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Priorităţile noastre:
privind retrospectiv, privind în viitor

Mesajul dlui Ion Negrei, viceprim-ministru,
Preşedintele Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare
La mijlocul anilor ‘70 ai secolului trecut, specialistul în demografie Rafael Salas, afirma: „Aşa precum dezvoltarea eficientă
depinde de buna cunoaştere a resurselor naturale şi a celorlalte
resurse, tot aşa planificarea dezvoltării durabile depinde de buna
cunoaştere a structurii şi mişcării populaţiei”.
Au trecut mai mult de trei decenii de atunci, dar necesitatea de
studiere şi cunoaştere a proceselor legate de populaţie devine mai
actuală ca niciodată. În condiţiile în care societatea contemporană
este marcată de schimbări şi transformări demografice profunde,
când, pe de o parte, asistăm la un proces continuu de îmbătrânire
a populaţiei, iar pe de altă parte, multe persoane nici nu ajung la
vârsta de pensionare, când mai multe persoane mor decât se nasc,
când fiecare a doua căsătorie este urmată de divorţ, iar cuplurile
nu-şi mai doresc să aibă la fel de mulţi copii ca înainte, este necesar
să luăm atitudine.
De faptul că Republica Moldova se confruntă cu grave probleme demografice s-a vorbit nu o singură dată. Mai puţin s-a
vorbit despre reacţia de răspuns a Guvernului, a partenerilor de
dezvoltare şi a societăţii civile la aceste provocări. Este important
să menţionăm că recent a fost desemnată noua componenţă a Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare şi a fost convocată
prima ei şedinţă din acest an. În calitate de organ consultativ al
Guvernului, conform cadrului de reglementare, sarcinile principale ale Comisiei constau în monitorizarea şi gestionarea proceselor demografice, inclusiv realizarea Planului de acţiuni urgente în
domeniul demografic, propunerea celor mai eficiente modele de
adaptare la tranziţia demografică. Atribuţiile de bază vor fi axate

pe coordonarea activităţilor instituţionale din diverse sectoare în
vederea elaborării şi promovării politicilor demografice coerente,
care au ca scop final asigurarea condiţiilor de securitate demografică. Comisia urmează să organizeze dezbateri şi consultări publice,
inclusiv pentru a elabora şi aproba Strategia naţională în domeniul
securităţii demografice, document de care Republica Moldova are
nevoie stringentă pentru a face faţă provocărilor demografice.
Prezentul buletin, editat cu sprijinul Fondului ONU pentru
Populaţie în Republica Moldova şi al Comisiei Naţionale pentru
Populaţie şi Dezvoltare, îşi propune să devină o portavoce a proceselor demografice din ţară şi să ajute specialiştii, dar şi societatea în
general, să înţeleagă esenţa lor. Cu cât mai profund vom pătrunde
în esenţa proceselor demografice şi vom utiliza datele şi prognozele demografice în procesul de elaborare a politicilor din toate domeniile, cu atât mai repede vom înregistra progrese în dezvoltare
şi ne vom preocupa mai mult de calitatea vieţii, îngrijindu-ne de
aspectele de sănătate, educaţie şi cultură.
Toate acestea reprezintă argumente solide pentru a conştientiza
că studiul populaţiei este un izvor valoros de cunoaştere. Suntem
convinşi că buletinul „Populaţie şi Dezvoltare” va oferi informaţii
utile şi complexe despre populaţie şi va deveni un instrument util
nu numai de sensibilizare, dar şi de educare în domeniul demografic, atât pentru specialiştii de profil, politicieni, profesori, studenţi,
jurnalişti cât şi pentru toţi cei preocupaţi de evoluţia populaţiei.
Cu respect,
Ion Negrei
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Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare
s-a convocat în prima şedinţă din acest an
Pe 19 aprilie curent s-a desfăşurat prima şedinţă a Comisiei naţionale
pentru populaţie şi dezvoltare din acest an. Şedinţa şi-a propus să reunească specialiştii din domeniul demografic şi să pună în discuţie ultimele evoluţii demografice din ţară. La şedinţa prezidată de dl Ion Negrei, preşedintele Comisiei, au fost prezenţi majoritatea membrilor Comisiei, precum
şi reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale cu atribuţii în domeniu şi
de la instituţiile mediului academic de profil. Pe ordinea de zi au fost puse
în discuţie mai multe subiecte, dintre care a fost prezentată componenţa
nominală a Comisiei; a fost aprobat Planul de activitate a Comisiei pe anul
2010; au fost analizate priorităţile pe termen mediu şi lung incluse în proiectul Strategiei naţionale în domeniul securităţii demografice în Repu-

blica Moldova; a fost prezentată prognoza generală a structurii populaţiei
pe grupe de vârstă pentru anii 2010-2050; s-a aprobat structura paginii
electronice a Comisiei. De asemenea, UNFPA a informat despre vizita în
ţara noastră a misiunii Departamentului pentru Populaţie a Comisiei Economice ONU pentru Europa.
Şedinţele CNPD sunt organizate de Secretariatul ei, abilitat între altele
cu funcţia de a pregăti proiectul agendei şedinţelor şi de a întocmi procesele-verbale ale acestora. Şedinţele Comisiei urmează să fie organizate cel
puţin o dată în trimestru pentru a demara dezbateri şi consultări publice
în domeniul demografic şi a realiza obiectivele majore ale Comisiei, printre acestea fiind şi asigurarea securităţii demografice a ţării.

Experţii Comisiei Economice ONU pentru Europa recomandă Republicii Moldova
acţiuni de politici în domeniul îmbătrânirii populaţiei
Comisia Economică pentru Europa a
ONU (UNECE) pregăteşte un Plan de Acţiuni în domeniul îmbătrânirii populaţiei
în R. Moldova. Planul îşi propune să integreze recomandările vis-a-vis de aplicarea
în practică a standarelor şi a principiilor
internaţionale, convenite în Planul de
Acţiuni de la Madrid în domeniul îmbătrânirii. În acest scop, în perioada 15-20
martie 2010, o delegaţie UNECE a efectuat o vizită de documentare în domeniul
îmbătrânirii populaţiei în Republica Moldova, la invitaţia Fondului ONU
pentru Populaţie (UNFPA). Grupul de experţi a fost format din dl Andres
Vikat, şeful Departamentului pentru Politici de Populaţie al UNECE, dna
Viviane Brunne, coordonator de programe UNECE şi dna Eppu Mikkonen-Jeanneret, reprezentant regional Help Age International pentru Europa de Est şi Asia Centrală.

Per ansamblu, experţii ONU au remarcat că în Republica Moldova există anumite inconsecvenţe şi suprapuneri
în cadrul sistemului de protecţie socială, dar faptul că Guvernul Republicii Moldova a recunoscut necesitatea unor
reforme urgente în acest sens, constituie un avantaj.
Dl Andres Vikat a menţionat că îmbătrânirea populaţiei este un fenomen firesc, caracteristic mai multor state din
Europa şi din întreaga lume. Îmbătrânirea nu poate fi oprită, tocmai de aceea se cer programe naţionale de adaptare
şi de minimizare a consecinţelor create de noile condiţii
demografice.
Studiul în teren al delegaţiei UNECE în Moldova este prima acţiune dintr-un set mai larg de măsuri, iniţiate de UNFPA în parteneriat cu
Guvernul Moldovei pentru a identifica soluţii de depăşire a consecinţelor
provocate de îmbătrânirea rapidă a populaţiei. Dintre acestea mai pot fi
enumerate efectuarea unui studiu de evaluare a impactului îmbătrânirii;
dezvoltarea Planului de Acţiuni şi evaluarea progresului în domeniu.

În 2009, fiecare al doilea moldovean a murit de boli de inimă,
fiecare al şaptelea – de cancer, iar fiecare al 10-lea – de boli de stomac
În anul 2009 în Republica Moldova au decedat peste 42 de mii de oameni*, cu aproape 200 mai mulţi decât în anul 2008, arată datele Biroului
Naţional de Statistică. Cele mai multe persoane – 56%, au murit de boli ale
aparatului circulator. Este vorba de aproape 24 de mii de oameni. Alte şase
mii, aproape 14%, au murit de cancer, puţin peste patru mii – de boli ale
aparatului digestiv.

Cei mai mulţi oameni au decedat în regiunea de nord a ţării din cauza
bolilor aparatului circulator şi de cancer. Cele mai multe decese provocate
de bolile aparatului digestiv au fost înregistrate în zona de Centru.
*Informaţia nu include populaţia localităţilor
din partea stângă a Nistrului şi municipiul Bender.

Ce spun statisticile?
Analizând datele statistice prezentate de Biroul Naţional de Statistică constatăm că numărul populaţiei Republicii Moldova descreşte. La 1
ianuarie 2010 numărul populaţiei a constituit 3563,7 mii persoane, cu
3,8 mii de persoane mai puţin decât la începutul anului 2009. În acelaşi
timp, evoluţia numărului populaţiei în interiorul ţării diferă de la o regiune la alta. În timp ce în zona de Nord se menţine o tendinţă stabilă de
micşorare a numărului populaţiei (cu 3,4 mii mai puţin), în municipiul
Chişinău şi UTA Găgăuzia în anul 2009 s-a observat o creştere uşoară a
numărului populaţiei. Explicaţia ţine pe de o parte de fluxul migraţional
intern, care atestă o migraţie sporită a populaţiei din nordul ţării către
zona de centru, inclusiv în capitală, iar, pe de altă parte, prin evoluţia
ratei mortalităţii şi natalităţii în aceste regiuni. Cât priveşte repartizarea
populaţiei pe medii, atunci cea mai mare parte a populaţiei rurale predomină în regiunea centrală a ţării. Totodată, cei mai mulţi oameni în
Moldova locuiesc în mediul rural (58,6% din total).

Numărul populaţiei Republicii Moldova
la 01.01.2010, pe regiuni de dezvoltare

3567,5

Mii persoane
2010
Total
Urban
3563,7 1476,7

Rural
2087

785,6
1013,7
1065,2
543,1
159,9

786,3
1010,3
1064,8
542,2
160,1

69,1
655,7
860,2
406,2
95,8

2009
Total,
inclusiv:
Mun. Chişinău
Nord
Centru
Sud
UTA Găgăuzia

717,2
354,6
204,6
136
64,3

2010 în
% faţă
de 2009
99,9
100,1
99,7
100,0
99,8
100,1

Notă: Fără populaţia localităţilor din partea stângă a Nistrului şi mun. Bender
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Larisa ROTARU,
Şef secţie politici demografice, Ministerul Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei

Asigurarea securităţii demografice se află
pe agenda priorităţilor Guvernului
D

egradarea demografică din Republica Moldova, constatată de către specialişti şi confirmată prin datele statisticii oficiale, demonstrează
necesitatea unei abordări complexe, prin politici
bine corelate, axate pe eficientizarea cheltuielilor,
creşterea productivităţii muncii, restructurarea
serviciilor, îmbunătăţirea educaţiei şi extinderea ocupării forţei de muncă. Aceste preocupări
se află acum pe agenda comună a instituţiilor de
stat, comunităţii academice, mediului economic,
partenerilor internaţionali şi organizaţiile nonguvernamentale.
CNPD învestită cu rolul de bază în
redresarea demografică
Cea mai recentă reacţie de răspuns a Guvernului la provocările demografice cu care se confruntă
R. Moldova a fost aprobarea în luna martie curent a
modificărilor şi completărilor cadrului de reglementare în domeniul demografic. Prevederile în formula
nouă a Hotărârilor Guvernului “Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Comisiei naţionale
pentru populaţie şi dezvoltare şi a Regulamentului
acesteia” nr.126 din 7 februarie 2007 şi “Cu privire la
situaţia demografică în Republica Moldova” nr.741
din 29 iunie 2007 indică măsurile de intervenţie necesare pentru gestionarea problemelor demografice.
Astfel, Comisia naţională pentru populaţie şi dezvoltare (CNPD), constituită în noua componenţă, ca
organ consultativ pe lângă Prim-ministrul Republicii Moldova, va avea misiunea să analizeze fenomenele socio-demografice şi interacţiunile economice
pe termen mediu şi lung şi să recomande soluţii de
redresare demografică.
Sarcinile Comisiei
Sarcinile principale ale Comisiei vor consta în
monitorizarea tendinţelor demografice, recomandarea celor mai eficiente modele instituţionale de
adaptare la tranziţia demografică, fiind urmărită coerenţa cu priorităţile de dezvoltare pe termen lung şi
sinergia eforturilor din diverse sectoare în vederea
instaurării condiţiilor de securitate demografică. Întrucât populaţia, mediul şi economia interacţionează
în mod constant, orice schimbări benefice la nivelul
acestora, vor conduce nemijlocit la schimbări favo-

Comisia Naţională pentru Populaţie şi Dezvoltare a fost creată în februarie 2007 în calitate
de organ consultativ pe lângă Prim-ministrul
Republicii Moldova. Comisia este prezidată de
viceprim-ministrul responsabil de domeniul
social. În componenţa Comisiei intră oficiali de
nivel înalt din cadrul diferitor agenţii guvernamentale, mediul academic şi parteneri sociali.
Obiectivele majore ale Comisiei includ analiza
tendinţelor demografice şi formularea strategiilor şi programelor naţionale, realizând conexiunea dintre populaţie şi procesul de dezvoltare.

Obiectivul principal al politicilor în domeniul demografic trebuie să fie acomodarea societăţii la
un nou profil al structurii pe vârste a populaţiei, în special la traiul într-un mediu îmbătrânit.
rabile ale proceselor demografice. În temeiul acestor
principii au fost concepute modificările Planului de
acţiuni urgente în domeniul demografic, aprobat
prin Hotărîrea Guvernului nr.741 din 29.07.2007.
Au fost stabilite măsurile de responsabilizare a instituţiilor de stat, de antrenare a specialiştilor, a comunităţii ştiinţifice şi mass-mediei pentru soluţionarea
coerentă a problemelor de stabilizare demografică şi
proiectare adecvată a dezvoltării.
Recomandări de politici din
perspectivă demografică
Obiectivele preconizate vizează dezvoltarea, prin
prisma problemelor demografice, a capacităţilor şi
consolidarea sferelor de activitate instituţională: politică, economică, ecologică, ştiinţifică ş.a.
În această ordine de idei, la elaborarea politicilor sociale trebuie să se ţină cont de mutaţiile
demografice resimţite. Pentru estimarea costurilor
economice şi sociale ale reformei sistemului de pensii este necesară elaborarea modelului de previziune
pe termen scurt în domeniu. Populaţia vârstnică în
continuă creştere va avea nevoie de sprijinul tot mai
substanţial al comunităţii şi al familiei, în mod particular, fiind impusă adaptarea sistemelor sociale,
economice şi culturale la nevoile speciale ale persoanelor în etate.
De asemenea, politicile implementate în baza
Planului adoptat propun promovarea programelor
de sănătate pentru adaptarea unui mod de viaţă
sănătos, ceea ce ar conduce la micşorarea nivelului
mortalităţii, în special, în rândul populaţiei economic active.
Realizarea unei politici migraţionale echilibrate impune măsuri imediate de îmbunătăţire a sistemului de evidenţă a migraţiei externe şi evaluare
veridică a proceselor emigraţionale, inclusiv a celor
ilegale. Astfel, soluţionarea problemelor privind
funcţionarea mecanismelor de evidenţă şi monitori-

zare a întregului flux migraţional trebuie corelată cu
posibilităţile socio-economice ale ţării şi cu dependenţele de tendinţele dezvoltării regionale.
Totodată, este necesară analiza structurii forţei
de muncă prin prisma fenomenelor demografice atât
în situaţia curentă, cât şi pe o perspectivă previzibilă,
în sensul elaborării politicilor de profil orientate pe
categorii de vârste, în funcţie de prognozele demografice. Creşterea nivelului natalităţii şi stimularea
politicilor reproductive, ameliorarea condiţiilor de
trai pentru familii, în deosebi, protecţia socială a
familiilor tinere, constituie măsuri benefice care ar
putea determina întinerirea populaţiei.
Abordări complexe
Este necesar ca măsurile actuale ale structurilor
guvernamentale de redresare economică să fie succedate de programe de relansare economică, însoţite
de reforme structurale şi investiţii, care vor înainta cerinţe de competitivitate, performanţă şi ofertă
suficientă a forţei de muncă. Aceste aspiraţii pot fi
zădărnicite din cauza deficitului demografic care se
înregistrează în prezent şi se va accentua în deceniile
viitoare, dacă e să facem referinţă la prognozele specialiştilor în demografie.
În aceste condiţii, asigurarea securităţii demografice devine o prioritate naţională pentru Republicii Moldova, aceasta fiind una din sarcinile de bază
ale CNPD şi ale Planului de acţiuni în domeniul
demografic.
Totodată, prin competenţa actelor de decizie
trebuie luat în consideraţie faptul că pentru o creştere demografică calitativă nu sunt suficiente măsuri
de stimulare a natalităţii, ci este necesară combinarea politicilor în vederea eradicării sărăciei, asigurării infrastructurii şi calităţii necesare a serviciilor
publice, excluderii condiţiilor traumatizante şi ale
celor care generează nesiguranţă socio-economică
pentru populaţie.
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Olga GAGAUZ,
doctor în sociologie, conferenţiar cercetător, Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM, Şef Sector Demografie

Către anul 2050 Moldova ar putea pierde
1 milion de persoane. Cum reacţionăm?
T

endinţele demografice din Republica Moldova
demonstrează necesitatea unei noi abordări.
Avem nevoie de cunoaşterea în profunzime a schimbările în structura populaţiei pentru a putea elabora
strategii eficiente de dezvoltare economică şi socială a ţării. În acest context, prognoza demografică
se impune ca o resursă strategică fundamentală şi
unul din factorii esenţiali de progres şi creştere economică durabilă.

Tendinţe alarmante

Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice
al AŞM a elaborat prognoza demografică a Republicii
Moldova pe termen lung (2009-2050), care cuprinde
trei scenarii: pesimist, moderat-pesimist şi optimist.
Rezultatele prognozării demonstrează că până în anul
2050 numărul populaţiei Republicii Moldova va fi în
scădere continuă, iar procesul de îmbătrânire demografică va atinge proporţii extrem de mari. Aceleaşi
tendinţe sunt confirmate şi de prognozele demografice
realizate de ONU (tabelul 1).
Conform scenariului I (pesimist) efectivul populaţiei ţării poate să se micşoreze cu circa un milion de
locuitori, constituind la sfârşitul perioadei de proiecţie
2596,2 mii de locuitori. Scăderea esenţială a numărului
populaţiei se va înregistra, în special, după anul 2026.
Evoluţia numărului populaţiei Republica Moldova în
prima jumătate a secolului XXI va fi influenţată în mod
decisiv de faptul că în perioada următoare în vârsta reproductivă vor intra generaţiile puţin numeroase născute după anul 1990. Aceste generaţii vor determina
efectivul populaţiei feminine de vârstă fertilă şi, implicit, numărul de copii născuţi în următoarele decenii.
Generaţiile feminine numeroase în vârstă de 1549 ani născute până în anul 1990, care în prezent sunt
în vârsta reproductivă, vor contribui la o redresare
uşoară a natalităţii în anii 2010-2012, rata natalităţii
ajungând conform scenariului I-pesimist la o valoare
de 11,04-11,06‰. După anul 2012 va începe reducerea
treptată, dar impunătoare a natalităţii, determinată de
intrarea în vârsta reproductivă a generaţiilor feminine
puţin numeroase născute la sfârşitul secolului XX, începutul secolului XXI.

De trei ori mai mulţi bătrâni
decât copii

Conform scenariului I-pesimist, numărul de născuţi în anul 2025 va constitui 26,8 mii, iar către anul
2050 se va micşora până la 17,3 mii. Doar în cazul
creşterii fertilităţii până la 1,8 copii per femeie de vârstă fertilă (scenariul III-optimist) vom putea atinge
numărul de 29,4 mii nou-născuţi vii către anul 2050.
În paralel cu scăderea natalităţii se va aprofunda şi
procesul de îmbătrânire demografică a populaţiei. Dacă
fertilitatea se va menţine la nivelul anului 2008 de 1,27
(scenariul I-pesimist), către anul 2050 raportul între cele
trei grupe mari de vârstă (copii, adulţi şi vârstnici) se
va modifica semnificativ, ponderea persoanelor în etate
ajungând să constituie 30,3% în structura generală a populaţiei, adică aproape de trei ori mai mult decât ponderea copiilor, care se va reduce drastic până la 11,8%.

Evoluţia proiectată a numărului populaţiei Republicii Moldova până în anul 2050
Organizaţii
executante

Tipul scenariului

ONU

inferior
mediu
superior
pesimist
moderatoptimist

IIEŞP* al
AŞM

2015
3426
3462
3499
3536
3544
3562

Numărul populaţiei (mii persoane)
2020
2025
2030
2040
3291
3254
3000
2674
3378
3291
3182
2955
3465
3426
3360
3228
3477
3380
3253
2949
3502
3430
3331
3096
3539
3494
3429
3283

2050
2558
2734
3202
2596
2831
3130

Sursa: World Population Prospects: The 2008 Revision. http://esa.un.org/unpp;
*Institutul Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM

Majorarea sarcinii economice se va instala ferm
după anul 2015, „forţa motrice” fiind creşterea continuă a populaţiei vârstnice, provenite din generaţiile numeroase născute în perioada anilor 1960-1990.
Numărul persoanelor în vârstă de pensionare (femei
de peste 57 ani şi bărbaţi de peste 62 ani) va atinge
proporţii impunătoare. Dacă în anul 2020 (conform
scenariului I-pesimist) 680,6 mii persoane vor atinge vârsta de pensionare, în 2030 – 712,9 mii, 2040 –
727,2, atunci către 2050 va ajunge la 819,4 mii. Ritmul
de creştere anuală a populaţiei vârstnice va oscila în
limitele de 1,5-2,5%.

Şcoala va avea de două ori
mai puţini copii

Declinul natalităţii şi menţinerea acesteia la un
nivel scăzut va determina şi evoluţia populaţiei de
vârstă şcolară. Dacă în anul 2008 populaţia de vârstă
şcolară şi preşcolară de 3-23 ani constituia 1113,9 mii
persoane, atunci către anul 2015 (conform scenariului I-pesimist) numărul acestora se va micşora pînă la
891,3 mii, în 2020 – 803,2 mii, 2030 – 707,8, iar către
2050 – 468,2. Reducerea în jumătate a populaţiei de
vârstă şcolară va influenţa întregul sistem educaţional,
având implicaţii puternice asupra vieţii economice şi
sociale. Această situaţie va necesita reacţii şi politici
adecvate de răspuns, inclusiv la nivelul infrastructurii
şcolare şi a cadrelor în educaţie.

Depopularea – un pericol real

Prognoza demografică prezentată demonstrează
că depopularea este un pericol real, dat fiind faptul
că tendinţa de reducere a populaţiei se va păstra şi în
deceniile viitoare, iar redresarea natalităţii nu poate
aduce schimbări rapide în perspectivă apropiată. Bilanţul negativ al numărului de naşteri şi de decese va
determina tendinţa continuă de descreştere naturală.
Depopularea va cuprinde toate raioanele republicii,
cea mai mare scădere vor cunoaşte raioanele nordice
− cele mai îmbătrânite, ceea ce inevitabil va provoca
pierderi mai rapide, decât în raioanele cu populaţia
mai tânără din zona centrală şi de sud.
În pofida faptului că nivelul natalităţii în sate este
mai înalt decât în oraşe, perspectivele demografice ale
populaţiei rurale sunt mai nefavorabile. Asta deoarece
satele pierd o parte semnificativă a populaţiei tinere
din cauza migraţiei, ceea ce înseamnă pierderea potenţialului demografic pe viitor.

Avem nevoie de o Strategie
în domeniul populaţiei

Situaţia demografică actuală din Republica Moldova şi tendinţele care se prefigurează în acest domeniu
necesită elaborarea unei strategii în domeniul populaţiei, care trebuie să fie o parte componentă a strategiei de dezvoltare social-economică a ţării. Prognoza
demografică demonstrează că în deceniile următoare
va avea loc creşterea rapidă a numărului şi ponderii
populaţiei vârstnice, care va proveni din totalitatea generaţiilor numeroase născute în perioada anilor 19701990. Generaţiile puţin numeroase născute după anul
1990 vor deţine, după anii 2020-2030, poziţia centrală
atât în populaţia de la care vor proveni viitorii copii ai
ţării, cât şi în populaţia economic activă. Accentuarea
procesului de îmbătrânire a populaţiei pe parcursul
următoarelor două-trei decenii nu poate fi evitată. De
aici reiese obiectivul principal al politicilor în domeniul demografic şi anume acomodarea societăţii la un
nou profil al structurii pe vârste a populaţiei, în special
la traiul într-o societate îmbătrânită.

Calitate versus cantitate

Rămîne problema fundamentală a scăderii numărului populaţiei republicii. Ar fi, însă, nerealist să
se propună “măsuri ferme” de stopare a acestui proces. Redresarea situaţiei demografice actuale nu poate
însemna altceva decât o reducere a dimensiunilor de
scădere a numărului populaţiei şi a ritmului de îmbătrânire demografică. O redresare mai semnificativă
ar însemna crearea premiselor pentru stoparea declinului demografic şi stabilizarea numărului populaţiei
la un număr care va fi, mai mult ca posibil, mai mic
decât cel actual. Menţionăm că în societatea modernă
nu numărul populaţiei determină dezvoltarea socioeconomică durabilă, ci calitatea ei (nivelul de studii,
durata medie a vieţii sănătoase, valorificarea resurselor umane).
De aceea, măsurile destinate atenuării consecinţelor fenomenelor demografice negative trebuie să se
bazeze pe relansarea economică. Deşi dezvoltarea economică nu conduce, în mod necesar, la o creştere demografică bazată pe spor natural, ea ar contribui la reducerea dimensiunilor migraţiei populaţiei, scăderea
mortalităţii prin îmbunătăţirea sistemului de servicii
de sănătate. În acelaşi timp, ea nu ar influenţa semnificativ natalitatea, pentru asta fiind necesare politici
pronataliste suplimentare.

7

ANALIZĂ

Aprilie 2010

Constantin MATEI,
doctor habilitat, profesor universitar

S

Specificul tendinţelor demografice
în Republica Moldova

ituaţia demografică prin care trece Republica Moldova la etapa actuală a fost caracteristică statelor Europei Occidentale încă
la mijlocul secolului XX. Adică, suntem în
întârziere cu vreo 50-70 de ani faţă de ţările
dezvoltate. În acelaşi timp, problema care se
conturează aici nu rezidă în perioada întârziată de tranziţie demografică, ci în particularităţile specifice pe care le cunoaşte Moldova în
raport cu alte ţări.

Particularităţi demografice
specifice
Vorbim aici în primul rând despre despre
ritmurile avansate ale transformărilor demografice specifice Republicii Moldova. Dacă în statele
europene a fost nevoie de 70-100 de ani pentru
înregistrarea unor evoluţii demografice considerabile, atunci în Moldova transformările radicale
s-au înregistrat pe parcursul a 30-40 de ani, adică de două ori mai repede. În asemenea situaţie,
expunerea la unele şocuri legate de schimbările
drastice în structura populaţiei este mult mai
probabilă, având în vedere că timpul pentru
adaptarea la aceste schimbări este limitat.
Dincolo de asta, transformările demografice
în statele Europei Occidentale s-au intensificat
în perioada dezvoltării avansate a economiilor
naţionale şi a unui nivel înalt de viaţă a popula-

ţiei. În Republica Moldova aceste transformări
se înregistrează în perioada crizei economice,
când populaţia se confruntă cu un nivel înalt
de sărăcie. Ca urmare, dacă nivelul înalt de dezvoltare economică a permis statelor europene să
atenueze consecinţele negative ale situaţiei demografice, atunci în Republica Moldova aceste
consecinţe sunt greu de depăşit.
În anii 1950-1990 populaţia
Moldovei s-a dublat
Pe parcursul a 40 de ani (anii postbelici) Republica Moldova a cunoscut o creştere intensă a
efectivului populaţiei. În perioada 1950-1990 numărul populaţiei a crescut de la 2290 mii la 4362
mii locuitori, adică aproape s-a dublat. Începând
cu anii 1993-1994 efectivul populaţiei capătă o
nouă tendinţă, cea de micşorare. La 1 ianuarie
2010 statistica oficială ne prezintă numărul populaţiei Republicii Moldova de 3563,7 mii. În
raioanele de est, temporar separate administrativ,
locuiesc 525,2 mii persoane. De aici reiese că efectivul populaţiei Republicii Moldova constituie în
prezent circa 4089 mii locuitori Deci, în ansamblu, reducerea numărului este de aproximativ 273
mii de locuitori, dintre care circa 90 de mii, sau
a treia parte, se află în raioanele de vest ale ţării.
Cu siguranţă, tranziţia economică începută în
prima jumătate a anilor ‘90 a influenţat evoluţia

Dacă tendinţele în domeniul demografic se vor menţine, atunci efectivul populaţiei ţării poate să se micşoreze
cu circa un milion de locuitori până în anul 2050, ajungând la 2.6 mln locuitori. Numărul populaţiei se va
micşora cu ritmuri mai mari după anul 2026.

demografică din ţară. În acelaşi timp, analizând
perioada anilor 1990-2010, se poate spune că particularităţile şi tendinţele demografice curente se
vor menţine şi în următorii cinci-zece ani.
După anii ‘90 numărul populaţiei
este în cădere liberă
Reducerea efectivului populaţiei este cauzată
de sporul natural negativ (mortalitatea este mai
înaltă decât natalitatea) şi creşterii sporului migratoriu negativ (mai mulţi oameni pleacă din
ţară decât vin). Balanţa negativă este o caracteristică nouă pentru Republica Moldova, deoarece pe parcursul a 46 de ani acest indicator a fost
pozitiv, cu valori destul de mari. Bunăoară, până
la începutul anilor ‘90 sporul natural anual era
mai mare de 10-12‰, iar până în anul 1970 de
15-20‰. Micşorarea valorilor balanţei naturale
negative s-a înregistrat ca urmare a micşorării
intense a natalităţii populaţiei şi creşterii lente a
mortalităţii populaţiei. Numai în perioada anilor 1990-2008 rata natalităţii populaţiei a scăzut
de la 17,7‰ la 10,7‰ sau cu circa 60%. Dacă
în anul 1990 s-au născut 77,1 mii copii, apoi în
anul 2008 doar 39,0 mii. În aceeaşi perioadă rata
mortalităţii populaţiei a crescut de la 9,7 ‰ la
11,8 ‰ sau cu 21,6%.
Schimbări în structura de vârstă
În rezultatul acestor transformări s-au stabilit unele tendinţe nefavorabile în structura de
vârstă a populaţiei exprimată în micşorarea semnificativă a populaţiei tinere. Astfel, în perioada
1989-2009 efectivul acestei categorii de populaţie a scăzut de la 1282 mii tineri până la 666 mii
sau de 1,9 ori. În acelaşi timp, efectivul populaţiei care a depăşit vârsta aptă de muncă s-a micşorat de la 663 mii persoane la 537 mii persoane,
sau cu 19%. Acest fapt se datorează creşterii vârstei de pensionare la bărbaţi şi la femei (cu doi
ani) şi a faptului că în această perioadă ajung la
vârsta de pensionare generaţiile anilor celui deal doilea război mondial, care se caracterizează
cu un efectiv mic. Asupra structurii demografice
influenţează şi fenomenul migraţiei. În perioada
postbelică pentru Republica Moldova a fost caracteristică o balanţă migratorie pozitivă destul
de mare. Începând cu anii 1994-1995 sporul migratoriu a populaţiei devine negativ cu tendinţe
lente de creştere. Această tendinţă are un impact
foarte mare nu atât asupra efectivului populaţiei,
cât asupra structurii demografice, sociale şi economice a populaţiei. Aceasta deoarece migrează
în special populaţia aptă de muncă, cu un nivel
înalt de instruire şi calificare, precum şi populaţia de vârstă reproductivă.
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Cum a evoluat speranţa de viaţă
în Republica Moldova în ultimii 40 de ani?

S

peranţa de viaţă reprezintă unul dintre
cei mai importanţi indicatori demografici, care caracterizează nivelul mortalităţii
în rândul populaţiei. În Republica Moldova
pe parcursul anilor 1965-2008, speranţa de
viaţă la naştere pentru bărbaţi s-a micşorat
cu 1,2 ani (de la 66,6 ani în 1965 la 65,3 ani
în 2008), în timp ce pentru femei a crescut cu
doar 1,6 ani (de la 71,5 ani în 1965 la 73,1 în
2008). În aceeaşi perioadă de timp în Franţa
speranţa de viaţă pentru bărbaţi a crescut cu
10,1 ani şi pentru femei cu 9,7 ani.

În ultimii 40 de ani indicatorii
speranţei de viaţă în Moldova
nu s-au schimbat
Imediat după sfârşitul celui de-al Doilea
Război Mondial în multe state s-a înregistrat
creşterea rapidă a duratei de viaţă, ca rezultat
al succeselor obţinute în lupta cu bolile infecţioase, în special în copilărie. În perioada menţionată în Moldova se evidenţiază o creştere rapidă a speranţei de viaţă astfel încât, către anul
1965 indicatorii acesteia aveau valori apropiate
de indicatorii unei ţări industrial dezvoltate,
precum este Franţa. În anul 1965, de exemplu,
speranţa de viaţă la naştere pentru bărbaţi în
Republica Moldova constituia 66,6 ani, iar pentru femei 71,6 ani. Aceasta însemna pe atunci,
cu un an mai puţin pentru bărbaţi şi trei ani
mai puţin pentru femei în comparaţie cu Franţa. Însă, începând cu mijlocul anilor ’60 ai secolului trecut, valorile speranţei de viaţă în Republica Moldova nu mai înregistrează o creştere.
Aceasta se explică prin faptul că succesele obţi-

În anul 2008 în R. Moldova speranţa de viaţă pentru bărbaţi a fost de 65,3 ani, iar pentru femei de 73,1 ani.

nute în tratarea bolilor infecţioase, ca rezultat al
utilizării antibioticelor, au fost epuizate. Printre
cauzele mortalităţii pe prim loc se află bolile
cardio-vasculare. S-a majorat mortalitatea populaţiei în urma alcoolismului, tabagismului şi
accidentelor rutiere. Astfel, creşterea din nou a
indicatorilor speranţei de viaţă a fost posibilă
doar prin stabilirea unui control asupra acestor
factori de risc şi a unui mecanism eficient de
prevenire a bolilor cardio-vasculare.
Dacă în Franţa au fost obţinute succese în
acest domeniu, atunci în Moldova – nu. Tocmai

de aceea începând cu jumătatea a doua a anilor
’60, secolul trecut, speranţa de viaţă la naştere
în Republica Moldova a fost în descreştere, pe
când în Franţa ea a continuat să crească. După
o perioadă de 40 de ani, diferenţa dintre valorile speranţei de viaţă la naştere în Republica
Moldova şi cele din Franţa a crescut până la 12
ani pentru bărbaţi şi 11 ani pentru femei. Altfel
spus, în prezent, un nou născut în Moldova va
trăi aproape acelaşi număr de ani ca şi acum 40
de ani, pe când un nou născut din Franţa – va
trăi cu 10 ani mai mult (figura 1).

Evoluţia speranţei de viaţă la naştere
în Republica Moldova

Figura 1. Evoluţia speranţei de viaţă la naştere în Republica Moldova şi
Franţa, anii 1959-2008 (Sursă: O. Penina, F. Meslé, J. Vallin, 2008)
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Speranţa de viaţă este un indicator demografic ce estimează numărul mediu de ani pe care i-ar trăi o persoană, dacă ratele de mortalitate specifice pe vârste ale unui an de referinţă ar rămâne neschimbate. De obicei, este citată ca speranţa de viaţă la naştere.
Mortalitatea adulţilor
creşte, iar mortalitatea
copiilor scade
Lipsa unei dinamici pozitive a speranţei de
viaţă la naştere în Republica Moldova pentru
o perioadă atât de îndelungată, nu semnifică
însă că probabilitatea decesului unui bărbat
contemporan în vârstă de 55 ani, este aceeaşi
precum a fost a bunelului sau al tatălui său
la vârsta respectivă. Caracteristica de bază a
evoluţiei mortalităţii bărbaţilor din Republica
Moldova constă în sporirea probabilităţii de
deces la vârsta aptă de muncă, în special, în
intervalul de vârstă 40-60 de ani. Astfel, probabilitatea de deces pentru un bărbat contemporan de 55 de ani este de două ori mai mare
decât a unui bărbat de aceeaşi vârstă în anul
1965. În cazul femeilor, creşterea probabilităţii
de deces este evidenţiată la vârste mai înaintate
şi este mai puţin pronunţată. În ceea ce priveşte
mortalitatea la copii şi tinerii adulţi, aceasta a
scăzut (figura 2).
S-a modificat structura
mortalităţii după
cauze de deces
Deşi speranţă de viaţă la naştere pe parcursul ultimilor 40 de ani practic nu s-a schimbat,
structura mortalităţii după cauze de deces a
suferit modificări semnificative. În Tabelul 1
sunt prezentate ratele standardizate ale mortalităţii pentru şapte grupe principale de cauze
de deces şi ponderea acestora în mortalitatea
totală. Dacă în anul 1965 la bărbaţi 16% din
decese au fost cauzate de bolile infecţioase şi
bolile sistemului respirator, atunci în anul 2008
ponderea lor s-a micşorat până la 9%. Mortalitatea provocată de boli cronice, accidente,
intoxicaţii şi traume, dimpotrivă, a crescut. În
primul rând, atrage atenţia creşterea semnificativă a mortalităţii din cauza bolilor tractului
gastro-intestinal. La bărbaţi ponderea acestei
grupe de cauze de deces s-a dublat, iar la femei

Tabelul 1. Structura mortalităţii după cauze
de deces în 1965 şi 2008 în Republica Moldova
Cauză de deces

Bărbaţi
la 100.000 de
%
locuitori*
1965 2008 1965 2008
69
33
4.8
1.8
168
139
11.7
7.6
164
243
11.4
13.3
809
1025 56.2
55.9
60
144
4.1
7.8
63
78
4.4
4.3
107
171
7.4
9.3
1439 1833 100.0 100.0
Femei
1965 2008 1965 2008
34
8
3.2
0.7
102
47
9.6
3.9
108
137
10.1
11.5
700
796
65.7
66.8
33
108
3.1
9.1
48
54
4.5
4.5
42
42
4.0
3.5
1066 1192 100.0 100.0

s-a triplat. La bărbaţi, de
Boli infecţioase şi parazitare
asemenea, s-a mărit ponBoli ale sistemului respirator
derea deceselor din cauza
Cancer
tumorilor, accidentelor, inBoli cardio-vasculare
toxicaţiilor şi traumelor.
Boli ale sistemului digestiv
Mortalitatea cauzată de
Alte maladii
boli ale sistemului cardioAccidente, intoxicaţii şi traume
vascular, avînd valori înalte
Total
în anul 1965, în 2008 a rămas aproximativ la acelaşi
nivel, fiind cauza principală
Boli infecţioase şi parazitare
de deces atât la bărbaţi, cât
Boli ale sistemului respirator
Cancer
şi la femei. Trebuie menţiBoli cardio-vasculare
onat că nivelul mortalităţii
Boli ale sistemului digestiv
din cauză maladiilor carAlte maladii
dio-vasculare s-a redus pe
Accidente, intoxicaţii şi traume
parcursul anilor 2006-2008.
Total
La bărbaţi rata standardi* calculată în raport cu o populaţie standard
zată a mortalităţii pentru
Sursă: O. Penina, F. Meslé, J. Vallin (2010)
această categorie de cauze
de deces a scăzut de la 1264
pând cu sfârşitul anilor ’80 se înregistrează o
în anul 2005 la 1025 în anul
2008 la 100000 populaţie, iar la femei – de la tendinţă stabilă de creştere a acesteia. În anul
951 la 796. Totuşi, reducerea mortalităţii s-a 2008 mortalitatea cauzată de această boală soprodus preponderent din contul populaţiei în cială a revenit la nivelul înregistrat la începutul
vârste avansate şi într-o mai mică măsură din anilor 1970.
contul celor în vârsta aptă de muncă. În preSănătatea cere
zent, este prematur să afirmăm stabilirea unei
acţiuni
complexe
tendinţe durabile de creştere a speranţei de viaÎn Republica Moldova, tendinţele mortaliţă la naştere.
tăţii în ultimele decenii sunt foarte alarmante
Mortalitatea
şi solicită acţiuni urgente întreprinse nu doar
din cauza tuberculozei –
prin implicarea statului, dar şi a societăţii în
tendinţă alarmantă
ansamblu. Sunt necesare măsuri complexe,
În pofida faptului că în ansamblu, în de- care ar cuprinde diverse domenii ale vieţii socurs de 40 de ani, mortalitatea cauzată de bo- ciale: sistemul de ocrotire a sănătăţii, protecţia
lile infecţioase şi bolile organelor respiratorii muncii, medicina preventivă, securitatea trafia scăzut, tendinţele recente ale mortalităţii în cului rutier, protecţia mediului ambiant, conrezultatul acestora sunt extrem de nefavorabi- trolul privind calitatea produselor alimentare
le. În primul rând, remarcăm aici tuberculoza şi a apei potabile. O importanţă majoră o are
(figura 2). După scăderea impresionantă, de la promovarea modului de viaţă sănătos şi formijlocul anilor ’60 ai secolului trecut, a numă- marea atitudinii responsabile a populaţiei faţă
rului deceselor cauzate de tuberculoză, înce- de propria sănătate.

Figura 2. Schimbări ale mortalităţii pe grupe de vârste, anul 2008
în raport cu anul 1965, Republica Moldova (în %)
(Sursă: O. Penina, F. Meslé, J. Vallin, 2008)

Figura 3. Rata standardizată a mortalităţii din cauza tuberculozei
în Republica Moldova, anii 1965-2008, bărbaţi
(Sursă: O. Penina, F. Meslé, J. Vallin, 2009)
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Ce descurajează femeile din Moldova
să aibă numărul dorit de copii?
Î

n Republica Moldova rata totală de fertilitate
(numărul mediu de copii ce revin la o femeie de
vârstă fertilă) înregistrată în ultimii ani este de 1,21,27 copil per femeie. Valori relativ mai înalte sunt
înregistrate în mediul rural (1,6-1,7), iar cele mai
scăzute în municipiul Chişinău, unde rata de fertilitate în ultimii cinci ani se menţine sub 1,0, adică o
femeie are în medie mai puţin de un copil.
Femeile din Moldova
îşi doresc doi copii
În prezent, cuplurile îşi determină conştient numărul dorit de copii şi eşalonarea naşterilor (distanţa
dintre naşteri) prin folosirea metodelor de planificare
familială. Totuşi, acţiunile ce determină orientările reproductive sunt profund corelate cu nevoia de a avea
copii, condiţiile de trai şi sistemul dispoziţiilor valorice
intra şi extra familiale care apreciază situaţia drept favorabilă sau nefavorabilă pentru satisfacerea nevoii de
a avea copii.
Studiul „Comportamentul reproductiv al femeilor din mun. Chişinău: caracteristici şi factori
determinanţi”[1] realizat pe un eşantion de 600 femei de vârstă fertilă, a permis delimitarea factorilor
ce condiţionează sau demotivează naşterea unui copil. Contingentul feminin fertil este orientat spre un
“model cultural favorabil familiei cu copii”, apreciind
că numărul ideal de copii în familie este nu mai mult
de doi copii, iar la nivelul intenţiilor personale femeile planifică ori au planificat să aibă doi copii. Refuzul
conştient de a naşte un copil nu este specific pentru
femeile moldovence, iar naşterea cel puţin a unui copil
a devenit o normă socială.
Lipsa banilor şi a spaţiului locativ
descurajează naşterea copiilor
În pofida percepţiei generale şi a intenţiilor iniţiale ale moldovencelor de a avea mai mulţi copii, realitatea demonstrează contrariul – după apariţia primului
copil, tot mai multe femei de vârstă fertilă amână în
timp sau abandonează definitiv ideea celui de-al doilea copil. Din totalul respondentelor cu un copil 23,6%
nu mai planifică naşterea celui de-al doilea, acest lucru
evidenţiind, de fapt, o tendinţă de acceptare a modelului familiei cu un copil. Demonstrat prin studii
sociologice ample[2], planurile şi intenţiile reproductive sunt instabile în timp, fiind influenţate de diverşi
factori şi evenimente asociate cu nivelul de trai al populaţiei, problemele cu care se confruntă, consecinţele
situaţiei socio-economice din ţară.
Evoluţia ratei totale de fertilitate
în Republica Moldova

În topul barierelor ce descurajează intenţia de a
naşte (încă) un copil, fiecare a doua respondentă a indicat în primul rând factorii socio-economici: problemele
financiare (56%) şi lipsa spaţiului locativ (44%), importanţa acestora fiind mai mare pentru femeile cu unul şi
mai mulţi copii. De altfel, la întrebarea despre mărimea
veniturilor pe care le au, respondentele cu unul şi mai
mulţi copii sunt mai critice, 1/3 atribuindu-se în categoria familiilor ce le ajung bani doar pentru produse
alimentare, dar nu şi pentru haine, dintre care circa
13% spun că se descurcă cu mare greu, abia ajungândule bani pentru alimentaţie. Aprecierea lipsei spaţiului
locativ drept o barieră în planificarea celui de-al doilea
copil este argumentată atât de frecvenţa înaltă a respondentelor ce nu dispun de spaţiul propriu, circa 46%
locuiesc la gazdă, cămin sau părinţi, cât şi de nivelul
general de nemulţumire faţă de condiţiile locative.
Femeia – între dorinţa de a avea
copii şi necesitatea de a munci
Un alt factor ce determină amânarea naşterilor
este activitatea profesională. Fiecare a şasea respondentă spune că dorinţa de a face studii/carieră stă în calea
deciziei de a avea unul sau mai mulţi copii. În acelaşi
timp, un factor semnificativ identificat aici, în special în
rândul respondentelor cu un copil, este „lipsa timpului
pentru creşterea şi educarea copilului”. De altfel, datele
studiului arată că majoritatea femeilor (75,7%) din cele
care au născut şi 56,6% din cele care nu au născut sunt
implicate activ pe piaţa muncii, aceasta fiind argumentat, în primul rând, prin necesitatea de a avea o sursă de
venit (74,8%), după care prin nevoia de autorealizare şi
autonomie (41%) şi independenţă financiară (38%). Ca
urmare, plasată între rolurile şi atribuţiile familiale, părinteşti şi cele profesionale, femeia, în special în vârstă
aptă de muncă, şi respectiv în vârstă fertilă, este supusă
unei presiuni duble.
În lipsa unui spectru larg de servicii extrafamiliale calitative de creştere şi educare a copiilor, precum
şi a accesului la ele, implicarea activă pe piaţa muncii
privează femeile de timpul necesar pentru creşterea
copilului. Femeile optează mai degrabă pentru amânarea intenţiilor reproductive, în special naşterea celui
de-al doilea copil, în favoarea serviciului, nu atât din
dorinţa de afirmare şi dezvoltare a carierei, cât pentru
sporirea bugetului familiei şi acoperirea cheltuielilor
de consum şi întreţinerii curente.
Starea de sănătate şi confortul
psihosocial influenţează decizia
de a avea copii
Un alt factor important – sănătatea – completează
şirul barierelor în împlinirea dorinţei materne, fiind
menţionat de 14,5% dintre femeile intervievate şi de
13,2% dintre respondentele cu un copil. Justificarea
acestei alegeri constă şi în aprecierea propriei stări de
sănătate. Circa 10% dintre femeile cu un copil afirmă că
starea lor de sănătate este rea sau foarte rea, iar 12,2%
susţin că sănătatea fizică nu le permite o altă naştere.
Decizia femeilor luată în favoarea naşterii unui
(alt) copil este determinată de importanţa atribuită
unor factori economici, sociali şi psihologici. Con-

În anul 2008 rata totală de fertilitate în Moldova a
constituit 1,28, adică o moldoveancă de vârstă fertilă
a avut în medie un copil.
statăm că aceşti factori joacă un rol mai semnificativ
pentru femeile fără copii în raport cu intervievatele
ce au copil(i). Astfel, într-o măsură mai mare, decizia
femeilor de a naşte sau nu, se raportează la factorii
externi: situaţia financiară; condiţiile locative de trai;
serviciile de îngrijire şi educare a copilului şi accesul la
ele. O particularitate este că în luarea deciziei femeile
atribuie o importanţă mai mare activităţii profesionale a soţului/partenerului, decât activităţii profesionale
proprii. Acest fapt poate fi explicat prin specificul cultural şi modelul familiei patriarhale unde bărbatul este
considerat „capul familiei” şi întreţinătorul principal
ca urmare a tradiţiilor şi stereotipurilor prezente în
comportamentul populaţiei.
O importanţă deosebită se atribuie şi confortului
psihosocial, deoarece respondentele fără copii şi cele
cu un copil oferă valori înalte prezenţei unui partener
potrivit, serviciilor de asigurare şi protecţie socială, dar
şi posibilităţii de a lua un concediu parental/de îngrijire
a copilului.
Se cer politici nataliste diferenţiate
În concluzie, rezultatele obţinute în cadrul studiului demonstrează necesitatea unei abordări diferenţiate în elaborarea şi implementarea politicilor de
stimulare a natalităţii, fapt determinat de diversitatea
factorilor ce influenţează orientările reproductive ale
populaţiei. Pentru Republica Moldova factorul teritorial este unul care determină diferenţa în nivelele
natalităţii. Stimularea natalităţii în mediul urban, la
femeile cu un nivel înalt de educaţie, reprezintă o problemă prioritară. Rezultatele cercetării demonstrează
că pentru comportamentul familiilor contemporane,
în special pentru femeile încadrate în câmpul muncii,
este important accesul la servicii medicale de calitate,
asistenţă socială, servicii calitative pentru creşterea si
îngrijirea copilului, condiţii favorabile pentru îmbinarea rolurilor familiale, părinteşti şi profesionale.
Note:
1. Studiul a fost realizat de către Sectorul Demografie al Institutului Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice, AŞM (coordonator Gagauz O.),
mai-august 2009.
2. Родители и дети, мужчины и женщин в семье и обществе.
Выпуск 1 (Под науч.ред. Т.М.Малевой, О.В.Синявской). –
Москва, НИСП, 2007; Hans-Peter Kohler. Детерминанты низкой
рождаемости в Европе // EntrNous. Европейский журнал по
сексуальному и репродуктивному здоровью, Nr.63, 2006.
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Reforma de pensionare –
instrument nepopular, dar necesar

stăzi, una din nouă persoane pe glob este
mai în vârstă de 60 de ani. Îmbătrânirea demografică este o problemă gravă pentru regiunea central şi est-europeană, inclusiv pentru Republica Moldova. Dilema care apare în raport cu
fenomenul îmbătrânirii este următoarea: trăim
în sărăcie sau muncim pentru a trăi mai bine? Şi
dacă vom trăi mai bine, oare vom trăi mai mult?
Aceste întrebări succinte, dar complexe, necesită
o soluţie chibzuită şi de durată.

Cauzele îmbătrânirii
Pentru Republica Moldova cel mai grav lucru,
în opinia demografilor, este îmbătrânirea accentuată a populaţiei într-un timp foarte scurt, intrarea în
categoria vârstnicilor a persoanelor bătrâne-bătrâne care necesită cheltuieli mari pentru întreţinere.
Primul factor care generează îmbătrânirea
demografică este reducerea drastică a natalităţii,
urmat de migraţia tinerilor şi creşterea lentă a speranţei de viaţă la naştere. Pe lângă aceştia, există un
set larg de factori de ordin social şi economic care
nu sunt mai puţin importanţi. În acelaşi timp este
de menţionat că ţările dezvoltate au devenit bogate
înainte de a deveni îmbătrânite, inclusiv Europa,
pe când Republica Moldova a îmbătrânit înainte
de a fi dezvoltată. Aceasta este una din diferenţele
distinctive ale evoluţiei acestui fenomen.
Care este pragul îmbătrânirii demografice?
Conform standardelor internaţionale, coeficientul îmbătrânirii populaţiei de 12%1 este clasificat
drept un coeficient de „îmbătrânire demografică”.
Îmbătrânirea populaţiei este un fenomen cu redresare de lungă durată. Coeficientul îmbătrânirii
de 14% (16% pentru populaţia rurală) este apreciat ca stare avansată a fenomenului vizat. În studiile internaţionale, din perspectiva continuităţii
demografice, coeficientul îmbătrânirii populaţiei
de 16% este calificat ca unul critic, care nu poate fi
redresat fără eforturi economice. Către anul 2050
cota populaţiei îmbătrânite va fi de 35%-50% din
populaţia ţării în vârsta de peste 60 ani.
Efectele îmbătrânirii
Pe de o parte, este vorba de efectul economic,
când se reduce numărul populaţiei economic active, dar se măreşte numărul celor care consumă
bunuri economice, forţa de muncă devine mai
puţin productivă economic, dar mai scumpă, se
reduce potenţialul de cumpărare al populaţiei etc.
Pe de altă parte, vorbim despre efectul social, când
se reduce cota populaţiei de vârstă şcolară, intrăm
1 Conform scării lui J.Beaujeu-Garnier, coeficientul popula-

ţiei în vârstă de 60 ani şi peste la 100 locuitori, cu valoarea
indicatorului 12 şi mai mult, se clasifică drept un coeficient
de „îmbătrânire demografică”.

În Republica
Moldova femeile
se pensionează
la 58 de ani, iar
bărbaţii la 62 de
ani. O soluţie ar fi
egalarea vârstei de
pensionare sau, cel
puţin, micşorarea
acestei diferenţe.

Evoluţia vârstei medii în RM (datele recensămintelor)

este în realitate cu mult mai mică, abia atingând
56 de ani, pe motiv că o bună parte din populaţie,
estimată la circa 120 mii de pensionari sau fiecare al cincilea, se pensionează mult mai devreme
de această vârstă, ceea ce denotă că ei consumă
o bună parte din dividendele de pensii. Pe de altă
parte, o soluţie ar fi majorarea lentă a vârstei de
pensionare, cu o lună sau două la fiecare generaţie
de pensionari, cum a procedat, de exemplu, Cehia
şi Elveţia pentru a reduce presiunea economică
asupra sistemului de pensionare.
Cât priveşte experienţa statelor europene în
acest domeniu, atunci ele pot fi divizate în două categorii: cele care merg pe ideea majorării censului
Majorarea vârstei
de pensionare (UE) şi cele care rămân conservative
de pensionare – da sau ba?
în acest sens (Rusia). Până la urmă, creşterea vârÎn aceste condiţii devine evidentă necesitatea stei de pensionare este inevitabilă din simplul mounei reforme pentru atenuarea parţială a efecte- tiv că speranţa de viaţă la naştere este în creştere.
lor negative ale fenomenului îmbătrânirii. O priPentru Republica Moldova o soluţie de momă soluţie ar fi majorarea vârstei de pensionare, ment ar fi egalarea vârstei de pensionare pentru
deşi aici există argumente pro şi contra. Motivul bărbaţi şi femei, sau cel puţin diminuarea diferende bază împotriva acestei idei rezidă în faptul că ţei de vârstă dintre ei. Având în vedere că femeile
avem o speranţă de viaţă la naştere modestă, de 69 şi-au diminuat funcţia reproductivă (ele au o sinani, şi o supramortalitate masculină. Fiecare per- gură naştere pe parcursul vieţii reproductive) şi au
soană contribuie cu dividende de pensie, dar nu o speranţă de viaţă mai mare decât a bărbaţilor, ar
le consumă. În acelaşi timp, vârsta de pensionare fi raţional să atingă vârsta de pensie la 60 de ani. În
acelaşi timp, pentru a
fi corecţi şi echitabili,
Modificările în structura demografică între
trebuie să fie majoradouă recensăminte a populaţiei Republicii Moldova
te pensiile persoanelor care urmează să
se pensioneze. Dacă
în prezent acestea
constituie 20% la sută
din salariul mediu, ar
trebui să ajungem cel
puţin 50-60% pentru
a evita tensiunile sociale, neîncrederea,
dar şi pentru a oferi
un sprijin consistent
celor care umează
să intre în vârsta de
pensionare, îngrijindu-ne de sănătatea şi
bunăstarea lor.
în aşa-numita criză a gradiniţelor, urmată de criza
şcolară, se reduc cheltuielile pentru sistemul de
învăţământ, cresc cele pentru îngrijirea pensionarilor. Altfel spus, îmbătrânirea pentru ţară este
identificată ca o creştere a sărăciei, deoarece fiecare a patra persoană se va întreţine din pensie, ceea
ce constituie doar 50% din coşul minim de consum. Serviciile devin inaccesibile pentru o mare
parte a populaţiei şi nu corespund cererii şi specificului vârstei. Totodată, sistemul intră treptat în
incapacitate de plată, pensiile se reduc, de regulă
potenţialul de cumpărare al pensionarilor este
mic, creşte presiunea asupra celor care muncesc.
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Culegerea „Populaţia Republicii Moldova pe vârste şi sexe, în profil teritorial la 1 ianuarie 2008”
Este a doua publicaţie de acest gen a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova
şi conţine date privind numărul şi structura populaţiei pe vârste şi sexe în profil teritorial.
Informaţia este prezentată fără datele localităţilor din partea stângă a Nistrului şi municipiul Bender. Culegerea este destinată cercului larg de utilizatori ai datelor statistice de nivel
central şi local.
Culegerea statistică „Populaţia şi
procesele demografice în Republica Moldova”
Ediţia 2009 conţine date statistice despre împărţirea administrativ-teritorială a ţării şi serii de date statistice cu privire la numărul şi structura demografică a populaţiei, precum şi la mişcarea ei naturală (născuţi, decedaţi, căsătorii,
divorţuri) şi migratorie (internaţională) în anii 2001-2009.
Publicaţiile în format electronic sunt disponibile
pe http://www.statistica.md
Ghidul „Populaţia – Definiţii şi indicatori”
Este versiunea adaptată pentru R. Moldova a Population
Handbook publicat de Population Reference Bureau. Este
o sursă de referinţă în domeniul demografiei, fiind adresat
jurnaliştilor, politicienilor, profesorilor, studenţilor şi persoanelor interesate de demografie. Ghidul explică într-o
formă succintă şi comprehensivă noţiunile de bază despre
fertilitate, mortalitate şi mişcarea populaţiei.
Publicaţia în format electronic este disponibilă
pe www.unfpa.md, compartimentul Publicaţii
Cartea Verde a Populaţiei Republicii Moldova
Autori: Constantin Matei, Gheorghe Paladi, Valeriu Sainsus, Olga Gagauz
Prezenta lucrare a fost realizată în baza deciziei Comisiei Naţionale pentru Populaţie şi Dezvoltare (CNPD) din Republica Moldova, cu suportul financiar şi metodologic al UNFPA.
Studiul conţine o analiză amplă şi comprehensivă a situaţiei demografice începând cu anul
1990 şi până în anul 2008. El reprezintă un instrument util de lucru pentru specialiştii în
demografie şi o sursă valoroasă de informaţie pentru politicieni, economişti, profesori, studenţi şi pentru toţi cei interesaţi de demografie.
Publicaţia în format electronic este disponibilă pe www.unfpa.md, compartimentul Publicaţii
Monografia „Îmbătrânirea populaţiei în Republica Moldova: consecinţe economice şi sociale”
Autori: Gheorghe Paladi, Olga Gagauz, Olga Penina
Prezenta lucrare se bazează pe date statistice şi empirice şi propune, într-o formă succintă
şi accesibilă, descrierea evoluţiei structurii populaţiei R. Moldova, a fenomenului îmbătrânirii populaţiei, inclusiv în profil administrativ-teritorial. În baza proiectărilor demografice realizate pentru prima jumătate a secolului XXI se examinează evoluţiile posibile a efectivului şi structurii pe vârste ale populaţiei R. Moldova, consecinţele economice şi sociale
ale acestora. Sunt propuse unele recomandări ce ţin de elaborarea politicilor demografice.
Lucrarea se adresează specialiştilor organelor de resort, cercetătorilor ştiinţifici, studenţilor
şi tuturor celor preocupaţi de problemele socio-demografice.
Publicaţia în format electronic este disponibilă pe www.unfpa.md, compartimentul Publicaţii

