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Marea majoritate a romilor aflaţi la vârsta
angajării nu dispun de studii suficiente, care să le
permită să fie competitivi pe piaţa muncii.
Drept rezultat, ţările europene pierd sute de
milioane de Euro anual, la nivel de productivitate
şi contribuţii fiscale către bugetele de stat.
Estimarea pierderilor de productivitate anuală
variază între 231 milioane Euro în Serbia, 367
milioane Euro în Cehia, 526 milioane Euro în
Bulgaria, până la 887 milioane Euro în România.
Estimarea pierderilor de productivitate fiscală
începe de la 58 milioane Euro în Serbia, 202
milioane Euro în România, 233 milioane Euro în
Cehia, până la 370 milioane Euro în Bulgaria.
Pe baza altor estimări cu privire la populaţia romă
(UNDP, 2006), pierderile economice aferente celor
patru ţări menţionate totalizează aprox. 5,7 miliarde
Euro anual, iar pierderile fiscale se ridică la 2
miliarde Euro anual.
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Spre o creştere incluzivă: Estomparea sincopelor
educaţionale este o alegere inteligentă din punct
de vedere economic

o

Romii care au acces la forme de învăţământ mai
bune se pot aştepta la câştiguri superioare. În
comparaţie cu romii absolvenţi ai formelor de
învăţământ primar, romii care sunt absolvenţi ai
ciclului secundar se pot aştepta la câştiguri cu 83%
mai mult în Bulgaria, 110% mai mult în Cehia,
144% mai mult în România, şi 52% mai mult în
Serbia.
Câştigurile fiscale anuale care ar putea fi realizate
prin estomparea sincopelor la nivelul oportunităţilor
de angajare sunt mult superioare costului total
aferent investiţiilor în învăţământul public pentru toţi
copiii romi; adică de 7,7 ori în Bulgaria, de 7,4 ori în
Cehia, de 2,4 ori în România, şi de 3,3 ori în Serbia.
Ponderea romilor în rândul populaţiei totale apte de
muncă va creşte, pentru că populaţiile majoritare din
Europa Centrală şi de Est sunt supuse unui proces de
îmbătrânire rapidă. Participarea romilor cu drepturi
egale pe piaţa muncii este esenţială pentru sprijinirea
costurilor naţionale aflate în creştere aferente
pensiilor, sănătăţii şi altor costuri aferente vârstelor
înaintate.
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. Pentru informaţii sau comentarii cu privire la această notă,
vă rugăm să-l contactaţi pe Joost de Laat, Economist,
Economia Dezvoltării Umane, Europa şi Asia Centrală, Banca
Mondială: jdelaat@worldbank.org.
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Introducere
Această notă prezintă în mod sintetic constatările iniţiale
ale unui studiu care se desfăşoară în mod permanent, pe
baza unui dialog susţinut de Banca Mondială cu privire
la costurile economice ale excluziunii romilor 2.
Probabil că romii reprezintă cea mai numeroasă
populaţiei trans-naţională de pe continentul european. De
asemenea, romii sun una din cele mai sărace comunităţi
din Europa, fiind adesea exclu
și de pe piaţa oficială a
muncii. Raportul de faţă se concentrează pe costurile de
natură economică şi fiscală aferente excluziunii romilor
în patru ţări din Europa Centrală şi de Est: Bulgaria,
Cehia, România şi Serbia. Costurile economice sunt
cauzate de nivelurile scăzute ale ratei de angajare a
romilor şi a câştigurilor scăzute ale celor care muncesc.
Costurile fiscale cresc datorită ratei scăzute a angajării,
iar veniturile scăzute se datorează câştigurilor fiscale
scăzute şi cheltuielilor nete mari aferente asigurărilor
sociale. Pentru a estima măsura costurilor economice şi
fiscale, sunt utilizate date obţinute prin sondajele
realizate de către reprezentanţii la nivel naţional, precum
şi estimări ale populaţiilor rome, realizate pe baza unor
recensăminte naţionale. 3
Conform datelor prelevate din recensămintele naţionale,
în Bulgaria trăiesc 370.000 romi, 535.000 în România, şi
108.000 în Serbia 4. În Cehia, în urma unei verificări prin
sondaj a populaţiilor rome din comunităţile marginale
sugerează că cifra acestora se ridică la 70.000. Conform
altor estimări, populaţiile rome din aceste ţări sunt de 2-4
ori mai mari 5. Având în vedere estimările oficiale ale
acestor populaţii, estimări care sunt mult inferioare,
pierderile economice şi fiscale enunţate în nota de faţă
constituie limitele inferioare ale pierderilor totale.
Provocările aferente costurilor economice şi fiscale
aferente excluziunii romilor sunt în special acute în
lumina populaţiilor aflate în declin şi în proces de
îmbătrânire. Conform aşteptărilor, în perioada 20002025, populaţiile naţionale din cele patru ţări menţionate
în studiul citat vor scădea cu 18% în Bulgaria, 5% în
Analiza din Cehia este realizată de către Christian Bodewig
(Banca Mondială) şi Eva Hromádková (CERGE-EI); Bulgaria,
România, iar în Serbia analiza a fost realizată de către Joost de
Laat (Banca Mondială) şi Federico Torrachi (Colegiul
Universitar din Utrecht).
3
Datele din sondaje şi calculele exacte sunt disponibile în
rapoartele
de
ţară
detaliate,
aflate
pe
www.worldbank.org/roma.
4
OSI (2006), Monitorizarea învăţământului pentru romi
5
UNDP (2006), Expunere la risc: Romii şi populaţiile
strămutate din Europa de sud-est
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Cehia, 10% în România, şi 3% în Serbia 6. Aceste ţări se
confrunta şi cu o sporire substanţială a proporţiei
persoanelor în vârstă (în vârstă de cel puţin 65 ani).

Aceşti factori au adăugat cerinţe suplimentare asupra
populaţiei apte de muncă, aflată în declin (15-64 ani),
care trebuie să suporte o povară fiscală sporită, cum ar fi
bunăoară cheltuielile crescânde legate de sistemul de
sănătate şi de pensii. Acest lucru se poate realiza doar cu
o populaţie aptă de muncă, care să implice total pe piaţa
muncii toate comunităţile. Populaţia romă reprezintă
deja o cotă semnificative a populaţiei apte de muncă în
multe ţări europene, inclusiv în cele patru ţări care sunt
menţionate în studiul de faţă. Cota lor va continua să
crească avându-se în vedere profilul de vârstă relativ
tânără al comunităţii rome. Prin urmare, sporirea
substanţială a participării şi productivităţii romilor
constituie o necesitate economică pentru toată lumea.
Excluziunea romilor de pe piaţa muncii
Populaţia romă aptă de muncă nu are la dispoziţie
suficient capital uman
Participarea economică deplină nu poate fi îndeplinită în
cazul în care se menţine actuala situaţie de fapt. Pe lângă
barierele cum ar fi discriminarea pe piaţa muncii, marea
majoritate a romilor apţi de muncă din fiecare dintre cele
patru ţări nu dispune de capitalul uman necesar
participării efective pe piaţa muncii.
Figura 1: Proporţia (%) populaţiei apte de muncă, cu
cel puţin liceul sau mai mult.

Amploarea dramatică a acestei situaţii se poate observa
în Figura 1, care ilustrează proporţia romilor apţi de
muncă ce au absolvit cel puţin o formă de învăţământ
liceal sau o altă formă superioară. Numai 1 din 5 romi
apţi de muncă din Cehia, şi 1 din 8 în Bulgaria, România
şi Serbia au la dispoziţie aceste niveluri necesare ale
aptitudinilor pentru învăţământ. Membrii populaţiilor
majoritare apţi de muncă din ţările respective au şanse de
4-6 ori mai mari să deţină aceste calificări educaţionale.
Discrepanţele constatate la angajare, între romi şi
alte populaţii
Banca Mondială (2007), De la roşu la gri; “A treia tranziţie”
a Populaţiilor aflate în curs de îmbătrânire în Europa de Est şi
fosta Uniune Sovietică.
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În mod lesne de anticipat, aceste niveluri educaţionale
scăzute se reflectă şi în rata scăzută de angajare a
acestora; numai 1 din 2 romi apţi de muncă lucrează de
fapt în România, şi chiar şi mai puţin lucrează în
Bulgaria şi Cehia, iar în Serbia nu lucrează decât 1 din 5.
Comparativ cu populaţia majoritară – cu rate ale
angajării de aproximativ 60% în medie - această
discrepanţă constatată la angajare este cea mai scăzută în
România (13%), urmată de Cehia (17%), şi cea mai mare
în Bulgaria şi Serbia (29%).
Figura 2: Rata angajării (%): Proporţia persoanelor apte
de muncă angajate

* Rata angajării este calculată pentru persoane în vârstă
de peste 15 ani.
Discrepanţele constatate din punctul de vedere al
veniturilor, între romi şi alte populaţii
Nivelurile educaţionale scăzute se reflectă de asemenea
şi la nivelul câştigurilor, care sunt mult mai scăzute.
Figura 3: Câştig net lunar relativ, dacă persoana este
angajată

Figura 3 ilustrează venitul lunar net mediu pe care îl
câştigă roma, în comparaţie cu aceea a populaţiilor
majoritare. Romii angajaţi câştigă cu 31% mai puţin în
Bulgaria, 48% mai puţin în Serbia, cu 55% mai puţin în
România, şi cu 58% mai puţin în Cehia.
Costurile economice aferente excluziunii romilor
Calcularea costurilor economice aferente excluziunii
romilor
Combinaţia ratelor de angajare scăzute cu cu salariile
scăzute în rândul celor care sunt angajaţi se traduc în
pierderi de productivitate manifestate la nivelul întregii
economii, în valoare de sute de milioane de Euro anual.
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Pentru a estima aceste costuri economice ale excluziunii
de pe piaţa muncii, trebuie să identificăm ceea ce
populaţia romă medie aptă de lucru şi populaţia nonromă medie aptă de lucru se pot aştepta să câştige în
termen bruţi, având în vedere (1) probabilitatea de
angajare, şi (2) salariul mediu condiţionat la angajare.
Diferenţa dintre câştigurile medii aşteptate pentru romi şi
non-romi constituie discrepanţa dintre câştigurile medii
la nivelul persoanelor apte de muncă. Pentru a calcula
pierderea totală la nivelul randamentului economic,
trebuie de asemenea să includem şi o estimare a pierderii
profitului per persoană aptă de muncă pe care o
înregistrează angajatorii ca urmare a reducerii
randamentului muncii.i. Utilizând datele cu privire la
rapoartele muncă-venituri (OECD, 2008), putem să
calculăm pierderea totală a productivităţii la nivelul
populaţiei rome. Pentru a estima pierderea agregată a
productivităţii la nivelul economiei în general, este
suficient să avem în vedere romii apţi de muncă din
fiecare ţară. În sfârşti, nivelurile scăzute ale angajării şi
productivitatea scăzută în rândul celor care sunt angajaţi
se mai traduce şi în pierderi fiscale la nivelul încasărilor
mai mici din impozite şi în cheltuieli nete mai mari de la
buget, pentru asigurările sociale. Utilizând datele din
sondajul realizat în gospodării, putem calcula aceste
pierderi fiscale.
Pierderi
romilor

de

productivitate

aferente

excluziunii

în care se utilizează şi estimări superioare ale numărului
de cetăţeni, conform altor surse, atunci pierderile
economice agregate se ridică la 5,7 miliarde Euro. De
asemenea, aceste costuri cresc în timp, pentru că
populaţiile rome sunt mai tinere, şi familiile mai
numeroase decât cele din populaţiile majoritare. În mod
predictibil, România înregistrează cea mai mare pierdere
a productivităţii datorită atât numeroasei populaţii rome
din această ţară, precum şi discrepanţelor de
productivitate mari dintre romi şi românii majoritari. Ca
proporţie din PIB (şi în funcţie şi de dimensiunea
estimărilor populaţiilor), aceste pierderi economice se
proporţionalizează astfel: 1,8-3,7% pentru Bulgaria,
0,29-0,58% pentru Cehia, 0,63-2,13% pentru România,
şi 0,78-3,25% pentru Serbia.
Costurile fiscale aferente excluziunii romilor
Având în vedere nivelurile scăzute ale angajării şi
salarizării, populaţia romă aptă de muncă plăteşte mai
puţin impozite şi contribuţii la bugetul asigurărilor
sociale de stat, şi au mult mai puţin şanse să beneficieze,
de exemplu, de programe dedicate venitului minim
garantat, care sunt menite să sprijine cetăţenii cu
veniturile cele mai mici, astfel încât aceştia să-şi poată
satisface anumite trebuinţe elementare.
Figura 5. Costurile economice aferente excluziunii
romilor: Costurile fiscale anualea

Figura 4 ilustrează estimări ale costurilor productivităţii
anuale în cele patru ţări.
Figura 4. Costurile economice aferente excluziunii
romilor: Costurile productivităţii anual

Aceste costuri reprezintă limite inferioare, stabilite pe
baza estimărilor oficiale cu privire la populaţie. În cazul
în care sunt utilizate şi valori superioare ale acestor
estimări, atunci costurile rezultate sunt de 2-4 ori mai
mari.
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Aceste costuri reprezintă limite inferioare, stabilite pe
baza estimărilor oficiale cu privire la populaţie. În cazul
în care sunt utilizate şi valori superioare ale acestor
estimări, atunci costurile rezultate sunt de 2-4 ori mai
mari.
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Costurile economice anuale variază între 231 milioane
Euro în Serbia, 367 milioane Euro în Cehia, 526
milioane Euro în Bulgaria, până la 887 milioane Euro în
România.
Aceste costuri reprezintă limite inferioare, stabilite pe
baza estimărilor oficiale cu privire la populaţie. În cazul

Figura 5 ilustrează faptul că guvernele naţionale din cele
patru ţări înregistrează pierderi fiscale de sute de
milioane de euro anual, ca urmare a încasărilor mai mici
din impozite şi a cheltuielilor sporite aferente
asigurărilor sociale. Pierderile fiscale anuale sunt de 58
milioane Euro în Serbia, 202 milioane Euro în România,
233 milioane Euro în Cehia, şi 370 milioane Euro în
Bulgaria. Din nou, se impune precizarea că acestea sunt
limite minimale, stabilite pe baza estimărilor oficiale cu
privire la populaţie. Dacă am utiliza estimări superioare
ale numărului de romi, ar rezulta o pierdere agregată din
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impozite neîncasate de 2 miliarde Euro anual. Diferenţa
dintre România şi Bulgaria este datorată parţial faptului
că diferenţa la nivelul asigurărilor sociale nete de care
beneficiază romii apţi de muncă şi cetăţenii populaţiilor
majoritare apţi de muncă este mai mică în România.
Spre o creştere incluzivă: o alegere inteligentă din
punct de vedere economic
Pentru a transforma aceste pierderi economice şi fiscale
în câştiguri care să scoată familiile de romi din starea de
sărăcie şi să sprijine sistemele de asigurări sociale de
care beneficiază populaţiile în curs de îmbătrânire din
aceste ţări, investiţia în educaţie incluzivă şi de calitate
nu constituie numai cea mai bună opţiune, ci şi o alegere
inteligentă din punct de vedere economic.
În primul rând, există profituri substanţiale aferente
educaţiei în rândul romilor.
Figura 6: Câştiguri aşteptate în rândul romilor apţi de
muncă, absolvenţii unei forme de învăţământ
secundar, faţă de romii absolvenţi ai nivelului primar
de învăţământ

* Estimarea “Cheltuielii publice aferente costului/elev
(% din GDP), pentru toate nivelurile” nu a fost
disponibilă pentru Serbia. În schimb, tabelul ia în
consideraţie o medie a celor 3 ţări, sau 21% din PIB-ul
pe cap de locuitor.
Figura 7 ilustrează faptul că, dacă guvernele ar investi
toate câştigurile din impozitele încasate din
oportunităţile egale pe piaţa muncii pentru fiecare copil
rom cu vârsta cuprinsă între 3 şi 17 ani, ar putea cheltui
pentru fiecare dintre aceşti copii romi o sumă de 2,5-8
ori mai mare decât cheltuieşte acum pentru învăţământ
pentru un elev mediu în ţară. Cu alte cuvinte, câştigurile
potenţiale ale incluziunii depăşesc cu mult costurile
necesare pentru investiţii, chiar şi dacă acestea sunt mai
mari decât costul/elev actual. ii
Concluzie

Într-adevăr, Figura 6 ilustrează că în rândul romilor care
au absolvit o formă de învăţământ secundar, câştigurile
medii sunt mult mai mari decât câştigurile medii
câştigate de romii absolvenţi ai nivelului primar de
învăţământ: cu 83% mai mult în Bulgaria, 110% mai
mult în Cehia, 144% mai mult în România, şi cu 52%
mai mult în Serbia. 7
Mai mult decât atât, câştigurile anuale realizate prin
colectarea de impozite realizate prin estomparea
discrepanţelor de la nivelul şanselor de angajare sunt
mult superioare costurilor totale aferente investiţiilor în
învăţământul public pentru toţii copiii romi.
Figura 7: Compararea pierderilor fiscale cu nivelul
cheltuielilor publice în învăţământ

Având în vedere atât diferenţa de la nivelul probabilităţii de
angajare şi diferenţele de la nivelul câştigurilor, care
condiţionează angajarea.

7

Acest studiu demonstrează că nivelurile foarte scăzute
ale învăţământului în rândul populaţiei rome apte de
muncă se traduce în excluziunea de pe piaţa muncii şi în
pierderi ulterioare de natură economică şi fiscală;
agregând sumele din cele patru state menţionate,
ajungem la cifra de peste 2 miliarde Euro, calculată pe
baza estimărilor oficiale cu privire la populaţiile rome –
şi la aprox. 5,7 milioane Euro utilizând estimări ale
populaţiilor rome preluate din alte surse. Pierderile din
impozite neîncasate pe care le înregistrează guvernele
acestor patru ţări ca rezultat al excluziunii romilor de pe
piaţa muncii se cifrează la aprox. 900 milioane Euro - 2
miliarde Euro anual. Aceste pierderi ar putea fi evitate în
situaţia în care romii apţi de muncă ar beneficia de studii
mai bune şi mai îndelungate; chiar şi în ziua de astăzi, în
situaţia în care mulţi romi încă se confruntă cu
discriminare pe piaţa muncii, aceşti romi absolvenţi ai
unor forme de învăţământ secundar se pot aştepta să
câştige cu 52%-144% mai mult în aceste ţări, decât romi
absolvenţi ai ciclului primar.
Pentru a obţine nivelul sporit de capital uman necesar,
este nevoie de investiţii substanţial mai mari în educaţia
incluzivă şi de calitate pentru romi, adică atât educaţia
copiilor, cât şi educaţie pe toată durata vieţii adulte a
romilor. Din fericire, costul acestei investiţii este mult
mai mic decât venitul pe care l-ar putea aduce la buget.
Să mai adăugăm şi faptul că populaţia roma, mai tânără
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din punct de vedere demografic va dobândi o cotă din ce
în ce mai mare la nivelul populaţiei apte de muncă şi va
trebui să sprijine provocările economice ale populaţiilor
care supuse îmbătrânirii rapide; devine clar, foarte
repede, faptul că argumentul social şi economic
împotriva inacţiunii este prea puternic pentru mai putea
fi evitat.

Cota muncii la nivelul venitului se calculează ca un Raport c
dintre costul total al muncii şi randamentul real, unde al doilea
element constituie suma tuturor salariilor brute din economie.
gross wage
Astfel, randamentul total este calculat ca
c
ii Spre exemplu, la nivelul tuturor etniilor, Bulgaria câştigă o
sumă/elev la toate nivelurile de învăţământ egală cu 23% din
PIB-ul per capita (Banca Mondială, 2006), sau aproximativ
861 Euro/elev. O estimare a numărului copiilor de romi cu
vârste cuprinse între 3-17 ani - pe baza estimării a populaţiei
rome totale de 370.000 persoane - sugerează cifra de 55.500
copii. Astfel, având în vedere pierderea fiscală anuală de 370
milioane Euro, pierderea fiscală per copil rom din această
categorie de vârstă este echivalentă cu 6.667 Euro, sau de 7,74
ori 861 Euro/elev ca şi cost pentru învăţământul public.
i

