total de angajaţi – forţele de muncă mai în vârstă vor 
necesita îmbunătăţiri ale calificării profesionale precum şi noi forme 
de instruire pe toată durata vieţii active. Instruirea pe întreaga durată 
a vieţii este aproape inexistentă în prezent în ţările aflate în tranziţie. 
 Vin să contracareze aceste perspective sumbre concluziile acestui 
raport că lovitura dată cheltuielilor publice poate fi relativ mică – dacă 
sunt puse în aplicare politici bine gândite pentru pensii, dacă sunt 
luate măsuri proactive pentru finanţarea îngrijirii medicale pe termen 
lung şi dacă economisirile realizate din cheltuielile cu educaţia sunt 
reorientate spre iniţiative care să stimuleze productivitatea. 

Reformarea sistemelor de pensii

Odată cu declinul ratelor fertilităţii şi cu creşterea speranţei de viaţă în 
ţările regiunii aflate în proces de îmbătrânire, cheltuielile cu pensiile 
va trebui să crească pentru a face faţă unui număr mai mare de vârst-
nici la nivelul actual de beneficii. Aceasta, în special, este o provocare 
imensă la adresa ţărilor care au sisteme de asigurări sociale nefinanţa-
te, bazate pe contribuţii şi deja cheltuieli substanţiale cu pensiile. 
 Din fericire acesta este doar un scenariu potenţial. Un studiu UE 
recent bazat pe proiecţii detaliate din fiecare ţară membră a ajuns la 
concluzia că, în medie, 47% din schimbările demografice proiectate 
pot fi ameliorate prin schimbări ale politicilor, în principal prin schim-
bări ale vârstei de pensionare şi ale ratelor de beneficiu (Comisia Eu-
ropeană 2006). Pentru acest raport, rezultatele UE au fost extinse şi la 
alte ţări din regiune (figura O.7).
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 Şi într-adevăr, există cel puţin două oportunităţi de reforme neex-
ploatate în majoritatea ţărilor din estul Europei şi fosta URSS, admi-
ţând totuşi dificultatea implementării acestora: egalizarea vârstei de 
pensionare la bărbaţi şi femei (măsură ce poate creşte şi participarea 
la forţa de muncă) şi folosirea inflaţiei preţurilor la consumator – mai 
degrabă decât a inflaţiei salariilor – pentru indexarea pensiilor după 
pensionare. În plus, ţările în curs de îmbătrânire au nevoie să pună 
în aplicare politici de remediere sub forma pensiilor sociale în cazul 
în care strategiile lor curente nu vor reuşi în continuare să îşi înde-
plinească obiectivele originale de combatere a sărăciei la grupurile 
vârstnice şi de asigurare a nevoilor de zi cu zi de-a lungul vieţii.
 Pornind de la simpla presupunere că ponderea cheltuielilor gene-
rate de pensii va creşte proporţional cu creşterea procentului popu-
laţiei peste 65 de ani, cheltuielile cu pensiile vor creşte semnificativ 
în mai multe ţări, până în 2025 depăşindu-le pe cele din Italia (cel 
mai mare cheltuitor cu pensiile din OCDE) în ţări precum Croaţia, 
Ungaria, Polonia, Serbia, Slovenia şi Ucraina. Polonia ar putea avea 
cheltuieli cu pensiile de până la 22% din PIB, iar în Ucraina se vor 
înregistra valori apropiate de 19% (figura O.7). Chiar ţări atât de di-
ferite precum Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Republica Cehă, Fosta 
Republică Yugoslavă a Macedoniei, Republica Slovacă şi Turcia vor 
avea cheltuieli cu pensiile mai ridicate decât statele UE.
 Proiecţiile Băncii Mondiale bazate pe modelul PROST, conduc la 
concluzii similare pentru mai multe ţări din regiune.3

FIGURA O.7
Cheltuielile cu pensiile vor creşte semnificativ ca efect al îmbătrânirii populaţiei,  
însă pot fi temperate prin reforme…

Sursă: Calculaţiile Băncii Mondiale, bazate pe Comisia Eruopeană 2006.
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 Deşi proiecţiile UE se bazează pe reformele obişnuite adoptate în 
ţările UE, proiecţiile PROST pentru Albania, Georgia, Kazakhstan, Li-
tuania, România, Serbia, Republica Slovacă şi Turcia se bazează pe 
reforme specifice, deja implementate. În majoritatea cazurilor, im-
pactul total al schimbărilor demografice proiectate va fi ameliorat prin 
schimbările politicilor de pensii (vezi figura O.8). În condiţiile în care 
nu sunt adoptate alte schimbări în politicile din domeniul pensiilor, 
doar în Lituania şi Republica Slovacă cheltuielile proiectate vor depăşi 
nivelul pe care îl aveau în 2004 şi chiar şi în aceste ţări reformele deja 
adoptate vor diminua efectul potenţialului impact demografic.4
 În Albania şi Georgia, valoarea maximă a pensiilor variază cu in-
flaţia, ceea ce sugerează că, în comparaţie cu salariul mediu şi PIB, 
pensiile vor scădea substanţial până în 2025. Acelaşi lucru este valabil 
şi pentru Serbia, dar pensiile de acolo încep de la valori mult mai 
mari şi scad mai lent. Kazakhstan şi Republica Slovacă au de câştigat 
dintr-un sistem de pensii finanţat care îl înlocuieşte pe cel public, în 
totalitate în Kazakhstan şi parţial în Republica Slovacă. 

Procente ridicate ale dependenţei sistemului de pensii

Presiunile asupra sistemelor de pensii cauzate de îmbătrânire sunt ex-
acerbate de anumite trăsături unice. Una dintre acestea este rata ridi-
cată de dependenţă a sistemului de pensii, calculată ca raportul dintre 
numărul beneficiarilor şi cel al contribuabililor. În medie, ratele de 

FIGURA O.8
...Într-adevăr, în anumite ţări, reformele pensiilor adoptate deja vor ameliora 
impactul îmbătrânirii

Sursă: calculaţiile Băncii Mondiale.
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dependenţă ale sistemelor de pensii din regiune sunt de trei ori mai 
mari decât ratele de dependenţă ale populaţiei. Pe măsură ce rata de 
dependenţă a sistemului de pensii creşte, cheltuielile cu pensiile cresc 
în raport cu veniturile, cauzând probleme fiscale majore. Chiar şi în 
Albania, Azerbaidjan şi Republica Kirghiză, toate trei ţări mai tinere 
decât noile state membre UE, ratele de dependenţă a sistemului de 
pensii sunt de şase ori mai mari decât ratele de dependenţă a popula-
ţiei. Prin contrast, rata de dependenţă a sistemului de pensii din ţările 
OCDE este, în medie, mai mică decât dublul ratei de dependenţă a 
populaţiei.5
 Reflectând parţial îmbătrânirea populaţiei, aceste rate de depen-
denţă oglindesc şi tranziţiile din piaţa muncii aflate încă în desfăşura-
re. Deşi marea majoritate a vârstnicilor beneficiază de pensii, majo-
ritatea populaţiei active nu contribuie la sistemul de pensii. Această 
situaţie este rezultatul unui nivel ridicat al şomajului în cazul anumi-
tor grupuri de vârstă şi al legislaţiei încă predominante care permite 
pensionarea la vârste mai mici – dar în şi mai mare măsură slăbirii 
constrângerilor legislative ale pieţei de muncă. 
 Ratele de dependenţă sunt de asemenea influenţate de vârste de 
pensionare mici, pensionarea făcându-se mai timpuriu în ţările est-
europene şi în fostele state sovietice decât în ţările OCDE din afara 
regiunii. Acesta este în special cazul femeilor (figura O.9). Deşi femei-
le se pensionează în mod tradiţional mai devreme decât bărbaţii, dată 
fiind speranţa lor de viaţă mai mare nu există nici un motiv logic, în 
afara inerţiei, pentru menţinerea acestei diferenţe. De asemenea, în 
aceste ţări, multor cetăţeni li se permite să se pensioneze timpuriu, 
atât la nivel general, cât şi din anumite ocupaţii. În multe dintre ele 
au existat politici pronataliste care permiteau femeilor cu mai mulţi 
copii să se pensioneze mult mai devreme (vezi caseta O.2). De ase-
menea, în majoritatea dintre ele, sistemul dizabilităţilor a fost folosit 
pentru a le permite angajatorilor să scape de surplusul de forţă de 
muncă sau de forţa de muncă de care nu era nevoie pe piaţa de mun-
că în tranziţie. Multe state continuă să procedeze în acest fel. 

Indexarea pensiilor după pensionare
A doua trăsătură este indexarea pensiilor după pensionare. Ţările din 
OCDE au trecut la ajustarea pensiilor conform inflaţiei pentru a mi-
nimaliza costurile fiscale şi pentru a menţine intactă puterea de cum-
părare a pensiilor. Însă multe ţări din estul Europei şi Asia Centrală 
continuă să îşi ajusteze pensiile conform unor criterii combinate de 
inflaţie şi creştere a salariilor. Trecerea la indexare în funcţie de in-
flaţie le-ar face să se alinieze la standardele internaţionale şi să aibă 
economii care să contracareze impactul îmbătrânirii. 

Efectele creşterii vârstelor de pensionare şi ale ajustării pensiilor în 
funcţie de inflaţie
Impactul creşterii vârstei de pensionare până la 65 de ani şi ajusta-
rea pensiilor cu inflaţia variază considerabil, în funcţie de politicile 
iniţiale.6 În unele ţări, precum Lituania şi Republica Slovacă, atât in-
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dexarea în funcţie de inflaţie cât şi creşterea vârstei de pensionare ar 
fi eficiente. În altele, precum Albania, România, Serbia şi Turcia, sin-
gurul impact real va putea fi obţinut prin creşterea vârstei de pensio-
nare. În general, pe termen mediu, indexările au un efect mai mare 
decât schimbarea vârstei de pensionare, datorită faptului că indexarea 
influenţează cheltuielile pentru toţi pensionarii, în timp ce vârsta de 
pensionare afectează numai numărul de noi pensionari care se adau-
gă în fiecare an. Însă în ţări precum Georgia există o arie mai restrânsă 
pentru alte îmbunătăţiri parametrice pentru că există deja o indexare 
a pensiilor cu inflaţia iar vârsta de pensionare este deja stabilită la 65 
de ani atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei. 

FIGURA O.9
Vârstele de pensionare din regiune sunt sub vârstele de pensionare  
din ţările bogate

Surse: Banca Mondială, Baza de date referitoare la protecţia socială; Departamentul de Securitate Socială al SUA 2004. 
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Prevenirea sărăciei şi satisfacerea nevoilor de zi cu zi
Pe lângă egalizarea vârstei de pensie la femei şi bărbaţi, ridincând-o la 
65 de ani, şi la indexarea pensiilor după pensionare cu inflaţia, ţările 
din regiune trebuie să facă o analiză atentă a propriile strategii curen-
te de pensii pentru a stabili dacă acestea mai sunt sau nu capabile să-
şi îndeplinească obiectivele iniţiale, acelea de prevenire a sărăciei la 
populaţia vârstnică şi de satisfacere a nevoilor de zi cu zi de-a lungul 
întregii vieţi. Deşi probabil că nu toate ţările vor avea nevoie sau vor 
putea să adopte toţi paşii unei strategii generice de pensii, elementele 
cheie includ ajustarea parametrilor sistemelor de pensii de stat bazate 
pe contribuabili pentru asigurarea sustenabilităţii fiscale (aşa cum s-a 
argumentat deja), asigurarea de pensii sociale necontributive şi asigu-
rarea infrastructurii legale şi instituţionale pentru sistemele de pensii 
suplimentare voluntare cu un grad rezonabil de siguranţă. 
 Odată cu îmbătrânirea populaţiilor, beneficiile plătite unei popula-
ţii tot mai mari de vârstnici de către un număr de contribuabili în scă-
dere – aşa cum o cere sistemul de pensii de stat prin contribuţii – vor 
scădea indiferent de cât de bine este gândit sistemul, în afara cazului 
în care guvernul va alimenta bugetul de pensii cu fonduri din bugetul 
de stat. La un moment dat, contribuţiile economisite prin instrumente 
financiare ar putea oferi o capitalizare mai bună angajaţilor şi ar putea 
fi un vehicul mai bun pentru regularizarea consumului. O infrastruc-
tură puternică a pieţei financiare, care să cuprindă o supervizare şi o 
reglementare adecvate, va fi astfel necesară pentru ca pensiile private 
să poată înlocui în întregime sau în parte sistemul public de pensii. 

Opţiunea pensiilor sociale în sistemele cu performanţe slabe
Numărul contribuabililor la pensii a scăzut considerabil în cea mai 
mare parte a regiunii, iar creşterile economice recente ale unora din-
tre ţări nu au inversat sensul acestei tendinţe. În prezent, majoritatea 
vârstnicilor beneficiază de o formă de pensie, însă în viitor, mulţi nu 
vor mai fi eligibili pentru a primi pensie – multe ţări neavând un sis-
tem de asistenţă socială axat pe combaterea sărăciei, care să-i proteje-
ze pe bătrâni de un trai de mizerie. Această situaţie va presa guvernele 
să ia în considerare o formă sau alta de pensie socială necontributivă 
cu valoare constantă care să se adauge la beneficiile contributive care 
sunt plătite acum, schimbare ce va avea implicaţii atât fiscale cât şi 
structurale. 
 Într-adevăr, primul obiectiv ale unui sistem de pensii pentru vârst-
nici este combaterea sărăciei în rândul acestui segment de populaţie. 
Însă mulţi vârstnici s-ar putea confrunta cu incapacitatea pensiilor lor 
de a-i întreţine după pensionare. Potenţiala insolvabilitate a pensiilor 
contributive, ce se constituie într-un motiv de îngrijorare în unele 
ţări OCDE, este exacerbată de două caracteristici ale tranziţiei de la 
structurile socialiste. 
 Prima, sistemele de pensii din regiune susţin mai mulţi vârstnici 
în timp ce ele sunt susţinute de un număr mai mic de contribuabili – 
astfel că transferul de fonduri din bugetul de stat în bugetele de pensii 
devine în mod necesar o sursă majoră de finanţare în locul contribu-
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abililor. Deşi cadrul general de plată a pensiilor este sistemul contri-
butiv, există o discrepanţă între contribuţiile individuale şi veniturile 
bugetului general consolidat la care contribuie toţi cetăţenii. 
 A doua, unele ţări au nevoie de perioade lungi de contribuţii pen-
tru eligibilitatea pentru pensie. Având în vedere că acoperirea contri-
buţiilor a scăzut considerabil, este un fapt cert că în viitor, când istori-
cul contribuţiilor din perioada pretranziţiei nu va mai fi relevant, un 
număr mare de indivizi va atinge vârsta pensionării fără să fie eligibili 
pentru pensie. 
 În ţările care duc lipsă de forme alternative de asistenţă socială, va 
fi dificil din punct de vedere politic şi social ca acestor indivizi să nu li 
se acorde venituri. Pentru mulţi ar putea avea sens trecerea de la sis-
temele curente cvasi-contributive, îngreunate de costuri mari de ad-
ministraţie, la pensiile sociale necontributive. Astfel de pensii ar putea 
fi oferite tuturor indivizilor cu o vârsta înaintată adecvată, finanţate 
din venitul de stat (aşa cum în prezent venitul de stat finanţează deja 
o parte din pensii). 
 Această opţiune ar putea fi în mod special relevantă pentru mul-
te economii de tranziţie, pentru că contribuţiile din trecut se făceau 
exclusiv de către întreprinderile de stat, care nu erau constrânse de 
necesitatea de a face profit sau de a aduce venituri acţionarilor. Con-
tribuţiile erau oarecum arbitrare, venite dintr-o economie centrali-
zată, astfel că modul în care erau legate beneficiile de salarii era mai 
lipsit de sens decât într-o economie cu salarii bazate pe mecanismele 
de piaţă. Mai mult decât atât, în multe ţări ţinerea evidenţelor de sa-
larizare este fie inexistentă fie imcompletă. 
 Pensiile sociale ar face, de asemenea, o importantă diferenţă poli-
tică. Ele nu ar mai constitui drepturi dobândite. Această schimbare ar 
da guvernului mai multă libertate de a ajusta nivelul acestor beneficii 
şi vârsta de la care ele pot fi primite – în timp ce costurile administrati-
ve de menţinere a unei instituţii pentru evidenţa şi păstrarea eviden-
ţelor de salarizare ar putea fi eleminate. De asemenea, beneficiile ar 
putea fi finanţate de cel mai eficient şi mai puţin costisitor mecanism 
de impozite existent. 
 Aceste pensii ar avea cea mai mare eficienţă în ţările cu reforme 
mai slabe şi cu contribuabili mai puţini, cu evidenţe a veniturilor li-
mitate şi cu legături imprecise între contribuţii şi economii. Însă chiar 
şi în economiile de tranziţie cele mai avansate va fi nevoie de o formă 
de pensie socială, având în vedere declinul contribuabililor. Cele mai 
multe din aceste ţări au deja astfel de reglementări, dar costurile vor 
creşte pe măsură ce tot mai mulţi oameni care nu au contribuit la 
fondul de pensii o va folosi. 
 Care ar fi costul unei pensii sociale? Dacă toţi indivizii din Europa 
de Est şi fostele ţări sovietice cu vârste de 65 şi peste 65 de ani ar primi 
o pensie care să fie echivalentul a 10% din PIB-ul pe cap de locuitor 
din 2005 şi 2025, în mod cert majoritatea ţărilor şi-ar permite o astfel 
de pensie socială – în special ca înlocuire a actualelor cheltuieli cu 
pensiile (figura O.10). 
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 Deşi s-ar putea argumenta că 10% din PIB-ul pe cap de locui-
tor nu reprezintă un nivel suficient de beneficii, experienţa din Asia 
arată că pensiile sociale chiar modeste fac diferenţa în standardul de 
viaţă al beneficiarilor lor. Costurile unei pensii sociale pot fi în aşa fel 
administrate încât ţările care aleg să adopte această variantă ca unică 
formă de cheltuială publică cu pensiile să-şi poată permite să fie ceva 
mai generoase. În ţările unde pensiile publice sunt complementare 
altor cheltuieli cu pensiile, costurile pot fi acoperite în trei moduri. 
Primul este creşterea vârstei la care pensia să înceapă să fie acordată 
pentru a limita numărul celor care se califică. Al doilea, condiţiile de 
calificare pentru primirea pensiei ar putea include moduri explicite 
şi moduri de testare a averii deţinute de potenţialul beneficiar sau de 
rudele acestuia în scopul limitării numărului de beneficiari. Al treilea, 
mărimea pensiilor poate fi ajustată pentru a face faţă contrângerilor 
fiscale. 
 Deşi pensia socială are avantajele ei, ea trebuie instituită după o 
prealabilă analiză generală a sistemului de pensii (stabilind inclusiv 
modalitatea şi momentul implementării în sistem a economiilor vol-
untare pentru pensionare). De asemenea, ea trebuie să fie corelată 
atent cu sistemul de asistenţă socială – o provocare pe care multe ţări 
din regiune o au încă de înfruntat, în special pentru acelea care vor 
avea cel mai mult de profitat de pe urma unui astfel de de sistem. 

FIGURA O.10
Ţările din regiune şi-ar putea permite în general pensii sociale modeste

Sursă: Calculaţiile Băncii Mondiale.
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Îngrijirea medicală accesibilă şi îngrijire medicală pe termen 
lung în societăţile în curs de îmbătrânire

Se aşteaptă ca îmbătrânirea rapidă a populaţiei să aibă ca efect o 
creştere majoră a cererii de servicii de sănătate, pentru simplul fapt că 
vârstnicii au nevoi crescute de îngrijire ambulatorie, de spitalizare şi 
îngrijire pe termen lung în ultimii ani de viaţă. Un alt aspect critic este 
îngrijirea pe termen lung a celor foarte în vârstă (discutată în detaliu 
la pagina 32). Acest tip de îngrijire devine tot mai costisitor pe măsură 
ce grija oferită de familie intră în declin şi poate genera costuri mari 
dacă tinerii vor fi nevoiţi să îşi petreacă timpul având grijă de bătrâni, 
timp pe care în mod normal l-ar petrece muncind. Astfel, există reale 
motive de îngrijorare date de creşterea costurilor de îngrijire medicale 
şi de sănătate pe măsura îmbătrânirii populaţiei, în special în locurile 
unde cheltuielile cu sănătatea sunt deja mai mari decât resursele 
disponibile. Amploarea creşterii costurilor va depinde de ceea ce va 
însemna creşterea speranţei de viaţă – mai mulţi ani sănătoşi sau mai 
mulţi ani de boală şi de dependenţă. Îmbătrânirea va agrava şi prob-
lemele de sănătate mintală, date fiind creşterea speranţei de viaţă a 
celor cu afecţiuni mintale şi numărul în creştere al oamenilor care 
ating vârsta cu risc crescut pentru aceste afecţiuni.
 Acest raport consideră că folosirea serviciilor de sănătate va creşte 
pe măsură ce populaţia va îmbătrâni, dar că creşterea cheltuielilor 
cu sănătatea va avea, în majoritatea ţărilor, cauze independente de 
îmbătrânire. Cea mai îngrijorătoare este însă concluzia că îmbătrânirea 
populaţiei va exercita, într-adevăr, noi şi semnificative presiuni asu-
pra îngrijirii medicale pe termen lung a bătrânilor. Acesta este un mo-
tiv major de îngrijorare, pentru că majoritatea ţărilor est-europene şi 
foste sovietice nu sunt pregătite să absoarbă şocul cheltuielilor îngri-
jirii pe termen lung – ca serviciu distinct de îngrijirea clinică. Cererea 
de îngrijire eficientă pe termen lung este inevitabilă având în vedere 
că oamenii vor trăi mai mult şi vor avea capacităţi tot mai reduse să îşi 
ducă la bun sfârşit activităţile zilnice. Dacă nu sunt adoptate programe 
bine structurate care să le înlesnească vârstnicilor accesul la îngri-
jire, există un mare risc al consecinţelor adverse. Cheltuielilor publice 
ar putea suferi un şoc prin folosirea serviciilor de spitalizare scumpe 
pentre îngrijirea pe termen lung, îngrijire care ar putea fi furnizată 
cu costuri mai mici, sau veniturile familiei ar putea suferi un şoc din 
cauză că membrii acesteia ar fi nevoiţi să îşi sacrifice prea mult din 
timpul de muncă cu îngrijirea rudelor lor în vârstă. 

Efectele îmbătrânirii asupra cheltuielilor publice cu sănătatea
Tiparurile cheltuielilor cu sănătatea indică influenţe ale unor tendinţe 
economice mai largi decât îmbătrânirea populaţiei. De fapt cheltuie-
lile cu sănătatea publică sunt date în cea mai mare parte de PIB-ul 
pe cap de locuitor, de schimbările nivelului de servicii, de inovaţiile 
tehnologice, de calitatea serviciilor şi de productivitate.7 La nivelurile 
beneficiilor actuale, cheltuielile publice cu sănătatea vor creşte sem-
nificativ până în 2020 (în comparaţie cu 2005) numai în Tadjikistan 
şi Uzbekistan, ambele ţări cu populaţie tânără. Creşterile vor fi mai 
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modeste, de ordinul a 2 procente din PIB, în ţări precum Belarus, Bul-
garia, Estonia, Polonia, România şi Rusia (figura O.11). Şi vor scădea 
chiar în Armenia, Bosnia şi Herţegovina, Croaţia şi Turkmenistan. 
 Acesta nu este un rezultat surprinzător. Dat fiind că proiecţiile 
cheltuielilor cu sănătatea depind de prezumţii legate de factori demo-
grafici (precum mărimea populaţiei şi structura pe vârste) şi de factori 
nedemografici (precum ratele de creştere a PIB), creşterea sau scăde-
rea ca procent din PIB sunt în totalitate posibile chiar şi în ţările tinere 
unde sunt proiectate creşteri mari ale PIB (de exemplu în Albania, 
unde proiecţia este de 6% în întreaga perioadă 2010-2050). Per to-
tal, rezultatele proiecţiilor – folosind o serie de prezumpţii referitoare 
la variaţia nivelului de cu îmbătrânirea – sprijină punctul de vedere 
conform căruia creşterile cheltuielilor de sănătate ca pondere din PIB 
nu vor fi influenţate major de schimbările demografice. Mai mult de-
cât atât, proiecţiile indică faptul că cel mai important factor legat de 
îmbătrânire al cheltuielilor cu sănătatea va fi generat de schimbările 
stării de sănătate a vârstnicilor, cu o încetinire considerabilă a creşterii 
acestor cheltuieli odată cu îmbunătăţirea acestei stări de sănătate.
 Totuşi, în anumite ţări foste sovietice – în special în Kazakhstan, 
Rusia şi Ucraina – tinerii de astăzi au rate de mortalitate şi morbiditate 
foarte ridicate. Din această cauză există un motiv de reală îngrijora-
re – acela că cei care vor supravieţui în următoarele decenii din acest 

FIGURA O.11
Se aşteaptă doar o creştere uşoară a cheltuielilor în sănătatea publică în majoritatea ţărilor în proces  
de îmbătrânire din regiune pînă în 2020

Sursă: Calculaţiile Băncii Mondiale. 
Notă: Aces set de proiecţii foloseşte scenariul mortalităţii constante, care porneşte de la ideea că nivelul mortalităţii în anii de viaţă câştigaţi va fi identic cu cel curent şi că 
toţii anii câştigaţi prin creşterea speranţei de viaţă vor fi ani cu o sănătate bună. Această prezumpţie este modelată prin prelungirea profilului de cheltuire cu bătrâneţea din 
anul de la care s-a pornit, direct proporţional cu anii câştigaţi prin creşterea speranţei de viaţă.
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grup demografic – şi care vor forma marea majoritate de vârstnici din 
2025 – vor fi la bătrâneţe mai vulnerabili la boli. Dacă într-adevăr 
generaţiile vârstnice din aceste ţări vor suferi dizabilităţi sporite la bă-
trâneţe, sistemele de sănătate se vor confrunta cu presiuni fiscale şi de 
capacitate disproporţionate – deşi nu cauzate direct de vârstă. Atfel, 
cea mai mare şi acută provocare pentru aceste ţări o constituie îmbu-
nătăţirea sănătăţii populaţiei adulte, cu focus pe cauzele morbidităţii 
şi mortalităţii la vârstele cuprinse între 25 şi 45 de ani. Această abor-
dare implică faptul că o parte semnificativă din cheltuielile curente cu 
sănătatea trebuie redirecţionate înspre profilaxie şi promovarea unui 
stil de viaţă mai sănătos. 
 E foarte probabil că vor creşte costurile cu sănătatea – iar creşterea 
va fi rapidă – din cauza unor factori care nu au legătură cu vârsta. Ma-
joritatea ţărilor din regiune nu şi-au încheiat reformele care vizează 
defectele structurale profunde ale sistemelor lor de sănătate. Iar dacă 
aceste defecte persistă, costurile totale din sănătate ar putea creşte 
dramatic. 
 Ţările în cauză trebuie să treacă de la spitalizarea cu costuri ridi-
cate la îngrijire în afara spitalului cu costuri mai scăzute. O problema 
deosebit de spinoasă este aria de servicii care va fi acoperită de siste-
mul public, prevăzută în majoritatea constituţiilor ţărilor respective 
şi interpretată ca acces universalla servicii gratuite de sănătate prin 
asigurări de sănătate obligatorii. Având în vedere costurile în creştere 
ale tehnologiei medicale şi ale reţetelor farmaceutice, aceste garan-
ţii, atunci când nu sunt verificate atent, pot apăsa greu din punct de 
vedere fiscal asupra sistemelor de sănătate. Majoritatea ţărilor est-
europene şi foste sovietice nu şi-au încheiat reformele care vizează 
defectele structurale profunde din sistemele de sănătate, în special din 
administrarea cheltuielilor cu sănătatea, acestea fiind, mai degrabă 
decât îmbătrânirea, cauza riscului celui mai ridicat de creştere a chel-
tuielilor publice. 

Pregătirea pentru şocul îngrijirii pe termen lung
Îmbătrânirea populaţiei va exercita noi presiuni asupra reglementă-
rilor şi folosirii serviciilor de îngrijire pe termen lung. Îngrijirea pe 
termen lung încorporează o combinaţie vastă de aspecte medicale, 
sociale şi rezidenţiale (de cazare a bătrânilor). Cele trei grupuri mari 
de servicii sunt îngrijirea la domiciliu, îngrijirea în aziluri de bătrâni şi 
adăposturile, şi clinicile pentru bătrâni. În plus, există o mare varieta-
te de programe de îngrijire peste zi în afara domiciliului, dar care vin 
în sprijinul îngrijirii la domiciliu – centrele pentru bătrâni, centrele 
de recreere, precum şi traininguri şi alte modalităţi de sprijin pentru 
îngrijitorii neinstituţionali. 
 Majoritatea serviciilor de îngrijire pe termen lung din regiune 
este oferită în spitale sau acasă de către rudele celui dependent de 
îngrijire. Disponibilitatea şi funcţionarea serviciilor pe termen lung 
instituţionalizate sunt extrem de limitate în majoritatea acestor ţări. 
Acolo unde ele există, responsabilitatea furnizării lor aparţine unor 
varii agenţii, inclusiv guvernelor locale, responsabile la modul gene-
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ral cu îngrijirea publică. Bolnavii mintali cu afecţiuni cronice sunt 
îngrijiţi de regulă în spitale de psihiatrie. Organizaţiile de voluntari şi 
organizaţiile non-profit se ocupă mai mult de clinicile pentru bătrâni, 
de sanatorii, servicii de recuperare, îngrijire la domiciliu şi asistenţă 
comunitară. În unele ţări, precum Polonia, organizaţiile voluntare şi 
agenţiile de îngrijire la domiciliu au început să dezvolte servicii comu-
nitare, precum îngrijirea şi ajutorul la domiciliu. 
 Chiar şi în ţările din Europa de Vest şi Centrală, folosirea servici-
ilor de îngrijire pe termen lung este destul de limitată, variind de la 
12% în nordul Europei la aproximativ 3% în Italia şi 1% în Grecia. 
În Polonia procentul corespunzător este de 2%. În multe ţări cea mai 
mare parte a populaţiei vârstnice beneficiază de îngrijire neinstituţio-
nalizată la domiciliu, precum în Austria şi Spania (aproximativ 80%) 
(OCDE 2005). Clinicile pentru bătrâni, căminele şi serviciile comuni-
tare sunt foarte limitate, chiar dacă unele dintre noile state membre 
au făcut progrese în ultimii ani. 
 Câţi bătrâni vor avea nevoie de îngrijire pe termen lung? O pre-
supunere conservatoare este că numai 5% din populaţia vârstnică cu 
dizabilităţi şi dependentă de îngrijire va primi îngrijire instituţionali-
zată, iar alţi 5% vor primi îngrijire neinstituţionalizată (10% în noile 
membre UE). În acest scenariu, cheltuielile cu îngrijirea pe termen 
lung (conform scenariului de creştere a dizabilităţii şi dependenţei) se 
vor dubla în majoritatea ţărilor est-europene şi foste sovietice, ajun-
gând la 0.5% sau 1% din PIB. Dacă însă îngrijirea instituţionalizată 
creşte, acoperind pînă la 20% din numărul total al vârstnicilor cu 
dizabilităţi, îngrijirea pe termen lung va costa ea singură între 2 şi 4% 
din PIB. Din cauză că cheltuielilor publice cu îngrijirea instituţiona-
lizată şi neinstituţionalizată pe termen lung depind de eligibiltate şi 
beneficii şi de modul în care este realizată îngrijirea, ţările din regiune 
trebuie să aleagă foarte atent politicile cu privire la drepturile la îngri-
jire, furnizarea serviciilor de îngrijire şi finanţarea lor. 
 Atunci cum ar trebui să reacţioneze creatorii de politici? Multe 
implicaţii ale prezentei analize asupra politicilor se aplică la întreaga 
regiune, indiferent de organizarea sistemului de sănătate. În primul 
rând, promovare unei stări de sănătate mai bune a populaţiei vârst-
nice va fi probabil cel mai eficient mod de a obţine o sănătate mai 
bună a populaţiei şi cheltuieli mai mici. Aceasta este şi strategia pe 
termenul cel mai lung – adoptarea unor măsuri de profilaxie medi-
cală şi socială la vârste tinere pentru a împiedica apariţia nevoilor de 
îngrijire clinică pe termen lung pentru bătrâni. Aceste măsuri includ 
schimbări ale stilului de viaţă, în special promovarea exerciţiilor fizice 
şi a controlului dietei şi greutăţii. 
 În al doilea rând, adoptarea unor politici înţelepte cu privire la 
finanţarea şi furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung este 
fundamentală pentru controlul cheltuielilor. Cheia limitării cheltuie-
lilor este crearea unor modalităţi de livrare a acestor servicii şi de con-
figurare a lor şi a accesibilităţii lor pentru clienţii vârstnici mult mai 
ieftine pentru bugetele din sectorul public. Exemple în acest sens sunt 
schemele de îngrijire comunitară şi de vecinătate, aşa numitele „care-
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friendly districts” – „cartierele prietenoase” din Olanda sau „centrele 
de îngrijire deschisă” din Grecia. Aceste scheme introduc o categorie 
de îngrijire – în parte medicală, în parte socială, situată undeva între 
primul ajutor şi îngrijirea la domiciliu – care vine în întâmpinarea ne-
voilor vârstnicilor şi este mai accesibilă decât serviciile de prim ajutor 
obişnuite. 
 În al treilea rând, îngrjitorii neinstituţionali, care sunt însuşi sufle-
tul sistemului de îngrijire ieftin pe termen lung, au nevoie de recu-
noaştere şi susţinere. În acest sens există două motive de îngrijorare. 
Primul este faptul că sursa cea mai mare de îngrijitori neinstituţio-
nali – femeile care nu au un serviciu full-time – fie a scăzut fie este 
proiectată să scadă. Al doilea este capacitatea şi dorinţa îngrijitorilor 
neinstituţionali de a continua să furnizeze servicii de îngrijire. Există 
un pericol real ca îngrijitorii neplătiţi să devină supraîncărcaţi şi să se 
vadă nevoiţi să îşi interneze rudele vârstnice de care aveau grijă într-o 
instituţie. 
 În al patrulea rând ca metodă de menţinere a unei rezerve adec-
vate de îngrijitori, în serviciile de îngrijire oferite de stat ar putea fi 
incluse beneficii şi alocaţii, făcând astfel posibilă remunerarea într-o 
măsură a îngrijitorilor neinstituţionali. În ţări cu sisteme de asigurări 
sociale de sănătate (Austria şi Germania) şi în unele sisteme bazate pe 
impozite din ţările nordice, îngrijitorii neinstituţionali primesc credite 
de pensie. În Olanda, din 2003, îngrijirea plătită şi cea neinstituţio-
nală pot fi combinate în cazul anumitor pacienţi printr-un buget in-
dividual, care le permite îngrijitorilor neinstituţionali să benficieze de 
asistenţă profesională pentru sarcinile mai dificile. 
 Ţările din regiune trebuie să-şi formuleze strategii de îngrijire pe 
termen lung bazate în primul rând pe îngrijirea la domiciliu şi pe în-
grijitorii neinstituţionali şi nu pe serviciile instituţionalizate. Acest 
fapt este generat în cea mai mare parte de nevoile care vor apărea 
pe măsură ce gradul de dizabilitate a populaţiei care îmbătrâneşte va 
creşte, însă va fi accelerat în parte şi de presiunea la fel de mare exer-
cită de vechile state membre UE de a face faţă nevoilor de îngrijire pe 
termen lung a bătrânilor. 

Migrarea cheltuielilor cu educaţia şi oferirea de instruire pe 
toată durata vieţii

Există potenţialul de scădere a cheltuielilor publice cu educaţia în ţă-
rile aflate în process de îmbătrânire din cauza scăderii accelerate a 
populaţiei şcolare. Cu toate acestea, acest raport indică faptul că decli-
nul preconizat al cheltuielilor poate fi contrabalansat de doi factori pe 
care creatorii de politici vor fi nevoiţi să-i soluţioneze pentru a bene-
ficia de potenţialele beneficii fiscale ale îmbătrânirii. Primul se referă 
la nevoia de a reechilibra şi creşte ratele de participare în învăţământ, 
rate care au scăzut semnificativ în regiune. Al doilea este imperativul 
de a investi în formele de instruire pe întreaga durată a vieţii pentru 
a satisface mai bine nevoile economiilor dinamice şi flexibile în anii 
ce vor veni. 
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FIGURA O.12
Populaţia şcolară se va micşora în toate ţările din regiune, cu excepţia Tadjikistanului…

Sursă: Calculaţiile Băncii Mondiale bazate pe Centrul de Cercetare Innocenti al UNICEF – baza de date TRANSMONEE. Date despre populaţie ale ONU 2005. 
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 Dacă tendinţele actuale continuă, toate ţările aflate în tranziţie din 
regiune, cu excepţia Tadjikistanului, vor avea populaţii şcolare mai-
mici în 2025 (figura O.12). În majoritatea ţărilor, declinul va fi consi-
derabil mai mare decât declinul substanţial al populaţiei cu vârste în-
tre 0 şi 17 ani care a avut loc între 1998 şi 2004. Se aşteaptă o scădere 
a populaţiilor şcolare cu 30 până la 50 de procente la toate nivelurile 
de şcolarizare în majoritatea ţărilor aflate în proces de îmbătrânire de-
mografică. Chiar şi în ţările cu populaţie tânără se aşteaptă o scădere 
pronunţată a populaţiei şcolare. 
 Dinamica acestei populaţii va declanşa la nivel general o reducere 
a personalului şi facilităţilor oferite în multe şcoli primare, gimnaziale 
şi licee, asociată cu economii în cheltuielile publice. La o privire mai 
atentă însă, aceste economii s-ar putea să nu fie atât de mari şi la scară 
atât de largă precum se anticipează, dat fiind că actuala acoperire a 
învăţământului lasă mult de dorit. De exemplu, declinul pronunţat 
al învăţământului primar din Armenia, Bosnia şi Herţegovina şi Tur-
kmenistan din timpul tranziţiei a dus la scăderea ratei de înscriere în 
învăţământul primar mult sub 90 de procente. În Rusia s-a înregistrat 
un declin mai mic însă nivelul de la care acesta a început a fost de 
asemenea mai scăzut, ducând tot la o acoperire sub 90 de procente. 
 Declinul substanţial al ratelor de acoperire gimnazială şi liceală a 
dus la o participare sub 50 de procente în Armenia, Azerbaidjan, Bos-
nia şi Herzegovina, Georgia, Republica Kirghiză, Moldova, Tadjikis-
tan şi Turkmensitan. Acoperirea gimnazială şi liceală este sub 80% în 
toate ţările cu excepţia Bulgariei, Croaţiei, Republicii Cehe, Poloniei 
şi Sloveniei. În ciuda creşterilor accentuate ale ratelor de acoperire 
ale învăţământului superior din toate ţările de tranziţie cu excepţia 
Turkmenistanului şi Uzbekistanului, ele rămân scăzute, în special în 
cele mai sărace ţări în tranziţie (care au şi cele mai tinere populaţii). 
 Dacă rata de înscriere în învăţământul primar, gimnazial şi liceal 
va ajunge la 100% până în 2025 şi acoperirea învăţământului su-
perior o va atinge pe cea din ţările din OCDE (55%)8, priveliştea se 
va schimba (figura O.13). Astfel, deşi populaţia şcolară va scădea în 
majoritatea ţărilor în tranziţie, îmbunătăţirea acoperirii educaţiei va 
duce la o creştere rapidă a ratelor de înscriere în gimnaziu, liceu şi în-
văţământul superior în ţările cu populaţii tinere, precum şi în Bosnia 
şi Herţegovina, Muntenegru, Serbia şi (în învăţământul superior) FRY 
Macedonia. Proiecţiile referitoare la Georgia şi Lituania indică creşteri 
modeste ale ratei de înscriere în gimnaziu şi liceu. Toate celelalte ţări 
se aşteaptă să înregistreze o scădere a ratelor de înscriere, chiar şi în 
învăţământul superior, în cazul lor generaţiile în scădere urmând să 
contrabalanseze serios îmbunătăţirea acoperirii învăţământului. 
 O implicaţie a acestor schimbări este nevoia de creştere a capaci-
tăţii programelor educaţionale – în special a capacităţii infrastructurii 
şi personalului – pentru a veni în întâmpinarea schimbărilor consi-
derabile ale ratelor de înscriere în următoarele două decenii. Pentru 
majoritatea ţărilor, acest fapt înseamnă renunţarea progresivă la o 
parte din cadrele didactice şi consolidarea infrastructurii şcolare, însă 
pentru unele va însemna flexibilitate: extinderea sau restrângerea 
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programelor educaţionale pentru a răspunde oscilaţiilor de înscriere 
de la anumite nivele.
 O a doua implicaţie este nevoia de reformă a finanţării şi mana-
gementului educaţiei pentru a furniza mijloacele şi elementele de 
stimulare pentru schimbările în organizarea personalului şi în infra-

FIGURA O.13
…Însă o acoperire mai bună va duce la o creştere rapidă a înscrierii în învăţământul gimnazial, liceal şi 
superior în multe dintre ţări

Sursă: Calculaţiile Băncii Mondiale bazate pe Centrul de Cercetare Innocenti al UNICEF, baza de date TRANSMONEE. Date despre populaţie ONU 2005. 
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structura învăţământului. Folosirea în continuare a formulelor finan-
ciare bazate pe directive în învăţământul primar, gimnazial şi liceal 
este principalul motiv pentru care scăderea generaţiilor şcolare nu 
a fost însoţită de un declin proporţional al numărului profesorilor şi 
facilităţilor. 
 O metodă preferabilă de finanţare a educaţiei este cea bazată pe 
capitaţie. În cazul ei mărimea subvenţiilor guvernamentale pentru 
educaţie se bazează pe numărul studenţilor – defalcate pentru a re-
flecta costurile diferitelor programe de educaţie şi, posibil, alte surse 
de costuri. Această abordare, existentă în Republica Cehă şi Lituania, 
este preferabilă din două motive. Primul este acela că baza de finan-
ţare – numărul studenţilor înscrişi – reflectă mult mai bine obiective-
le educaţionale decât directivele şcolare precum numărul de săli de 
clase şi numărul de profesori. Al doilea – furnizorii de educaţie sunt 
stimulaţi să reorganizeze directivele în scopul oferirii unei educaţii 
mai eficiente. A treia implicaţie a proiecţiilor ratelor de înscriere (şi a 
analizei factorilor limitatori ai acestora din ultimii 15 ani) este aceea 
că strategiile eficiente care au ca scop acoperirea de 100% în învăţă-
mântul primar, gimnazial şi liceal, trebuie să vizeze factorii limitatori 
care determină o acoperire incompletă. Calitatea şi relevanţa sporită 
a programelor educaţionale ar trebui să atragă înscrierea unui număr 
mai mare de elevi. Cu toate acestea, creşterea ratelor de înscriere în 
rândul grupurilor cu cel mai mare risc necesită eforturi sporite – in-
cluzând atât iniţiative direcţionate către aceste categorii, precum ser-
vicii de consiliere şi profesori care să se ocupe exclusiv de elevii cu 
dificultăţi de învăţare, cât şi iniţiative economice, precum subvenţii 
acordate elevilor săraci care să acopere costurile de transport, rechizi-
te şi manuale. 
 Aşa cum s-a argumentat anterior, productivitatea sporită este unul 
dintre elementele cheie ale contracarării posibilei stopări a creşterii 
economice cauzate de îmbătrânire. Creşterea capitalului uman şi 
schimbările tehnologice sunt principalele surse ale creşterii produc-
tivităţii, iar educaţia – în sens larg, incluzând cursurile de calificare şi 
formele de instruire pe întreaga durată a vieţii – este cheia ambelor. 
Lecţia este aceea că participarea la toate formele de învăţământ tre-
buie să crească până la nivelele din ţările cu sisteme de învăţământ 
performante şi că educaţia trebuie adaptată la nevoile profesionale ale 
pieţei muncii. Acest mesaj se adresează în mod special ţărilor aflate 
în tranziţie din două motive. Primul este acela că tranziţia a dus la o 
ruptură serioasă între pregătirea oferită de sistemele de educaţie şi 
pregătirea cerută de economia de piaţă. În al doilea rând pentru că 
sistemele educaţionale abia au început să răspundă la noile cerinţe de 
calificare. 
 Provocarea este şi mai complexă pentru conţinutul şi structura în-
văţământului. Rezultatele testului realizat în cadrul Programului pen-
tru Evaluare Internaţională a Elevilor (PISA) – care evaluează abilităţi 
de ordin superior precum sintetizarea inter-disciplinară, integrând 
incertitudinea în analiză şi monitorizând progresul propriu în învă-
ţare – sugerează că ţările în tranziţie au performanţe generale slabe 
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în comparaţie cu ţările OCDE. Din cauza faptului că tocmai aceste 
abilităţi sunt cele cerute în majoritatea posturilor cu cea mai rapidă 
dezvoltare din economia globală, rezultatele PISA arată cât de bine îşi 
fac treaba sistemele de învăţământ în a oferi o calificare relevantă în 
economia globală. Aceste rezultate ale evaluării PISA indică faptul că 
ţările est-europene şi foste sovietice au un drum lung de parcurs îna-
inte să fie în stare să ofere calificarea necesară pentru îmbunătăţirea 
preformanţelor economice. 
 Sporirea reuşitei în educaţie (aşa cum este ea evaluată prin abor-
darea PISA) până la nivelul mediu din ţările OCDE implică un efort 
bine direcţionat şi susţinut. Atingerea nivelului de performanţă din 
ţările asiatice cele mai avansate ar implica un efort mult mai mare. 
Mai mult decât atât, aceste rezultate se referă la performanţele elevu-
lui la nivelul educaţiei obligatorie, nivel la care ţările în tranziţie au 
în esenţă acelaşi grad de acoperire ca ţările din OCDE. E foarte posibil 
ca nevoile de învăţământ gimnazial, liceal şi superior să fie chiar mai 
mari aici decât în ţările OCDE, pentru că acoperirea este mult mai 
scăzută şi pentru că relevanţa şi calitatea acestor forme de învăţământ 
sunt, foarte probabil, şi ele mai scăzute. 
 Instruirea pe întreaga durată a vieţii este aproape inexistentă în re-
giune, în ciuda progresului considerabil al reformelor pieţei. În prin-
cipiu, privatizarea întreprinderilor şi celelalte politici de liberalizare 
economică sunt un stimulent pentru angajatori să ofere cursuri de 
calificare angajaţilor, în timp ce veniturile bazate pe productivitate 
sunt un stimulent pentru indivizi să caute cursuri de calificare. Cu 
toate acestea, limitările legii şi cerinţele oneroase de atestare – precum 
şi lipsa de stimulente pozitive cum ar fi reducerile la impozite pentru 
cursurile de calificare oferite angajaţilor – inhibă dezvoltarea instruirii 
pe întreaga durată din partea furnizorilor privaţi. Statele membre UE 
şi alte ţări din OCDE şi-au dezvoltat strategii mai eficiente de încu-
rajare a formelor de instruire pe întreaga durată a vieţii, iar acestea 
trebuie luate atent în considerare de ţările din regiune. 

Finalizarea şi valorificarea tranziţiei
Diferitele căi care se întrezăresc

Ţările aflate în proces de îmbătrânire din Europa de Est şi fosta URSS 
au nevoi de reformă extrem de diverse în domeniile prezentate în 
acest raport – pieţele de muncă şi de capital, sănătate şi educaţie, pen-
sii. Aceste diferenţe sunt parţial generate de profilul lor specific de 
îmbătrânire şi de economia lor în tranziţie, ele depinzând foarte mult 
de căile de reformă şi de momentul pe care îl vor alege pentru acestea 
în deceniile ce vor urma. În orice caz, în toate aceste ţări, mesajul 
principal al acestui raport este: reformele pe care trebuie să le adopte 
sunt destul de bine înţelese (deşi într-o mai mică măsură pentru pen-
siile sociale şi cele pe termen lung). Provocarea constă în adoptarea 
unei atitudini proactive în implementarea reformelor esenţiale pen-
tru amortizarea şocurilor cauzate de îmbătrânirea populaţiei. 
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 În regiune, urgenţa şi gradul de implementare a reformelor de 
care e nevoie corespund în mare grupurilor de ţări prezentate în fi-
gura O.1. Reformatoarele tinere, târzii din Asia Centrală au în faţă cele 
mai uşoare căi în lupta cu îmbătrânirea: deşi va trebui ca ele să facă 
faţă schimbărilor din educaţie şi, într-o oarecare măsură, din sistemul 
de pensii, cauzate de îmbătrânire, faptul că au o populaţie numeroasă 
de tineri va atenua presiunea. Sarcina lor majoră este de a finaliza 
tranziţia economică şi de a continua dezvoltarea instituţională. (Cazul 
lor nu este detaliat aici.) Reformatoarele timpurii, în curs de îmbătrânire 
din Uniunea Europeană precum şi Albania şi Croaţia vor constata, din 
motive multiple, că reformele lor şi capacitatea lor instituţională mai 
bine dezvoltată le va ajuta să facă faţă proactiv presiunilor îmbătrâ-
nirii populaţiei. Multe lucruri însă vor depinde de câtă voinţă politică 
vor avea să adopte reforme dificile în domeniul pensiilor şi a îngrijirii 
pe termen lung. Cea mai mare încercare va fi aceea prin care vor trece 
reformatoarele târzii în curs de îmbătrânire din fosta URSS şi din vestul 
Balkanilor. Ele se confruntă cu dubla problemă a unei îmbătrâniri 
accentuate şi a unor instituţii relativ nedezvoltate, iar nevoia de a 
acţiona este în ambele direcţii. 
 Agenda de reforme adresate îmbătrânirii acoperă în mod necesar 
mai multe sectoare ale economiei. Acest raport indică priorităţile în 
crearea de politici care vizează pieţele financiare, pieţele muncii, do-
meniul educaţiei, sistemul de pensii şi sănătatea. Cu toate acestea, în 
timp ce este nevoie de reforme specifice diverselor sectoare pentru a 
face faţă schimbărilor demografice, efectele lor vor depăşi nivelul sec-
toarelor datorită legăturilor puternice între aceste schimbări produse 
de îmbătrânire. Natura revitalizantă a reformelor de care este nevoie 
în diversele sectoare – cu variaţii specifice de ţară – poate fi ilustra-
tă prin modul în care regiunea va face faţă uneia dintre provocările 
cheie ale îmbătrânirii demografice – scăderea populaţiei active. Dacă 
la această provocare nu se va răspunde cu măsuri eficiente, creşterea 
economică va fi stopată şi nu vor mai exista resursele necesare pentru 
finanţarea pensiilor, sănătăţii şi educaţiei. 
 Ţările în care există proiecţii de declin al populaţiei active pot com-
pensa acest lucru prin implementarea reformelor care să susţină două 
obiective cruciale – creşterea cantităţii de forţă de muncă şi creşte-
rea productivităţii. Deşi acestea sunt obiectivele universale, formula 
specifică va fi diferită pentru reformatoarele timpurii în curs de îm-
bătrânire faţă de reformatoarele târzii în curs de îmbătrânire. Iar în 
anumite zone, precum în sănătate, reformele ar putea îmbunătăţi atât 
forţa de muncă cât şi a productivitatea. 

Creşterea cantitativă a forţei de muncă

Creşterea cantitativă a forţei de muncă în contextul scăderii popula-
ţiei active va necesita reforme ale parametrilor de pensionare, regle-
mentări ale muncii, sănătăţii şi dizabilităţii şi, posibil, ale migraţie:

Creşterea vârstei de pensionare. • Reformatoarele timpurii în curs de 
îmbătrânire din Europa Centrală, cu excepţia notabilă a Sloveniei, şi-
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au crescut, în majoritatea lor, vârsta de pensionare până aproape 
de nivelele din OCDE (peste 60 de ani, cel puţin la bărbaţi). Cu 
toate acestea, există în mod clar oportunităţi de creştere a vârste-
lor de pensionare la femei, care vor fi pentru ele mai degrabă un 
stimulent de a participa la piaţa muncii. Reformatoarele târzii în curs 
de îmbătrânire, în special Belarus, Rusia şi Ucraina au mai mult loc 
de creştere a vârstelor de pensionare. 
Îmbunătăţirea muncii flexibile, cu jumătate de normă.•  Reforma-
toarele timpurii în curs de îmbătrânire au redus în general restricţiile 
cu privire la angajarea temporală. Există însă excepţii precum Cro-
aţia, Letonia şi România. Restricţiile cu privire la programul flexi-
bil de muncă îngreunează angajarea la firme şi corporaţii (Banca 
Mondială 2005a). Acest lucru afectează în special munitorii inte-
resaţi de un program de muncă flexibil – cei mai importanţi fiind 
muncitorii mai în vârstă precum şi tinerii şi femeile. În rândul re-
formatoarelor târzii în curs de îmbătrânire, există de asemenea varia-
ţii mari, Rusia şi Serbia având politici de angajare temporală mai 
liberale, în timp ce Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina şi Ucraina 
fiind mai restrictive la acest capitol. 
Îmbunătăţirea stării de sănătate a muncitorilor mai vârstnici. • În 
cazul reformatoarelor timpurii în curs de îmbătrânire, îmbunătăţirea 
(deşi costisitoare) a sistemului de sănătate şi îmbunătăţirea stilului 
de viaţă au efecte asupra tinerilor de astăzi care sunt predispuşi la 
mai puţine probleme de sănătate pe măsură ce îmbătrânesc. Însă în 
cazul reformatoarelor târzii în curs de îmbătrânire din fosta Uniune So-
vietică ratele ridicate ale mortalităţii şi morbidităţii în rândul tineri-
lor adulţi înseamnă o mai mare vulnerabilitate la boli a acestor ge-
neraţii care vor constitui populaţia vârstnică din 2025. În aceste ţări, 
îmbunătăţirea sănătăţii populaţiei şi a performanţelor sistemului de 
sănătate va spori forţa de muncă şi productivitatea angajaţilor.
Atragerea forţei de muncă din alte ţări. • Atragerea imigranţilor 
pentru ocuparea posturilor necesare în dezvoltarea economică, pe 
măsura mutaţiilor ce se vor produce în structura forţei de muncă, 
este o chestiune profund politică (Banca Mondială 2006). Pentru 
reformatoarele timpurii în curs de îmbătrânire imigraţia legală va fi di-
ficilă, în parte din cauză că vecinii lor din Europa de Sud-Est şi din 
CIS se află de asemenea în plin proces de îmbătrânire – şi în parte 
din cauză că, cel puţin în următorii câţiva ani, ele vor pierde mi-
granţi în favoarea membrelor UE mai vechi. Însă pentru reformatoa-
rele târzii în curs de îmbătrânire, dacă creşterea economică se accele-
rează şi barierele politice puse imigrării se vor reduce, va fi posibilă 
o imigrare controlată din ţările mai tinere din Asia Centrală. 

Creşterea productivităţii

Creşterea productivităţii pentru a compensa scăderea populaţiei acti-
ve va necesita reforme în privinţa sănătăţii şi dizabilităţii (care au fost 
deja puse în discuţie), instruire pe întreaga durată a vieţii, precum şi 
progresul continuu al restructurării economice:
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Investirea în educaţie şi instruire pe întreaga durată a vieţii. • Ca-
pacitatea de învăţare şi recalificare conform noilor cerinţe impuse 
de evoluţia economică va deveni tot mai importantă pe măsură ce 
lumea va fi tot mai sofisticată şi mai dinamică din punct de vedere 
economic în deceniile următoare. O educaţie de bază de bună ca-
litate este fundamentul pe care angajaţii îşi vor putea sprijini noile 
calificări. În acest sens ţările din regiune se confruntă cu a reală 
provocare – calitatea educaţiei este scăzută. La testul PISA din ţările 
OCDE, numai câteva dintre reformatoarele timpurii în curs de îmbătrâ-
nire  – Republica Cehă, Ungaria, Letonia şi Republica Slovacă – au 
înregistrat scoruri relativ decente, în timp ce reformatoarele târzii în 
curs de îmbătrânire (Rusia şi Serbia au participat la test) nu au re-
zultate la fel de bune. Iar instruirea pe întreaga durată a vieţii este 
aproape inexistentă, în ciuda progresului considerabil al reformelor 
pieţei. În principiu, privatizarea întreprinderilor împreună cu alte 
politici de liberalizare economică sporesc posibilităţile de stimulare 
a angajatorilor să ofere cursuri de calificare angajaţilor, în timp ce 
veniturile mai mari rezultate din creşterea productivităţii îi vor sti-
mula pe indivizi să urmeze cursuri de calificare. Însă limitele impu-
se de lege şi cerinţele oneroase de atestare, precum şi absenţa unor 
stimulente pozitive precum reducerea impozitelor pentru oferirea 
de cursuri de calificare angajaţilor, inhibă dezvoltarea programelor 
de intruire pe întreaga durată a vieţii oferite de angajatorii privaţi. 
Finalizarea programului de restructurare. • Şi aici va fi nevoie de 
măsuri care să transceandă limita diverselor domenii, iar gradul în 
care reformele economice au reuşit să se plieze pe specificul fiecă-
rei ţări va juca un rol important. Reformatoarelor timpurii în curs de 
îmbătrânire precum Estonia, Ungaria, Polonia şi Republica Slovacă, 
care au luat măsuri de restructurare a întreprinderilor, le va fi mai 
uşor să treacă la „restructurări strategice” ale companiilor lor şi 
să cultive inovaţiile, ajutate de integrarea comercială în Uniunea 
Europeană şi de fluxurile de investiţii străine directe şi de tehnolo-
gie asociate acestei integrări. Însă României, unde restructurarea 
se află în fază incipientă, îi va fi mai greu să profite pe deplin de 
integrarea comercială şi de capital în Uniunea Europeană. Dintre 
reformatoarele târzii în curs de îmbătrânire, cele mai mari provocări 
cu privire la productivitate le vor avea de înfruntat Bosnia şi Her-
ţegovina, Georgia, Muntenegru şi Ucraina, care se vor confrunta 
cu îmbătrâniri semnificative în condiţiile în care au încă de făcut 
restructurări semnificative ale întreprinderilor pentru a putea sti-
mula măsurile de îmbunăţăţire a productivităţii. 

Această evaluare a factorilor care ar putea să compenseze eventualele 
consecinţe negative ale scăderii populaţiei active, pune în evidenţă 
interdependenţa diferitelor aspecte ale programului de reforme, pre-
cum şi modul în care priorităţile diferă în funcţie de situaţia curentă a 
fiecărei ţări. Mai multe detalii despre modul în care politicile trebuie 
să răspundă nevoilor asociate celei de a treia tranziţii sunt prezentate 
în capitolele următoare. 
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 Acest raport nu este unul alarmist cu privire la consecinţele 
îmbătrânirii demografice din regiune, însă tonul lui optimist este fun-
damentat pe un apel către creatorii de politici de a ieşi din complacere 
şi a acţiona acum! Să ia în considerare deciziile personale cu privire la 
bătrâneţe. Toţi suntem conştienţi că la bătrâneţe vom avea mai puţină 
putere fizică, venituri mai mici şi costuri medicale mai mari, însă doar 
unii dintre noi înţeleg cu adevărat ce implică asta –  şi anume că pen-
tru a uşura problemele bătrâneţii, trebuie să ne menţinem corpul şi 
mintea în formă, să economisim bani şi să ne asigurăm împotriva ris-
curilor catastrofice. Cei care realizează aceste lucruri au o mare şansă 
de a se bucura de o bătrâneţe fericită şi productivă. 
 Aceste lucruri sunt valabile pentru întreaga regiune. Viitorul este 
nesigur însă majoritatea politicilor care trebuie implementate astăzi 
pentru a împiedica scenariile cele mai rele să se întâmple, sunt clare. 
Toate aceste ţări s-au îmbarcat într-o tranziţie lungă şi grea. Acest 
raport somează ţările cele mai afectate de îmbătrânire să îşi stabilească 
priorităţi de adoptare a celor mai importante reforme – şi să facă acest 
lucru acum. 

Note 

1. Primele valuri de emigrare din statele baltice au fost în principal 
etnice. Emigrarea la scară largă din sud-estul Europei (Albania 
şi Bulgaria) a fost iniţial etnică iar apoi dictată de piaţă. Turcia 
s-a confruntat cu un influx ridicat de imigranţi musulmani şi 
de imigranţi temporari pentru muncă din Bulgaria, România şi 
Ucraina, precum şi cu întoarcerea migranţilor din primele stadii 
ale migraţiei în Europa Occidentală.

2. Experienţa Japoniei, a Statelor Unite şi a ţărilor vest-europene 
sugerează şi că, deşi îmbătrânirea va afecta într-adevăr economi-
ile cumulate şi propensiunea pentru economisire specifică vârstei, 
efectul ei asupra cererii şi ofertei de instrumente financiare de 
investiţie nu va fi semnificativ. Alte procese – cicluri de afaceri, 
schimbări în reglementări, dezechilibre comerciale – par să dom-
ine îmbătrânirea prin influenţa lor asupra cererii cumultate de 
bunuri şi a cererii de bunuri pe clase sociale. 

3. PROST (Trusa pentru Opţiunile de Simulare a Reformei Pensiilor) 
este un model al pensiilor produs de Banca Mondială, folosit în 
peste 80 de ţări cliente. 

4. Aceste concluzii nu sugerează însă că toate schimbările de politici 
realizate sunt pozitive.

5. Întotodeauna există o diferenţă între ratele de dependenţă a 
populaţiei şi ratele de dependenţă a sistemului de pensii din cauză 
că populaţia activă este calculată ca fiind cea cuprinsă între 15 şi 64 
de ani. În mod tipic, în ţările dezvoltate din OCDE, populaţia de 15 
ani nu munceşte şi nici nu contribuie la sistemul de pensii. Ratele 
de dependenţă a sistemului de pensii cresc şi mai mult din cauza 
participării mai scăzute a femeilor la forţa de muncă, chiar şi a 
femeilor tinere, din unele ţări. Aceste femei, care nu au participat 
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la forţa de muncă, vor fi totuşi eligibile pentru pensia de văduve 
atunci când soţii lor vor muri, crescând astfel numărul de benefici-
ari de pensie în comparaţie cu numărul de contribuabili din grupul 
populaţiei active. 

6. Mostra PROST nu e o mostră care să reflecte în mod exact situaţia 
ţărilor est-europene şi foste sovietice în sensul că ea cuprinde în 
cea mai mare parte ţări cu care Banca Mondială poartă un dialog 
asupra sistemelor de pensii şi care au adoptat deja reforme în acest 
sens. În plus, rezultatele nu sunt comparabile sau uşor de adap-
tat de la o ţară la alta date fiind condiţiile iniţiale diferite – însă 
creşterea macroeconomică asumată în fiecare caz este de aseme-
nea diferită pentru că este conformă cu fiecare ţară. 

7. Castles (2000) arată că datele privind populaţia şi nivelul de chel-
tuieli din ţările OCDE din 1965 pînă în 1995 indică în prea mică 
măsură prea vreo legătură semnificativă din punct de vedere sta-
tistic între îmbătrânire şi cheltuielile totale cu sănătatea. Pe baza 
analizei sale, Castles ajunge la concluzia că nu există aproape nici 
o corespondenţă între variaţiile nivelului de îmbătrânire din difer-
itele ţări şi variaţiile nivelului de costuri cu sănătatea. 

8. În cele câteva ţări în care ratele brute de înscriere în învăţământul 
superior le depăşesc deja pe cele din OCDE, estimăm o menţinere 
a ratelor brute actuale.
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