
 
 
 
 

Declinul demografic al României, 

cauze si consecinte 

 

Romania se confrunta in prezent cu o scadere demografica 

drastica dupa 21 de ani de declin a natalităţii. 

Raportul EUROSTAT „îmbătrânirea activa a popultiei :de la 

provocări la beneficii," publicat anul acesta , arata un viitor 

îngrijorător in ce priveşte situaţia din Romania.Peste 20 de ani 

populaţia va scădea cu 4 milioane fata de anul 2011.Acest declin este 

probat de nivelul din peroada 1992-2002 cand populaţia a scăzut cu 

1,1 milioane locuitori.Conform previziunilor ,in anul 2030 populaţia 

tarii noastre va fi de 19 milioane,iar in 2050- de 16 milioane.Aceasta 

diminuare este insotita de un ritm alert al îmbătrânirii 

populaţiei.Dupa anul 1990 a scăzut numărul populaţiei tinere si in 

mod automat a crescut ponderea populaţiei vârstnice ,marind gradul 

de îmbătrânire demografica.De la o populaţie de 1,7 milioane cu 

vârsta de peste 60 de ani ,inainte de anul 1989,s-a ajuns la 4,3 

milioane populaţie cu vârsta de peste 60 de ani, in anul 2010. 

Specialiştii in analize ale evoluţiei fenomenului demografic din 

tara si străinătate au evidenţiat si principalele cauze care au 

determinat aceste pierderi in structura fenomenului si anume: 

fertilitatea,mortalitatea si migratia,care s-au produs dupa anul 1990. 



 
 
 

1. Fertilitàtea,este foarte redusa ,a intrat intr-o faza de 

iremediabil derapaj ,ceea ce contribuie la o scadere vizibila a 

numărului de locuitori,de la 21,8 milioane in 2002 la 20 

milioane in anul 2010. Cel mai dureros lucru este ca acestui 

declin nu i se opune nici-ó perspectiva. Contextul socio 

economic de criza, este in mod real o cauza principala,dar lipsa 

de strategii politice in acest scop este cu atat mai grava.Faptul 

ca in 2050 este posibil ca Romania sa scada la o populaţie de 16 

milioane nu-i preocupa pe actualii guvernanţi. Ba, mai mult ,de 

la cel mai inalt nivel al statului se declara , cui nu-i place in 

Romania sa plece" Desigur, scăderea fertilităţii este influenţată 

si de alte cauze cum ar fi: 

- emanciprea femeii si participarea ei la activitatea 

economica 

- creşterea duratei si a nivelului de educaţie 

- slăbirea influentei normelor culturale si a celor religioase 

- mobilitatea sociala in creştere 

- apariţia mijloacelor contraceptive moderne 

Insa, dincolo de aceste aspecte, determinante sunt deciziile luate 

in mod repetat in ce priveşte anularea sau reducerea masurilor de 

susţinere si protecţie a familiei care descurajează cuplurile tinere in 

ce priveşte naşterea si creşterea mai multor copii. Numărul copiilor pe 

familie a scăzut .In Romania s-a ajuns la l,3copii, fata de 1,5, cat este 

la nivel european.O femeie de etnie roma da naştere la 3 copii,in timp 

ce o femeie românca sau maghiara la 1,2 . Pentruca populaţia sa nu 



 
 
 
imbatraeasca trebuie ca intr-o familie sa se nască in medie 2,1 copii 

pentru a atinge nivelul optim de inlocuire a generaţiilor. 

S-au schimbat si modelele privind naşterea copilului. Copii mai 

putini,unul de preferinta,si aduşi pe lume la o vârsta mai ridicata, 

tinde sa devină regula care guvernează comportamentul reproductiv 

al tânărului cuplu,care adopta rapid sistemul de valori si atitudini al 

tarilor dezvoltate ,cu influenta demografica negativa 

2. Mortalitatea,este un factor ce influenţează direct sporul 

demografic.In România acest indicator este ridicat. El este corelat 

cu speranţa de viata ,care este in descreştere; de 68 de ani la 

bărbaţi si de 74 la femei,printre cele mai scăzute din Europa. In ce 

priveşte mortalitatea infantila, ne situam pe locul 2 . Toate aceste 

fenomene nedorite si grave se datorează condiţiilor de viata din ce 

in ce mai grele,a unei asistente medicale precare si a unui sistem 

de sănătate deficitar, care prin modul in care este gândit si aplicat 

nu poate sa duca decât la decimarea populaţiei si nu la dezvoltarea 

ei. 

3. Migratia externa,este un factor important de influenţare 

demografica , dar care la ora actuala nu poate fi evaluat,intrucat 

datele statistice nu sunt concludente. Fenomenul nu este urmărit 

si nici gestionat cu responsabilitate.Odata cu liberalizarea forţei de 

munca pe piaţa europeana,dar si inafara Europei ,datorita 

condiţiilor din ce in ce mai agravante privind lipsa locurile de 

munca,somajul crescut,salariile mici, incertitudinea sociala 

,conditii de viata din ce in ce mai grele ,tot mai mulţi romani,in 



 
 
 

special tineri, mulţi dintre ei cu familii, au plecat sa muncească 

inafara, ceea ce a dăunat familiei in general ,a vieţii de cuplu ,dar 

mai ales in ce priveşte situaţia copiilor. Numărul populaţiei a 

scăzut prin insasi plecarea lor.Acest fenomen se desfăşoară in 

continuare si nimeni nu are imaginea dimensiunii lui in viitor,atat 

timp cat posibilităţile in România sunt tot mai mici. 

Intr-un context economic si social atat de precar ,in care ne 

aflam ,apreciem ca si in anii viitori ,in absenta unei perspective de 

redresare, cel puţin pe termen mediu,criza demografica se va 

accentua,iar România va deveni o tara mica si sub aspect 

demografic.Este nevoie de politici demografice bine concepute si 

implementate ,fundamentate pe masuri economice ,care sa sprijine 

familia si copilul. O astfel de politica si-ar gasi resursele numai intr-o 

creştere economica ridicata . Numai in aceste condiţii putem sa 

gândim la ameliorarea situaţiei actuale privind populaţia si la 

stoparea declinului demografic in viitor.Dar acest lucru presupune o 

noua guvernare,cu un nou mod de gândire capabila sa propună si sa 

i infaptuiasca o noua reforma si in ce priveşte situaţia demografica a 

tarii. 
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