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Сажетак
У ра ду се ана ли зи ра ју круп не де мо граф ске про ме не код нас 

и у све ту, ко је се пр вен стве но огле да ју у пер ма нент ном про це су 
ста ре ња ста нов ни штва. По себ но се раз ма тра ју еко ном ски аспек ти 
ста ре ња по пу ла ци је. Због по гор ша ног од но са бро ја оних ко ји ра де 
пре ма они ма ко ји при ма ју пен зи је, до шло је прак тич но до кра ха 
пен зи о ног си сте ма. Не по вољ не де мо граф ске тен ден ци је у Ср би-
ји већ ће у овој де це ни ји про у зро ко ва ти сма ње ње ста нов ни штва 
рад ног уз ра ста од око 8%, што ће се не га тив но од ра зи ти на функ-
ци о ни са ње тр жи шта ра да, од но сно на рад ни по тен ци јал бу ду ћег 
при вред ног ра ста. По тен ци јал ни и рас по ло жи ви људ ски ка пи тал 
ће се сма њи ти, а на ста вак ста ре ња ста нов ни штва ће по ја ча ти већ 
иона ко ве ли ки при ти сак на си стем со ци јал не за шти те, на ро чи то на 
пен зи је и здрав ство.

У ра ду се ука зу је не са мо на про бле ме по сто је ћег пен зи о ног 
си сте ма, већ и на мо гућ но сти пре ва зи ла же ња еко ном ских про бле-
ма на ста лих због ста ре ња ста нов ни штва и то пр вен стве но ну жном 
пен зи о ном ре фор мом, као и раз ма тра њем мо гућ но сти за уки да ње 
зва нич не ста ро сне гра ни це пен зи о ни са ња. На кра ју се да је и кра ћи 
осврт и на ве о ма зна чај не по зи тив не еко ном ске ефек те ко је до но си 
про ду же ње оче ки ва ног жи вот ног до ба. 
Кључ не ре чи: ста нов ни штво, пен зи о ни си стем, “pay as you go» си стем, 

пен зи о ни фонд, ху ма ни ка пи тал. 

Ста ро сна струк ту ра ста нов ни штва у по стин ду стриј ском 
дру штву се по след њих де це ни ја бит но ме ња. Она по ста је све не по-
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вољ ни ја јер се удео ста ри је по пу ла ци је по ве ћа ва, док је удео мла-
дих све ма њи. Ове про ме не су ка рак те ри стич не и за Ср би ју, иако се 
она по сте пе ну еко ном ске раз ви је но сти не мо же свр ста ти у раз ви-
је не по стин ду стриј ске зе мље. У ве ћи ни зе ма ља у раз во ју и да ље је 
удео мла де по пу ла ци је ве ли ки, за хва љу ју ћи још увек ви со кој сто пи 
но во ро ђе них и спо ри јем про ду жа ва њу жи вот ног ве ка, ма да је и код 
ових зе ма ља већ  при су тан тренд ста ре ња ста нов ни штва, али је још 
увек мла да по пу ла ци ја до ми нант на.

У на ред ним де це ни ја ма оче ку је се да ће се про цес де мо граф-
ских про ме на још ви ше убр за ти по ве ћа ва ју ћи удео ста ре и сма њу-
ју ћи удео мла де по пу ла ци је. Ове про ме не ће из ко ре на про ме ни ти 
од нос рад но ак тив ног и рад но не ак тив ног ста рог ста нов ни штва.

Јед на од кључ них по сле ди ца ових про ме на је из ме на од но са 
ка пи та ла и ра да. Сто па при но са на ка пи тал ће се сма њи ва ти јер ће 
по ну да ка пи та ла у од но су на по ну ду рад не сна ге би ти све ве ћа. За-
ра де ће се по ве ћа ва ти, због све ма ње по ну де рад не сна ге услед све 
ма њег уче шћа мла де по пу ла ци је у укуп ном бро ју ста нов ни ка. Ове 
про ме не ће угро зи ти бла го ста ње ста ри је по пу ла ци је ко ја ће жи ве-
ти од пен зи ја. По сто је ћи пен зи о ни си сте ми  се углав ном за сни ва ју 
на фи нан си ра њу пен зи ја из те ку ћих при ло га тре нут но за по сле них. 
Због све не по вољ ни јег од но са  бро ја оних ко ји ра де и упла ћу ју до-
при но се у пен зи о ни фонд и оних ко ји при ма ју пен зи је, до ћи ће до 
ве ли ког рас ко ра ка из ме ђу рас по ло жи вих сред ста ва за пен зи је, ко ја 
упла ћу је све ма њи број за по сле них и све ве ћих по тре ба за ис пла-
ту пен зи ја, због по ве ћа ња бро ја ли ца ко ја има ју пра во на при ма ње 
пен зи ја.

Не из бе жна по сле ди ца све не по вољ ни јег од но са оних ко ји 
ра де и оних ко је има ју пра ва на пен зи је ће би ти или сма ње ње пен-
зи ја или по ве ћа ње до при но са за по сле них. Ове две ме ре се, на рав-
но, мо гу ком би но ва ти у од ре ђе ној ме ри. Но, про блем се ти ме не ре-
ша ва. Сни жа ва ње пен зи ја зна чи ло би, ка да је Ср би ја у пи та њу, још 
ве ће си ро ма штво за иона ко ве ли ки број си ро ма шних пен зи о не ра. 
По ве ћа ње до при но са за по сле них, с дру ге стра не, по ску пљу је рад 
и не по вољ но ути че на кон ку рент ност при вре де чи ме се ду го роч но 
ума њу ју мо гућ но сти еко ном ског раз во ја, од че га, из ме ђу оста лог 
за ви се и мо гућ но сти др жа ве да из два ја сред ства за  пен зи је. Због 
то га, да би пре ва зи шле овај про блем, ве ћи на раз ви је них зе ма ља 
при пре ма ре фор ме пен зи о ног си сте ма.

За пра во, пен зи о на ре фор ма је го ди на ма, па и де це ни ја ма 
глав на др жав на бри га зе ма ља ши ром све та. По све ће ност пи та њи-
ма ре фор ме пен зи о ног си сте ма при сут на је ка ко у раз ви је ним та ко 
и у зе мља ма у раз во ју. Пен зи о не ре фор ме су ну жне из ви ше раз ло-
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га. Не са мо због де мо граф ских про ме на, о ко ји ма смо го во ри ли, и 
ко је се пре вас ход но од но се на ста ре ње ста нов ни штва због опа да ња 
сто пе фер ти ли те та и про ду жа ва ња оче ки ва ног жи вот ног ве ка, већ 
и због круп них про ме на на тр жи шту ра да. Ве ли ка и ис трај на не-
за по сле ност, сма њи ва ње стал них и ста бил них по сло ва и ши ре ње 
си ве еко но ми је, су све при сут ни ји на тр жи шту ра да.  

Гло бал на фи нан сиј ска и еко ном ска кри за, под сти чу ћи ра пид-
но по ве ћа ње јав ног де фи ци та и за ду же но сти, до дат но је за о штри ла 
про блем обез бе ђе ња еко ном ски одр жи вих и со ци јал но пра вед них 
пен зи ја, те ра ју ћи вла де да убр за ју ре форм ске про це се да би обез-
бе ди ле одр жи вост  пен зи о ног си сте ма.

Да би ука за ли на основ не еко ном ске  аспек те  ста ре ња ста-
нов ни штва у на став ку ће мо, по ред ана ли зе про ме на кључ них де-
мо граф ских трен до ва и еко ном ских ефе ка та тих про ме на да ти по-
се бан осврт на по тре бу пред у зи ма ња од го ва ра ју ћих ме ра ка ко би 
се пред у пре ди ле не пов љне еко ном ске по сле ди це ста ре ња по пу ла-
ци је, ме ђу ко ји ма је ре фо ма пен зи о ног си сте ма, сва ка ко, нај зна чај-
ни ја.

ДЕМОГРАФСКЕПРОМЕНЕУСВЕТУ

Ста нов ни штво, ње го ва ве ли чи на и струк ту ра, при вла чи ли су 
па жњу на уч ни ка, ми сли ла ца и др жав ни ка још у ве о ма да ле кој про-
шло сти. Рим ска им пе ри ја и Ки на вр ши ле су пе ри о дич на пре бро ја-
ва ња од ре ђе них ка те го ри ја по пу ла ци је, ко ја су би ла ве о ма слич на 
мо дер ним по пи си ма ста нов ни штва. Свр ха ових ра них са гле да ва ња 
оп се га и струк ту ре по пу ла ци је би ла је ад ми ни стра тив не или еко-
ном ске при ро де. Ин те ре со ва ње за про бле ме по пу ла ци је у Евро пи 
по чи ње да би ва све ве ће у XVI ве ку. У пе ри о ду од XVI до XVI II 
ве ка  као глав ни под сти ца ји за са гле да ва ње по пу ла ци о них про ме на 
у европ ским зе мља ма би ли су по ли тич ке, еко ном ске или чак ре ли-
ги о зне при ро де. 

Ка ко су у овом пе ро ду мно ге зе мље би ле си ро ма шне због 
не до вољ не про из вод ње до ба ра за жи вот, ма да се сма тра ло да те 
зе мље има ју мно го ве ће мо гућ но сти с об зи ром на рас по ло жи ве 
ре сур се, то се до шло до за кључ ка да је глав ни узрок си ро ма штва  
не до во љан број ста нов ни ка. На овој те зи се за сни ва ло уче ње по пу-
ла ци о ни ста, ко ји су сма тра ли да ка да би у не кој зе мљи би ло ви ше 
ста нов ни ка, при род ни по тен ци ја ли би се ви ше ис ко ри шћа ва ли и 
зе мља би би ла бо га ти ја. У скла ду са ова квим по гле дом по пу ла ци-
о ни ста др жа ве су по че ле под сти ца ти по раст ста нов ни штва свим 
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сред стви ма ко ји ма су рас по ла га ле. Све до сре ди не осам на е стог ве-
ка еко но ми сти су би ли је дин стве ни у по пу ла ци о ни стич ком ста ву 
да је број но и рас ту ће ста нов ни штво нај ва жни ји ин ди ка тор бо гат-
ства, да је ста нов ни штво глав ни узрок бо гат ства. Они су сма тра ли 
да је ста нов ни штво бо гат сво са мо по се би, да је оно нај ве ћи ка пи-
тал ко ји по се ду је сва ка зе мља. Њи хов кључ ни став је био да под 
вла да ју ћим усло ви ма по раст бро ја гла ва до во ди до по ра ста до хот ка 
по гла ви. Но, већ од по ло ви не осмна е стог и по себ но у де вет на-
е стом ве ку пре о вла дао је су про тан ан ти по пу ла ци о ни стич ки став, 
од но сно мал ту зи јан ски по глед, ко ји је по раст ста нов ни штва ви део 
као глав ни узрок си ро ма штва и гла ди.1) 

То ком XIX ве ка по пу ла ци ја Евро пе се ви ше не го удво стру чи-
ла, али се по пу ла ци ја остат ка све та уве ћа ла за са мо 20 про це на та. 
На су прот то ме у XX ве ку до шло је до успо ра ва ња по пу ла ци о ног 
ра ста у Евро пи и ве ли ког убр за ња ра ста ста нов ни штва у остат ку 
све та, ко је је на ро чи то ин тен зи ви ра но по сле Дру гог свет ског ра та. 
Нај ва жни ји узрок ве ли ког по ве ћа ња бро ја свет ског ста нов ни штва 
био је ве ли ки пад сто пе мор та ли те та. Као по сле ди ца ши ре ња за пад-
не тех но ло ги је јав ног здра вља, здрав стве не за шти те, ме ди цин ске 
не ге и ин тен зи ви ра ња по љо при вред не про из вод ње, сто пе мор та-
ли те та су ра пид но опа ле у зе мља ма Тре ћег све та. Кључ на по сле ди-
ца па да сто пе мор та ли те та би ла је на гло про ду жа ва ње оче ки ва ног 
жи вот ног ве ка. По чет ком XX ве ка, оче ки ва ни жи вот ни век био је 
ма њи од 50 го ди на чак и у нај ра зви је ни јим зе мља ма. На при мер у 
Сје ди ње ним Аме рич ким Др жа ва ма 1890. го ди не за при пад ни ке бе-
ле по пу ла ци је оба по ла био је 47,3 го ди не, а за ста нов ни ке не бе ле 
по пу ла ци је са мо 33,0 го ди не. У Швед ској, ко ја је има ла из у зет но 
ду го веч не љу де, у пе ри о ду од 1881. до 1890. го ди не оче ки ва ни жи-
вот ни век му шка ра ца био је 48,5, а же на 51,5 го ди на. По чет ком XX 
ве ка  про се чан жи вот ни век у не за пад ном све ту био је знат но ни-
жи, је два не што ви ши од оног у древ ном Рим ском цар ству. На при-
мер, у Ин ди ји  је из но сио са мо 26,8 го ди на чак и 1931. го ди не. До 
по ло ви не XX ве ка жи вот ни век по рас тао је у раз ви је ним зе мља ма 
За па да на пре ко 60 го ди на, док у остат ку све та  про сеч ни жи вот ни 
век ни је до сти гао ни ону вред ност ко је су зе мље За па да има ле на 
по чет ку про шлог ве ка. Ме ђу тим, од окон ча ња Дру гог свет ског ра-
та па на да ље, до шло је до ве ли ког по ве ћа ња оче ки ва ног жи вот ног 
ве ка у це лом све ту.2) Свет ски тренд у кре та њу по пу ла ци је ка ко у 
раз ви је ним, та ко и у не раз ви је ним зе мља ма је, та ко ђе опа да ње сто-

1)  Види: Schumpeter, J. (1975). Povijestekonomskeanalize (Zagreb: Informator).

2) Камерон, Р., Нил, Л. (2011). Краткаекономскаисторијасвета–одпалеолитскогдоба
доданас (Београд: Службени гласник).
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пе на та ли те та, што је, с дру ге стра не, до при не ло убр за њу про це са 
ста ре ња, по ред про ду же ња оче ки ва ног жи вот ног ве ка, ко је је, без 
сум ње, од лу чу ју чи фак тор овог про це са.

Гра фи кон 1. Односрадноактивнепопулације(15-65)
премаукупноодраслојпопулацији(16-90)

Извор: Vo gel i dr. (2013).
Ста ре ње ста нов ни штва је свет ски тренд при су тан ка ко у раз-

ви је ним зе мља ма, та ко и у остат ку све ту. Раз ли ка је у ни воу за-
сту пље но сти ста ре по пу ла ци је. У раз ви је ним зе мља ма ста ро сна 
струк ту ра је мно го не по вољ ни ја не го у зе мља ма у раз во ју, ко је се 
још увек мо гу сма тра ти мла дим по пу ла ци ја ма. Ови трен до ви се ја-
сно ви де на гра фи ко ни ма 1. и 2. Удео рад но ак тив не по пу ла ци је (са 
16 до 64 го ди не) у укуп но од ра слој по пу ла ци ји (са 16 до 90 го ди на) 
је у стал ном опа да њу. Оче ку је се да ће се овај тренд ин тен зи ви ра ти 
у пр вој по ло ви ни овог ве ка. Та ко 2050. го ди не удео рад но ак тив не 
по пу ла ци је тре ба у ин ду стри ја ли зо ва ним зе мља ма да бу де око 68% 
а 1950. го ди не из но сио је око 84%. У зе мља ма у  раз во ју, тренд је 
истог сме ра са мо од но си мла де и ста ре по пу ла ци је су знат но по-
вољ ни ји. Та ко 2050. го ди не удео рад но ак тив не по пу ла ци је у овим 
зе мља ма оче ку је се да из но си око 82% у од но су на укуп но од ра слу 
по пу ла ци ју,  док је 1950. из но сио око 92%.
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Графикон2.Односстарепопулације(60-90)
уодносунарадноактивнупопулацију(16-64)

Извор: Vo gel i dr. (2013).
 Про блем ста ре ња ста нов ни штва се исто та ко до бро мо же са-

гле да ти и по сма тра њем од но са ста рих (са 65 до 90 го ди на) у од но-
су на рад но ак тив но ста нов ни штво (са 16 до 64 го ди не). Сре ди ном 
овог ве ка, 2050. го ди не, од нос ста ре по пу ла ци је и рад но ак тив не 
по пу ла ци је ће се по гор ша ти, у раз ви је ним зе мља ма, са око 18% у 
1950. на око 44% у 2050, док ће у зе мља ма у раз во ју ове про ме не 
би ти знат но уме ре ни је, па ће се про це нат ста ре по пу ла ци је у од но-
су на рад но ак тив но ста нов ни штво по ве ћа ти са око 9% у 1950. на 
око 21% у 2050. го ди ни.3) 

Ка ко ће се ме ња ти струк ту ра ста нов ни штва, од но сно ко ли-
ко ће се по ве ћа ва ти удео ста ре по пу ла ци је у укуп ној по пу ла ци ји 
у све ту, од но сно ње го вим ре ги о ни ма мо же се ви де ти из та бе ле 1.

Удео ста ре по пу ла ци је (65+) у све ту по ве ћа ће се са 8% у 
2010. на 16% у 2050. го ди ни. За че тр де сет го ди на удео ста ре по пу-
ла ци је у укуп ној по пу ла ци ји све та ће се удво стру чи ти. У раз ви је-
ним зе мља ма ће 2050. би ти чак 26% ста рог ста нов ни штва. 

3) Ове прогнозе су дате у раду: VOGEL, E., LUDWIG, A.,  BÖRSCH-SUPAN, A. (2012). 
“Aging and Pension Reform: Extending the Retirement Age and Human Capital Formation”, 
Working Paper No. 1476,  European Central bank http://www.nber.org/papers/w18856 .
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Табела1.Удеопопулације65+
уукупнојпопулацијиусветуирегионима

2010 2050
Свет   8 16
Раз ви је не зе мље 16 26
Ма ње раз ви је не зе мље   6 15
Ма ње раз ви је не зе мље без Ки не   5 13
Афри ка   3  7
Ази ја   7 18
Ки на   8 24
Евро па 16 28
Ла тин ска Аме ри ка и Ка ри би   7 19
Се вер на  Аме ри ка 13 21
Оке а ни ја 11 19

Извор: ILO World Se cu rity re port 2010-11.
Де мо граф ска бу дућ ност Ср би је је чак не по вољ ни ја и од оне 

ко ја оче ку је раз ви је не зе мље. Ср би ја ће сре ди ном овог ве ка би ти 
зе мља ста рих и ма ло број ни ја не го што је да нас.4) Ако се оства ри 
ду го роч на те не ден ци ја ла га ног па да сто пе ра ђа ња и оства ри сце-
на рио по ко ме ће сто па фер ти ли те та сре ди ном ве ка из но си ти 1,3 
де те та по же ни, у усло ви ма  по ра ста оче ки ва ног тра ја ња жи во та 
и по зи тив ног ми гра ци о ног сал да од 2017. го ди не, број ста нов ни ка 
Ср би је би се 2052. сма њио за го то во два ми ли о на ли ца у од но су 
на по че так овог ве ка. Исто вре ме но број ста рих од 65 го ди на би се 
по ве ћао за тре ћи ну. Удео ста ре по пу ла ци је до сти гао би 28,3%, што 
зна чи да би ви ше не го сва ки че твр ти ста нов ник био стар. 

Не по вољ ни де мо граф ски трен до ви у Ср би ји већ ће у овој 
де це ни ји про у зро ко ва ти сма ње ње ста нов ни штва рад ног уз ра ста од 
око 8%, што ће се не га тив но од ра зи ти на функ ци о ни са ње тр жи шта 
ра да, од но сно на рад ни по тен ци јал бу ду ћег еко ном ског ра ста. По-
тен ци јал ни и рас по ло жи ви људ ски ка пи тал ће се сма њи ти, а на ста-
вак ста ре ња ста нов ни штва ће по ја ча ти већ иона ко ве ли ки при ти сак 
на си стем со ци јал не за шти те, на ро чи то на пен зи је и здрав ство.

4) Види: Рашевић, М. (2012). „Одговор Србије на демографске изазове: стање и 
очекивања“. У В. Вукотић и други (ед.) Становништвоиразвој (Београд: Институт 
друштвених наука, Центар за економска истраживања).
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ЕКОНОМСКЕТЕШКОЋЕЗБОГСТАРЕЊА
СТАНОВНИШТВАИКАКОИХПРЕВАЗИЋИ

Ста ре ње ста нов ни штва иза зи ва број не еко ном ске про бле ме 
ка ко због де фи ци та у бу џе ту иза зва ног пер ма нент ним ра стом из-
два ја ња за пен зи је, та ко и због ну жно сти све ве ћег из два ја ња за 
здрав ство због ле че ња ста рих ли ца чи ји се број стал но уве ћа ва. 
По ред то га, про блем ста ре ња по пу ла ци је иза зи ва и круп не струк-
тур не про ме не у еко но ми ја ма ши ром све та. Јед на од нај зна чај ни јих 
од но си се на сма ње ње по ну де рад не сна ге на тр жи шту ра да. За пра-
во ме ња се струк ту ра фак то ра про из вод ње. Због то га ин ве сти ци је 
те же да се ве зу ју све ви ше за ка пи тал но ин тен зив не де лат но сти. 
Ове круп не струк тур не про ме не има ју за по сле ди цу по ску пље ње 
рад не сна ге и по ве ћа ње ка ма та на ка пи тал. На тр жи шту до ба ра до-
ла зи до про ме на у струк ту ри тра жње због ну жно сти за до во ље ња 
по тре ба све ста ри је по пу ла ци је. Из ме ње ној струк ту ри тра жње ну-
жно ће се при ла го ди ти струк ту ра по ну де, то јест до ћи ће до ње не 
бит не из ме не.  

Еко ном ски аспек ти ста ре ња ста нов ни штва су, на рав но, број-
ни. Ми ће мо се фо ку си ра ти на про блем све ве ћих из да та ка за пен-
зи је и здрав стве ну за шти ту ста рих у усло ви ма све не по вољ ни јег 
од но са оних ко ји ра де и оних ко ји су сте кли пра ва на пен зи је и 
ле че ње. Реч је о ну жно сти ре фор ме пен зи о ног си сте ма.

Пен зи о ни си стем Ср би је за сни ва се, као и у мно гим зе мља-
ма, на прин ци пу ме ђу ге не ра циј ске со ли дар но сти. Реч је о тзв. „pay 
as you go“ мо де лу пен зи о ног си сте ма у ко ме се сред ства за ис пла ту 
те ку ћих пен зи ја до ми нант но обез бе ђу ју при хо ди ма оства ре ним по 
осно ву те ку ћих упла та до при но са за пен зи о но оси гу ра ње. Си стем 
мо же би ти ефи ка сан све док су те ку ћи при хо ди ве ћи или јед на ки са 
те ку ћим рас хо ди ма. По след њих го ди на, па и де це ни ја, овај од нос 
се кон стант но на ру ша ва под деј ством два кључ на фак то ра. Је дан је 
бр зи раст бро ја пен зи о не ра због ста ре ња по пу ла ци је, а дру ги знат-
но спо ри ји раст бро ја за по сле них и њи хо вих за ра да. Од нос бро-
ја за по сле них ко ји упла ћу ју до при но се за пен зи о но оси гу ра ње и 
бро ја пен зи о не ра тре ба ло би да бу де 1 : 3  да би пен зи је у це ло сти 
би ле по кри ве не при хо ди ма оства ре ним по осно ву те ку ћих упла та, 
то јест да би си стем  „pay as you go“  фук ци о ни сао, и да пре ста не 
по тре ба фи нан си ра ња пен зи ја из бу џе та, што је са да слу чај. Ка ко 
са да на јед ног пен зи о не ра има мо са мо јед ног за по сле ног, то је рас-
ко рак из ме ђу упла ће них до при но са и сте че них пра ва на пен зи је 
огро ман и не мо же се пре бро ди ти по пра вља њем од но са бро ја за-
по сле них и бро ја пен зи о не ра, већ је ну жно по сти ћи и еко ном ску 
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и де мо граф ску про гре си ју. Де мо граф ска про гре си ја под ра зу ме ва 
по ве ћа ње бро ја рад но ак тив не по пу ла ци је и по ве ћа ње за по сле-
но сти ка ко би се број за по сле них у од но су на  број пен зи о не ра  
по ве ћао, а еко ном ска про гре си ја под ра зу ме ва те ку ћи раст бру то 
до ма ћег про из во да, ка ко би се део из два ја ња за пен зи је из бу џе та 
мо гао еко ном ски под не ти. По ред пен зи о ног си сте ма, све из ра же-
ни ји про блем је и фи нан си ра ње тро шко ва здрав стве не за шти те, ко-
ји го то во про пор ци о нал но ра сту са ра стом про сеч не ста ро сне до би 
ста но ви штва.

Да кле, „pay as you go“ (PAYGO) си стем је озбиљ но уз др ман 
због ста ре ња ста нов ни штва, од но сно по ве ћа ња уче шћа ста нов ни-
ка ста ри јих од 65 го ди на у укуп ном ста нов ни штву, и због сма ње ња 
сто пе фер ти ли те та, од но сно сма ње ња бро ја но во ро ђе них. PAYGO 
је пен зи о ни си стем ко ји до ми ни ра у све ту. На стао је пре око 120 
го ди на, ка да га је Би змарк увео као оба ве зни пен зи о ни си стем у 
Не мач кој. Си стем се бр зо про ши рио у оста ле европ ске зе мље, па и 
САД ко је су овај си стем уве ле 20-их го ди на про шлог ве ка. PAYGO 
си стем је био до ми нан тан у XX ве ку. По овом си сте му са да шња 
ге не ра ци ја за по сле них упла ћу је до при но се за пен зи о но оси гу ра ње 
од ко јих се ис пла ћу ју пен зи је са да шњих пен зи о не ра. Пен зи је са да 
за по сле них ће обез бе ђи ва ти на ред не ге не ра ци је ко је бу ду за по сле-
не ка да са да за по сле ни по ста ну пен зи о не ри.

Ра ди се за пра во о ко лек ти ви стич кој схе ми, где ко лек тив у 
ли ку др жа ве упра вља нов цем пен зи о не ра ко ји су га упла ти ли у 
мла до сти као свој улог у еко ном ски си гур ну ста рост. По ка за ло се 
да си стем мо же да функ ци о ни ше ако је ста нов ни штво ре ла тив но 
мла до и ако бру то до ма ћи про из вод ду го роч но ра сте, та да се из 
до при но са ко ји пла ћа ју ге не ра ци је за по сле них мо гу фи нан си ра ти 
те ку ће пен зи је. Про блем је на стао ка да се од нос бро ја за по сле них 
и пен зи о не ра по гор шао у сми слу да све ма ње за по сле них фи нан си-
ра све ве ћи број пен зи о не ра.

Као ал тер на ти ва PAYGO си сте му све је ви ше у фо ку су при-
ват но пен зи о но оси гу ра ње. Ра ди се о си сте му аку му ла ци је ка пи та-
ла ко ји по чи ва на иде ји да би сред ства од на пла ће них до при но са 
тре ба ло да бу ду на рас по ла га њу за по сле ни ма, ко ји би та сред ства 
аку му ли ра ли и пре ко при ват ног  пен зи о ног фон да ин ве сти ра ли, да 
би у вре ме ка да од ла зе у пен зи ју има ли на рас по ла га њу сред ства 
ко ја су они са ми аку му ли ра ли и ко ја су уве ћа на за про фит ко ји је 
оства рен њи хо вим ин ве сти ра њем.

Пен зи о ну ре фор му на овом прин ци пу из вр шио је 80-их го-
ди на про шлог ве ка Чи ле. У Чи леу је раз ви је на иде ја при ват ног 
пен зи о ног си сте ма по ко ме сва ки за по сле ни има свој ин ди ви ду ал-
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ни ра чун на ко ји упла ћу је свој до при нос за пен зи ју. Ра чун се на ла-
зи у при ват ном пен зи о ном фон ду, ко јим упра вља про фе си о нал ни 
ме наџ мент. Упла ће ни но вац за по сле них за пен зи је се пла си ра на 
фи нан сиј ском тр жи шту, или на тр жи шту ка пи та ла и то ком вре ме-
на се уве ћа ва  за при нос ко ји се по сти же ње го вим ин ве сти ра њем 
на тр жи шту. Ка да за по сле ни од ла зи у пен зи ју из нос на ње го вом 
ра чу ну је ве ћи, на рав но под усло вом да је при ват ни пен зи о ни фонд 
уло же на сред ства успе шно ин ве сти рао. На кон смр ти оси гу ра ни ка, 
оста так на пен зи о ном ра чу ну је имо ви на ко јом рас по ла жу ње го ви 
на след ни ци.

Оба си сте ма, на рав но, има ју сво је пред но сти и не до стат ке. 
Ка да је у пи та њу PAYGO си стем, ње го ва  основ на пред ност огле да 
се у то ме што он шти ти пен зи о ни са на ли ца да њи хо ва уште ђе ви-
на за ста рост не про пад не због ван ред них окол но сти на тр жи шту, 
као што су ра то ви, ви со ка ин фла ци ја и сл. Овај си стем из бе га ва 
и ри зик од мо гућ но сти не у спе шног ин ве сти ра ња, што је нај ве ћа 
сла бост при ват них пен зи о них фон до ва. По ред то га као пред ност 
овог си сте ма  мо же се сма тра ти чи ње ни ца да ста нов ни штво ве ру је 
у овај си стем, сма тра ју ћи да др жа ва не ће до зво ли ти да они жи ве  у 
си ро ма штву кад оста ре. Ме ђу тим, и ове на о чи глед не спор не пред-
но сти у вре ме кри зе, као што је ова са да, по ста ју ве о ма не си гур не. 
Ако је др жа ва пре ко мер но за ду же на, а уз то има и ви сок бу џет ски 
де фи цит, та да ни PAYGO си стем ви ше ни је си гу ран, јер јед но став-
но не ста ју ма те ри јал ни ре сур си из ко јих би се мо гле ис пла ћи ва ти 
пен зи је.

Као ре зул тат ова квих окол но сти пен зи је у Ср би ји из го ди не 
у го ди ну ре ал но опа да ју, а си ро ма штво пен зи о не ра са до њег де ла 
ле стви це по ста је све ве ће. Но, глав на сла бост овог си сте ма је, као 
што смо већ кон ста то ва ли, ње го во ло ше функ ци о ни са ње ка да се 
број за по сле них у од но су на број пен зи о не ра сма њу је и ка да не по-
сто ји или је не до во љан раст бру то до ма ћег про из во да, као што је 
по след њих го ди на слу чај не са мо код нас не го и у ве ћи ни зе ма ља 
све та. Мањ ка вост овог си сте ма је и ње го ва за ви сност од по ли ти ке 
вла де. По што је PAYGO си стем због по ме ну тих про бле ма у стал-
ном и ра сту ћем де фи ци ту, ко ји се на ми ру је из бу џе та, ис пла та пен-
зи ја за ви си од од лу ка вла де. Ако вла да во ди по пу ли стич ку по ли ти-
ку и ис пла ћу је пен зи је ве ће не го што до зво ља ва ју ре ал ни ре сур си, 
та да се мо же угро зи ти фи нан сиј ска ста бил ност зе мље, иза зва ти 
ин фла ци ја и успо ри ти или чак за у ста ви ти при вред ни раст.

Сред ства пен зи о ног фон да у Ср би ји по кри ва ју је два око 50% 
пен зи ја, а пре о ста ли део се на ми ру је из бу џе та. У 2012. го ди ни 
из бу џе та је тран сфе ри са но за пен зи је око 270 ми ли јар ди ди на ра, 
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од но сно око 2,5 ми ли јар ди евра. Са мо шест го ди на ра ни је, 2006. 
го ди не ова из два ја ња из но си ла су око 50 ми ли јар ди ди на ра. Да кле, 
ма њак у пен зи о ном фон ду се убр за но уве ћа ва, а ти ме и по тре ба за 
тран сфе ри ма из бу џе та, ко ји је ина че у ве ли ком де фи ци ту и знат но 
је из над то ле рант ног ни воа од 3%. За ду же ност др жа ве је та ко ђе 
пре шла кри тич ну тач ку и са да је на ни воу од око 60% од БДП-а. 
Очи глед но да је фи нан сиј ска одр жи вост пен зи о ног си сте ма у Ср-
би ји угро же на, због че га је ну жна ње го ва ре фор ма.

Свет ска бан ка је 1994. го ди не у свом из ве шта ју под на сло-
вом „Спре ча ва ње кри зе ста рог до ба: по ли ти ка за шти те ста рих и 
про мо ви са ње раз во ја“, пре по ру чи ла као нај бо љи на чин да зе мље 
упра вља ју сво јим пен зи о ним тро шко ви ма да уве ду пен зи о ни си-
стем са три сту ба, где:

 – пр ви стуб пред ста вља све о бу хват но, оба ве зно и јав но 
пен зиј ско оси гу ра ње, за сно ва но на си сте му те ку ћег фи-
нан си ра ња;

 – дру ги стуб пред ста вља све о бу хват но и оба ве зно али при-
ват но пен зиј ско оси гу ра ње, за сно ва но на си сте му аку му-
ла ци је ка пи та ла. Ово оси гу ра ње ре а ли зо ва ло би се пре ко 
пен зи о них фон до ва ко ји су у при ват ној сво ји ни. Си стем 
би функ ци о ни сао та ко што би се део до при но са (онај ко ји 
не иде у др жав ни пен зи о ни фонд) упла ћи вао у при ват не 
фон до ве  ко ји би по том ин ве сти ра ли на фи нан сиј ском тр-
жи шту; и

 – тре ћи стуб пред ста вља до бро вољ но пен зиј ско оси гу ра ње, 
а за сни ва се на до бро вољ ним упла та ма пре ми ја оси гу ра-
ња би ло по сло да ва ца у ко рист сво јих за по сле них, би ло 
са мих за по сле них у при ват не пен зи о не фон до ве. Ово је 
вр ста до пун ског оси гу ра ња ко ја омо гу ћа ва по је дин ци ма 
да иза бе ру ка ко ће рас по ре ди ти сво је при хо де у то ку жи-
во та.

Ср би ја је од 2002. го ди на уве ла дво стуб ни пен зиј ски си стем 
(I и III стуб). По сто ји мо гућ ност за уво ђе ње и II сту ба, али је она за 
са да од ло же на због не по вољ них ма кро е ко ном ских усло ва.

Кључ ни про блем пен зи о не ре фор ме ко ја би под ра зу ме ва ла 
пре лаз са PAYGO си сте ма на си стем аку му ла ци је пу тем при ват них 
пен зи о них фо до ва је фи нан си ра ње пен зи ја у пре ла зном пе ри о ду. 
На и ме, ако би пре ла ском на но ви си стем са да шње ге не ра ци је за по-
сле них пре ста ле да упла ћу ју до при но се у др жав ни пен зи о ни фонд, 
то би ис пла та пен зи ја са да шњим пен зи о не ри ма би ла пот пу но угро-
же на. Са да за по сле ни не мо гу исто вре ме но упла ћи ва ти пре ми је за 
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сво је пен зи је и до при но се др жав ном пен зи о ном фон ду за ис пла ту 
те ку ћих пен зи ја. Очи глед но по треб ни су не ки по себ ни из во ри из 
ко јих би се фи нан си ра ле пен зи је са да шњих ге не ра ци ја пен зи о не-
ра, док би са да за по сле ни уз по моћ при ват них пен зи о них фон до ва 
са ми  фи нан си ра ли сво је пен зи је. 

Јед на од ме ра ко ја би мо гла до при не ти убла жа ва њу кри зе 
пен зи о ног си сте ма је и уки да ње зва нич не ста ро сне гра ни це  пен-
зи о ни са ња – као што су то на са ве зном ни воу ура ди ле САД, где 
ви ше од тре ћи не осо ба ста ри јих од 65 го ди на оста је на по слу или 
пре ла зи на дру ге по сло ве.  Ис тра жи ва ња по ка зу ју да пе де сет од сто 
Аме ри ка на ца оче ку ју да бу ду рад но ак тив ни и ка да бу ду за шли у 
се дам де се те го ди не жи во та. У Ја па ну се дам де сет осам од сто осо ба 
из ме ђу 55 и 59 го ди на ста ро сти из ја вљу ју да на ме ра ва ју да ра де и 
на кон од ла ска у пен зи ју.

Чи ње ни ца је да ста ри ји љу ди на кра ју под ле жу про це су ста-
ре ња, здра вље мно гих од њих би ва на ру ше но и по треб на им је по-
моћ. Ме ђу тим, из ме ђу уоби ча је ног од ла ска у пен зи ју и тог тре нут-
ка, ка да ста ри је осо бе гу бе пси хо фи зич ке спо соб но сти за рад, је 
пе ри од од у про се ку два де сет или ви ше го ди на. У ве ли ком де лу тог 
пе ри о да мно ги од њих су здра ви и ак тив ни.

Ен то ни Ги денс у сво јој књи зи „Евро па у гло бал ном до бу“, 
по себ но ис ти че да се при ро да ста ре ња ме ња и да ће те про ме не 
би ти све ве ће. Он по ста вља пи та ње: “За што би смо ста ри је љу де 
сма тра ли не спо соб ним за рад са мо за то што су до сти гли од ре ђе но 
жи вот но до ба? Нај но ви ја ис тра жи ва ња функ ци о ни са ња мо зга по-
ка зу ју да, у  стан дард ним усло ви ма ис хра не и на чи на жи во та, у до-
бу из ме ђу два де сет и се дам де сет го ди на ста ро сти до ла зи до ве о ма 
ма лог опа да ња ду хов не спо соб но сти... тра ди ци о нал но уве ре ње да 
мо жда не ће ли је од у ми ру са ста ре њем је по гре шно.“5)

По ред уки да ња зва нич не ста ро сне гра ни це пен зи о ни са ња, 
тре ба има ти у ви ду и пра во љу ди на рад у би ло ком до бу ста ро сти 
ако ис пу ња ва ју уоби ча је не усло ве струч но сти и мар љи во сти. Ако 
се рад не спо соб но сти, са гла сно по тре ба ма тр жи шта ра да, аде кват-
но не ва ло ри зу ју та да се ра си па огром ни ху ма ни ка пи тал, на стао 
ду го го ди шњим обра зо ва њем и ве ли ким рад ним ис ку ством. 

На кра ју тре ба ис та ћи да про ду же ње жи вот ног ве ка, ма да 
ства ра из ве сне про бле ме дру штву, као што су по тре ба за све ве ћим 
из два ја њи ма за пен зи је и за тро шко ве ле че ња и не гу ста рих осо ба, 
има не у по ре ди во ве ће бла го де ти. Про це њу је се6) да је со ци јал ни 

5)  Gidens. E. (2009). Evropauglobalnomdobu (Beograd: Clio).

6) Aaron, H. (2006). “Duži životni vek: blagodet ili teret“. Daedalus (Cambridge), god. 2006, 
Vol. 135, br. 1.
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до би так од про ду же ња жи вот ног ве ка  у пе ри о ду 1970-2000. јед нак 
укуп ном при вред ном ра сту у том пе ри о ду. Ефек ти при вред ног ра-
ста у по след ње три де це ни је про шлог ве ка су не спор но огром не, 
па и бла го де ти од про ду же ња жи вот ног ве ка су не са гле ди ве по себ-
но ако ве ћи на љу ди у ста ри јем до бу во ди ак тив ни жи вот.

* 
*   *

Ма да смо се у овом ра ду, у нај ве ћем де лу, фо ку си ра ли на 
про блем ре фор ме пен зи о ног си сте ма, као на је дан од нај ак ту ел-
ни јих иза зо ва ко је је до нео про цес ста ре ња по пу ла ци је, ве о ма зна-
чај ни су и дру ги еко ном ски аспек ти ста ре ња ста нов ни штва ко ји ће 
има ти ве ли ки ути цај на еко ном ска кре та ња, па и на ду го роч ни еко-
ном ски раз вој. Ста ре ње ста нов ни штва иза зи ва да ле ко се жне струк-
тур не про ме не у при вре ди ко је се пр вен стве но огле да ју у сма ње-
њу по ну де рад не сна ге, то јест у из ме ни од но са основ них фак то ра 
про из вод ње: ра да и ка пи та ла. Све ма ња по ну да рад не сна ге због 
опа да ња сто пе фер ти ли те та по ску пе ће рад као је дан од основ них 
фак то ра про из вод ње, што ће под ста ћи ка пи тал, као дру ги кључ ни 
фак тор, да се пла си ра у де лат но сти ка пи тал но ин тен зив не, то јест 
у де лат но сти ко је ма ње ан га жу ју жи ви рад.

По што се број ста рих ли ца стал но по ве ћа ва то ће иза зва ти и 
про ме не у струк ту ри тра жње на тр жи шту ро ба и услу га, јер се по-
тре бе ста рих ли ца бит но раз ли ку ју од по тре ба мла дих. Про ме не у 
тра жњи ро ба и услу га ну жно ће про у зро ко ва ти и про ме не у струк-
ту ри по ну де ко ја се мо ра при ла го ди ти тра жњи. Све ове струк тур-
не про ме не ко је иза зи ва ста ре ње по пу ла ци је су ве о ма зна чај не за 
еко ном ски раз вој. Све оне при вре де ко је се њи ма бла го вре ме но не 
при ла го де по ста ће не кон ку рент не на све отво ре ни јем свет ском тр-
жи шту.

Но, на кра ју тре ба по себ но ис та ћи да еко ном ски ефек ти ста-
ре ња ста нов ни штва ни су са мо не га тив ни, већ и да има исто та ко 
зна чај них по зи тив них ути ца ја. Као што смо прет ход но кон ста то ва-
ли, по сто је про це не да је со ци јал ни до би так од про ду же ња жи вот-
ног ве ка у пе ри о ду 1970-2000. јед нак укуп ном при вред ном ра сту у 
том пе ри о ду. Рад ни по тен ци јал ста ри јих осо ба, с об зи ром на на го-
ми ла ни ху ма ни ка пи тал, ко ји се ство рио од зна ња сте че ног од го ва-
ра ју ћим обра зо ва њем и од ве шти на ко је им је до не ло ду го го ди шње 
рад но ис ку ство, мо же би ти од ве ли ке ко ри сти за еко ном ски раз-
вој уко ли ко дру штво на ђе аде ква тан на чин да овај зна ча јан ре сурс 
укљу чи у еко ном ске то ко ве.
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Да кле, еко ном ски ефек ти ста ре ња ста нов ни штва су и по-
зи тив ни и не га тив ни. На на ма је да не га тив не пре ва зи ђе мо, би ло 
пен зи о ном ре фор мом би ло дру гим ме ра ма, као и да бла го де ти ко је 
до но си про ду же так оче ки ва ног жи вот ног ве ка, ра ци о нал но ис ко-
ри сти мо. 
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ECONOMICEFFECTSOFAGINGPOPULATION

Summary
This pa per analyzes the ma jor de mo grap hic chan ges in our co un-

try and the world, which are pri ma rily re flec ted in the per ma nent aging 
po pu la tion. Aging po pu la tion is a glo bal trend, pre sent in de ve lo ped co-
un tri es and aro und the world. In de ve lo ped co un tri es, the age struc tu re 
is much less fa vo ra ble than in de ve lo ping co un tri es, which can still be 
con si de red as “young” po pu la ti ons. It is ex pec ted that the se trends will 
in ten sify in the first half of this cen tury. The pro por tion of the wor king 
po pu la tion in in du stri a li zed co un tri es sho uld be aro und 68% in 2050, 
and it was aro und 84% in 1950. This trend has the sa me pat tern in de ve-
lo ping co un tri es, alt ho ugh the age ra tio bet we en young and old po pu la-
tion is much mo re fa vo ra ble. The pro por tion of the wor king po pu la tion 
in the se co un tri es is ex pec ted to be aro und 82% com pa red to the to tal 
adult po pu la tion, whi le it was aro und 92% in 1950. 

Eco no mic aspects of the aging po pu la tion are espe ci ally con si-
de red. Due to the de te ri o ra ting ra tio of the num ber of tho se who work 
to tho se who re ce i ve pen si ons, the re is prac ti cally the col lap se of the 
pen sion system. The un fa vo ra ble de mo grap hic trends in Ser bia will re-
du ce the wor king po ten tial of ne arly 8% in this de ca de, which will ha ve 
a ne ga ti ve im pact on the fun cti o ning of the la bor mar ket and the em-
ployment po ten tial for fu tu re growth. Po ten tial and ava i la ble hu man ca-
pi tal will dec re a se, whi le the aging po pu la tion will in cre a se the al ready 
enor mo us pres su re on the so cial se cu rity system, espe ci ally on pen si ons 
and he alth ca re.

In the pa per the aut hor po int out not only the pro blems of the 
cur rent pen sion system, but al so the pos si bi lity of over co ming the eco-
no mic pro blems ca u sed by the aging po pu la tion, ma inly thro ugh ne-
ces sary pen sion re form, as well as con si de ring the pos si bi li ti es for the 
abo li tion of the of fi cial re ti re ment age, as well as U.S. aut ho ri ti es ha ve 
do ne at the fe de ral le vel, whe re mo re than a third of pe o ple over 65 
years re ma i ned at work or tran sfer red to ot her du ti es. Re se ar ches show 
that 50% of Ame ri cans ex pect to be ac ti ve and work when they re ach 
se venty years of age. In Ja pan, 78% of 55-59 year-olds say they plan to 
work af ter re ti re ment.

In this pa per the aut hor po ints out ot her eco no mic aspects of ag-
ing po pu la tion, such as far-re ac hing struc tu ral chan ges in the eco nomy 
which are pri ma rily re flec ted in the re duc tion of the la bor for ce, that is, 



СПМброј3/2013,годинаXX,свеска41. стр.167-182.

182

in chan ging ca pi tal/la bor ra tio as the ba sic fac tors of pro duc tion. The 
shift of the la bor supply due to dec li ning fer ti lity ra tes will in cre a se 
the pri ce of la bor, which will en co u ra ge ca pi tal to be pla ced in a ca-
pi tal-in ten si ve ac ti vity, that is, the ac ti vi ti es with less li ving la bor. As 
the num ber of el derly pe o ple is con stantly in cre a sing, this will ca u se a 
chan ge in the struc tu re of de mand in the mar ket for go ods and ser vi ces 
be ca u se the ir ne eds sub stan ti ally dif fer from the ne eds of young pe o ple. 
Chan ges in the struc tu re of de mand for go ods and ser vi ces will ne ces-
sa rily ca u se a chan ge in the struc tu res of supply, which must be adap ted 
to de mand. All the se struc tu ral chan ges ca u sed by the aging po pu la tion 
are very im por tant for eco no mic de ve lop ment.

At the end of the pa per the aut hor po ints out that the eco no mic 
ef fects of aging po pu la tion are not only ne ga ti ve, but the re are al so sig-
ni fi cant po si ti ve im pacts. The re are esti ma tes that the so cial ga ins from 
lon ger li fe ex pec tancy in the pe riod from 1970 to 2000 are equ al to the 
ove rall eco no mic growth in this pe riod. Wor king po ten tial of ol der pe-
o ple can be of gre at be ne fit to eco no mic de ve lop ment due to the ac cu-
mu la ted hu man ca pi tal which they pos sess if the so ci ety finds a su i ta ble 
way to in cor po ra te it in to the eco no mic ma in stre am.
Key words: po pu la tion, pen sion system, “pay as you go” system, pen sion 

fund, hu man ca pi tal. 

* Овај рад је примљен 11. јула 2013. године а прихваћен за штампу на састанку Редакције 
04. септембра 2013. године.
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