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Evoluþia demograficã a României –
convergenþã sau periferizare?

�

Adriana Veronica Litrã
Asistent universitar doctorand

Universitatea „Transilvania” Braºov

Abstract. Romania began its demographic transition about one century later than the developed
countries. We put the blame of this gap on the delayed economic, social and political development in
comparison with the Western Europe. But also, it could not be forgotten the shift from a population
forced and subdue by the totalitary regime, to a free people to decide when to have a child or how large
should be the family.

During transition, Romania has pointed many negative demographic evolutions, as compared with the
other european countries. It may be said that the transition in Romania over the period 1990-2004 adjusted
the classical pattern of demographic evolution. Not fully felt at this moment, we will probably find ourselves
few decades later older, less, deprived of skilled labor force and unbalanced as gender ratio.

Key words: population demographic indicators; transition; ratio; natality; mortality.
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Tranziþia demograficã pe care o traverseazã România
de 16 ani încoace apropie evoluþiile demografice din
România de cele din þãrile occidentale ale Europei, însã cu
un ecart de aproape un secol. Un prim aspect ce stã la baza
acestui proces îl constituie întârzierea economicã, politicã
ºi socialã a þãrii noastre faþã de þãrile vest-europene. Dar
chiar ºi în absenþa acestor factori, de la o societate
constrânsã ºi forþatã sã îndeplineascã niºte „planuri”, nu
s-ar fi putut aºtepta o evoluþie constantã dupã ce „lanþurile”
au fost îndepãrtate. Fenomene precum natalitatea,
divorþialitatea, migraþia, prin definiþie componente ale
stãrii socioeconomice a unei entitãþi naþionale, þinute o
perioadã îndelungatã în frâu prin intermediul unei legislaþii
restrictive pânã la absurd, era de aºteptat sã explodeze
atunci când cauza care le limita a fost înlãturatã. Combinaþia
dintre declinul economic, prezent în primii 10 ani
consecutivi cãderii regimului comunist, alterarea continuã
a nivelului de trai al majoritãþii populaþiei României,
deschiderea graniþelor, desfiinþarea prevederilor legisla-
tive restrictive ºi punitive referitoare la avort au dat
libertate indivizilor de a hotãrî când sã-ºi întemeieze o
familie, care sã fie dimensiunea acesteia, unde sã-ºi
stabileascã domiciliul ºi unde sã-ºi caute de lucru. Toate

aceste comportamente vãzute la nivel individual au
conturat fenomenul demografic iniþiat în urmã cu 15 ani.

Între modelele de tranziþie demograficã delimitate de
demograful francez J.C. Chesnais (Mihãescu, 2001), în
raport cu durata ºi ritmul de creºtere, prin analizarea
diferenþei de variaþie între evoluþiile natalitãþii ºi
mortalitãþii, ºi evaluarea soldului natural, România se
înscrie în modelul oriental, în care nivelul creºterii
pretranziþionale este foarte ridicat, cu o scãdere rapidã a
mortalitãþii ºi un maxim al creºterii naturale de circa 2%,
cu o duratã totalã a tranziþiei foarte scurtã (aproximativ 70
de ani) – specific þãrilor din fosta URSS, Bulgariei ºi
României.

Geografic, suntem o þarã europeanã. Economic vorbind,
tindem cãtre acest statut. Demografic, suntem la limita
Europei.

Vor fi utilizaþi în analizã câþiva indicatori demografici
esenþiali, valorile înregistrate în România comparativ cu
valorile semnalate în celelalte þãri europene, pentru a
susþine afirmaþia de mai sus. Intervalul de analizã este 1990-
2004 sau ani anteriori (2003, 2002) în cazul lipsei de date.
Sursa de date utilizatã pentru comparaþii internaþionale
este EUROSTAT.
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1. Structura pe grupe de vârstã ºi raportul
          de dependenþã

Ponderea tinerilor în vârstã de 0-14 ani: de pe locul 6
între cele mai tinere þãri pe locul 19 (1990-2004).

În anul 1990, cu o pondere a populaþiei tinere (0-14
ani) de 23,7% în totalul populaþiei, România se afla printre
cele mai tinere þãri (locul 6) prin prisma acestui criteriu,
fiind întrecutã de Irlanda cu 27,4%, Cipru 26%, ºi Polonia,
Slovacia ºi Islanda cu ponderi în jurul a 25%. Cele mai
reduse ponderi ale populaþiei tinere înregistrau Germania
16%, Italia 16,8%, Danemarca, Luxemburg, Austria ºi
Suedia cu aproximativ 17%. Ponderea populaþiei tinere
din România din anul 1990 era net superioarã mediei EU25:
23,7% faþã de 19,2%, ajunge în 2004 la aceeaºi cifrã cu
media EU25: 16,4%, România clasându-se pe locul 19.
Cele mai tinere þãri în 2004 erau Islanda, Irlanda,
Macedonia ºi Cipru, cu ponderea tinerilor cu vârste de
0-14 ani peste 20%, în timp ce cele mai sãrace þãri în
populaþie tânãrã erau: Italia, Bulgaria, Spania, Slovenia ºi
Germania (cu ponderi sub 15%).

Ponderea vârstnicilor de 65 ani ºi peste: de pe locul 2
(a doua cea mai puþin îmbãtrânitã þarã) pe locul 10
 (1990-2004).

Alãturi de Slovacia, în anul 1990 România era a doua
cea mai puþin îmbãtrânitã þarã europeanã, dupã Polonia:
10,3% proporþia persoanelor de 65 de ani ºi peste. Cu
ponderi apropiate se înscriau ºi Slovenia, Islanda, Lituania
ºi Cipru. Ponderi mari înregistrau Suedia – 17,8%, Norvegia –
16,3%, Marea Britanie ºi Danemarca (peste 15%). Faþã de
media EU25, România stãtea net mai bine: 10,3% faþã de
13,9%. În anul 2004, deºi rãmâne în continuare o þarã cu
un procent redus de vârstnici (14,4% faþã de 16,5% media
EU 25), România se depãrteazã de locul pe care-l ocupase
în urmã cu 15 ani între þãrile europene din acest punct de
vedere: locul 10, cu ponderi sub 12% fiind Macedonia,
Irlanda, Slovacia, Islanda ºi Cipru. Cu ponderi mari ale
populaþiei vârstnice apãreau în anul 2004 Italia – 19,2%,
Germania – 18%, Suedia, Belgia ºi Bulgaria: peste 17%.

Raportul de dependenþã*: de pe poziþie de mijloc
pe locul 5 (presiune slabã asupra populaþiei active)
(1990-2004).

În 1990, România se situa cu raportul de dependenþã
la un nivel mediu între þãrile europene: 51,5%, adicã 51
persoane cu vârsta cuprinsã în intervalele 0-14 sau 65 ºi
peste revin la 100 de persoane din grupele de vârstã active
(15-64 ani), valoare apropiatã de media înregistratã la
nivelul EU25: 49,6%. Þãri cu o presiune mare asupra
grupelor de vârstã activã erau, în 1990, Irlanda – 63,3%,
Cipru – 58,4%, Slovacia, Suedia, Islanda, Norvegia ºi

Polonia cu pondere de peste 54%. La polul opus, þãri cu
proporþii mari ale persoanelor active erau Luxemburg,
Germania, Olanda, Italia, Slovenia, Elveþia (între 44-46%).
15 ani mai târziu, România era pe locul 5 ca þarã cu cea
mai slabã presiune asupra populaþiei active, cu 45 persoane
inactive ce revin la 100 de indivizi în vârstã de muncã,
valori mai mici fiind în Slovacia, Republica Cehã (41%),
Slovenia (42,1%), Polonia (43,3%). România se situa cu
4 puncte procentuale mai jos decât media EU25 de 49% ºi
mult mai departe de þãrile cu valorile maxime înregistrate
pentru raportul de dependenþã: Suedia, Franþa, Norvegia:
peste 53%, Belgia, Islanda, Marea Britanie, Danemarca ºi
Italia: între 50 ºi 53%.

2. Indicatorii fertilitãþii

Caracteristica dominantã ºi îngrijorãtoare în acelaºi
timp a evoluþiei demografice din perioada postdecembristã
o constituie scãderea fertilitãþii, fiind însoþitã ºi de
restructurarea modelului de fertilitate. Fertilitatea
româneascã a fost dintotdeauna una precoce, asociatã unui
model omolog al cãsãtoriei, ambele fiind caracteristice
modelului est-european. În condiþiile scãderii rapide a
fertilitãþii în primii ani ai deceniului XX, caracterul precoce
al acestui fenomen s-a accentuat, reducându-se vârsta medie
a femeilor la naºterea unui copil. Începând cu anul 1995,
se constatã o creºtere constantã a ponderii fertilitãþii la
vârstele mai mari de 25 de ani. Curba ratelor de fertilitate
s-a delimitat deja de modelul timpuriu, având
caracteristicile modelului etalat, înregistrând valorile cele
mai ridicate la grupa de vârstã 25-29 ani, fiind o fazã
intermediarã în atingerea modelului tardiv, care este spe-
cific populaþiilor occidentale. Întârzierea fertilitãþii,
conjugatã cu creºterea vârstei la prima cãsãtorie, eliminã
bãnuiala unor manifestãri conjuncturale, punctuale,
înscriindu-se ca tendinþe pe termen lung. Copii mai puþini,
unul de preferinþã, ºi nãscuþi la vârste mai înaintate, se
constatã ca modelul reproductiv al cuplurilor româneºti.

Vârsta medie la prima naºtere: de pe locul 3 pe locul 1
(þara cu cea mai joasã vârstã la prima naºtere)
(1990-2003).

În anul 1990, România era a treia þarã europeanã
dupã criteriul precocitãþii vârstei la prima naºtere (fiind
întrecutã doar de Bulgaria – 22,15 ani ºi Republica  Cehã –
22,46 ani). Vârste foarte înaintate la prima naºtere
înregistrau Elveþia, Olanda, Marea Britanie ºi Franþa cu
peste 27 ani, Italia, Spania, Irlanda ºi Germania cu peste
26,5 ani. România trece pe primul loc între þãrile europene
în anul 2003 din perspectiva aceluiaºi criteriu (la egalitate
cu Bulgaria), cu o vârstã medie a mamei de 24,2 ani la
naºterea primului copil, cele mai avansate vârste fiind
observate în þãrile: Elveþia peste 29,1 ani, Olanda,
Germania, Suedia, Irlanda peste 28 ani, Finlanda,
Norvegia, Slovenia ºi Portugalia peste 27 ani vârsta medie
a mamei la naºterea primului copil.

* Raportul de dependenþã exprimã numãrul de persoane din

contingentul inactiv care revine unei persoane potenþial active.
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Proporþia nãscuþilor-vii în afara cãsãtoriei: la mijlocul
clasamentului.

Deºi poate fi consideratã o þarã tradiþionalistã, slãbirea
sau chiar suprimarea anumitor constrângeri care modelau
anterior comportamentul tinerelor cupluri a fãcut sã creascã
coabitarea fãrã acte ºi, în consecinþã, numãrul copiilor
nãscuþi în afara cãsãtoriei. La începutul anilor ’90, în
România acest fenomen nu era foarte extins: doar 15%
dintre copii se nãºteau în afara cãsãtoriei. Dacã facem
comparaþie cu alte þãri europene, România se situa undeva
la mijlocul clasamentului în ceea ce priveºte aspectul ju-
ridic al natalitãþii. Þãri foarte conservatoare erau, în anul
1990, Cipru, cu doar 0,72% dintre naºteri în afara cãsãtoriei,
Grecia – 2,17%, Elveþia – 6,12%, Italia – 6,47%, Lituania –
6,99%, Slovacia – 7,61%, Republica Cehã – 8,55%, Spania –
9,61%. La polul opus se situau, în 1990, þãri europene
dezvoltate, unde mãrimea acestui indicator ajungea, în
unele cazuri, pânã în apropiere de 50%: Suedia – 47%,
Danemarca – 46,7%, Norvegia – 38,57%, Franþa – 30%,
Marea Britanie – 28%.

Fenomenul naºterilor în afara cãsãtoriei în România s-a
dublat în decursul perioadei analizate, ajungând ca în 2004
sã reprezinte 30% din totalul naºterilor. Creºterea a fost
neîntreruptã, continuã, pe perioada întregului interval. De
remarcat cã în mediul rural frecvenþa naºterilor în afara
cãsãtoriei (32,9%) a fost mai mare comparativ cu cea din
mediul urban (26,1%). Cea mai mare parte a copiilor nãscuþi
în afara cãsãtoriei provin de la tinerele de pânã în 25 de ani
(62,8%).

Un fapt demn de remarcat este acela cã, începând cu
anul 1997, la grupa de vârstã 15-19 ani, ponderea
nãscuþilor-vii în afara cãsãtoriei o depãºeºte pe cea a
nãscuþilor legitimi.

Chiar dacã în prezent intensitatea fenomenului naºterilor
în afara cãsãtoriei este dublã faþã de începutul perioadei,
România îºi pãstreazã ºi în 2003 locul de mijloc în
clasamentul þãrilor europene, majoritatea þãrilor europene
înregistrând evoluþii similare sau chiar mai accentuate. Spre
exemplu, în Slovacia, Spania, Republica Cehã, Olanda,
Belgia, proporþia naºterilor în afara cãsãtoriei este de 3 ori
mai mare în 2003 faþã de 1990, iar în Bulgaria chiar de 4 ori
mai mare. România se situeazã foarte aproape de media
EU25: 30,6%. Þãri conservatoare au rãmas Cipru 3,5%,
Grecia 4,8%, Elveþia, Italia ºi Polonia cu valori între
10-15%, cu ponderi mai mari de 50% fiind Estonia, Suedia
ºi Norvegia.

Proporþia nãscuþilor-vii de rang I: de la valori medii
la locul 5 (pondere mare a nãscuþilor-vii de rang I)
(1990-2002).

Valoarea înregistratã de România în 1990 (43,5%) ca
procent al nãscuþilor-vii de rang I era situatã între procentele
înregistrate în alte þãri europene: 33,44% minima din
Irlanda ºi 51,4% în Portugalia. Valori mari ale acestui
procent erau înregistrate ºi în alte þãri europene cu natalitate
scãzutã: Spania – 50,25%, Bulgaria – 49,93%,

Italia – 49,6%, Lituania, Republica Cehã, Slovenia,
Letonia, Germania, Belgia cu aproximativ 47%. Procente
mici ale nãscuþilor-vii de rang I, deci frecvenþe mari ale
naºterilor de rang superior, se înregistrau în Cipru, Marea
Britanie, Polonia ºi Finlanda (sub 40%).

În anul 2002, România rãmãsese printre þãrile cu o pondere
mare a nãscuþilor de rang I, de peste 50%, fiind întrecutã de
Bulgaria cu 56,9%, Portugalia cu 54,3%, Spania cu 54,2%,
Slovenia cu 51,2%. Þãrile cu proporþie micã a naºterilor de
rang I erau, în anul 2002, Irlanda cu 40,6%, Marea Britanie cu
40,7%, Norvegia cu 40,8%, Finlanda cu 41,2%.

Proporþia nãscuþilor-vii de rang IV: de pe locul 2 pe locul
4 (pondere mare a nãscuþilor-vii de rang IV)  (1990-2002).

În ceea ce priveºte nãscuþii de rang mare (IV ºi peste),
România se afla în anul 1990 pe locul 2 în Europa (cu
15,35%), dupã Irlanda (20,13%), pondere peste 10% mai
având doar Polonia (11,99%). Marea majoritate a þãrilor
europene prezentau ponderi sub 10% la acest indicator, cele
mai mici fiind semnalate în Slovenia – 2,99%, Republica
Cehã – 3,98%, Italia – 4%, Elveþia, Bulgaria, Grecia, Spania,
Germania cu puþin sub 5%. Situaþia se menþine relativ
neschimbatã ºi în 2002, România ocupând locul 4 cu 9,8%,
fiind întrecutã de Irlanda, Slovacia ºi Finlanda cu ponderi în
jurul a 10%. Cu ponderile cele mai mici la nãscuþii-vii de
rang IV sau mai mare rãmãseserã în 2002 aceleaºi þãri ca ºi în
1990: Spania – 2,5%, Slovenia, Portugalia, Elveþia sub 4%,
Grecia, Republica Cehã, Olanda sub 5%.

Se remarcã o situaþie ce poate pãrea paradoxalã:
România se înscrie printre þãrile cu cele mai mari ponderi
atât la nãscuþii de prim rang, cât ºi la cei de rang IV ºi peste.
Probabil cã explicaþia rezidã în faptul cã în România existã
doar douã modele de comportament reproductiv: cuplurile
care doresc doar un copil ºi cele care nasc „câþi dã Domnul”.
Acest ultim tip de comportament amintit a fost demonstrat
în „Ancheta privind sãnãtatea reproductivã a populaþiei
din România” efectuatã în 1993 de Institutul de Ocrotire a
Mamei ºi Copilului ºi Ministerul Sãnãtãþii, cu asistenþa
SUA; la întrebarea referitoare la numãrul ideal de copii
pentru o familie tânãrã din România, 188 de femei au
rãspuns „Câþi doreºte Dumnezeu”. (Grigorescu, 2005)

Concentrarea nãscuþilor-vii la vârste sub 29 de ani, corelatã
cu analiza distribuþiei nãscuþilor-vii dupã rang, duce la
concluzia cã micºorarea numãrului de nãscuþi-vii nu se
datoreazã atât de mult incidenþei comportamentului de a nu
avea copii sau amânãrii naºterii primului nãscut, cât suprimãrii
naºterii copiilor de rang II ºi superior. Modelul de natalitate,
în prezent, în România este cel al copilului unic.

Rata totalã de fertilitate: de pe locul 13 pe locul 22
(una dintre cele mai mici rate de fertilitate din Europa)
(1990-2003).

Se poate constata cã descendenþa finalã a generaþiilor
tinere se îndepãrteazã tot mai mult de nivelul de înlocuire
simplã a generaþiilor, trecând de la 1,8 copii nãscuþi de o
femeie în cursul vieþii fertile la doar 1,3 copii.
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În anul 1990, România se afla deasupra mediei europene
(1,64 copii nãscuþi, în medie, de o femeie în decursul
perioadei fertile) cu valoarea de 1,83 copii. Scãderea
accentuatã a fertilitãþii în România face ca în anul 1993
valoarea ratei totale de fertilitate sã egaleze media la nivelul
EU25, de 1,45 copii la o femeie în vârstã fertilã, pânã în
anul 2004 scãzând sub valoarea indicatorului la nivelul
EU25: 1,27 în România faþã de 1,48 în EU25.

„Producþia de vieþi” era foarte intensã în 1990 în þãri
europene precum Cipru – 2,42 copii la o femeie, Suedia –
2,13 copii, Irlanda – 2,11, Slovacia, Estonia, Polonia,
Lituania ºi Letonia cu aproximativ 2,1 copii la o femeie în
vârstã fertilã. România ocupa un onorabil loc 13, deºi nu
atingea cifra magicã de 2 copii la o femeie în vârstã fertilã,
care ar fi permis înlocuirea generaþiilor. Cele mai sãrace
þãri în nou-nãscuþi raportat la femeile de vârstã fertilã erau
Italia – 1,33 copii, Spania – 1,36, Grecia – 1,39, Germania,
Slovenia, Austria sub 1,5 copii.

De remarcat cã rata totalã de fertilitate pe care o încerca
România în 2003 (1,27 copii la o femeie în vârstã fertilã)
nu fusese atinsã de nici o þarã europeanã în 1990 (minima
era de 1,33 copii în Italia). Între timp însã, vremurile s-au
schimbat ºi pentru multe alte þãri. România ocupã al 22-lea
loc în clasamentul þãrilor europene, dar în urma ei mai
sunt þãri la care valoarea acestui indicator este ºi mai redusã:
Republica Cehã – 1,18 copii, Slovenia, Slovacia cu 1,2
copii, Bulgaria, Lituania ºi Ungaria cu puþin peste nivelul
de 1,2 copii la o femeie în vârstã fertilã.

3. Indicatorii nupþialitãþii

Rata nupþialitãþii: de pe locul 5, pe locul 3 (numãr
ridicat de cãsãtorii la 1.000 de locuitori) (1990-2004).

Indicatorul ratei nupþialitãþii ne plasa în anul 1990 pe
locul 5 în Europa, cu 8,3 cãsãtorii la 1.000 de locuitori.
Media EU25 era de 6,17 cãsãtorii la 1.000 de locuitori,
cele mai mari valori fiind înregistrate în Lituania ºi Cipru
cu aproape 10 cãsãtorii la 1.000 de locuitori, Letonia ºi
Republica Cehã cu 8,8 cãsãtorii la 1.000 de locuitori. Cele
mai mici rate se înregistrau în Slovenia – 4,26 cãsãtorii,
Islanda – 4,53, Suedia – 4,73, Finlanda, Franþa, Irlanda ºi
Norvegia cu puþin peste valoarea de 5 cãsãtorii la 1.000 de
locuitori. În anul 2004, România trece pe locul 3, cu
6,6 cãsãtorii, fiind întrecutã doar de Cipru ºi Danemarca cu
7 cãsãtorii, valorile cele mai mici fiind Slovenia 3,3 cãsãtorii
la 1.000 de locuitori, Bulgaria 4, Belgia, Grecia, Franþa, Italia,
Ungaria ºi Luxemburg sub 4,5 cãsãtorii la 1.000 de locuitori.

Vârsta medie a bãrbaþilor la prima cãsãtorie: de pe
locul 8 pe locul 4 (vârstã joasã a bãrbaþilor la prima
cãsãtorie) (1990-2003).

Vârsta medie a bãrbaþilor la prima cãsãtorie, în anul 1990,
de 25 ani, ne plasa pe locul 8 între þãrile cu cea mai joasã
valoare, valori mai mici fiind înregistrate în Republica Cehã
23,5 ani, Letonia, Ungaria, Lituania, Bulgaria,
Estonia, Slovacia între 24-25 ani. La polul opus erau

Danemarca 30 ani, Suedia, Elveþia ºi Islanda cu peste 29 ani.
Deºi în 2003 vârsta medie a bãrbaþilor români la prima
cãsãtorie a crescut cu 2,5 ani, în clasamentul þãrilor europene
am ajuns pe locul 4, media la nivelul EU25 fiind de 30 ani.

Vârsta medie a femeilor la prima cãsãtorie: de pe locul
5 pe locul 1 (cea mai joasã vârstã la prima cãsãtorie)
(1990-2003).

Vârsta medie a femeilor din România la prima cãsãtorie
a trecut de la 22 ani în 1990 (locul 5 între þãrile cu cea mai
joasã valoare, dupã Republica Cehã, Bulgaria, Ungaria ºi
Slovacia – aproximativ 21 ani) la 24,1 ani în anul 2003,
când s-a situat pe primul loc între þãrile europene. Media
EU25 a fost în 2003 de 27,7 ani, iar þãrile cu cele mai
ridicate vârste la prima cãsãtorie erau Suedia, Islanda ºi
Danemarca, cu indicatori peste 30 ani.

4. Indicatorii mortalitãþii

Speranþa de viaþã la naºtere – bãrbaþi: de pe locul 5
pe locul 4 (la limita minimã a intervalului) (1990-2003).

Speranþa de viaþã la naºtere pentru sexul masculin de
66,6 ani în anul 1990 ne plasa pe un codaº loc 5, dupã
Letonia – 64,3 ani, Estonia – 64,7 ani, Ungaria – 65,1 ani,
Lituania – 66,4 ani, Slovacia – 66,6 ani, în timp ce media
EU25 era de 71,1 ani, iar cifrele cele mai optimiste se
observau în Islanda – 75,4 ani, Suedia, Grecia, Cipru,
Elveþia peste 74 ani, Olanda, Italia, Norvegia, Spania peste
73 ani. În anul 2003 ne plasam pe un codaº loc 4, cu 67,8
ani speranþa de viaþã la naºtere pentru sexul masculin, în
timp ce media EU25 avansase la 75,1 ani.

Speranþa de viaþã la naºtere – femei: rãmânem pe
locul 1 (la limita minimã a intervalului) (1990-2003).

La femei, speranþa de viaþã la naºtere de 73,1 ani în
1990 era cea mai redusã între þãrile europene, media EU25
fiind de 78,8 ani. Cele mai înalte valori ale speranþei de
viaþã la femei în 1990 le aveau þãrile Olanda, Franþa, Elveþia,
Islanda, Suedia, Spania, Italia, cu 80 pânã la 81 ani. Situaþia
României s-a menþinut neschimbatã ºi în 2003, România
fiind tot pe ultimul loc, deºi îºi îmbunãtãþise cu 2,2 ani
valoarea indicatorului, menþinând încã un decalaj de 6 ani
faþã de media EU25 ºi de 8 ani faþã de þãrile cu cele mai
ridicate valori ale speranþei de viaþã la naºtere la femei:
Spania, Elveþia ºi la distanþã micã Franþa, Islanda, Suedia,
Italia ºi Norvegia (peste 82 ani).

Rata mortalitãþii infantile: rãmânem pe primul loc cu
cea mai înaltã valoare (1990-2004).

Din nefericire, România deþinea în anul 1990 un trist
loc 1 la rata mortalitãþii infantile, cu 26,9 decese sub 1 an
la 1.000 de nãscuþi-vii, la mare distanþã faþã de alte þãri
europene: Polonia – 19,4‰, Bulgaria ºi Ungaria – 14,8‰,
Letonia cu 13,7‰. Cele mai mici rate ale mortalitãþii in-
fantile aveau Finlanda ºi Islanda – sub 6‰, Suedia, Belgia,
Elveþia, Norvegia – sub 7‰.
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Deºi, în anul 2004, România reuºise sã-ºi scadã rata
mortalitãþii infantile cu 37,5%, de la 26,9‰ la 16,8‰,
rãmâne în fruntea clasamentului, doar douã þãri
europene mai înregistrând valori peste jumãtatea valorii
din România: Bulgaria – 11,6‰, Letonia – 9,4‰.
Islanda era în anul 2004 þara cu cea mai micã ratã a
mortalitãþii infantile: 2,8 decese la mia de nãscuþi-vii,
valori sub 4‰ înregistrând þãrile: Suedia, Norvegia,

Finlanda, Spania, Cipru, Slovenia, Republica Cehã,
Franþa, Luxemburg ºi Grecia.

Dar probabil cã cea mai tristã constatare este aceea cã,
dacã în 1990, rata de mortalitate infantilã din România
era de aproape 3 ori mai mare decât media la nivelul EU25,
în 2004, aceasta era de aproape 4 ori mai mare. ªi aceasta
în condiþiile în care reuºiserãm sã scãdem rata proprie de
mortalitate infantilã cu 37,5% în intervalul analizat.
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Anexe

Indicatorii structurii populaþiei în þãrile europene, 1990 ºi 2004
Tabelul 1

 �������������	�
-14 
ani 

�������������	� 
�������������� Rap. Dep. I* Rap. Dep. al 

tinerilor** 
Rap. Dep. al 
vârstnicilor*** 

 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 1990 2004 

EU 25 19,2 16,4 13,9 16,5 49,6 48,9 28,8 24,4 20,8 24,5 

Belgia 18,1 17,3 14,8 17,1 49,1 52,5 27,0 26,4 22,1 26,1 

�������������� 21,7 15,2 12,5 13,9 52,0 41,2 33,0 21,5 19,0 19,7 

Danemarca 17,1 18,9 15,6 14,9 48,7 51,0 25,5 28,5 23,2 22,5 

Germania 16,0 14,7 14,9 18,0 44,7 48,7 23,1 21,9 21,6 26,8 

Estonia 22,3 16,6 11,6 15,9 51,2 48,0 33,7 24,5 17,5 23,5 

Spania 20,2 14,5 13,4 16,8 50,8 45,6 30,5 21,1 20,2 24,5 

����� 20,1 18,6 13,9 16,4 51,6 53,7 30,5 28,5 21,1 25,2 

Irlanda 27,4 20,9 11,4 11,1 63,3 47,1 44,7 30,7 18,6 16,4 

Italia 16,8 14,2 14,7 19,2 46,0 50,2 24,5 21,3 21,5 28,9 

Cipru 26,0 20,0 10,8 11,9 58,4 46,9 41,2 29,4 17,2 17,5 

Letonia 21,4 15,4 11,8 16,2 49,8 46,1 32,1 22,5 17,7 23,6 

Lituania 22,6 17,7 10,8 15,0 50,1 48,6 33,9 26,2 16,2 22,3 

Luxemburg 17,2 18,8 13,4 14,1 44,2 49,0 24,9 28,0 19,3 21,0 

Ungaria 20,5 15,9 13,2 15,5 51,0 45,7 31,0 23,1 20,0 22,6 

Olanda 18,2 18,5 12,8 13,8 45,0 47,9 26,4 27,4 18,6 20,5 

Austria 17,5 16,3 14,9 15,5 48,0 46,8 26,0 24,0 22,1 22,8 

Polonia 25,3 17,2 10,0 13,0 54,4 43,3 39,0 24,7 15,4 18,6 

Portugalia 20,8 15,7 13,2 16,8 51,6 48,3 31,6 23,3 20,0 24,9 

Slovenia 20,9 14,6 10,6 15,0 46,1 42,1 30,6 20,8 15,5 21,4 

Slovacia 25,5 17,6 10,3 11,5 55,6 41,0 39,6 24,8 16,0 16,3 

Finlanda 19,3 17,6 13,3 15,6 48,5 49,7 28,7 26,4 19,8 23,3 

Suedia 17,8 17,8 17,8 17,2 55,4 53,8 27,7 27,4 27,7 26,4 

Marea Britanie 18,9 18,3 15,7 16,0 52,9 52,1 29,0 27,8 24,0 24,3 

Bulgaria 20,5 14,2 13,0 17,1 50,4 45,5 30,9 20,6 19,5 24,9 

România 23,7 16,4 10,3 14,4 51,5 44,6 36,0 23,8 15,6 20,9 

Islanda 25,0 22,6 10,6 11,8 55,2 52,4 38,8 34,5 16,4 17,9 

Norvegia 18,9 19,9 16,3 14,7 54,4 53,0 29,2 30,4 25,2 22,5 

������� 17,0 16,5 14,6 15,7 46,2 47,5 24,9 24,3 21,3 23,2 

Macedonia : 20,5 : 10,7 : 45,3 : 29,7 : 15,6 

 
* Raportul de dependenþã I: Populaþia în vârstã de 0-14 ani ºi 65 ani ºi peste, la populaþia 15-64 ani.
** Raportul de dependenþã al tinerilor: populaþia cu vârsta 0-14 ani la populaþia 15-64 ani.
*** Raportul de dependenþã al vârstnicilor: populaþia de 65 ani ºi peste la populaþia 15-64 ani.

Sursa: date EUROSTAT.
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Indicatorii fertilitãþii în þãrile europene, 1990 ºi 2003 (2002)
Tabelul 2

 
����������

���������-vii în 
���������������� 

���������������
fertilitate 

Vârsta medie a 
femeii la prima 

������ 

Procentul 
���������-vii de 

rang I 

Procentul 
���������-vii de 
rang IV sau mai 

mare 

 1990 2003 1990 2003 1990 2003 1990 2002 1990 2002 

EU 25 : 30,60 1,64 1,48 : : : : : : 

Belgia 11,61 31,00 1,62 1,64 26,37 : 47,31 : 6,85 : 

�������������� 8,55 28,50 1,89 1,18 22,46 25,90 47,77 48,20 3,98 4,40 

Danemarca 46,40 44,90 1,67 1,76 26,42 : : : : : 

Germania 15,32 27,00 1,45 1,34 26,60 28,80 47,33 44,70 4,93 5,10 

Estonia 27,09 57,80 2,04 1,37 22,90 : 46,19 48,20 7,38 6,70 

Grecia 2,17 4,80 1,39 1,28 25,49 : 44,59 47,20 4,79 4,10 

Spania 9,61 23,20 1,36 1,30 26,80 : 50,25 54,20 4,84 2,50 

����� 30,05 45,20 1,78 1,89 27,01 : 42,92 49,80 8,54 : 

Irlanda 14,64 31,40 2,11 1,98 26,62 28,30 33,44 40,60 20,13 10,90 

Italia 6,47 13,60 1,33 1,28 26,86 : 49,60 : 4,00 : 

Cipru 0,72 3,50 2,42 1,50 24,70 26,90 38,61 : 6,73 : 

Letonia 16,88 44,20 2,01 1,29 23,00 24,60 47,59 50,20 6,89 6,60 

Lituania 6,99 29,50 2,03 1,26 23,20 24,50 47,90 48,80 5,07 7,10 

Ungaria 13,14 32,30 1,87 1,27 23,09 25,90 44,22 45,10 6,64 8,90 

Olanda 11,38 30,70 1,62 1,75 27,60 28,80 45,08 45,80 6,60 5,00 

Austria 23,55 35,30 1,46 1,38 25,00 26,90 46,20 45,70 5,79 5,70 

Polonia : 15,80 2,04 1,22 23,30 25,30 39,52 48,70 11,99 8,70 

Portugalia 14,71 26,90 1,57 1,44 24,90 27,10 51,40 54,30 7,25 3,70 

Slovenia 24,54 42,50 1,46 1,20 23,72 27,20 47,71 51,20 2,99 3,50 

Slovacia 7,61 23,30 2,09 1,20 22,64 25,00 41,69 45,50 8,47 10,40 

Finlanda 25,24 40,00 1,78 1,76 26,48 27,90 39,96 41,20 8,77 10,10 

Suedia 47,00 56,00 2,13 1,71 26,32 28,50 42,70 45,10 7,06 6,00 

Marea Britanie 27,90 41,50 1,83 1,71 27,28 : 39,47 40,70 8,33 8,00 

Bulgaria 12,41 46,10 1,81 1,23 22,15 24,20 49,93 56,90 4,67 5,10 

România : 28,20 1,83 1,27 22,63 24,20 43,50 50,70 15,35 9,80 

Norvegia 38,57 50,00 1,93 1,80 25,60 27,50 42,91 40,80 5,59 6,20 

������� 6,12 12,40 1,59 1,39 27,61 29,10 44,94 45,80 4,57 3,90 

 
Sursa: date EUROSTAT.
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Indicatorii mortalitãþii ºi nupþialitãþii în þãrile europene, 1990 ºi 2004 (2003)
Tabelul 3

 ��������������������������� ��! "#�����$�����������$����������� 

 Masculin Feminin 

Rata 
$������������

infantile 

Rata 
������������ Masculin Feminin 

 1990 2003 1990 2003 1990 2004 1990 2004 1990 2003 1990 2003 

EU 25 71,1 75,1 78,8 81,2 9,2 4,5 6,17 4,80 : 30,0 : 27,7 

Belgia 72,7 75,9 79,4 81,7 6,5 4,3 6,48 4,10 26,3 29,3 24,2 27,1 

�������������� 67,6 72,1 75,4 78,7 10,8 3,7 8,80 5,00 23,5 28,4 21,1 25,6 

Danemarca 72,0 75,1 77,7 79,9 7,5 4,4 6,13 7,00 30,0 32,3 27,6 30,1 

Germania 72,0 75,7 78,4 81,4 7,0 4,1 6,50 4,80 27,9 30,6 25,3 28,1 

Estonia 64,7 66,0 74,9 76,9 12,3 6,3 7,50 4,50 24,6 : 22,5 : 

Grecia 74,6 76,5 79,5 81,3 9,7 3,9 5,81 4,20 28,7 : 24,6 : 

Spania 73,3 76,9 80,3 83,6 7,6 3,5 5,68 5,00 27,5 : 25,3 : 

����� 72,8 75,9 80,9 82,9 7,3 3,9 5,06 4,30 27,5 : 25,5 : 

Irlanda 72,1 75,8 77,6 80,7 8,2 4,9 5,08 : 28,3 : 26,5 : 

Italia 73,6 76,8 80,1 82,5 8,2 4,1 5,64 4,30 28,6 : 25,6 : 

Cipru 74,1 77,0 78,6 81,4 12,9 3,5 9,67 7,20 : : : 27,3 

Letonia 64,3 65,7 74,6 75,9 13,7 9,4 8,87 4,50 24,1 26,8 22,3 24,8 

Lituania 66,4 66,5 76,2 77,7 10,2 7,9 9,82 5,60 24,2 26,6 22,4 24,4 

Luxemburg 72,3 75,0 78,5 81,0 7,3 3,9 6,05 4,40 26,9 30,2 25,4 27,9 

Ungaria 65,1 68,4 73,7 76,7 14,8 6,6 6,40 4,30 24,2 28,6 21,5 25,8 

Olanda 73,8 76,2 80,9 80,9 7,1 4,1 6,40 4,70 28,2 30,8 25,9 28,4 

Austria 72,2 75,9 78,8 81,6 7,8 4,5 5,89 4,70 27,4 : 24,9 27,7 

Polonia 66,7 70,5 76,3 78,8 19,4 6,8 6,70 5,00 : 27,0 22,7 24,7 

Portugalia 70,4 74,2 77,4 80,5 11,0 4,0 7,18 4,70 26,0 28,0 23,9 26,1 

Slovenia 69,5 72,6 77,4 80,4 8,3 3,7 4,26 3,30 26,6 30,1 23,8 27,5 

Slovacia 66,6 69,9 75,4 77,8 12,0 6,8 7,63 5,20 24,8 27,7 21,7 25,0 

Finlanda 70,9 75,1 78,9 81,8 5,6 3,3 5,01 5,60 27,0 : 25,0 28,8 

Suedia 74,8 77,9 80,4 82,5 6,0 3,1 4,73 4,80 29,9 32,9 27,5 30,5 

Marea Britanie 72,9 76,2 78,5 80,7 7,9 5,1 6,52 : 27,2 : 25,0 : 

Bulgaria 68,4 68,9 75,2 75,9 14,8 11,6 6,87 4,00 24,6 28,2 21,4 24,9 

România 66,6 67,8 73,1 75,3 26,9 16,8 8,30 6,60 25,0 27,5 22,0 24,1 

Islanda 75,4 79,7 80,5 82,7 5,8 2,8 4,53 5,00 29,2 32,4 26,8 30,5 

Norvegia 73,4 77,1 79,8 82,0 6,9 3,2 5,17 4,90 28,7 31,6 26,2 29,1 

������� 74,0 78,0 80,7 83,1 6,8 4,2 6,94 5,30 29,2 30,7 26,8 28,4 

 Sursa: date EUROSTAT.


