ДЕМОГРАФСКИ ПРОМЕНИ
След 1990 г. в
България се формира трайна тенденция на намаляване на
населението. В резултат на извършваните социални, икономически и политически
промени в страната настъпиха съществени изменения в демографското поведение на
населението, което доведе до бързо намаляване на неговия естествен прираст. За
влошаване на демографската ситуация силно влияние оказаха и интензивните
външномиграционни процеси. През 1990 г. населението на страната възлиза на 8 669
хил. души. През следващите десет години то намалява с близо 780 хил. и през 2001 г.
достига до 7 891 хил. души. С по-бавни темпове намалението на населението продължи
и през следващите години. В края на 2010 г. то е 7 505 хил. души. В общия брой на
населението жените съставляват 51.6%, а мъжете - 48.4%.
Според разработените в Националния статистически институт прогнози
населението на страната ще продължи да намалява и в бъдеще. През 2015 г.
населението на България се очаква да бъде около 7 142 хил. души. За следващите пет
години (2020 г.) то ще се намали до 6 914 хил., през 2025 г. - 6 678 хил., и ще достигне
6 452 хил. през 2030 година. За целия прогнозиран период (до 2030 г.) средногодишно
населението ще намалява с около 46 хил. души.
Броят и възрастовата структура на населението оказват влияние на мащаба на
икономиката и на социалните разходи. Броят на населението в трудоспособна възраст
влияе върху възможностите за икономически растеж. От друга страна, степента, в която
младите или възрастните хора (особено пенсионерите), преобладават в общото
население, дава отражение върху размера на разходите, необходими за образование,
здравеопазване и пенсии.
Броят на населението влияе и върху търсенето на земя, използването на енергия
и други природни ресурси, както и върху състоянието на околната среда, т.е. върху
емисиите във въздуха, почвата и водата и количеството на генерираните отпадъци.
Промяната във възрастовата структура на населението би оказала и влияние върху
различните модели на потребление на хората по време на различните фази от техния
живот.
Показателите, включени в тази тема, са следните:
1. Тотален коефициент на плодовитост - ключов показател
2. Коефициент на демографско заместване - ключов показател
3. Очаквана продължителност на живота при лицата на възраст 65 години
по пол
4. Общ коефициент на заместване на дохода
5. Дял на лицата на възраст 65 и повече години с риск от изпадане в бедност

