Situația demografică și
caracteristicile persoanelor vârstnice
(lucrători seniori și pensionari), la
nivelul Uniunii Europene

I. Situația actuală și evoluția demografică a
populației pe termen lung la nivel mondial
◎ În 2019 populația lumii, conform estimărilor Organizației Națiunilor
Unite, este de 7,73 miliarde.
◎ Până în 2050, este prognozat ca numărul locuitorilor planetei să
crească la 9,7 miliarde. Iar în anul 2100 vom fi 11 miliarde de
locuitori.
◎ Rata fertilității globale, care a scăzut de la 3,2 nașteri per femeie, în
1990, la 2,5 în 2019, se va diminua și mai mult până la 2,2, în
2050.
◎ India va fi pe primul loc la creșterea populației, astfel, se vor
adăuga circa 273 milioane de locuitori la populația ei de 1,37
miliarde de locuitori, surclasând China, a cărei populație se
estimează că va scădea cu 31,4 milioane între 2019 și 2050.
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Topul primelor 10 națiuni cu cei mai mulți locuitori în anul 2100:
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◎ În anul 2018, pentru prima dată în istoria umană, la nivel mondial
numărul persoanelor în vârstă de peste 65 de ani l-a depășit pe cel
al copiilor de sub 5 ani.
◎ Între 2019 și 2050 se va dubla numărul persoanelor de peste 65 de
ani, în timp de numărul copiilor sub 5 ani se preconizează că va
rămâne relativ neschimbat.
◎ Prognozele arată că până în anul 2050 vor fi de două ori mai mulți
vârstnici decât copii sub 5 ani. Iar la nivel global persoanele
vârstnice de peste 65 de ani vor depăși tinerii cu vârste între 15 și
24 de ani (diferența va fi de 1,3 miliarde mai multe persoane
vârstnice peste 65 ani).
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Proporția persoanelor vârstnice (65+ ani) la nivel
global.
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Ponderea
persoanelor de
peste 80 de ani la
nivel global

◎ În anul 2019 Europa și America de Nord
înregistrau cea mai mare proporție de
persoane vârstnice (18,0%), urmată de
Australia/Noua
Zeelandă
(15,9%).
Proiecțiile demografice arată că ambele
regiuni vor continua să îmbătrânească,
astfel în anul 2050 unul din patru cetățeni
europeni /nord-americani va avea peste
65 de ani.
◎ Numărul persoanelor de peste 80 de ani
înregistrează o creștere și mai mare
decât cei de peste 65 de ani.
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II. Evoluția indicatorilor demografici
în Uniunea Europeană
◎ Populația Uniunii Europene a ajuns la aproximativ 512,6 milioane
de persoane la 1 ianuarie 2018, de la 511,5 milioane persoane la
1 ianuarie 2017.
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◎ Vârsta medie în UE este în prezent de 43,1 de ani, dar până în 2050
ar putea ajunge la 49 de ani.
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◎ Între 2002 și 2018, vârsta mediană în UE a crescut cu 4,5 ani (în medie
cu trei luni pe an) evoluând de la 38,6 ani la 42,8 ani.
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Structura populației în funcție de principalele grupe de vârstă în UE,
în 2018-2080 (% din populația totală)
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III. Persoanele vârstnice și piața muncii
la nivelul Uniunii Europene
◎ Ponderea persoanelor în vârstă de 65 de ani sau peste, raportată la
populația UE, este estimată să crească cu aproape 10 puncte
procentuale în perioada 2018-2080, de la 19,8% la 29,1%.
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◎ Ponderea populației în vârstă de muncă va scădea în mod constant
până în 2050 înainte de a se stabiliza într-o anumită măsură, în
timp ce persoanele mai în vârstă vor reprezenta probabil o pondere
în creștere din populația totală.
◎ Creșterea nivelului de ocupare a forței de muncă și prelungirea
vieții profesionale constituie obiective importante ale politicilor
naționale și europene, încă de la sfârșitul anilor 1990.
◎ Rata de ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 64 de
ani de la nivelul UE a înregistrat o creștere continuă de la 45,4 % în
2008 până la 58,7 % în 2018.
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Rata de ocupare a persoanelor cu vârste cuprinse între 55 și 64 de
ani
în
70, UE, în 2008-2018 (% din populația 55 și 64 de ani)
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Rata de ocupare din UE, pe categorii de vârstă în anul 2018 (%)
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◎ Pe grupe mari de vârstă, la nivelul UE,
în 2018, ponderea cea mai mare a
ratei de ocupare se înregistra la
persoanele cu vârsta între 25 și 54 de
ani (80,5%). În restul grupelor de
vârstă, 15-24 ani și respectiv 55-64
ani, rata de activitate era cu mult mai
mică (35,4% și respectiv 58,7%).
◎ La nivelul UE, rata de ocupare pentru
categorie de vârstă 55-64 de ani a fost
în medie de 58,7% în anul 2018, în
creștere cu 13,3% față de anul 2008.
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Rata de ocupare din UE, pe sexe, în anul 2018 (%)

◎ Femeile prezentau rate mai scăzute
de ocupare față de bărbații din
aceeași categorie de vârstă, 55-64 de
ani. Tendință care se poate observa la
orice categorie de vârstă.
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Rata de ocupare a lucrătorilor vârstnici, pe grupe de
vârste în UE, în 2018 (%)
În anul 2018, persoanele care au
împlinit 65 de ani și peste
reprezentau doar 6,1% din totalul
persoanelor care aveau un loc de
muncă la nivelul statelor membre
ale UE. Dintre aceștia cea mai
mare pondere a persoanelor
vârstnice care aveau un loc de
muncă o deținea categoria de 6569 de ani (13,4%), urmată de cei cu
vârste între 70-74 de ani (6,1%) și
cei de 75 ani și peste (1,4%).
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◎ Cea mai mare pondere a lucrătorilor vârstnici din
categoria de vârstă de 65-69 de ani se regăsea în
Estonia (33,3%), Letonia (24,6%) și Suedia (23,8%). La
polul opus se află Luxemburg (3,3%), Croația și Belgia
(5,3% respectiv 5,7%).
◎ Estonia rămâne pe primul loc între statele europene și la
ocuparea vârstnicilor din categoria de vârstă 70-74 de ani,
cu o pondere de 16,6%.
◎ Cea mai mare pondere a lucrătorilor vârstnici de 75 de ani
și peste se regăsea în Portugalia (6,1%), urmată de
Irlanda (4,2%) și Cipru (3,9%).
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Durata medie a vieții profesionale în UE în funcție de gen, în
perioada în 2008-2018 (ani)
La nivelul anului 2018, cetățenii
din Uniunea Europeană au
muncit în medie 36,2 ani, în
creștere cu aproximativ 2 ani
comparativ cu 2008.
În perioada 2008-2018, durata
medie a vieții profesionale a
crescut în aproape toate statele
membre ale UE, excepție
făcând Danemarca (-0,1 ani).
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◎ În rândul statelor membre ale UE, Irlanda a avut anul trecut cea mai
îndelungată durată așteptată a vieții profesionale (46,3 ani), urmată de
Suedia și Olanda (41,9 ani și, respectiv, 40,5 ani) și Danemarca (39,9
ani). La polul opus, perioada activă cea mai mică se înregistra în
Letonia 31,8 ani.
◎ Polonia și România, ambele cu o durată așteptată a vieții profesionale
de 33,5 ani, își disputau locul 21 și 22 în rândul statelor UE.
◎ Cea mai semnificativă creștere a duratei medii a vieții profesionale a
fost înregistrată în Malta (+6,6 ani), Ungaria (+5,4 ani) și Luxemburg
(+4,7 ani). Creșterea generală a duratei așteptate a vieții profesionale
în rândul statelor membre ale UE a fost în general determinată de
schimbarea perioadei active pentru femei.
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IV. Dinamica pieței muncii din România
pentru persoanele vârstnice
◎ Populația vârstnică reprezintă o resursă insuficient folosită a
economiei României, aspect care face dificilă atingerea unei rate
de ocupare de 70% conform angajamentului asumat de țara
noastră în cadrul strategiei Europa 2020.
◎ În România, rata de ocupare a forței de muncă în rândul
populației cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 de ani este cu numai 1
punct procentual mai mare față de media din UE, în timp ce
aceeași rată pentru populația cu vârsta între 55 și 64 de ani este
cu 12,4 puncte procentuale mai mica. Astfel în privința ocupării în
rândul vârstnicilor, în anul 2018 România se situa cu mult sub
media UE (58,7%) cu o rată a ocupării de 46,3%.
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Date statistice despre lucrătorii vârstnici (55-64 de ani) din România
(2018)
◎ rata de ocupare a forței de muncă vârstnice este de 46,3%;
◎ cea mai mică rată de ocupare s-a înregistrat în regiunea de
dezvoltare Vest (38,4%), iar cea mai mare în regiunea Nord Est
(60,5%);
◎ rata de ocupare din mediul rural (53,3%) a fost mai mare decât cea
din urban (41,5%);
◎ din analiza ponderilor populației ocupate după programul de lucru a
reieșit că majoritatea de 89,4% erau angajați cu program de lucru
complet;
◎ lucrătorii vârstnici de sex feminin au într-o proporție mai mare
contracte de muncă cu program de lucru parțial (+3,85%);
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◎ distribuția populației ocupate în grupa de vârstă de 55-64 de ani
după statutul profesional ne arată că ponderea salariaților (65,69%)
era cea mai ridicată, urmată de cea a lucrătorilor pe cont propriu
(24,3%), iar cea mai mica fiind cea a celor care sunt patroni
(1,22%);
◎ principale trei domenii de activitate care au împreună aproape 25%
din totalul lucrătorilor vârstnici ocupați sunt: industria prelucrătoare
19,95%, sectorul agricol 19,77% și comerțul cu ridicata și cu
amănuntul 14,78%;
◎ cea mai mare pondere a populației ocupate pe niveluri de educație
o deține cei cu studii scăzute (17,85%), adică cei care au absolvit
cel mult ciclul gimnazial. Următorii ca pondere sunt absolvenții de
studii medii, 14,56%, și doar 8,59% dintre lucrătorii seniori au studii
superioare.
22

Profilul angajatului
vârstnic român
(55-64 ani) realizat
de CNPV pe baza
datelor statistice
disponibile la
nivelul anului 2018.
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Vă mulțumesc pentru atenție!
Simona Negoescu
Șef birou analize și studii, CNPV
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