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Резюме: Целта на статията е да се очертаят тенден-
ции в измененията в здравния статус на населението  в България във възрас-
товите групи от 55 до 69 години по полов признак (мъже и жени) от гледна 
точка на възможностите им да отговорят на провежданата политика за 
по-дълга професионална реализация. Най-напред са анализирани сходни научни 
изследвания за връзката между здравен статус и увеличаване на възрастта на 
пенсиониране, отнасящи се до различни страни в света. Специално внимание 
е отредено на влиянието на образователното равнище върху здравния статус 
на хората. Очертано е мястото на възрастовите групи население от 55 до 69 
години в общия брой население в България, перспективите им за изменение в 
дългосрочен план, както и икономическата им активност като социално-ико-
номически характеристика. Вниманието основно е спряно на био-демографски 
характеристики – средна продължителност на живота, продължителност 
на живота в добро здраве, относителен дял на умиранията по пол и възрас-
тови групи поради болести, самооценка на здравето по данни от Европейско-
то здравно интервю. Направени са разсъждения върху създаване на условия 
за подобряване на здравния статус на възрастната работна сила съобразно 
възможностите на икономиката и социалната среда и това да я превърне в 
по-добър ресурс за развитие на страната.

Ключови думи: възрастна работна сила, здравен статус, джендър аспекти, био-
демографски характеристики, България

АНАЛИТИЧЕН ПРЕГЛЕД 
НА ДОСЕГАШНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ В СВЕТА

Целта на подобни изследвания е да помогнат на поли-
тиците да разберат доколко здравето ограничава способността на по-възраст-
ните хора да работят. Ако здравето е пречка, а политиците се интересуват от 
повишаване на равнището на заетост, може да се наложи да отделят повече 
средства, грижи, време и енергия за разбиране и  намаляване на това ограни-
чение.

В статията вниманието е фокусирано единствено върху здравния статус, 
макар че има и други фактори, които влияят върху капацитета на възрастните 
хора да работят при удължена възраст на трудова реализация – доходи, образо-
вание, социална група, интереси, избор и т.н.
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Днешните демографски тенденции показват, че 75-годишните в бъдеще 
биха могли да имат продължителност на живота, здраве и други характеристи-
ки, еднакви с тези на днешните 65-годишни. Когато се осъзнае това, изглежда 
уместна политиката да се повиши  сегашната пенсионна възраст, за да не се 
обременяват по-младите поколения с все по-голяма тежест на подкрепа роди-
телите си. В този смисъл има резон в неотдавнашното решение на правител-
ството на Австралия да се повиши възрастта за пенсиониране до 70 г., като се 
вземе предвид фактът, че продължителността на живота им сега е 85 години 
(Sanderson and Scherbov, 2014). Но това не е задължително да бъде приложено 
във всички области на трудова заетост. Предизвикателство към политиката е да 
създаде условия на възрастните хора да бъдат продуктивни по-дълго време и да 
работят толкова дълго, колкото могат и желаят. Намаляване на ограниченията за 
хора, които иначе биха искали да работят, е печеливша политика. Тя предоставя 
на хората повече възможности и в същото време намалява нуждата от големи 
увеличения на пенсионната възраст.

Група автори представят интересно изследване, с което целят да установят 
как здравето се отразява на способността за работа, и по този начин какво 
може да се очаква  по отношение на равнището на заетост (Banks, Emmerson 
and Tetlow, 2016). Те са приложили два подхода за хората в Англия  на възраст 
между 55 и 74 г. При всеки от двата подхода се прави оценка на хипотетичната 
заетост при сегашните възрастни хора на базата на нивата на заетост, наблюда-
вани сред дадена кохорта с подобен здравен статус, или със заетостта на изу-
чаваната група в по-ранна възраст. Всеки от тези подходи има своите силни и 
слаби страни. Общото заключение от това изследване е, че от гледна точка на 
здравния статус по-възрастните хора като цяло имат капацитет да продължават 
да работят повече, отколкото те го правят в момента. Друга констатация е, че 
увеличаването на равнището на заетост сред по-възрастните хора, наблюдавано 
през последното десетилетие, е по-бързо, отколкото би трябвало да се очаква 
въз основа на подобрения, наблюдавани само в областта на здравеопазването. 
Сред мъжете размерът на свободния работен капацитет е сходен при различ-
ните нива на квалификация. При жените е налице значителна хетерогенност 
в свободния капацитет предвид тяхното различие по професии и образование. 
Високо квалифицираните жени имат по-голям резервен капацитет за работа от-
колкото ниско квалифицираните жени.

Най-широко използваният показател за стареене на населението е коефи-
циентът на зависимост на възрастното население (съотношението на броя 
на хората на 65 и повече години към тези на възраст между 20 и 64 г.), който 
измерва броя на възрастните, които се падат за издръжка от тези в трудоспособ-
на възраст. Той се използва главно при политически и икономически дискусии 
върху разходите за здравеопазване и пенсионната тежест. Това съотношение е 
въведено преди повече от век и положението оттогава досега се е променило 
значително. Трудно може да се сравни човек на 65 г. през 2016 г. с такъв, станал 
на тази възраст преди век – през 1916 г. През 1914 г. средната продължителност 
на живота при раждане, например в Швеция е 58,2 г. (средно за двата пола), а до 
2014 г. тя е нараснала на 82,2 г. През 1935 г., когато в САЩ е подписан Законът 
за социалното осигуряване, се е очаквало 65-годишните да живеят още  средно 
12,7 г., докато през 2013 г. вероятността на тяхната продължителност на живота 


