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MUTA II STRUCTURALE ALE POPULA IEI 
PE GRUPE DE VÂRST I RISCURILE ASOCIATE 

L. NICOAR

ABSTRACT. – Structural Mutations of Population on Age Groups and the 
Associated Risks. During the process of demographical transition, at the level of a 
society, two situations appear that imply multiple risks, but are differentiated from a 
phase to another: the powerful increase of the young population ratio, respectively 
the increasing of the degree of population ageing. The fast increase of the young 
group weight is produced in the second phase of the demographical transition, on the 
basis of maintaining a very high birth rate and of the death rate decreasing, 
especially of the child death rate. It is specific for the underdeveloped societies, with 
a population of a progressive type and with the age pyramid in a triangular form (the 
hope of life at the birth being still reduced). The most of the African states are to be 
found in this situation (in more than 80 - % of them the weight of population under 
15 years of age being of 41-49 %), and a great part of those from Meridional Asia 
and the Central America. The process of demographical ageing is affecting the 
majority of the European states and Japan (with a weight of population of and 
exceeding 65 years between 13 and 17 %). It is directly caused by the existance of a 
decreased birth rate for a long period and by the increase of the average life length, 
defining phenomena for the posttraditional phase. Also, it is a result of the massive 
emigration (especially of a rural migration). The appreciation of the pressure 
exercised by the dependent population (mainly young and old) is done through the 
dependence ratio depending on the age. 

1. Introducere 

Structura pe grupe de vârst  a popula iei reprezint  un aspect calitativ cu 
implica ii i semnifica ii majore, de factur  demografic i socio-economic .
 Între repartizarea popula iei pe vârste i indicatorii dinamicii popula iei 
(fertilitate, natalitate, mortalitate, migra ii) exist  o strâns  interdependen , în sensul 
c  structura popula iei dup  vârste este, în mare m sur , rezultatul manifest rii
acestor indicatori în timp, dar, pe de alt  parte, constituie la rândul ei o baz  de 
influen , condi ionând valorile acestora la un moment dat i evolu ia lor ulterioar .
Este direct inflen at  de fenomene social-politice catastrofale (r zboaie, epidemii). 
 Riscurile legate de deteriorarea acestui element structural de ordin 
geodemografic rezid  din faptul c  determin  poten ialul de for  de munc i
greutatea specific  a popula iei active, iar pe de alt  parte ponderea popula iei
dependente, reprezentând o baz  de planificare socio-economic  la nivelul unei 
entit i politico-administrative, în privin a unor aspecte esen iale: necesarul de 
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locuri de munc , necesarul de bunuri de consum, capacitatea sistemului de 
înv mânt, serviciile sanitare i de alt  natur .
 Pentru a eviden ia aceste implica ii este util  departajarea diverselor 
subpopula ii în func ie de vârst i pe criterii diferen iate (Fig.1). Limitele dintre cele 
trei grupe mari de vârst  – tân r , adult , vârstnic  – se stabilesc, într-o anumit
m sur , în func ie de scopul investiga iei i de situa ia specific  a popula iei rii,
regiunii sau localit ii luate în studiu. Astfel, grupele intermediare de 15-19 ani i 60-64 
de ani pot fi ata ate la una sau alta din grupele mari limitrofe, în func ie de situa ia
concret , ele reprezenând poten iale (dar i reale) furnizoare de for  de munc .

Fig. 1. Categorii de subpopula ii în func ie de vârst  (dup  Vl. Trebici, 1979): 
 a. popula ia de vârst colar ; b. popula ia feminin  de vârst  fertil ;

c. popula ia în vârst  de munc ; d. popula ia tân r , adult i vârstnic .

2. Situa ii de risc i riscuri induse 

Modificarea structurii pe grupe de vârst  a popula iei unei societ i
(transformarea piramidei vârstelor) se produce în principal în func ie de evolu ia
valorilor natalit ii i mortalit ii (având ca rezultant  sporul natural), evolu ie
definitorie pentru procesul tranzi iei demografice. În cursul acestui proces legic, de 
acumul ri cantitative i schimb ri calitative, apar dou  situa ii care implic  riscuri 
multiple, dar diferen iate de la o faz  la alta. Situa iile de risc esen iale constau în 
ridicarea puternic  a ponderii popula iei tinere, respectiv cre terea gradului de 
îmb trânire demografic .

2.1. Cre terea accentuat  a ponderii popula iei tinere
Acest proces se produce în etapa a doua a tranzi iei demografice, pe seama 

men inerii unei natalit i foarte ridicate (aproximativ 40 ‰) i a sc derii
mortalit ii, în special a mortalit ii infantile.

Fenomenul este caracteristic rilor (societ ilor) slab dezvoltate, cu 
popula ie de tip progresiv accentuat i cu piramida vârstelor de form  triunghiular .
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 Baza lat  a piramidei este determinat  de natalitatea foarte ridicat .
Exemplele sunt foarte numeroase, mai ales în Africa* (Niger – 52 ‰, Angola – 50 
‰, Uganda – 49 ‰, Somalia - 49 ‰, Guineea - 48‰, Côte d'Ivoire - 48‰, Sierra 
Leone - 48‰, Malawi - 48‰, Etiopia – 46 ‰ etc). 
 În regiunile Africa de Vest, Central i de Est, media natalit ii este de 44 ‰. Se 
adaug  o serie de state din Asia Meridional  (Afganistan – 50 ‰, Yemen – 46 ‰, Laos – 
42 ‰, Cambodgia – 39 %, Siria – 39 ‰, Pakistan - 38‰ .a.) i apoi din America Latin
(Guatemala – 37V‰, Nicaragua – 37 ‰, Haiti – 35 ‰, Bolivia – 34 ‰). 
 Vârful ascu it al piramidei este determinat de durata medie a vie ii
(speran a de via  la na tere) redus . În cea mai mare parte a Africii aceasta este de 
51-52 ani. La polul de jos se pot men iona: Sierra Leone (38 ani), Malawi (41), 
Rwanda (42), Uganda (42), Guineea – Bissau (44). 

În consecin , ponderea popula iei tinere (pân  la 15 ani) ajunge la valori 
foarte ridicate (40 – 45 % din total). În 41 % din statele Africii, propor ia grupei 
tinere este de 46 – 49 % (Uganda, Kenya, Somalia, R.D.Congo, Niger, Mali, 
Guineea, Angola, Zambia, Malawi etc). 

Fig. 2. Africa. Ponderea popula iei tinere (sub 15 ani) 
                                                
* Datele sunt la nivelul anilor 1998 i 1999. 
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A doua macroregiune ca nivel de tinere e al popula iei este Asia 
Meridional , cu 14 ri (44 % din num r) în care ponderea popula iei sub 15 ani 
dep e te 40 % (Laos – 45 %, Cambodgia – 44 %, Pakistan – 44 %, Iran – 44 %, 
Siria – 45 %, Irak – 43 %, Yemen – 47 %, Oman – 47 %). Situa ia respectiv  este 
frecvent i în America Central  (Nicaragua – 46 %, Guatemala – 44 %, Belize – 
44 %, Salvador, Honduras, Haiti) i mai pu in în Oceania (Samoa de Vest, 
Solomon, Papua-Noua Guinee). 
 America de Sud se prezint  într-o situa ie mai moderat , cu o medie de 
32,5 % a grupei tinere, sub media regiunilor în curs de dezvoltare, care este de 
aproape 34 %. Excep ie fac Bolivia i Paraguay (40-41 %). 

Situa ia de risc creat  în aceste regiuni i state const  în presiunile pe care 
le exercit  grupa tân r  asupra unor subsisteme sociale de servicii publice 
(ocrotirea s n t ii, înv mânt, aprovizionarea cu bunuri de consum) i asupra 
pie ei for ei de munc  (Benedek, Schulz, 2003), care – i în func ie de nivelul 
sc zut al economiei – nu poate asigura nici pe de parte necesarul de locuri de 
munc . Se ajunge la cre terea excesiv  a ratei omajului, la exacerbarea competi iei 
i a conflictelor (mai ales pe fondul altora mai vechi de ordin religios, etnic), la 

ridicarea ratelor s r ciei i ale emigra iei. 

2.2. Accenturarea gradului de îmb trânire al popula iei
 Procesul afecteaz  societ ile dintr-un num r însemnat i crescând de ri
de pe Glob, în primul rând din cele europene. 
 În situa ia popula iilor cu caracter relativ închis (sau semideschis) procesul 
de îmb trânire demografic  este cauzat în principal i în mod direct de doi factori: 
sc derea natalit ii i men inerea acesteia la un nivel aproape minim o perioad
însemnat , respectiv de cre terea duratei medii a vie ii. Pe de alt  parte, în rile
dezvoltate, afectate de acest fenomen, imigra iile pot contribui într-o m sur
limitat  la ridicarea ponderii popula iei adulte mai tinere (20 - 40 ani) i la o 
oarecare revigorare a natalit ii (de exemplu în rile nord-europene). 

Sc derea însemnat  a natalit ii se produce în etapele a treia i a patra 
ale tranzi iei demografice, în ultima (numit i etapa posttranzi ional ) valorile 
acestui indicator stabilizându-se aproape de limita minim  (10-12 ‰). Dup
teoriile mai recente, trecerea la etapa posttranzi ional  ar coincide cu începerea 
celei de-a doua tranzi ii demografice (dup  1965 în Europa de Vest). 
 La baza acesteri reduceri a natalit ii stau schimb rile de factur  socio-
cultural  (influen ate de cele economice), care determin  cuplurile s  adopte un 
comportament demografic ra ional (planning familial), cu dimensionarea con tient
a familiei. Abordarea respectiv  este posibil  în condi iile reducerii mortalit ii
infantile spre limita de siguran  maxim i este facilitat  de legisla ia în domeniul 
întreruperii sarcinilor la femei, de apari ia unor contraceptive performante. Mai 
importante sunt condi ion rile din cadrul sistemelor sociale bazate pe bun stare 
material , care conduc la prelungirea perioadei de colarizare i implicit la 
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cre terea vârstei de c s torie, la planificarea con tient  de c tre cuplu a num rului 
de copii i a e alon rii în timp a na terii acestora. Intervin i restric ile impuse de 
via a urban  (de timp, financiare). 
 În contextul celei de-a doua tranzi ii demografice, fertilitatea poate sa 
scad  foarte mult, chiar sub nivelul de înlocuire al genera iilor (subfertilitate). Între 
fertilitate i natalitate exist  o conexiune direct , exprimat  prin formula:     N.G. = 
F.G.·K'f·K''f unde N.G. = natalitatea general , F.G.= fertilitatea general , K'f = cota 
parte a contigentului feminin fertil din totalul popula iei feminine (între 0 i 1), K''f = 
cota parte a popula iei feminine din popula ia total  (între 0 i 1). 
 Se produce, astfel, o multiplicare a riscurilor, prin apari ia unui proces de 
sc dere lent  a popula iei pe termen mediu i lung (J. Benedek, E.Schulz, 2003). 

Natalitatea cea mai redus se înregistreaz  în Japonia (9,9 ‰) i rile 
Uniunii Europene: Italia (9,7 ‰), Spania (9,8), Grecia (10), Germania (10,5), 
Austria (11,5), Belgia (11,8) etc. Contribu ia major  la gradul de îmb trânire
demografic  o are lungimea intervalului cu natalitate redus .
 O sc dere drastic  a valorilor indicatorului respectiv s-a produs în fostele 

ri socialiste din Europa, pe fondul liberaliz rii avorturilor i a crizei economice 
(Bulgaria – 10,7 ‰, România – 11,3 ‰, Ukraina – 11,5 ‰, Rusia – 11 ‰). 
Efectele acestei sc deri au început s  se resimt  în structura pe grupe de vârst .
 De i în SUA, Canada i Australia natalitatea a sc zut continuu, înc  se 
men ine la un nivel mai moderat (14 – 15 ‰), astfel c  nivelul de îmb trânire al 
popula iei este mai atenuat decât în rile europene. 

Durata medie a vie ii (speran a de via  la na tere) este foarte ridicat  în rile
avansate din punct de vedere economic i social: 80 ani în Japonia; 79 ani în Canada, 
Islanda, Suedia, Elve ia; 77-78 ani în Norvegia, Olanda, Belgia, Fran a, Germania, 
Austria, Marea Britanie, Spania, Italia, Grecia, Australia, Israel, SUA, Noua Zeeland .
Se poate aprecia c  aceasta se apropie tot mai mult de nivelul maxim posibil, deci se 
produce o plafonare sub acest aspect în rile respective, dar cre te m rimea 
contingentelor care dep esc 65 ani i, deci, ponderea lor din popula ia total .
 Între mortalitate, durata medie a vie ii i îmb trânirea demografic  exist  o 
conexiune strâns : sc derea mortalit ii (în primul rând a mortalit ii infantile) 
contribuie la cre terea speran ei de via  la na tere, dar, ulterior, prin ridicarea 
nivelului de îmb trânire, se ajunge la cre terea lent  a ratei mortalit ii generale. 
 Nivelul de îmb trânire demografic  este semnificativ ilustrat de raportul 

dintre grupele de vârst  extreme: .
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este considerat  cea de 0,42. Dep irea acesteia indic  gradul de îmb trânire, iar 
valorile mai reduse, gradul de tinere e al popula iei.

Gradul de îmb trânire cel mai avansat al popula iei îl prezint rile nord-
vest europene - Suedia (cu peste 17 % popula ie  65 ani), Norvegia (16 %), 
Danemarca, Belgia (16 %), Marea Britanie (16 %), Fran a (16 %), Germania (16 
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%) -, la care se adaug  statele din sud, componente ale U.E. – Italia (16 %), Grecia 
(16 %), Spania (15 %) -, iar în partea central , Austria (15 %) i Ungaria (15 %). 
Dintre fostele ri socialiste (al turi de Ungaria) ponderi mari ale grupei vârstnice 
(  65 ani) au Bulgaria (15 %) i Ucraina (14 %).

Fig. 3. Europa. Gradul de îmb trânire demografic  (popula ia  65 ani)

Din celelalte continente, doar Japonia ajunge la nivelul de îmb trânire
demografic  al statelor europene (15%). ri importante, cu nivel mediu de 
îmb trânire sunt: SUA (12,5%), Canada (12%), Uruguay (12%), Australia (11,5%) 
i Noua Zeeland  (11%). În aceast  categorie se încadreaz , de asemenea, Rusia i

România (12%). 
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 Datorit  reducerii numerice a popula iei tinere (pe seama fertilit ii i a 
natalit ii sc zute) i a cre terii efectivelor popula iei vârstnice, piramida vârstelor 
se deformeaz  prin îngustarea bazei i îngro area p r ii mijlociu-superioare, 
primind forma de urn .

Riscurile asociate îmb trânirii demografice sunt de natur  economic i
social . Efectele economice se leag  de cre terea valorii raportului de dependen , care 
se manifest  prin presiuni crescânde asupra bugetelor statelor în cauz , îndeosebi prin 
supradimensionarea ("umflarea") sistemului de pensii i a celui medical. 

În plan social, îmb trânirea popula iei adânce te gradul de individualizare, 
contribuie la pierderea unor valori colective, i, în ultim  instan , la diminuarea 
poten ei creatoare a unei societ i.Dup  cum reiese din cele men ionate, în 
aprecierea situa iilor de risc pe plan social, un loc esen ial revine presiunii 
exercitate de popula ia dependent  din punct de vedere economic, aceasta fiind 
constituit , teoretic, din totalitatea persoanelor situate sub limita minim  a vârstei 
de munc  (reglementat  pe cale legislativ ), cele care au dep it aceast  limit ,
dar sunt integrate în procesul de colarizare, precum i popula ia vârstnic  ce a 
dep it limita de pensionare. În acest sens, edificator este raportul de 
dependen , care exprim  rela iile ponderale dintre grupele de vârst  extreme, 
teoretic între inute, pe de o parte, i poten ialul momentan de for  de munc ,
reprezentat teoretic de popula ia adult , pe de alt  parte: 

(%)100..
)64(59)20(15

)65(60)19(140

ani

aniani

P
PP

DR

Raportul de dependen  se poate calcula separat pentru cele dou  grupe 
extreme (tân r , respectiv vârstnic ), nuan ându-se limitele acestora (14 sau 19 ani, 
60 sau 65 ani) în func ie de situa ia socio-economic  concret  a fiec rei ri sau 
regiuni (Tabel nr. 1). Rezult , în mod firesc, faptul c  în rile mai pu in dezvoltate 
presiunea principal  o exercit  popula ia tân r , iar în cele dezvoltate, presiunea 
popula iei vârstnice tinde s  o dep easc  pe a celei tinere. 

Fenomenele de întinerire sau îmb trânire demografic  sunt influen ate i
de migra ii, îns , în general pe spa ii i în propor ii limitate. Dac  în zonele de 
imigra ie efectele sunt în m sur  mai mare pozitive decât negative, producându-se 
o oarecare întinerire i revigorare demografic  (inclusiv prin cre terea natalit ii), 
factorii de risc sporesc în zonele de emigra ie masiv , în spe  de exod demografic,
unde se produce o îmb trânire evident i, într-o oarecare m sur , o feminizare a 
popula iei ( i datorit  fenomenului de supramortalitate masculin ). Aceasta a fost i
situa ia din România, când, în urma exodului din anii '60-'70 ai secolului trecut, s-a 
produs o deteriorare grav  a structurii popula iei pe grupe de vârst , care a 
condi ionat sc derea poten ialului de for  de munc , reducerea drastic  a natalit ii
i cre terea accentuat  a mortalit ii. În consecin , are loc reducerea viabilit ii 

localit ilor rurale afectate de acest fenomen i dispari ia unora dintre ele. 
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Tabel nr. 1. Raportul de dependen  în câteva rii africane i europene  
i pe macroregiuni (1998) 

Defalcat (%): 
ara, regiunea Total - dup  grupa tân r

 (0-14 ani) 
- dup  grupa 

vârstnic  ( 65 ani) 
- Uganda 
- Kenya, Rwanda 
- Niger 
- Benin, Angola, Malawi 
- Guineea, Mali 
- Zambia 
- Nigeria, Etiopia 

104
104
102
100
98
96
96

100
98
97
94
93
92
90

4
6
5
6
5
4
6

- Suedia 
- M. Britanie, Fran a, Norvegia 
-Danemarca, Ungaria, Portugalia 
- Germania 
- Austria 
- Elve ia 
- Italia 
- Spania 
- Polonia, Iugoslavia 
- România, Rusia 

54
54
50
48
47
47
45
45
49
47

27,5
29
27
24
25
26
22
23
31
29

26,5
25
23
24
22
21
23
22
18
18

Regiuni dezvoltate 49,7 29,2 20,5
Regiuni în curs de dezvoltare 63,4 55,1 8,3 

Sursa datelor brute: B. Negoescu, Gh. Vl sceanu (1998) 

 În concluzie, din punct de vedere temporo-spa ial, modificarea structurii 
popula iei pe grupe de vârst  se produce într-o perioad  îndelungat , efectele i
riscurile abaterilor de la normal au, de asemenea, o durat  lung , iar ac iunea lor se 
manifest  de la sc ri macroregionale, prin însumare, la scar  global .
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