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RISCURI DEMOGRAFICE 

T. ROTARIU 

ABSTRACT. – Demographic Risks.The first part of the study clarifies the 
concept of "risk", in both social realm in general and demography in particular. 
The meaning of the notion assumes the occurrence of an event with negative 
consequences. This implies that, besides evaluating the likelihood of the event to 
occur, one has to produce a judgment that values its consequences in negative 
terms as well. This is not only difficult in social sciences, but also... risky! The 
analysis of three processes in the evolution of the present day populations follow: 
the demographic growth, the decline in fertility, and the ageing of the population, 
and the risks associated with every of them are examined. The main conclusion of 
the study is that the risks generated by these processes have been and are generally 
overstated. The author argues for a balanced assessment of the magnitude of the 
consequences and for confidence in humans' capacity to countervail those features 
that are considered negative.

1. Introducere 

 În genere, dic ionarele obi nuite confer  no iunii de risc un sens foarte 
limitat, legat în special de o ac iune2 uman  ale c rei rezultate pot fi d un toare
pentru cel care o întreprinde3; cu pu in  bun voin  aceast  semnifica ie se men ine
i dac  subiectul ac iunii este unul colectiv i nu individual. Astfel, la nivel 

individual, vom vorbi, de pild , de riscul particip rii la un joc de noroc, în urma 
c reia persoana poate pierde o sum  de bani, iar în cazul unui subiect colectiv de 
consecin a negativ  pe care o poate suporta o comunitate ca urmare a deciziei unui 
organ de conducere. În limbajul curent – ca s  nu mai vorbesc de unele domenii ale 
tiin ei, inclusiv demografia, despre care va fi vorba aici – folosirea termenului de 

risc dep e te cu mult acest cadru restrâns indicat de dic ionar. Pe de o parte, va fi 
vorba de o l rgire de sens atunci când nu se mai face referin  la o ac iune concret ,
ci se are în vedere o seam  de ac iuni i comportamente difuze, greu de descris i

                                                
2 Elementul esen ial care define te o ac iune este scopul acesteia (con tientizat), adic
inten ionalitatea actului respectiv; comportamentul este privit aici fie ca o component  a 
unei ac iuni, reprezentat  de ceea ce face  subiectul ac iunii, dar i, mai general, ca mod de 
manifestare ce nu presupune  implicarea scopului (de exemplu,  comportamentul generat de 
impulsuri noncon tiente). 
3 Risc –„Posibilitate de ajunge într-o primejdie, de a avea de înfruntat un necaz sau de 
suportat o pagub ; pericol posibil.” (DEX, 1996, p.929) 
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precizat în detalii. A a de pild , se vorbe te de riscul deterior rii calit ii solului, a 
apei sau a aerului, ca urmare a unor activit i industriale complexe sau chiar de 
riscul dispari iei unei anumite culturi sau civiliza ii în urma unor serii lungi de 
comportamente i activit i colective. La limit , se poate vorbi de un risc i în cazul 
în care subiectul este exclus completamente din joc, respectiv când ac iunile sale 
nu au nici o influen  asupra desf ur rii fenomenelor cu consecin e negative. În 
sfâr it, în cel mai larg sens al s u, termenul de risc î i pierde i conota ia negativ ,
devenind o apreciere neutr  cu sens apropiat de cel de probabilitate. A a, de pild ,
se vorbe te în demografie de popula ie expus  „riscului la c s torie”, adic  având o 
ans  nonnul  de a se c s tori (fiind deci celibatar , v duv  sau divor at i având 

împlinit  vârsta legal  de c s torie).
 L sând la o parte acest din urm  sens, care este unul cu totul special i
neuzual, se poate observa c no iunea de risc implic  o referire la consecin a
negativ  a unei ac iuni sau a unui comportament, individual sau colectiv. Ca 
urmare, atunci când vorbim de risc, emitem, în fapt, o judecat  de valoare, care 
îmbrac  dou  forme distincte: 
 a) este componenta unui discurs ce evalueaz  func ionarea unui sistem ( i
deci aici tim prin defini ie ce e bine i ce e r u) sau
 b) se integreaz  unui discurs de tip ideologic, care nu poate aduce 
argumente decisive pentru a justifica o atare apreciere.  
 Chiar dac  nu se identific  cu no iunea de „probabilitate”, riscul implic
judecata în termeni probabilistici. Vorbim de risc tocmai pentru c  acea implica ie
negativ  nu este cert . Asta înseamn  c  ar trebui s  calcul m nu numai propriu-zis 
consecin ele ac iunilor i comportamentelor, nu numai s  le supunem unor judec i
de valoare, ci i s  stabilim probabilitatea ca o asemenea situa ie s  apar . Acest 
din urm  aspect este foarte sensibil c ci practic oric rei consecin e îi putem acorda 
o ans  (chiar infim ) de apari ie – adic  este greu s  excluzi categoric o anumit
posibilitate – i în momentul în care un pericol se prefigureaz , îndeosebi la nivel 
social, tenta ia oamenilor este de a-l exagera, spre a genera adoptarea unor mijloace 
de contracarare.  
 Re inem deci c  accept m s  vorbim de risc nu numai în leg tur  cu ac iunile 
inten ionale ale subiec ilor individuali sau colectivi, ci cu orice fenomen sau proces 
care se petrece la nivelul popula iei, dac  implica iile acestuia pot fi judecate în termeni 
de „pericol”, „primejdie” etc., adic dac  este posibil ca s  g sim ni te criterii 
obiective i universale pentru o apreciere negativ  a unor posibile evolu ii 
demografice. Aceast  din urm  propozi ie este esen ial  pentru c  ea ne aten ioneaz
asupra faptului c , în lipsa unor astfel de criterii, judec ile noastre î i pierd orice temei 
i emiterea lor se face pe baza unor presupozi ii, pe baza preceptelor unei ideologii sau 

doctrine, pe baza unor credin e sau idei primite de-a gata etc. 
 Popula ia constituie, i trebuie repetat acest lucru chiar dac  e un truism, 
fundamentul oric rei societ i umane. Procesele, fenomenele care se petrec la nivel 
demografic sunt generate de factori sociali i au efecte la nivelul societ ii. Problema 
care se pune, în lumina celor spuse mai sus, este de a stabili în ce m sur  putem judeca 
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aceste efecte în termeni pozitivi sau negativi, aceasta fiind singura posibilitate ra ional
de a vorbi aici despre „riscuri”. Consider c  avem dou  tipuri de situa ii în care este 
licit s  se recurg  la astfel de judec i. Mai întâi, e vorba de procese de mare 
dimensiune care pot, prelungite un timp suficient de lung, periclita îns i existen a
popula iei, deci implicit a societ ii umane. În al doilea rând, este vorba despre efecte 
ale unor fenomene sau procese demografice ale c ror consecin e se dovedesc negative 
în domenii ale vie ii sociale unde o astfel de judecat  e posibil , adic  în acele 
subsisteme ce permit stabilirea clar  a aspectelor func ionale sau disfunc ionale, cum 
este, de pild , sistemul economic. Spre exemplu, emigrarea unei categorii de popula ie,
cu anumite caracteristici de vârst , calificare profesional  etc., poate avea consecin a
reducerii produc iei industriale în anumite ramuri, cu anumite consecin e economice 
negative asupra unor zone i categorii de popula ie. Mereu îns  trebuie avut în vedere 
c  aceste posibile efecte negative (riscuri) pot fi determinate doar pe dimensiuni bine 
precizate, pe altele, acelea i comportamente putând avea efecte neutre sau chiar 
pozitive (emigran ii no trii trimi ând bani acas  contribuie la dezvoltarea zonei i la 
ameliorarea nivelului de trai al familiilor). Cu atât mai pu in este posibil s  vorbim de 
consecin e la nivel global sau multinivelar ale unor acte ce pot fi judecate doar în cadre 
foarte restrânse. 
 Cu aceste precau ii, voi discuta, în cele ce urmeaz , câteva dintre riscurile 
demografice cele mai frecvent invocate i, prin urmare, mai complex argumentate: 
riscul suprapopul rii planetei, riscul subfertilit ii (cu consecin a subpopul rii sau 
chiar a stingerii speciei) i riscul îmb trânirii popula iei.

2. Riscul suprapopul rii

 Începutul tranzi iei demografice în mai multe ri occidentale, în secolul al 
XVIII-lea, manifestat prin reducerea mortalit ii i cre terea vizibil  a sporului 
natural, a condus treptat la înmul irea popula iilor într-un ritm nemaiîntâlnit, fapt 
care a f cut ca spre sfâr itul acestui veac problematica demografic  s  intre 
constant în discu iile celor preocupa i de destinul societ ilor umane. E timpul 
marilor momente de dezvoltare social , timpul marilor utopii dar i cel al marilor 
schimb ri care au condus la constituirea profilului societ ii moderne a veacurilor 
urm toare. Cel mai cunoscut nume invocabil în contextul de fa  este cel al 
pastorului englez Thomas Robert Malthus (1756-1834), cel care a avut meritul de a 
sintetiza i pune într-un text foarte sugestiv ceva din dezbaterile vremii asupra 
popula iei. La 1798 apare prima edi ie a celebrei sale lucr ri „Eseu asupra 
principiului popula iei”, text care a cunoscut numeroase dezvolt ri, prin 
urm toarele cinci edi ii ap rute în timpul vie ii autorului; ultima, cea din 1826, a 
stat i la baza textului ap rut în române te abia dup  c derea regimului comunist4.
Nu e cazul s  expun aici concep ia lui Malthus. Ea e destul de ambigu i am 

                                                
4 Malthus, Thomas Robert, 1992, Eseu asupra principiului popula iei, Bucure ti, Ed. 
tiin ific
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încercat unele l muriri în alt  parte5. E suficient doar s  pornim de la cea mai 
r spândit  interpretare, cea care se folose te de cunoscuta paralel  între cele dou
progresii, i anume cea geometric , dup  care tinde s  creasc  popula ia, i cea 
aritmetic , dup  care pot evolua resursele; mai devreme sau mai târziu prima 
curb , cea exponen ial , ajunge s  dep easc  nivelul atins de cre terea linear ,
ceea ce înseamn  c  popula ia atinge plafonul resurselor, nivel dincolo de care nu 
mai poate cre te. Este clar c  o popula ie cu un efectiv aflat în apropierea limitei 
superioare nu poate tr i decât în condi ii de mizerie, care-i sporesc mortalitatea, 
constituind o frân  în calea tendin elor suplimentare de cre tere. 
 Aceast  sumar  descriere este suficient  pentru a sus ine c , în opinia mea, 
viziunea lui Malthus i cea a contemporanilor s i, care i-au împ rt it vederile, nu 
poate fi încadrat  într-o paradigm  a riscului demografic. În adev r, posibilitatea de 
suprapopulare este, în opinia pastorului anglican, o tendin  natural  de evolu ie a 
societ ii, un „principiu”, adic  o legitate aidoma celor ce guverneaz , de pild ,
domeniul economic, pe care Malthus l-a studiat i prezentat în calitate de profesor 
i de autor al unui tratat de economie politic . Deci suprapopularea este o 

caracteristic  a „sistemului”, un rezultat al func ion rii sale „naturale”, o tendin
natural , cum spuneam, cu rezultate profund negative, dar care î i g se te antidotul 
tot în interiorul sistemului, astfel încât acesta nu este expus unui pericol de 
explozie, de autodistrugere.  
 Cred c  cu totul altfel stau lucrurile în a doua jum tate a secolului al XX-
lea, când, odat  cu „explozia demografic ” înregistrat  dup  al doilea r zboi 
mondial i generat  de intrarea brusc  în tranzi ia demografic  a rilor din a a-zisa 
lume a treia, pericolul unei suprapopul ri rapide la nivel planetar a început s  fie 
v zut cu al i ochi. De aceast  dat , cre terea rapid  a popula iei reprezenta, în ochii 
unei palete foarte largi de oameni de tiin i ai unei p r i din rândul celor cu 
putere de decizie, un risc aidoma celui generat de fabricarea armelor nucleare.  
 Sigur, pot fi descoperite i aici nuan e, chiar în rândul celor cu concep ii 
malthusiene. De pild , a a cum subliniaz  foarte bine un cunoscut demograf 
francez6, primele lucr ri ale Clubului de la Roma (adic  cele din seria deschis  în 
1972 de Limitele cre terii) se înscriu în paradigma malthusian  clasic , de sorginte 
mecanicist i economic , folosind aceia i idee de sistem autoreglabil, în cadrul 
c ruia cererea i oferta se echilibreaz , respectiv cre terea demografic  este 
r spunsul ajustat la oferta de resurse disponibile la un moment dat; a adar, 
cre terea demografic  va fi stopat  de caracterul limitat al resurselor i se va ajunge 
la un echilibru. Deosebirea fa  de concep ia malthusian  este minor  ca fond i ea 
se manifest  doar în faptul c  modelele utilizate sunt mult mai complexe decât cel 
imaginat de autorul englez cu 175 de ani mai înainte. Pe de alt  parte exist  autori 
ai unor lucr ri care prin din titlurile „ oc” nu las  nici o îndoial  asupra iminentului 
pericol al suprapopul rii, dintre care e suficient s -l amintesc pe cunoscutul 

                                                
5 Rotariu, Traian, 2003, Demografie i sociologia popula iei, Ia i, Polirom 
6 Le Bras, Hervé, 1994, Les limites de la planète, Paris, Flamarion 
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ecologist de la Stanford, Paul Ehrlich, autor al celebrei The Population bomb,
ap rut  în 1971 i, mai recent, în 1990, coautor la The Population explosion.
 Dac  în primul caz avem oarecari motive s  ezit m s  aplic m conceptul 
de risc, în cel din urm  nu mai e nici o îndoial  c  ne afl m într-o paradigm  clar
a riscului. În adev r, a a acum observa i Le Bras în lucrarea citat , avem aici de-a 
face cu un model biologic, organicist asupra popula iei i societ ii în general, ceea 
ce ne permite nu numai s  imagin m diverse analogii evolutive (cre tere, 
maturizare, îmb trânire etc.) dar i s  accept m o real  posibilitate a dispari iei 
sitemului, prin moartea „organismului”, datorat  nu numai îmb trânirii sau 
stingerii „energiilor sale vitale”, ci i prin apari ia unor „maladii”, a unor 
evenimente oc ce dezechilibreaz  sistemul i-l distrug.
 Cât prive te modalitatea în care se prefigureaz  pericolul unei 
suprapopul ri ea, de asemenea, este de cu totul alt  natur  decât cea la care putea 
gândi Malthus. Nu caracterul limitat al resurselor care s  sus in  în mod curent 
popula ia este, în general, luat în vizor, ci se vorbe te despre epuizarea celor care 
nu se reînnoiesc, ceea ce induce ideea unui iminent pericol; nu despre limitele 
planetei, care vor fi puse la încercare de o cre tere nem surat  a popula iei, e 
vorba, ci despre deteriorarea ireversibil  a mediului, despre înc lzirea atmosferei, 
despre distrugerea stratului de ozon etc., toate acestea privite drept consecin e ale 
cre terii demografice. Schimbarea de perspectiv  este evident i discu ia în 
termeni de risc devine astfel normal .
 Dou  întreb ri se ridic  aici. Mai întâi, dac  aceast  perspectiv  de a privi 
lucrurile este corect  sau, mai bine spus, dac  este productiv  în termenii în elegerii 
adecvate a situa iilor reale. i, dac  da, cât de serios este riscul indus de o cre tere
demografic  incontrolabil . R spunsurile nu sunt simplu de dat. Pe de o parte, este 
clar c  paradigma organicist  are limite serioase i c  duse prea departe analogiile 
între diverse sisteme i organismele vii devin chiar periculoase. Concepte ast zi 
foarte la mod  precum „dezvoltare durabil ”, „sustenabilitate” (carrying capacity)
etc. sunt mult mai pu in relevante decât ni se prezint  în cadrul diverselor tipuri de 
discurs, inclusiv cele ce se vor tiin ifice. A atrage aten ia asupra pericolelor 
polu rii sau asupra altor consecin e negative ale dezvolt rii unor activit i umane, 
generate la rândul lor de cre terea demografic , este una i a vorbi în termeni de 
risc global este cu totul altceva. 
 S  lu m un singur exemplu: resursele petroliere ale planetei. Este limpede 
c  acestea sunt limitate i nu se pot reînnoi într-un timp rezonabil sau chiar deloc. 
Prin urmare, la un anumit consum constant pe persoan , cu cât num rul de locuitori 
ai planetei este mai mare, cu atât aceste resurse se vor epuiza mai rapid. Acest 
ra ionament simplu este prelungit în termeni de risc i se flutur  pericolul 
suprapopul rii pe dimensiunea respectiv  a problemei. Dincolo de aceast
simplitate, realitatea e mult mai complex . O dat  c , la un moment dat, resursele 
respective au o limit  indus  de accesibilitatea noastr  la ele, accesibilitate care se 
amelioreaz  în timp pe m sura dezvolt rii tehnologiilor (extrac ii de la adâncimi 
mai mari, exploatarea z c mintelor s race etc.). Astfel se în elege de ce 
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previziunile pesimiste de acum câteva decenii cu privire la iminenta epuizare a 
acestor resurse nu s-au realizat i nu se vor realiza în viitorul foarte apropiat. În al 
doilea rând, chiar epuizarea total  nu trebuie privit  ca o catastrof ; pentru c  ea nu 
se va realiza brusc i pentru c , pe m sur  ce dificultatea ob inerii produselor 
petroliere – i deci implicit pre ul lor – va fi în cre tere, sursele alternative de 
energie vor deveni interesante i profitabil de folosit7.
 Chiar dac  într-o prim  etap  asemenea schimb ri induc costuri sporite, 
influen ând deci negativ sectorul economic al societ ii, utilizarea termenului de 
risc nu cred c  e potrivit  dat fiind caracterul lent al schimb rii i pentru c  e de 
a teptat ca eventualele efecte negative s  fie rapid absorbite. i apoi nu trebuie uitat 
c  întotdeauna o activitate uman  are mai multe efecte, unele putând avea sensuri 
contrare. Dac  epuizarea resurselor petroliere poate provoca efecte economice 
negative, înlocuirea acestei surse de energie cu alta poate influen a pozitiv via a
prin componenta ecologic  (surse de energie nonpoluante). 
 Oricum este clar c  riscurile (chiar dac  le accept m) s-au diminuat, tot 
mai pu ine ri fiind ast zi în situa ia de a interveni direct pentru a reduce 
fertilitatea, iar la nivel planetar prognozele pentru viitoarea jum tate de secol ne 
arat  c  probabil nu se va dep si limita de 10 miliarde, efectiv ce poate fi sus inut 
chiar i cu mijloacele tehnice actuale. 

3. Riscul subfertilit ii

 Datele demografice ale ultimelor decenii nu mai las  nici o umbr  de 
îndoial  asupra unei situa ii f r  precedent în istoria omenirii; în majoritatea rilor 
europene, dar i în altele care au f cut progrese însemnate pe calea civiliza iei
industriale i postindustriale (Japonia i alte teritorii din zona sud-estic  a Asiei), 
ratele de fertilitate au coborât la niveluri de ordinul a 1,2-1,4 copii/femeie i chiar 
dac  exist  câteva ri dezvoltate în care valorile se apropie înc  de nivelul de 
înlocuire a genera iilor, este limpede c , pe ansamblul unei p r i întregi a lumii, 
sporul natural a sc zut sau va sc dea curând sub valoarea zero, consemnându-se 
intrarea în ac iune a unei componente a declinului demografic (cealalt  putându-se 
manifesta sub forma migra iei). Pân  în prezent, rile mai dezvoltate ale zonei 
dezvoltate a lumii, îndeosebi cele care n-au cunoscut regimurile comuniste, s-au 
bucurat ( i se bucur , de fapt, i în continuare) de un aport migratoriu care ascunde 
pericolul reprezentat de subfertilitate. Asta fiindc  efectiv în fiecare an sute de mii 
de imigran i umplu golurile l sate de natalitate i pentru c  ace ti imigran i aduc, 

                                                
7 Dup  cum se spune adesea, chiar i ast zi asfel de surse de energie alternative ar fi accesibile, dar 
utilizarea lor e blocat  de interesele marilor companii petroliere. Evident c  nu pot spune cât adev r
este într-o asemenea afirma ie, dar reac iile rilor occidentale la criza petrolului din 1973 arat  c
solu iile de ie ire din astfel de situa ii sunt nu numai imaginabile, ci chiar opera ionale. 
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de regul , un comportament fertil pu in diferit de cel al autohtonilor, contribuind, 
m car în prima genera ie, la realizarea unui num r suplimentar de na teri. rile 
din zona estic  a Europei, care în timpul regimurilor comuniste au men inut prin 
mijloace de constrângere o fertilitate ceva mai înalt , au înregistrat în ultimul 
deceniu al secolului trecut cea mai dramatic  sc dere a ratelor de fertilitate, 
ajungând ast zi pe primele locuri într-un clasament al celor mai pu in fertile 
popula ii. Ele au suportat, în plus, un spor migratoriu negativ, care, cel pu in pân
în prezent, a contribuit semnificativ la sc derea num rului popula iei.
 Calcule prospective, bazate pe ipoteza men inerii nivelului actual de 
fertilitate, s-au realizat multe, atât pe plan interna ional cât i la noi în ar . Ele iau în 
considerare fie situa iile concrete ale unei ri, situa ii care sunt individualizate în 
principal prin profilul structurii pe vârste, urmare a „istoriei” deosebite a popula iei în 
cauz , fie ni te cazuri cu caracter mai general, reprezentate de a a-numitele modele 
de popula ie. Astfel, dac  pornim de la datele recens mântului din 2002, în ipoteza c
se men in ratele de fertilitate pe vârste din anii 2000 i nivelul actual de mortalitate, 
un calcul simplu arat  c  popula ia ar evolua – în lipsa oric rei migra ii – în felul 
urm tor: 2002 – 21,7 milioane; 2012 – 21,1 milioane; 2022 – 20,0 milioane; 2032 – 
18,4 milioane; 2042 – 16,5 milioane; 2052 – 14,4 milioane. 
 Prin urmare într-o jum tate de secol popula ia s-ar reduce la pu in peste 14 
milioane de locuitori, iar dac  am mai continua jocul acestor cifre, am ajunge, în 
2072, la 10 milioane i apoi dup  un secol la 5,8 milioane, dup  dou  secole la mai 
pu in de un milion, etc. Altfel spus, într-un interval scurt – privind lucrurile la scara 
istoriei omenirii – popula ia României s-ar diminua pân  la dispari ie. i, cum 
aminteam, noi nu constituim o excep ie; toate rile din jur, supuse unei proiect ri
pe baza acelora i ipoteze (constan a valorilor actuale) ar indica practic acela i
traseu.
 O privire chiar i numai asupra cifrelor de mai sus ne arat  c  ritmul 
sc derii este variabil: mai lent în prima perioad i mai rapid apoi. În adev r, în 
primul deceniu popula ia scade de la 21,7 la 21,1 milioane adic  cu 3%, pe când 
între 2042 i 2052 sc derea de la 16,5 la 14,4 milioane este în cifre relative de 
13%. Acest lucru se explic  prin faptul c  piramida vârstelor are înc , adic  în 
momentul de fa , o serie de „umfl turi” generate de perioadele de fertilitate mare 
din epoca interbelic , din anii imediat postbelici i din vremea ac iunii politicii 
nataliste a lui Ceau escu. O structur  pe vârste regulat , caracteristic  unei 
popula ii stabile, generat  de acelea i valori de fertilitate i mortalitate, ar fi mult 
mai expus  declinului demografic. În adev r, cu cifrele actuale ale României, avem 
un indice net de reproducere a popual iei, R0, în valoare de aproximativ 0,6; inând 
seama c vârsta medie a mamelor la na tere, a, este de circa 25 de ani, se poate 
calcula indicele intrinsec de cre tere a popula iei, r, adic  ritmul anual de cre tere
a popula iei stabile, cu mortalitatea i fertilitatea men inute constante, la nivelul 
valorilor de la noi de la începutul anilor 2000. Formula este simpl :
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a
Rr )ln( 0

i cu ajutorul ei ob inem imediat: 

02,0
25

51,0
25

)6,0ln(r

 Aceasta înseamn  c  popula ia scade într-un ritm anual de 2%, ceea ce 
conduce la o înjum t ire a efectivului s u în 35 de ani. 
 Situa ia actual  a rilor dezvoltate nu este cu totul nou . Înc  din prima parte a 
secolului al XX-lea – mai cu seam  în perioada interbelic  – o serie de state 
occidentale au acuzat ocul trecerii de la o evolu ie demografic  pozitiv , cu care s-au 
obi nuit în secolele al XVIII-lea i al XIX-le, la valori ale indicelui net de reproducere 
subunitare i chiar la sporul natural negativ. A urmat, se tie, revirimentul postbelic al 
perioadei zise de baby boom, perioad  ce se încheie pe la mijlocul anilor 1960, dup
care se declan eaz  un nou declin, de data asta cu o intensitate mult mai mare i
acoperind o zon  geografic i cultural  mult mai larg .
 Discursul în termeni de pericol i risc este caracteristic chiar primei 
perioade de declin al cre terii demografice a Occidentului, din prima jum tate a 
secolului al XX-lea. În genere, acest risc îmbrac  haina pericolului pe care-l 
reprezint  cealalt  zon  a lumii, cea viguroas i fertil , cea care nu a fost anemiat
de avantajele civiliza iei occidentale i nici demoralizat  de ideologiile nihiliste ale 
acesteia. „Declinul Occidentului”, ca s  reiau titlul unei celebre lucr ri, are la baz
num rate elemente, între care uneori se invocau i componentele demografice. 
Amenin rile unui asemenea pericol aveau dou  elemente esen iale, care de la 
începutul secolului al XX-lea i pân  azi i-au pierdut din importan .

Întâi, în con tientul colectiv era înc  vie amintirea marilor pericole la care 
popula ia secolelor anterioare a fost supus ; vulnerabilitatea în fa a epidemiilor 
devastatoare sau a crizelor de produc ie, generate de capriciile naturii sau de 
distrugerile umane, s-a prelungit par ial i în veacul al XIX-lea, pân  spre sfâr itul s u, 
când descoperirea microorganismelor generatoare de boli a f cut posibil  prevenirea i
vindecarea acestora, iar progresul societ ii industriale a generat suficient  bun stare 
încât popula ia nu mai era supus  unor serioase riscuri alimentare. Se tie c  r spunsul 
popula iei la numeroasele crize de cre tere la care a fost supus  de-a lungul istoriei 
pân  în epoca modern  a fost g sit mereu în poten ialul enorm i inepuizabil de 
înmul ire a ei. Orice reducere a fertilit ii la vremea respectiv  p rea o cre tere a 
vulnerabilit ii popula iei la posibile crize de mortalitate. 

A doua chestiune ine de ceea ce am putea numi economia i filosofia 
num rului popula iei. Cre terea numeric  a popoarelor p rea s  asigure statelor o 
putere economic  sporit i, mai ales, o for  militar . De aici, o întreag  ideologie, 
care a dominat mai cu seam  în Fran a i s-a manifestat cu putere dup  înfrângerea 
ei în r zboiul franco-prusac din 1870 i care nu s-a modificat nici dup  primul 
r zboi mondial, ideologie ce prosl ve te ideea num rului i cea a cre terii
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demografice. Lucrurile se schimb  substan ial dup  al doilea r zboi; descoperirea 
i utilizarea armelor nucleare a redus substan ial importan a efectivelor armatelor în 

eventualele confrunt ri; r zboaiele locale din epoca postbelic  au demonstrat 
superioritatea tehnologiei asupra num rului i astfel teama de a c dea sub 
domina ia direct  a celor mai slabi i mai mul i s-a diminuat sensibil. 

Actuala perioad  de declin induce alte temeri, care bântuie cu tot atâta 
putere în special în rile cu o tradi ie a ideologiilor nataliste (cum este Fran a) i
care se fac treptat sim ite i în alte ri care pân  nu demult p reau cu totul 
insensibile la pericolul poten ial indus de sc derea natalit ii (de pild , rile anglo-
saxone). Câteva titluri de lucr ri ap rute în ultimele decenii confirm  amploarea 
acestor temeri: Crepusculul Occidentului8, Crahul demografic9, Ciuma alb 10,
Teama de sc derea popula iei11 etc. Reducerea fertilit ii i sc derea popula iei 
sunt v zute drept cauze ale sc derii importan ei culturii i civiliza iei occidentale în 
lumea în care popoarele apar inând acestei arii ocup  un loc tot mai redus. Astfel, 
dac  în 1950 popula ia grupat  azi în rile numite de ONU12 drept dezvoltate 
de inea 32,3% din efectivul mondial, în 2000 ponderea ajunge la 19,7% iar, dup
varianta medie a unei proiect ri recente, în 2050 va sc dea la 12,7%; altfel spus, în 
decurs de un secol „lumea civilizat ” î i va reduce ponderea demografic  de la o 
treime la o optime din totalul mondial!

Dincolo de acest pericol de pierdere a influen ei civiliza iei occidentale, 
care r mâne totu i destul de vag, în ciuda cifrelor avansate de demografi, întrucât 
modelul acestei civiliza ii pare a se extinde destul de rapid în numeroase alte zone 
ale lumii, apare un alt risc eviden iat tot mai puternic atât în lucr rile teoretice cât i
în practicile politice ale rilor dezvoltate. E vorba de posibilitatea de disolu ie a 
unor culturi locale datorit  imigra iei masive a locuitorilor altor ri. Problema 
migra iei interna ionale este ast zi una dintre cele mai preocupante chestiuni pentru 

rile dezvoltate, care se v d nu numai „presate” de persoane de alte culturi care 
doresc s  evadeze din condi iile precare de trai din ara de origine i s  profite de 
binefacerile civiliza iei occidentale, ci i nevoite s  fac  apel la for  de munc  tot 
mai numeroas , care s  înlocuiasc  golurile demografice ce încep s  se întrevad  în 
piramida vârstelor odat  cu ie irea la pensie a celor n scu i în perioada de baby
boom. Dilema este foarte clar i oamenii politici fac o adev rat  echilibristic  în a 
contingenta „corect” efectivele de imigran i, a a încât s  se acopere necesarul de 

                                                
8 Chesnais, Jean-Claude, 1995, Le Crépuscule de l’Occident, Paris,  
9 Schooyans, Michel, 1999, Le crach démographique, Paris, Fayard 
10 Chaunu, P. i Suffert, G., 1976, La peste blanche, Paris, Gallimard 
11 Teitelbaum, M. i Winter, J., 1985, The Fear of  Population Declin, New York, 
Academic Press 
12 Procentele din text sunt calculate dup  datele din: World Population Prospects. The 2000 
Revision. Highlights, ESA/P/WP.165, 2001, New York, United Nations, Population 
Division 
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munc  dar s  nu se introduc  prea mul i indivizi care ar putea s  se concentreze 
atât de mult pe anumite areale încât s  se stopeze integrarea/asimilarea lor în/de 
c tre cultura rii de primire. Riscurile de acest gen pentru anii urm tori sunt tot 
mai mari, de vreme ce genera iile ce ajung la maturitate sunt tot mai mici, iar criza 
economic  prelungit  din ultimele decenii ar putea s  se termine i cererea de 
munc  s  creasc  rapid în viitor. 

Privind lucrurile la nivel planetar, s-ar putea vorbi de riscul autostingerii 
speciei umane prin infertilitate. Deocamdat  sunt pu ini cei care îndr znesc s  lanseze 
astfel de ipoteze. Înc  ne afl m pe panta ascendent  a evolu iei popula iei mondiale; 
cele 6 miliarde atinse în 1999 nu reprezint  înc  un cap t de drum, de vreme ce anual 
se adaug  70-80 de milioane de locuitori, cât revin unui spor anual de 1,4% specific 
ultimilor ani. S-ar putea dubla cifra actual , dar s-ar putea ca efectivele umane în via
s  nu treac  de 10 miliarde. Totul depinde de felul cum va evolua fertilitatea în viitor, 
atât în rile cu popula ii înc  foarte prolifice (5-6-7 copii/femeie), cât i în cele care au 
ajuns, cum spuneam, la 1,2-1,4 copii/femeie. Temerile celor care îndr znesc s
priveasc  viitorul îndep rtat se bazeaz  pe faptul c  e pu in probabil ca în aceste din 
urm ri s  se mai revin  vreodat  la cifre de fertilitate care s  dep easc  nivelul de 
înlocuire a genera iilor i c  practic toate popula iile actuale din lume au p it cu 
fermitate pe drumul sc derii fertilit ii; or, odat  alunecarea pe aceast  pant  amorsat ,
nimic nu pare a o mai opri înainte de a ajunge la cifre apropiate de cele din rile 
dezvoltate. Altfel spus, ar fi posibil ca undeva în a doua jum tate a secolului XXI 
efectivul popula iei mondiale s  ating  un maximum, dup  care s  înceap  un declin 
global. Aceast  ipotez  devine tot mai verosimil i ea începe s  fie luat  în calcul de 
prognozele efectuate de exper ii Organiza iei Na iunilor Unite. În adev r pân  foarte 
recent, ipoteza mijlocie a proiect rilor respective se baza pe teoria clasic  a tranzi iei 
demografice, conform c reia în faza posttranzi ional  popula ia se va stabiliza, gra ie 
echilibrului între ratele de natalitate i mortalitate, pe când proiect rile din ultimii ani 
renun  la acest nedemonstrabil echilibru durabil i accept  în continuare un trend 
descresc tor. 

În concluzie, riscurile generate de subfertilitate sunt reale, pe anumite 
paliere ale vie ii sociale i la nivelul unor popula ii bine conturate, putând apare 
dificult i pe plan economic (asigurarea for ei de munc ) sau în controlarea 
migra iei externe, în a asigura un echilibru între efectivele de imigran i i
capacitatea societ ii de a-i integra, f r  a se modifica, din punctul de vedere al 
dominantelor civiliza iei i culturii, natura societ ii respective. În schimb, 
pericolul stingerii speciei prin inapeten a oamenilor de a se înmul i este înc  foarte 
greu de evaluat i, în orice caz, foarte îndep rtat. Pân  când el se va resim i
popula ia mondial  va ajunge la valori probabil de 10 ori mai mari decât le-a avut 
la trecerea în modernitate (începutul secolului al XIX-lea) i va fi posibil  o 
reducere a efectivelor f r  s  se întâmple mare lucru; între timp, pot avea loc 
transform ri sociale pe care azi nici nu le b nuim, schimb ri care vor reglementa i
problemele de înmul ire a popula iei.
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4. Riscul îmb trânirii popula iei

De i, a a cum se demonstreaz  în orice manual de demografie i cum voi 
argumenta i eu pe scurt mai jos, îmb trânirea demografic  este esen ialmente 
rezultatul sc derii fertilit ii, voi trata acest risc separat din cauza faptului c  este 
vorba aici probabil de problema care ridic , în clipa de fa , cele mai mari temeri, 
ceea ce i explic  amploarea dezbaterii ei în lucr ri de strict  specialitate, în cadrul 
reuniunilor organismelor interna ionale precum i în mijloacele de comunicare, loc 
unde se amestec  discursul tiin ific cu cel jurnalistic i politic. Pe de alt  parte, în 
baza unor calcule în aparen  foarte riguroase, consecin ele economice i sociale 
ale procesului de îmb trânire par a fi deosebit de grave, putând conduce la 
pr bu irea unor structuri importante, cum este sistemul public de pensii sau chiar 
întregul sistem de asigur ri sociale, care este unul din pilonii principali ai „statului 
bun st rii sociale”. 

Procesul demografic despre care e vorba aici nu este u or de în eles în mod 
intuitiv i, pe deasupra, i s-a mai i dat un nume care nu are darul de a u ura
în elegerea lucrurilor. Din nou apare acea periculoas  analogie a sistemului social 
(componenta sa demografic  aici) cu organismul uman. Pentru acesta din urm ,
îmb trânirea este un proces firesc, universal i ineluctabil, în ciuda amelior rilor în 
calitatea vie ii intervenite în epoca modern ; termenul de îmb trânire în sens 
restrâns (adic  dac  nu e vorba de simpla înaintare în vârst , care poate fi i de la 
10 la 15 ani) desemneaz  un proces caracteristic fazei finale a vie ii unui organism, 
când acesta începe s - i piard  din abilit ile anterioare, s - i diminueze 
capacit ile i func iile, s - i restrâng  sfera de ac iune, altfel spus s  se degradeze 
treptat pân  când, într-un mod sau altul, el cedeaz  ori în fa a unui agent extern ori 
prin deteriorarea unei func ii vitale. 

Este clar c  dac  e vorba de popula ii umane, conceptul de îmb trânire are cu 
totul alt în eles. În modul cel mai simplu, se spune c  o popula ie îmb trâne te dac
segmentul vârstnic al acesteia (de regul , de la 60 sau de la 65 de ani în sus) 
dobânde te o pondere tot mai mare în structura general  pe vârste a popula iei. Un alt 
mod de a defini procesul este legat de modificarea unui indicator de pozi ie a variabilei 
vârst ; spunem c  o popula ie îmb trâne te dac  vârsta medie (sau median ) a acesteia, 
calculat  în fiecare moment de timp, evolueaz  pe o direc ie cresc toare. Cele dou
modalit i de definire sunt apropiate, dar nu echivalente, motiv pentru care m  voi opri 
doar asupra uneia, prima, care este cea mai des întâlnit .

A adar, îmb trânirea presupune cre terea ponderii, adic  a m rimii relative
a segmentului popula iei care dep e te un anumit prag al vârstei. Am subliniat 
faptul c  este vorba de o m rime relativ i nu una absolut  pentru c  este posibil 
s  avem o asemenea evolu ie f r  ca efectivul vârstnic al popula iei s  creasc  în 
cifre absolute. S  lu m un exemplu simplu. S  presupunem c  într-un sat la 
începutul anului existau 1000 de locuitori, dintre care 240 aveau împlinit  vârsta de 
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60 de ani, reprezentând deci 24% din total. Pân  la finele anului se mai nasc 10 
copii, mor 10 persoane de peste 60 de ani i alte 10 trec pragul vârstei de 60 de ani. 
Cu aceste ipoteze structura noastr  nu se modific i la finele anului vom avea tot 
1000 de indivizi, dintre care tot 240 au peste 60 de ani. Altfel spus, în baza 
defini iei noastre, popula ia satului nu îmb trâne te i nici nu întinere te, de vreme 
ce din nou 24% vor fi trecut de 60 de ani. Dac  introducem acum o ipotez
suplimentar i anume c , dintre persoanele sub 60 de ani, p r sesc satul pe 
parcursul anului 200 de indivizi, atunci la sfâr it de an vom avea tot 240 de 
vârstnici, dar dintr-un efectiv de 800 de locuitori, ceea ce înseamn  o pondere de 
30%. Iat  un foarte rapid proces de îmb trânire demografic , în condi iile unei 
constan e a efectivului de vârstnici! 

Se în elege c  ponderea unei anumite categorii de vârst  poate evolua într-un 
sens sau altul i dac  se schimb  efectivul acesteia i dac  nu se schimb , c ci totul 
este dependent de raportul ei cu alte grupe de vârst . De exemplu, ponderea 
vârstnicilor poate s  scad i când num rul acestora cre te, dac i celelalte 
segmente sporesc i o fac mai repede decât cel de peste 60 de ani. Sau invers, poate 
s  creasc  chiar diminuându-se în cifre absolute. De asemenea, se în elege c ,
teoretic vorbind, în orice moment ponderea vârstnicilor poate s - i inverseze 
tendin a de mi care, dac  intervin factori care modific  substan ial structura pe 
vârste. Altfel spus, procesul de îmb trânire demografic  nu e nici universal (nu 
afecteaz  orice popula ii), nu este nici ineluctabil i nici ireversibil a a cum este cel 
de îmb trânire a fiin ei individuale.

Dar s  vedem ce se întâmpl  în popula iile reale. Dac  l s m de o parte 
migra ia, atunci structura pe vârste este influen at  direct de dou  fenomene: de 
fertilitate i de mortalitate. Fiecare dintre acestea are o ac iune asupra procesului 
nostru care nu este totdeauna univoc i foarte „transparent ”. Factorul care de 
departe are cea mai mare imprtan  este fertilitatea, aceasta putând oricând acoperi 
cu rapiditate efectele mortalit ii în schimbarea demografic . Desigur c  o astfel de 
afirma ie este abstract i general , dar sensul ei se va în elege chiar în studierea 
îmb trânirii; ceea ce am dorit a fost s  atrag aten ia c  nu numai aici lucrurile stau 
a a, ci c  în genere aspectele de dinamic  demografic  depind esen ialmente de 
na teri.

S  începem cu mortalitatea, cea care este cel mai adesea invocat  de nepricepu i
în a explica îmb trânirea demografic i cea care creaz  o nou  confuzie printr-o 
nefericit  analogie. Îmb trânirea individual , însemnând înaintarea în vârst  (la vârstele 
mari), genereaz  ideea c  îmb trânirea demografic  este rezultatul cre terii duratei 
medii a vie ii; oameni ajung s  moar  tot mai târziu i în consecin  va cre te ponderea 
vârstnicilor. Chiar i unii demografi fac eroarea de a transpune în perspectiv
transvesal  structura pe vârste a deceda ilor din tabela de mortalitate a unei genera ii, 
reale sau fictive. În adev r, tabelele de mortalitate actuale arat  c  genera iile care le 
urmeaz  (sau, mai exact, le-ar urma, c ci e vorba de analize de moment i nu pe 
genera ii) se înjum t esc undeva între 75 i 80 de ani, ceea ce e evident c  nu poate fi 
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transpus în structura pe vârste a popula iei; chiar dac  aceasta i-ar men ine constant
mortalitatea la nivelul dat de tabela respectiv , ea nu va ajunge s  aib  peste jum tate 
din popula ie deasupra vârstei de 80 de ani! Nu se poate identifica structura 
supravie uitorilor unei genera ii cu cea a popula iei. 

Cre terea duratei vie ii are un impact diferit asupra structurii pe vârste a 
popula iei, în func ie de nivelul de la care i la care se produce respectiva cre tere,
precum i de nivelul fertilit ii popula iei. Altfel spus, nu întotdeauna sporirea 
duratei medii de via  conduce la îmb trânirea demografic , ceteris paribus. De 
pild , dac  nivelul de mortalitate este ridicat, ameliorarea st rii de s n tate i
reducerea ratelor de deces pe vârste are drept consecin  direct  întinerirea 
popula iei. S  zicem c  avem o stare a mortalit ii asem n toare celei din România 
interbelic , cu o speran  de via  de circa 40 de ani i o mortalitate infantil  de 
175‰. Dup  r zboi, în câ iva ani se reorganizeaz  sistemul sanitar, se introduc 
antibioticele în tratamentul bolilor infec ioase i se efectueaz  vaccin ri obligatorii 
ale copiilor; rezultatul imediat este o cre tere a duratei vie ii, care ajunge la 68,5 
ani în 1965, i la o sc dere a mortalit ii infantile la 44‰, în acela i an. Se va 
în elege c  elementul care a urcat media de via  – a unei genera ii fictive, a a cum 
se fac calculele transversale – se afl , esen ialmente, la nivelul acestei sc deri de la 
175 copii mor i, din 1000 de n scu i vii, la 44. Ceilal i au evitat decesul, au r mas 
în via i au îngro at rândurile popula iei tinere; chiar dac  s-a realizat un progres 
i la vârstele superioare el nu s-a putut compara, la vremea respectiv , cu ceea ce s-

a realizat în reducerea mortalit ii infantile i juvenile, a a încât reducera 
mortalit ii în acea perioad  din istoria României a avut cu certitudine ca efect 
întinerirea demografic . Doar atunci când progresele majore în reducerea 
mortalit ii se mut  la vârstele înalte, sensul efectului se inverseaz , adic  sporirea 
vie ii duce la îmb trânirea demografic .

În al doilea rând, influen a mortalit ii depinde de nivelul de fertilitate al 
popula iei respective. La o anumit  fertilitate, progesele în reducerea mortalit ii (la 
vârstele superioare) se vor materializa într-o îmb trânire a popual iei, la niveluri 
mai ridicate de fertilitate ele nu vor mai avea un astfel de efect. Se în elege c  aici 
lucrurile depind de nivelul concret al fertilit ii i de amploarea schimb rilor în 
mortalitate. Un calcul simplu arat  c  o popula ie precum cea a României, cu circa 
20% persoane de 60 ani i peste, dac  ar adopta peste noapte un comportament fertil 
materializat într-o rat  de 6 copii/femeie, adic  nu prea mult peste nivelul pe care l-au 
atins înainta ii no tri care au contribuit la na terile din perioada interbelic 13, atunci 
orice progres ar realiza tiin a medical  în combaterea i prevenirea bolilor, 
prelungind oricât speran a de via , popula ia rii ar întineri; chiar în ipoteza extrem
i cu totul fantezist  c , din acest moment, nimeni n-ar mai muri pe plaiurile noastre 

                                                
13 Men ionez c  acest nivel de fertilitate este unul obi nuit chiar azi în anumite p r i ale planetei; 
oricum el nu reprezint  nici jum tate din poten ialul de reproducere al speciei umane, poten ial 
estimat printr-o rat  total  de fertilitate de 14-15 copii/femeie. 
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mioritice, ponderea vârstnicilor ar sc dea i s-ar stabiliza la 9-10% din totalul 
popula iei, adic  la jum tate din nivelul actual! Impactul fertilit ii este deci enorm: 
el genereaz  o popula ie aflat  într-o cre tere rapid , în cadrul c reia fragmentul tân r
spore te mai repede decât cel vârstnic, chiar dac  limita superioar  a vârstei 
indivizilor tinde la infinit i pierderile prin mortalitate sunt zero. 

Presupunând acum c  vom controla mortalitatea, efectul schimb rilor de 
fertilitate în structura pe vârste sunt cele pe care le putem u or imagina. Când 
cre te fertilitatea, popula ia „întinere te”, a a cum s-a în eles deja din cele de mai 
sus, iar când aceasta scade, efectivele la vârstele inferioare sunt mai mici i
automat spore te ponderea vârstnicilor, eviden iindu-se tendin a de îmb trânire. 
Singura chestiune care trebuie subliniat  aici este c nu nivelul fertilit ii
genereaz  tendin e de îmb trânire sau întinerire a popula iei, ci schimbarea 
acestuia. Altfel spus, presupunând constant  mortalitatea, popula ia îmb trâne te
atâta vreme cât scade nivelul de fertilitate i cât se men in efectele acestei 
schimb ri în structura popula iei; dac  sc derea este urmat  de o stabilizare, 
atunci, în timp, se va tinde c tre o popula ie numit  stabil , caracterizat  de o 
structur  fix  pe vârste, dar cu un efectiv variabil. Astfel, la un nivel de mortalitate 
dat de o tabel  cu speran a de via  la na tere de 70,2 ani, ponderea vârstnicilor se 
va stabiliza la 21,9%, dac  fertilitatea se men ine pe timp nedefinit la un nivel 
caracterizat de un indice brut de reproducere, R, egal cu 1 (circa 2,1 copii/femeie). 
Desigur c  o popula ie cu fertilitate mai ridicat  este mai „tân r ” (cu R=2, 
ponderea vârstnicilor se stabilizeaz  la 8,5%), dar tot la o valoare fix  se ajunge, 
marcând deci încheierea unei evolu ii.

Privind acum procesul real de îmb trânire demografic , ce are loc 
actualmente în lume, vom constata c  ne g sim în situa ia unei imense variet i de 
situa ii; fiecare ar  (ca s  r mânem doar la nivelul acesta i s  nu intr m în alte 
detalii) se afl  într-un moment al tranzi iei mortalit ii i a fertilit ii, cu niveluri ale 
celor dou  fenomene determinate atât de durata acestei tranzi ii, de momentul 
începerii ei i de nivelurile de la care s-a plecat. În genere, a a cum am spus, 
trebuie s  acord m importan a cuvenit  fertilit ii, sc derea acesteia fiind cea care 
marcheaz  în esen  faza procesului de îmb trânire. Practic, toate rile lumii trec 
sau au trecut recent printr-o perioad  de sc dere a fertilit ii, iar acest lucru se vede 
clar în forma piramidei vârstelor. Doar rile cele mai dezvoltate, în care speran a
de via  a trecut de 75 de ani, pot s  eviden ieze o contribu ie cert  a mortalit ii la 
accentuarea îmb trânirii, prin l rgirea piramidei la vârste înaintate. În adev r, 
ajungând aici mortalitatea infantil  la valori foarte mici, sub 10‰, contribu ia mai 
important  la sporirea speran ei de via  revine celorlalte vârste, inclusiv celor de 
peste 60 de ani. Îns  aceast  contribu ie este atât de modest  încât o u oar
redresare a fertilit ii poate schimba direc ia procesului. Fire te c  lucrurile depind,
pe termen mediu (s  zicem, cam pân  la 50-60 de ani) de stocul de popula ie
existent i de structura lui; dac  avem, de pild , la un moment dat, foarte bine 
garnisite cu popula ie anumite vârste (cum sunt genera iile perioadei de baby boom
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din rile occidentale), atunci este clar c  intrarea acestora în categoria celor de 60 
de ani i peste va induce o sporire a num rului i ponderii vârstnicilor, dincolo de 
ceea ce se întâmpl  cu mortalitatea i fertilitatea în viitorul imediat. Altfel spus, în 
asemenea cazuri, popula ia îmb trâne te din iner ie, f r  contribu ia celor doi 
factori, iar o eventual  schimbare a tendin ei presupune o i mai substan ial
cre tere a ratelor de fertilitate. 

Rezumând, se poate afirma c :
a) Îmb trânirea popula iilor reale are deocamdat  pu in de-a face cu cre terea 

duratei vie ii indivizilor care le compun; tendin a actual  se datoreaz  trendului 
descresc tor al fertilit ii în ultimele decenii. 

b) Chiar dac  descre terea fertilit ii s-a oprit în mai multe ri europene, 
îmb trânirea continu  datorit  iner iei demografice, adic  din cauza intr rii în 
grupa superioar  de vârst a unor contingente mari, n scute înainte de declan area 
sc derii masive a fertilit ii.

c) Îmb trânirea nu va continua indefinit. Structura pe vârste se va stabiliza, 
dac  nivelurile de fertilitate i mortalitate se men in constante sau popula ia chiar 
poate întineri, dac  fertilitatea va cre te; altfel spus, îmb trânirea nu e un proces 
obligatoriu i inevitabil. 

În concluzie, „riscul demografic” al îmb trânirii popula iei (dac  în elegem 
prin „risc demografic” posibilitatea unei continue i inevitabile degrad ri a structurii 
pe vârste a oric rei popula ii) este mult exagerat, chiar i în prezent rile f cute de 
unii cercet tori sau organisme statistice. R mâne, desigur, de discutat despre „riscul 
social” al îmb trânirii demografice, care este legat de consecin ele negative ale unui 
proces de îmb trânire, chiar dac  acesta nu dureaz  indefinit. Cu certitudine c  dintre 
consecin ele îmb trânirii, cele economice pot fi cel mai bine caracterizate în termeni 
apreciativi, ca fiind negative. Chiar i pe acest plan restrâns, lista efectelor nedorite 
invocate este extrem de lung ; m  voi opri, în câteva fraze asupra a dou  aspecte: 
cheltuielile cu pensiile i cheltuielile cu s n tatea.

Cele mai pesimiste viziuni ne prezint  un inevitabil colaps al sistemelor 
publice de pensii; ceva anse mai mari acordându-se acelor ri în care se împletesc 
sistemele publice cu cele private i în care acestea din urm  au o pondere 
semnificativ , cum e, de pild , cazul Marii Britanii i al Statelor Unite. Sistemul 
public se caracterizeaz  prin prelevarea regulat  a unei sume din veniturile 
salaria ilor i ale patronilor, cu care se alimenteaz  un fond na ional, surs  din care 
pl tesc în mod curent pensiile celor ce, în func ie de legisla ie, beneficiaz  de acest 
drept. Cre terea ponderii vârstnicilor în popula ia total  înseamn  cre terea 
ponderii pensionarilor, întrucât pensionarea este, de regul , legat  de o anumit
vârst  atins . Mai mult, ponderea vârstnicilor (deci a pensionarilor) cre te i fa  de 
segmentul mijlociu al popula iei, cel în vârst  de munc , deci în raport cu cei care 
contribuie la constituirea fondului de pensii. În felul acesta, se degradeaz  raportul 
contribuabil/beneficiar i amploarea îmb trânirii las  s  se întrevad , cum 
spuneam, consecin e foarte grele, mergând pân  la pr bu irea sistemelor de pensii. 
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Remediul demografic pare aici foarte dificil întrucât e vorba de o cre tere a 
raportului dintre popula ia vârstnic i cea adult  (de exemplu: popula ia de 60 ani 
i peste/popula ia între 15 i 59 ani), raport care nu poate fi influen at imediat 

printr-o cre tere a fertilit ii. M rirea num rului de na teri ar îngro a segmentul 
tân r, care i el este între inut, degradând i mai mult „raportul de dependen ”. 
Abia dup  circa 25-30 de ani s-ar putea vedea efectele pozitive ale unor asemenea 
m suri, timp în care raportul vârstnici/adul i se înr ut e te continuu, c ci, în 
genere, în popula ia adult  intr  genera ii cu efective tot mai mici, n scute deja în 
anii din urm .

i totu i, aceste judec i sunt întemeiate pe o mistificare. i anume, statutul 
de pensionar nu are o determina ie demogarfic , ci una social . Mai întâi, limita de 
vârst  a duratei de activitate este o inven ie recent  a societ ii industriale, aflat  în
faza sa de înflorire. Nici în fazele ini iale i cu atât mai pu in în societatea 
preindustrial  nu s-a pus problema pension rii oamenilor; ei munceau atâta cât le 
permiteau for ele fizice s  o fac . În era postindustrial  exist  toate temeiurile 
pentru a se elimina bariera de vârst  în activitate, aceast  etap  din via a omului 
putând fi mult mai flexibil  ca perioad i orar, gra ie reducerii substan iale a 
aportului for ei fizice a lucr torilor.

În al doilea rând, exist  înc  în aproape toate rile rezerve serioase în 
ocuparea popual iei în vârst  de munc , mai ales în rândul femeilor i al celor 
trecu i de 50 de ani. Apoi, dac  privim ceea ce s-a întâmplat pân  în prezent, cel 
pu in în rile occidentale, unde îmb trânirea s-a manifestat cu putere, vom observa 
c  procesul de îmb trânire a fost înso it de o sc dere a vârstei de pensionare14, ca s
nu mai vorbim de substan ialele reduceri ale timpului de munc  s pt mânal i
anual, prin reducerea orarului i cre terea perioadelor de concediu. În fine, 
cre terea productivit ii muncii permite o sporire a sarcinilor celor activi, f r  ca 
acest lucru s  le afecteze nivelul de trai.  

Prin urmare, riscul pr bu irii sistemelor de pensii mi se pare mult exagerat i
consider c  prin câteva m suri nu foarte complicate: o u oar  cre tere a limitei de 
vârst  pentru pensionarea obligatorie (ca s  nu mai vorbesc de o eliminare a ei), 
sporirea popula iei active din rândul persoanelor de vârst  medie i o u oar
cre tere a contribu iilor la pensii sunt mecanisme care pot fi folosite cu succes, f r
a pomeni de modalitatea radical  de a rezolva problema: imigra ia lucr torilor
str ini15.

În ceea ce prive te sus inerea financiar  a sistemului de s n tate, riscul este 
generat de prelungirea vie ii oamenilor, care îi fac s  ajung  tot mai mul i la vârste 

                                                
14 E vorba de vârsta medie real  de pensionare i nu de vârsta „legal ”; în majoritatea rilor 
occidentale prima a cunoscut o net  tendin  de sc dere dup  al doilea r zboi mondial. 
15 Pentru ara noastr , desigur, lucrurile sunt ceva mai complicate, i asta datorit  deficien elor 
sistemului actual de pensii, a traseului parcurs dup  revolu ie, când s-a optat pentru pensionare în loc 
de omaj, a urm rilor sistemului cooperatist de organizare a agriculturii înainte de 1989, care ne-a 
adus o mul ime de pensionari din sectorul agricol etc. 
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înaintate, la care îngrijirile medicale sunt mai frecvente i mai costisitoare. i aici 
se face apel la câteva forme de exagerare a consecin elor demografice i ale celor 
sociale ale îmb trânirii. Pe plan demografic se uzeaz  de acela i truc al vârstei 
medii sau mediane în tabela de mortalitate sau se recurge la cre terea rapid  a cifrei 
absolute a vârstnicilor, în genere, sau a celor foarte vârstnici (peste 80 de ani – 
vârsta a patra). Se poate vedea îns  c  ponderea lor în totalul popula iei urc  mult 
mai lent decât cifra absolut . Pe de alt  parte, raportul de dependen 16 de cele mai 
multe ori nici nu se degradeaz , ci se amelioreaz  în procesul de îmb trânire.

Vorbind de consecin ele sociale i economice, legate de problema s n t ii, 
se subestimeaz  clar faptul c  sporirea duratei vie ii este înso it  de o cre tere 
corespunz toare a duratei de via  s n toas . Oamenii nu doar c  tr iesc mai mult, 
dar tr iesc mai mult timp s n to i. Statistici ale cheltuielilor publice de s n tate 
arat  f r  nici un dubiu c  acestea se concentreaz  într-o perioad  foarte scurt  din 
via a oamenilor; dup  unele date, în Statele Unite, jum tate din cheltuielile publice 
medii de s n tate pe un individ se efectueaz  în ultimul an de via  al acestuia. 

Scenariile catastrofice introduc în joc cheltuielile tot mai mari pe care, 
conform statisticilor, oamenii le fac cu medicamentele i îngrijirile medicale; este 
îns  limpede c  aici nu e vorba deloc de un efect al îmb trânirii, ci de faptul c
cet eanul rilor dezvoltate poate i este dispus s  cheltuiasc  tot mai mult cu 
îngrijirea s n t ii, unele cheltuieli de acest gen putând fi chiar identificate cu cele 
legate de achizi ionarea unor bunuri de lux. 

În sfâr it, revenind la raportul de dependen i observând c  dac  un b trân 
cheltuie te mai mult cu s n tatea, pentru un tân r cheltuielile se îndreapt  în alt
direc ie. i atunci ne putem întreba dac  cre terea enorm  a cheltuielilor de educa ie a 
unui tân r, de pild , nu poate fi luat  într-un calcul spre a vedea dac  nu cumva aceasta 
compenseaz , în bun  m sur , cheltuielile de s n tate cu un vârstnic.  

În concluzie, apreciez i la acest capitol c , dac  ne oprim cu calm i
argumente serioase asupra cifrelor i tendin elor, riscurile îmb trânirii popula iilor
sunt mult mai mici decât ni se prezint  în unele scenarii catastrofice, preluate cu 
rapiditate i voluptate de presa cu larg  r spândire, care evident dore te s  creeze 
evenimente deosebite i acolo unde acestea sunt mult mai banale i mai inofensive. 

                                                
16 Raportul de dependen  se ob ine împ r ind efectivul tinerilor (de exemplu, sub 15 ani) plus al celor 
vârstnici (60 ani i peste) la popula ia adult  (15-59 ani). Actualmente, foarte multe ri dezvoltate se 
g sesc în cea mai bun  perioad  din istoria lor, din punctul de vedere al acestui raport, care este la 
nivel sc zut, întrucât sporul de popula ie vârstnic  a fost mai mult decât compensat de reducerea 
efectivelor celei tinere. 


