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Costurile și beneficiile investiţiilor în serviciile de contracepţie în ţările în curs 

de dezvoltare 
 

De ce este importantă utilizarea 
metodelor de contracepție  
• Beneficiile utilizării metodelor de 
contracepție sunt substanțiale pentru sănătate. 
Acestea previn sarcinile nedorite, reduc 
numărul de avorturi și reduc incidența 
mortalității și  

invalidității legate de complicații din timpul 
sarcinii și nașterii. 

• Beneficiile pe termen lung variază de la 
educație sporită pentru femei și o mai bună 
sănătate a copilului la economisire a unui 
procent mai mare de bani în cadrul familiei și, 
prin urmare, la consolidarea economiilor 
naționale. 
 
· Creșterea utilizării contraceptivelor și 
reducerea necesităților nesatisfăcute de 
contraceptive sunt esențiale pentru realizarea 
a trei din Obiectivele de Dezvoltare ale 
Mileniului ale Organizației Națiunilor Unite 
- îmbunătățirea sănătății materne, reducerea 
mortalității infantile și combaterea 
HIV/SIDA - și contribuie în mod direct sau 
indirect la realizarea tuturor celor opt 
obiective. 

Utilizarea metodelor moderne de 
contracepție: 
• În 2012, potrivit estimărilor 645 
milioane de femei de vârstă reproductivă 
(15-49 ani) din țările în curs de dezvoltare 

folosesc metode moderne de contracepție, 
cu 42 de milioane mai mult decât în 2008. 
Aproximativ jumătate din această cifră 
(52%) se datorează creșterii populației, iar 
cealaltă jumătate (48%) - creșterii numărului 
de femei care folosesc o metodă modernă de 
contracepție. 
 
· În țările în curs de dezvoltare, rata 
femeilor căsătorite care utilizează 
contraceptive moderne – 92% din toți 
utilizatorii de metode moderne – s-a 
schimbat puțin de tot între 2008 (56%) și 
2012 (57%). 

• O creștere substanțială în prevalența ratelor 
de utilizare a metodelor modernă de 
contracepție a fost observată în rândul 
femeilor căsătorite în Africa de Est (de la 
20% în 2008 la aprox. 27% în 2012) și în 
Asia de Sud-Est (de la 50% la 56%). Mici 
schimbări s-au produs în Africa de Vest și 
Africa Centrală, regiuni în care mai puțin de 
10% din femeile căsătorite folosesc 
contraceptive moderne. 

• În 2012, utilizarea metodelor 
moderne de contracepție în țările în 
curs de dezvoltare va preveni 218 mln. 
de sarcini nedorite, lucru care, la rândul 
său, va preveni 55 mln. de nașteri 
neplanificate, 138 mln. de avorturi (40 
mln. dintre acestea fiind avorturi 
nesigure), 25 mln. de avorturi spontane 
și 118 mii de decese materne. Aceasta 

va preveni, de asemenea, conform estimărilor 
1,1 mln. de decese neonatale (cele din 
primele 28 de zile de la naștere) și 700 mii 
de decese infantile postneonatale (cele din 
ziua a 28-a de la naștere până la vârsta de un 
an). 

Necesități nesatisfăcute de metode 
moderne 
• Printre femeile de vârstă reproductivă din 
țările în curs de dezvoltare, 57% (867 mln.) au 
nevoie de contracepție, deoarece sunt active 
sexual și fecunde, dar nu doresc un copil în 
următorii doi ani. 

• Din aceste 867 mln. de femei, 645 mln. 
(74%), folosesc metode moderne de 
contracepție. Restul 222 mln. (26%) nu 
folosesc nicio metodă sau metode 
tradiționale (care nu sunt la fel de sigure ca 
metodele moderne) și, astfel, au o 
necesitate nesatisfăcută de metode 
moderne. 

• În anumite regiuni necesitățile nesatisfăcute 
de metode moderne de contracepție în rândul 
femeilor care vor să evite sarcina sunt mult mai 
mari. În Africa de Vest, Africa Centrală, Africa 
de Est și Asia de Vest, 

 

Femeile cu necesități nesatisfăcute constituiau 26% dintre cele care doreau să 
evite o sarcină în 2012, atingând 79% de sarcini nedorite. 

proporția femeilor care au nevoie de 
contracepție și a căror necesități de metode 
moderne nu sunt satisfăcute variază de la 50% 
la 81%, comparativ cu 34% în Asia de Sud și 
22% în America Latină și Caraibe.
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• Numărul femeilor din țările în curs de 
dezvoltare a căror necesități de metode 
moderne de contracepție nu sunt satisfăcute a 
scăzut ușor între anul 2008 și 2012, de la 
226 mln.* la  
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222 mln. Totuși, în cele 69 țări cele mai 
sărace, unde locuiesc 73% din femeile cu 
necesități nesatisfăcute de metode moderne 
de contracepție din țările în curs de 
dezvoltare, numărul a crescut de la 153 la 
162 mln

867 mln. femei 80 mln. sarcini 
nedorite  



• Motive comune pentru evitarea 
contraceptivelor includ preocupări 
legate de sănătate și de efectele 
secundare ale acestora, percepția că 
nu există pericol de sarcină, 
opunerea partenerului sau a altor 
persoane, cunoștințe inadecvate 
despre metode și probleme legate de 
aprovizionare (din cauza unor factori 
ca distanța, cost, epuizarea stocului 
și ore incomode). 

• Printre femeile care au nevoie de 
contracepție, proporția celor care 
folosesc o metodă modernă a 
crescut chiar mai lent între 2008 și 
2012 (de la 73% la 74%) decât 
între 2003 și 2008 (de la 71% la 
73%). 

• Femeile tinere, active sexual, 
necăsătorite se confruntă cu mai 
multe dificultăți în obținerea 
contraceptivelor decât femeile 
căsătorite, în mare parte din cauza 
stigmatului față de activitatea 
sexuală înainte de căsătorie. Aprox. 
44% dintre femeile necăsătorite ce 
au nevoie de contracepție (cele mai 
multe dintre care sunt tinere) nu 
folosesc metode moderne, 
comparativ cu 24% dintre femeile 
căsătorite care au nevoie de metode 
de contracepție. 

• În 2012, potrivit estimărilor 80 
mln. de sarcini nedorite se vor 
produce în țările în curs de 
dezvoltare din cauza eșecului 
contraceptivelor și a neutilizării 
acestora de către femeile care nu 
doresc o sarcină în timpul 
apropiat! Aceste sarcini nedorite 
vor duce la 30 mln. de nașteri 
neplanificate, 40 mln. de avorturi 
și 10 mln. de avorturi spontane. 

 
Evitarea deceselor și 
îmbunătățirea sănătății 
• În 2012, potrivit estimărilor 
291 mii de femei din țările în 
curs de dezvoltare vor muri din 
cauze legate de sarcină; 104 mii 
din aceste sarcini vor fi 
neplanificate. 

• Dacă necesitățile curente 
nesatisfăcute ar fi fost 
satisfăcute, numărul de sarcini 
nedorite ar scădea cu două 
treimi, de la 80 mln. la 26 mln., 
rezultând în cu 26 mln. mai 
puține avorturi, cu 21 mln. mai 

puține nașteri neplanificate și 
cu șapte milioane mai puține 
avorturi spontane. 

• Satisfacerea tuturor necesităților 
nesatisfăcute de metode moderne ar 
reduce numărul de decese legate de 
sarcină cu 79 mii. Dintre aceste 
decese, 48 mii ar fi prevenite în 
Africa Subsahariană. 

• În 2012, aproape șase milioane 
de copii vor muri în țările în curs 
de dezvoltare: 3,1 mln. în 
perioada neonatală și 2,5 mln. în 
perioada postneonatală. 
Satisfacerea deplină a 
necesităților curente 
nesatisfăcute de contracepție ar 
împiedica 600 mii de decese 
neonatale și 500 mii de decese 
postneonatale. 
• A permite femeilor să-și 
planifice sarcina contribuie și la 
sănătatea copiilor. Conform unui 
studiu recent, daca între toate 
nașterile ar fi cel puțin doi ani 
diferență, numărul de decese în 
rândul copiilor mai mici de cinci 
ani ar scădea cu 13% și cu 25% 
dacă ar exista un decalaj de trei 
ani între nașteri. 

 
Cost de furnizare a 
serviciilor: 
• Furnizarea serviciilor de 
contracepție în țările în curs de 
dezvoltare atinge anual 4,0 miliarde 
de dolari. 

• Satisfacerea completă a 
necesităților de metode moderne 
de contracepție în țările în curs 
de dezvoltare ar costa 8,1 
miliarde dolari anual. Ca și 
costurile curente, costurile 
suplimentare vor fi împărțite 
între guvernele naționale, 
agențiile donatoare și gospodării. 
• Costul mediu anual pe utilizator 
în țările în curs de dezvoltare ar 
crește de la 6,15 dolari SUA la 
9,31 dolari SUA, în mare parte în 
urma îmbunătățirilor în furnizarea 
serviciilor ce sunt esențiale în 
cazul în care toate femeile cu 
necesități nesatisfăcute vor fi 
servite. 

• Cu toate acestea, investițiile 
suplimentare de 4,1 mlrd. de dolari 
pentru servicii moderne de 
contracepție ar duce la economisirea 
a aprox. 5,7 mlrd. de dolari din 
costurile serviciilor de sănătate 
pentru mame și nou-născuți. 

Recomandări 
• Sunt necesare eforturi mai mari 
pentru a integra servicii de 
planificare familială în cadrul altor 
servicii de sănătate, a asigura 
furnizarea continuă a unei game 
largi de metode, a consolida 
capacitatea de furnizare a 
serviciului și a îmbunătăți 
competența furnizorului în materie 
de consiliere, educație și furnizare 
a metodelor (inclusiv, ajutând 
femeile să treacă de la o metodă la 
alta la cerere). 

• Guvernele țărilor în curs de 
dezvoltare trebuie să acorde 
prioritate furnizării unor servicii de 
contracepție de înaltă calitate în 
alocările bugetare și politicile de 
sănătate, iar donatorii trebuie să-și 
mărească investițiile în furnizarea 
serviciilor de contracepție în țările 
în curs de dezvoltare. 

• Sunt necesare eforturi extinse 
și abordări culturale 
corespunzătoare pentru a 
răspunde necesităților de 
contraceptive ale femeilor și 
cuplurilor, în special ale celor 
care se confruntă cu cele mai 
mari obstacole în obținerea și 
utilizarea eficientă a metodelor 
moderne de contracepție: 
persoane din pătura socială 
inferioară, fără studii, 
necăsătorite sau care trăiesc în 
zonele rurale sau periurbane cu 
acces limitat la servicii. 
• Sunt necesare noi metode de 
contracepție pentru a asigura că 
femeile și bărbații au acces la 
metode ce se potrivesc 
circumstanțelor de viață și 
preferințelor acestora. 
• Sunt necesare intervenții 
pentru a aborda factorii sociali 
care inhibă utilizarea metodelor 
moderne de contracepție. Astfel 
de bariere includ nivelul scăzut 
de luare a deciziilor de către 
femeie în cadrul familiei, 
diferențe în preferințele 
partenerilor legate de 

contracepție,  stigmatul atașat 
femeilor necăsătorite sexual active 
care utilizează servicii de 
contracepție. Abordarea acestor 
tipuri de bariere necesită 
intervenții pe termen lung, cum ar 
fi educație sexuale cuprinzătoare 
și eforturi de educare a publicului 
larg. 

 
 

* Estimările curente pentru anul 
2008 diferă puțin de cifra 
prezentată în raportul Adding It Up 
din 2009 (215 milioane de femei), 
pentru că am recalculat-o folosind 
definiția revizuită a necesităților 
nesatisfăcute la care am recurs și 
pentru estimările noastre pentru 
2012. 

 
 
 

Informațiile raportate în această 
fișă informativă sunt extrase din 
raportul următor, ce conține 
informații cu privire la sursele de 
date și metodologia de estimare: 
Singh S și Darroch JE, Adding It 
Up: Costs and Benefits of 
Contraceptive Services - Estimates 
for 2012, New York: Institutul 
Guttmacher și Fondul Națiunilor 
Unite pentru Populație (UNFPA), 
2012. 
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