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POPULAŢIA CA RESURSĂ LIMITATĂ
Vladimir Trebici

Populaţia activă sau forţa de muncă ocupată, ca principală forţă de
producţie, are o dublă condiţionare : una demografică, conferită de nu
mărul şi structura populaţiei totale şi alta economică, asigurată de numă
rul de locuri de muncă disponibile, de gradul de înzestrare a acestora,
de structura economiei naţionale. Prin urmare, forţa de muncă are dimen
siuni cantitative — numărul şi structura ei — şi caracteristici calitative —
stocul de învăţămînt, stocul profesional, sănătatea —, între care există o
anumită corelaţie. Unul şi acelaşi volum al forţei de muncă se poate
deosebi prin caracteristicile sale calitative. De aceea forţa de muncă,
deşi se încadrează în noţiunea generală de „resurse” , se deosebeşte fun
damental de resursele naturale, cum ar fi resursele energetice si cele de
materii prime, prin aceea că ea este inepuizabilă în ce priveşte calitatea :
învăţarea şi deci creşterea stocului de învăţămînt sînt procese care nu au
limite, iar rezultatul final este creşterea productivităţii sociale a muncii,
de asemenea teoretic infinită. Limitele forţei de muncă sînt numai cele ce
privesc volumul ei şi care sînt determinate — cum s-a mai spus — de numă
rul şi structura populaţiei totale care, la rîndul lor, sînt funcţie de regimul
de natalitate şi de mortalitate. Or, în condiţiile în care natalitatea s-a
înscris de multă vreme într-o tendinţă de scădere, iar mortalitatea este
aproximativ stabilizată, exedentul natural luînd valori tot mai reduse,
este foarte important să se examineze populaţia ca resursă limitată.
Preocupările de bună gospodărire şi economisire a resurselor naturale sînt
actuale şi pentru populaţie, cu deosebirea că avem de-a face cu o resursă
de un fel deosebit, a cărei reproducere se realizează pe alte căi decît cea
a resurselor naturale.
Cu cîteva decenii în urmă, în teoriile şi modelele creşterii econo
mice forţa de muncă (L) era tratată ca variabilă exogenă, considerată
practic nelimitată. Creşterea ei era considerată egală cu creşterea popu
laţiei totale, exprimată în cunoscuta formulă : Lt = L0 ■ ert,
în care L — forţa de muncă la momentul o şi t, iar r rata medie anuală
de creştere a populaţiei. Ceva mai recent, în aceste modele ale creşterii
economice a fost introdusă ca variabilă şi structura pe vîrste a popula
ţiei, dat fiind efectul important al schimbării structurii demografice
asupra economiei. Nu au lipsit nici încercări — puţine la număr, ce-i
drept —- de a considera, într-o viziune sistemică, forţa de muncă ca
variabilă endogenă, înlănţuind astfel variabilele economice cu cele de
mografice, inclusiv natalitatea şi mortalitatea.
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în cele ce minează ne vom ocupa numai de aspectul cantitativ
demografic al forţei de muncă punînd în evidenţă tendinţele ce limi
tează volumul şi structura acesteia. în final vom sugera unele soluţii
practice ce vizează deopotrivă politica demografică ca şi cea economicosocială. Unele precizări de noţiuni şi metode sînt necesare pentru justa
înţelegere a problemei.
Cea mai generală noţiune este aceea a populaţiei în vîrstă de
m uncă; potrivit legislaţiei în vigoare cu privire la vîrstă de intrare în
activitate (16 ani) şi de pensionare (57 ani pentru femei şi 62 ani
pentru bărbaţi) ea cuprinde cohortele în vîrstă de 16 —56 ani (femei)
şi de 16 —61 ani (băieţi). O vom numi resursa maximă potenţială a forţei
de muncă sau resursa demografică. Volumul şi structura ei se modifică
în permanenţă sub efectul natalităţii şi mortalităţii. în raport cu eco
nomia naţională ea este oferta demografică căreia îi corespunde cererea
de forţă de muncă (numărul locurilor de muncă). Populaţia activă, ca
o categorie demo-economieă, cuprinde persoanele active; ea se deter
mină, potrivit metodologiei în vigoare, numai cu prilejul recensămintelor populaţiei (ultimul în 1977). E a face legătura dintre populaţia totală
(resursele potenţiale de muncă) şi economia, prin aşa-numitele rate de
participare după sex şi vîrstă a populaţiei la activitatea economică;
în mod obişnuit ele se numesc rate de activitate după sex şi vîrstă.
Populaţia ocupată include toate persoanele care au o ocupaţie aducă
toare de venit; se determină la sfîrşitul fiecărui an, datele se publică
în ediţiile anuale ale Anuarului statistic al R .S.R . Ponderea populaţiei
ocupate în populaţia totală este gradul de ocupare a populaţiei. Din
cauza diferenţelor metodologice numărul populaţiei active nu coincide
cu numărul populaţiei ocupate, diferenţa este însă destul de redusă.
Personalul muncitor reprezintă partea cea mai importantă a populaţiei
ocupate şi include persoanele care, avînd o ocupaţie, primesc retribuţie;
se determină pentru fiecare an. Diferenţa dintre numărul personalului
muncitor şi numărul populaţiei ocupate totale reprezintă, în linii gene
rale, populaţia ocupată în agricultura cooperativizată şi persoanele active
din gospodăriile ţărăneşti necooperativizate.
O ilustrare a dimensiunii categoriilor mai sus arătate ne oferă
tabelul 1.
Tabelul prilejuieşte cîteva constatări importante. Gradul de ocu
pare şi, respectiv, rata brută de activitate au valori relativ ridicate;
ele înregistrează însă o tendinţă de scădere. La recensămîntul din 1977
jumătate din populaţia ţării era activă : 55,2% din populaţia masculină
şi 45,1% din populaţia feminină. La recensămîntul din 1966, rata brută
de activitate era şi mai ridicată : 54,2 % la populaţia totală, 60,7 la
populaţia masculină şi 48,1% la populaţia feminină. între cele două
recensăminte (10,83 ani) creşterea medie anuală a populaţiei active a
fost de circa 40 000 persoane. Gradul de ocupare a populaţiei a scăzut
şi e l : de la aproape 51% (1966) la ceva mai mult de 46% (1982). Popu
laţia ocupată a crescut în medie anuală, mult mai încet în ultimii ani. Să
mai remarcăm că populaţia în vîrstă de muncă a crescut le n t; ponderea
ei în populaţia totală a scăzut de la 59%(1966), la 57,1%(1982).
Cauzele ritmului modest de creştere a populaţiei active şi, respectiv,
a celei ocupate sînt parţial demografice, dar şi social-economice. Cea
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T abelul 1

|

1. Populaţia în vîrstă de muncă (16 —61
respectiv 15 —56 ani)
2 . Populaţia activă
3. Populaţia ocupată
4 . Personalul m uncitor
5 . R ata bru tă de activ itate (% )
6. Gradul de ocupare (% )
7. Ponderea (% ) personalului m uncitor
— în populaţia totală
— în populaţia ocupată

1966

11
10
9
4

278 248
362 300
732 420.
496 700
5 4 ,2
5 0 ,9
2 3 ,5
4 6 ,2

1977

12
10
10
6

675 071
793 602
350 100
658 800
5 0,1
4 7 ,8
3 0 .7
6 4 ,3

1982

12 835 958
10 428 100
7 553 200
4 6 ,4
3 3 ,6
7 2 ,4

N otă : Populaţia activă şi rata bru tă de activ itate : Ia data recensământului din 1966 şi 1 9 7 7 ;
populaţia ocupată : la sttrşitul anilor in d ic a ţi; num ărul personalului m uncitor : num ăr
mediu in anii respectivi.

demografică este scăderea de lungă durată a natalităţii. Considerînd că
în fiecare an populaţia în vîrstă de muncă cuprinde 46 cohorte (generaţii
masculine şi 41 cohorte (generaţii) feminine, corespunzînd claselor de
vîrstă 16 —61 ani (bărbaţi) şi 16 —56 (femei) este uşor de urmărit
variaţiile natalităţii şi influenţa acesteia asupra numărului şi structurii
populaţiei în vîrstă de muncă şi, respectiv, asupra populaţiei active
(ocupate). între anii 1958 —1966 s-a înregistrat o scădere accentuată a
natalităţii: generaţiile apărute în această perioadă sînt numeric mai
mici decît cele anterioare şi decît cele de după 1967, cînd a avut loc
o redresare a natalităţii. Or, aceste generaţii au început să intre în rîndurile populaţiei în vîrstă de muncă odată cu anul 1974, astfel îneît în
anul 1982 cele 9 generaţii 1958 —1966 constituiau populaţia în vîrstă de
1 6 —24 ani. Generaţiile mai mari (1967 —1974) încep să intre în poten
ţialul de muncă odată cu anul 1983 ; în 1990 ele vor constitui populaţia
în vîrstă de 1 6 —23 ani. După 1974 natalitatea populaţiei Romăniei se
înscrie într-o tendinţă rapidă de scădere : natalitatea a ajuns, în 1983,
la 14,3 născuţi vii la 1 000 locuitori, cel mai scăzut nivel din perioada
1967—1982. Situaţia natalităţii şi fertilităţii din 1982 este asemănătoare
cu cea din anii 1965 —19661.
Cauzele social-economice ale creşterii lente a populaţiei active
(ocupate) sînt, în principal, două : întîrzierea intrării în activitate a clase
lor de vîrstă 16 —19 ani şi 20 —24 ani, ca urmare a cuprinderii mai
largi a învăţămîntului iar, pe de altă parte, ieşirea masivă din activi
tate a populaţiei în vîrstă, pentru a beneficia de regimul de pensii.
Efectul comun al acestor cauze se regăseşte în scăderea ratelor
de activitate a producţiei2.
1 VI. T rebici, M odel dem ografic nation al şi subm odele regionale, în „V iitorul social” , n r. 1,
1984, p. 4 9 - 5 7 .
2 Fran s W illckcns, The dem ography o f labor force p a rticip a tion . I.I.A .S .A . Laxenburg
HM — 78 — 17 A pril 1978, defineşte indicele b ru t de ani de viaţă activă („G ross years of
active life-ind ex”) ca sumă a ra te lo r de activ itate după v îrstă, in mod sim ilar, cu rata totală
de fe rtilita te (suma ratelo r specifice de fertilitate).
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T abelul 2
Fem inin

Masculin
Indicatori

1 . R ata bru ţii de activitate
(populaţia activ ă în % in
populaţia totală)
2 . R a ta bru tă de activitate
(populaţia activii în % in
populaţia în virată de 15 ■
74 ani)
3. Indicele b ru t de ani de
viaţă activă (ani)

1966

1977

¡

D ife
renţe

1966

1977

D ife
rente

60,1

5 5 ,2

- 5 ,5

4 8 ,1

4 5,1

- 3 ,0

8 5,1

77,3

-7 ,8

6 5 ,9

6 2 ,3

- 3 ,6

4 8 ,7

4 2 ,6

- 6 ,1

3 6 ,8

3 4 ,4

- 2 ,4

Scăderea indicatorilor de activitate este mai pronunţată la popu
laţia masculină decît la cea feminină. Explicaţia rezidă în faptul că
gradul de ocupare a femeilor a fost mai redus decît al bărbaţilor. Se
ştie că de-a lungul anilor una din rezervele importante de forţă de muncă
l-a constituit populaţia feminină casnică.
Dacă facem comparaţia cu populaţia ocupată, constatările sînt
asemănătoare. Dacă luăm perioada 1950 —1982, rata medie anuală de
creştere a populaţiei totale a fost de 1 %, iar a populaţiei ocupate de
0,7% . Pentru perioda 1965—1982, situaţia se prezintă astfel:
T abelu l 3
C reşterile şi ratele medii anuale ale populaţiei iotale şi populaţiei ocupate în
anii 1 9 6 5 -1 9 8 2
1 9 6 5 - 1982

1 . Sporul populaţiei
totale
2 . R ata medie anuală
(% )
3. Sporul populaţiei
ocupate
4. R ata medie anuală
(% )

1 9 7 5 -1 9 8 2

1 9 8 0 - 1982

i
203 000

176 000

138 500

1 ,0

0 ,8

0 ,6

43 771

39 614

39 000

0 ,4

0 ,4

0 ,4

Scăderea sporului mediu anual al populaţiei totale este urmarea
reducerii natalităţii şi, în oarecare măsură, a creşterii m ortalităţii: în
1982, rata de natalitate a fost de 15,3 % , cea de mortalitate, a fost de
10 % , rata excedentului natural, de 5,5 % ; în 1983, valorile au fo s t:
14,3 % şi respectiv 10,4 % , cu o rată a excedentului natural de 3,9% .
Rata creşterii totale a fost de 4,6 °/00, sau, în procente, circa 0,5 %,
pentru 1982 faţă de 1981, şi de 2,9 %o sau 0,3 %, în 1983 faţă de 1982,
cea mai scăzută din ultimii ani. Scăderea sporului şi ratei de creştere a
populaţiei ocupate este determinată, în principal, de scăderea înregis
trată la nivelul populaţiei totale.
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S-ar putea crede că scăderea gradului de ocupare a populaţiei
s-ar datora lipsei de locuri de muncă. Or, evoluţia numărului persona
lului muncitor ne arată că procesul de creştere a noilor locuri de muncă
a avut loc în decursul întregii perioade, cu intensităţi diferite de la o
subperioadă la alta. în perioada 1956 —1982 au fost create circa 4 600 000
noi locuri de muncă3.
Pe subperioade situaţia este următoarea :
T abelu l 4
N um ărul total şi mediu anual de noi locuri
de muncă create
T otal

1956 - 1 9 8 2
din care :
1956 1960
1 9 6 1 -1 9 6 5
1 9 6 6 -1 9 7 0
1971 1975
1 9 7 6 -1 9 8 0
1981 - 1 9 8 2

j

Mediu anual

4 604 800 ,

177 108

300
1 056
803
1 192
1 039
213

60
211
160
238
207
106

800
100
400
100
200
200

160
220
680
420
840
600

Faza cea mai intensă de creare a noilor locuri de muncă a fost
cincinalul 1971—1975. Nu examinăm aici raportul dintre acest fenomen
şi dezvoltarea economică (investiţii etc.).
Sub raport demografic se impune însă corelaţia cu sporul total
şi cel natural al populaţiei.
T abelul 5
Sporul to tal şi cel natural al populaţiei
In perioada 1966—19811

Perioada

Sporul total

1 9 6 6 -1 9 7 0
1 9 7 1 -1 9 7 5
1 9 7 6 -1 9 8 0
1981
1982
1983

255
198
186
138
102
66

600
400
600
246
989
485

Sporul natural

260
207
198
156
120
87

154
486
525
466
042
606

N otă : Populaţia la 1 ianuarie al fiecărui an.

3
Calculul s-a făcut ca diferenţă dintre num ărul personalului m uncitor la date succesiv
de timp. A ceste noi locuri de muncă au fosţ ocupate de excedentul natural demografic (persoane
care in tră in populaţia ocupată, de populaţia disponibilă din agricultură, de femeile casnice etc.).
Soldul net al locurilor de muncă a r fi cel exprim at de sporul populaţiei ocupate.
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Scăderea excedentului natural este evidentă : ritmul este foarte
rapid. Ca atare resursa demografică devine o resursă limitată din punct
de vedere cantitativ, caracteristică ce se va continua şi în anii următori.
Aceasta pune pe primul plan probleVna îmbunătăţirii caracteristicilor
calitative ale populaţiei: utilizarea raţională a forţei de muncă, înzestra
rea tehnică a locurilor de muncă, creşterea stocului de învăţămînt,
perfecţionarea calificării, îmbunătăţirea repartiţiei, cu corolarul: creş
terea productivităţii muncii.
Fiind vorba de calitatea populaţiei, trebuie să abordăm problema
mortalităţii şi, respectiv, a duratei medii a vieţii populaţiei Eomâniei.
După cum atrage atenţia un studiu recent4, durata medie de viaţă
arată o evoluţie ezitantă si chiar de regres în ultimii ani. Această ten
dinţă, comună şi altor ţări, este valabilă în special pentru populaţia
masculină: ne întîlnim cu aspecte noi ale supramortalităţii masculine.
Este suficient să facem comparaţia între tabela de mortalitate 1970 —
—1972 şi cea din 19825.
T ab elu l G
D u rata medie de v iaţă pe sexe 1970—1972 şi 1982 (an i şi sutimi)

Sexul masculin
Sexul feminin
D iferenţa feminin —
masculin

Creştere 1982 faţă
de 1 9 7 0 -1 9 7 2 (ani)

1970
1972

1982

6 6 ,2 7
7 0 ,8 5

6 7 ,3 2
7 2 ,8 0

1 ,0 5
1 ,9 5

5 ,4 8

0 ,9 0

4 ,5 8 '

Creşterea duratei medii de viaţă a bărbaţilor a fost modestă în
coparaţie cu cea a femeilor, drept care decalajul între cele două sexe,
de 3,5 ani (1956), a ajuns la aproape 4,6 ani (1970—1972) şi circa 5,5
ani, în 1982. Examinînd mai aprofundat cele două tabele de mortalitate
constatăm că probabilitatea de deces la vîrstele 55 —70 ani la populaţia
masculină sînt, în 1982, mai mari deeît în 1970 — 1972. Supramortalitatea masculină — după cum arată specialiştii — are numeroase cauze :
inegalitatea1biologică, suprasolicitarea profesiilor grele, alcoolismul şi
tabagismul, morţile violente etc. Xu dispunem de un studiu care să
pună în evidenţă impactul acestor cauze asupra supramortalităţii mas
culine în România.
Să mai amintim că sub efectul scăderii natalităţii populaţia Româ
niei cunoaşte, de cîteva decenii, un proces de îmbătrînire demografică6.
4 V. Gheţău, E voluţii recente a le duratei m edii de viaţă in R o m â n ia , în ; „V iitorul social” ,
nr. 6, 1983.
5 Pentru 1982 : I. H ristache, VI. Trebici, A n aliza dem ografică p e prov in cii istorice.
Comunicare prezentată la al V-lea simpozion, organizat de A .S .E ., 14 — 15 iunie 1984.
6 VI. T rebici, T he D em ographic aging o f the R om an ian p opu lation . Causes and Consequences,
in : „Rom anian Jo u rn al of Gerontology and G eriatrics” , No. 1, Tome 4, 1983 şi No. 1,
Tórne 5, 1984.
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Aceasta afectează şi populaţia în vîrstă de muncă şi, respectiv, populaţia
activă. Nici aceste aspecte nu au fost încă studiate de demografia noastră.
Concluzia care se desprinde din cele arătate în articolul de faţă este
una singură: o mai aprofundată studiere a aspectelor calitative ale
populaţiei şi forţei de muncă în vederea fundamentării strategiei de
îmbunătăţire a folosirii populaţiei, „bunul cel mai de preţ existent în
lume”. în acest sens, planul de măsuri adoptat de Comitetul Politic
Executiv al C.C. al P.C.R.7 are o importanţă deosebită. Realizarea obiec
tivelor sale, în contextul general al politicii soeial-economiee şi demogra
fice din România, va duce la îmbunătăţirea caracteristicilor cantitative şi
calitative ale populaţiei.

7 H otărîrca Comitetului P o litic E xecu tiv al C.C. al P .C .R . cu privire la creşterea răspun
derii organelor şi organizaţiilor de partid, organelor de sta t şi cadrelor medico-sanitare in înfăp
tuirea politicii demografice şi asigurarea unui spor corespunzător al populaţiei. In „Buletinul
oficial al Republicii Socialiste R om ânia” . Anul X X , hr. 18, P artea 1, Sim bătă, 3 martie 1984
p. 3 - 5 .
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